O terapeuta da Fala é o profissional de

6 de Março
Dia Europeu da Terapia da fala

saúde que atua nas áreas de prevenção,
promoção

e

reabilitação

da

comunicação humana, no que se refere
ao seu desenvolvimento, perturbações e
diferenças.
A terapia da fala aborda os aspetos
envolvidos na função auditiva periférica e
central, cognição, linguagem oral e escrita,
fala (articulação, voz e ressonância),
fluência e funções oro faciais e deglutição,
em indivíduos de todas as idades.

Da maternidade à terceira idade!
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SAÚDE DA COMUNICAÇÃO

•Saúde da criança

• Saúde da Família

- Dificuldades em recém-nascidos

- atuação nos cuidados de saúde

para sugar e deglutir

primários visando promover, prevenir

- Alterações da fala (articulação,

e detetar problemas de voz,

voz, ressonância e motricidade oro-

articulação, linguagem oral e escrita,

facial)

fluência e de alimentação.

- Problemas no desenvolvimento da

• Portadores de necessidades

linguagem (atraso e perturbação

Educativas Especiais:

especifica da linguagem)

- habilitação e reabilitação em

- Problemas de leitura e escrita

crianças com alterações de

- Disfluência(gaguez)

comunicação, linguagem, mastigação

- Perturbações no desenvolvimento

e deglutição

infantil

- melhoria da compreensão e

• Educação em saúde

expressão oral e escrita por forma a

- participação em ações

promover uma inclusão social plena.

socioeducativas em saúde da

• Saúde da Mulher

comunicação

- apoio e incentivo ao aleitamento

- promoção e facilitação de

materno

estratégias que ofereçam

- orientação às mães quanto ao

informações à população sobre a

desenvolvimento saudável do filhos

melhoria da qualidade de vida

(afetividade, linguagem, comunicação

• Saúde Mental

verbal e não-verbal)

- promoção qualidade de vida

- problemas de voz

através de estratégias de melhoria da

• Saúde do Trabalhador

capacidade comunicativa e

- acompanhamento aos profissionais

linguistica

de voz (professores, locutores,

• Adolescente e Jovem

advogados, etc)

- alterações vocais (muda de voz)

• Saúde do Idoso

- prevenção e tratamento da

- sequelas de AVC e outros problemas

disfluência (gaguez)

neurológicos

- reequilíbrio da musculatura da

- dificuldades de mastigação e engolir

face, lábios e língua no tratamento

- problemas de voz

ortodôntico

- Problemas de memória e de
compreensão/expressão verbal
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