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TERAPIA DA FALA 
( * )  DRA MARTA SILVA  

  

Quem é o Terapeuta da Fala? 

O Terapeuta da Fa la  é o prof issional responsável pela prevenção, aval iação, intervenção e 

estudo c ientí f ico da comunicação humana, verbal  ou não verbal,  englobando todas as funçõe s 

associadas à compreensão e expressão da l inguagem ora l e escr i ta ,  e ainda da deglut ição.  

  

Quais as áreas de atuação do Terapeuta da Fala?  

Existem 7 grandes áreas em que o Terapeuta da Fala pode intervi r :  

Comunicação:  Desenvolvimento de competências comunicat ivas e/ou de meios aumentat ivos/  

a l ternat ivos da comunicação.  

L inguagem Ora l:  Desenvolv imento de competências compreensivas e expressivas da l inguagem 

(semânt ica, fonolog ia,  morfoss intaxe e pragmática).  

L inguagem Escri ta  ( le i tura  e escri ta):  Promoção da relação fonema -grafema (som-letra) e  do 

sucesso esco lar.  

Fala:  Desenvolv imento de competências d iscr iminat ivas e correta produção dos sons da fa la.  

Voz: Promoção da saúde e da qual idade vocal.  

Motr ic idade Orofac ia l :  Promoção da funcional idade das estruturas orofac iais (sucção, resp iração,  

mast igação, deglut ição e fa la) .  

Fluência:  Promoção de um discurso f luente,  com r i tmo e pausas adequadas.  

  

Em que locais pode atuar o Terapeuta da Fala?  

O Terapeuta da Fala pode exercer as suas funções em Inst i tu ições de prestação de cu idados de 

saúde primários,  d i ferenciados e cont inuados (centros de saúde, hospita is,  cent ros de medic ina 

de reabi l i tação),  inst i tu ições part icu lares de sol idar iedade socia l ,  ins t i tu ições de reinserção 

socia l ,  centros de dia  e lares de idosos,  creches e jard ins de infância,  escolas do ensino básico e 

secundár io,  estabe lecimentos de ensino part icular  e cooperat ivo.  Pode ainda traba lhar na área da 

Invest igação e/ou docência,  unidade s de invest igação, universidades públ icas e privadas,  

consultór ios/gabinetes/cl ín icas pr ivadas, domicí l io dos utentes e empresas de cuidados ao 

domicí l io.  

  

Qual a população alvo do Terapeuta d a Fala? 

O Terapeuta da Fala  acompanha indiv íduos de todas as idades, desde recém -nascidos a idosos. 

Aos recém-nascidos são prestados cu idados nas áreas da deglut ição e  da comunicação, nas 

Unidades de Cuidados Neonata is.  Às cr ianças de idade pré -escolar prestam-se serv iços nas 

áreas da l inguagem oral,  voz, comunicação e em todas as perturbações a estas inerentes. Nas 

cr ianças e  jovens de idade esco lar  a intervenção é efetuada nas dif iculdades da le i tu ra e da 

escr i ta,  bem como na comunicação e na f luência.   
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Por f im, o t raba lho na idade adulta,  para além de se focar na prevenção de todas as áreas,  

intervém nas perturbações da l inguagem adquir idas, pato logias vocais e na deglu t ição.   

  

(*)  Terapeuta da Fa la  

  

  

 

 

 

Os ar t igos  são  da  in te i ra  responsabi l idade dos seus autores.  
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