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TERAPEUTA DA FALA: O QUE É? O QUE FAZ?
O

Terapeuta

responsável

da
pela

Fala,

é

um

profissional

prevenção,

avaliação,

tratamento e estudo científico da comunicação
humana

e

das

perturbações

com

ela

A intervenção do Terapeuta
da Fala em Adultos incide:
• Nas alterações da linguagem e

relacionadas, tendo como base, melhorar a

fala

capacidade de comunicação.

traumatismos

– que podem ocorrer devido a
cranianos

ou

Acidentes

Vasculares Cerebrais (AVC), situações de
Assim, a comunicação humana envolve todos

demência, que também podem implicar

os processos relacionados com a compreensão

problemas de leitura e escrita.

e produção da linguagem oral e escrita, bem

• Na Gaguez

– pois normalmente pessoas

como, as formas adequadas de comunicação

com

não verbal. O Terapeuta da Fala trabalha

dificuldades

também perturbações relacionadas com a

relações sociais.

deglutição e alimentação.

esta

perturbação
no

apresentam

estabelecimento

• Nos problemas de voz

de

- em que a

pessoa apresenta alterações na voz durante
algum

tempo,

como

por

exemplo

rouquidão (distonia) ou afonia (perda de
voz). Estes sintomas são comuns a pessoas
que utilizam muito a voz na sua profissão
(cantores, telefonistas, professores, etc.)

• Nas

alterações

deglutição

ao

nível

da

– que podem ocorrer devido

a lesões cerebrais.

Em Crianças previne e trata
perturbações
relacionadas
com...
• Comunicação
aumentativos

–
e

utilizando

sistemas

alternativos

de

comunicação, gestos, símbolos, sistemas
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electrónicos

de

comunicação

que

são

normalmente utilizados por crianças com
défice cognitivo (deficiência mental).

• Linguagem

O Gabinete de Psicologia Clínica
disponibiliza a todos os
subscritores da Newsletter um
cupão desconto.

– ao nível da fonologia,

morfologia, sintaxe, semântica, construção
de frases, pouco vocabulário para a idade,
processamento da linguagem incluindo a

Se já é subscritor basta solicitar o cupão
por e-mail, preenche-lo e traze-lo na 1ª
consulta. Se recebeu a nossa Newsletter e
ainda não subscreveu o serviço viaje até
www.anadurao.pt e faça parte do
nosso grupo de leitores.

compreensão e expressão oral.

• Fala

– ao nível da articulação verbal,

fluência, voz e ressonância.
No

caso

das

crianças,

HT

é

importante

a

identificação antecipada de dificuldades ao
nível do desenvolvimento da linguagem, de
forma a permitir uma intervenção mais rápida,
com

maior

eficácia

e

prevenir

futuras

dificuldades de aprendizagem. Assim, se a
criança

apresentar

dificuldades

de

aprendizagem, dificuldades em compreender o
que lhe é dito, dificuldades em aprender a
falar

ou

comunicar,

apresentar

TH

A subscrição é gratuita e permite-lhe
usufruir de descontos nas consultas de
Psicologia Clínica, Nutrição Clínica e
Terapia da Fala. Para mais informações
contacte-nos.
Se estiver interessado em tornar a
sua empresa, escola ou associação
nossa parceira ou considere a nossa
colaboração no seu espaço, manifeste o seu
interesse por e-mail.
gabinete@anadurao.pt
HT

T

pouco

vocabulário para a sua idade, dificuldades em

VANTAGENS EM SER PARCEIRO

articular palavras e / ou sons nas palavras,
utilizar frases simples, dificuldades de leitura e
escrita, problemas cognitivos, dificuldades na
alimentação

e

interrupções

ou

deglutição,
bloqueios

Ö

apresentar

enquanto

fala,

então aconselho a contactar um Terapeuta da
Fala e pedir uma consulta de despiste. O

Ö
Ö

Terapeuta da Fala tem sempre como objectivo,

Ö

aumentar a eficácia da comunicação pessoal,

Ö

no meio social e educacional, de forma a
promover o desenvolvimento e a autonomia no
sentido de uma boa qualidade de vida.

Ö

Descontos nas consultas de Psicologia
Clínica, Terapia da Fala, Nutrição Clínica
e Dietética aos seus associados,
funcionários e familiares.
Preços especiais em acções de formação
e programas de intervenção.
Subscrição e recepção gratuita da
Newsletter do gabinete.
Convites e brindes especiais para os
mais pequenos.
Intercâmbio das vantagens oferecidas
por outros parceiros.
Deslocações ao local para consultas,
avaliações, rastreios e despistes em
qualquer uma das nossas especialidades.
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