
 

 Se a forma de comunicar de al-
gum dos teus familiares condici-
ona a sua vida ou se os teus pais 
têm dúvidas quanto ao desen-
volvimento da linguagem do 
teu mano mais novo, procurem 
um Terapeuta da Fala! 

A formação base de um Terapeuta 
da Fala é de 4 anos (Licenciatura), 
podendo, posteriormente, continuar 
a sua formação frequentando Pós-
Graduações, Mestrados e Doutora-
mentos.  
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Para o exercício da profissão é exigi-
da Cédula Profissional. 

Só os Terapeutas da Fala com Cédu-
la Profissional podem exercer a pro-
fissão. 

O Terapeuta da Fala tem formação 
académica de nível superior em Te-
rapia da Fala, pelo que, não há ne-
nhum outro profissional com compe-
tência para exercer a profissão. 

 

 

 

 

 

Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala 

www.aptf.org/ 
 

O Terapeuta da Fala pode fazer a diferença 

https://
www.oterapeutadafalapodefazeradi

ferenca.org/ 
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...é o profissional responsável pela pre-
venção, avaliação, intervenção e estudo 
científico da comunicação humana e da 
deglutição, bem como das perturbações 
com elas relacionadas. 

Numa primeira consulta o Terapeuta da 
Fala inicia o processo de avaliação atra-
vés de uma entrevista e aplicação de 
testes formais para chegar a um diag-
nóstico. Caso necessite de acompanha-
mento, é delineado um programa de 
intervenção individual. 

Desde o nascimento: papel fundamental 
para o desenvolvimento harmonioso do 
bebé. Nas Unidades de Cuidados Neona-
tais presta cuidados na área da alimenta-
ção e comunicação ao bebé recém-
nascido e aos seus pais.  

Crianças em Idade Pré-Escolar: promo-
ção das competências linguísticas, vocais e 
de comunicação, bem como intervenção 
das suas perturbações. 

Crianças e Jovens em Idade Escolar: in-
tervenção nas perturbações da leitura e 
da escrita, na potencialização da comuni-
cação e na gaguez. 

Idade Adulta: foco de intervenção é 

maioritariamente em perturbações da 

linguagem adquiridas, patologias vocais e 

da deglutição. Tem também um papel 

preponderante na promoção das compe-

tências de comunicação e da voz nos mais 

diversos profissionais. 

Campo de Atuação... 

O Terapeuta da Fala avalia e intervém 
em indivíduos de todas as idades, desde 
recém-nascidos a idosos, tendo por obje-
tivo geral otimizar as capacidades de 
comunicação e/ou deglutição do indiví-
duo, melhorando, assim, a sua qualida-
de de vida . 

Áreas de Intervenção... 

 Comunicação; 
 Linguagem Oral: 
 Linguagem Escrita; 
 Articulação; 
 Fluência: 
 Voz; 
 Deglutição; 
 Motricidade Orofacial. Não é necessário ter um problema ou 

uma doença, muito menos há uma ida-
de definida para procurar um Terapeu-
ta da Fala. 

Qual o processo? 


