
Matilde, 6 anos, não conseguia 
dizer o “L” e o “R”, devido a difi-
culdades em posicionar correta-
mente a língua. Rodrigo, 8 anos, 
começou a demonstrar indícios 
de gaguez aos 3 anos: prolongava 
os sons e “encravava” nas palavras 
com duas consoantes seguidas.  
Estas são duas de muitas perturba-
ções da fala que afetam um quarto 
das crianças em idade escolar ao 
nível mundial e podem ser cor-
rigidas através da terapia da fala. 
Estima-se que cerca de 12% dos 
adultos também necessitem de as-
sistência.
Em Portugal, não se conhecem os 
números relativos a problemas da 
fala e da linguagem. Os primeiros 
respeitam à produção de sons pela 
voz, ao ritmo e à fluência do discur-
so. Os segundos estão relacionados 
com a compreensão do significado 

das palavras e 

Quando se erguem barrei ras à comunicação

Terapia 
da fala

A gaguez e a dificuldade em articular alguns sons podem exigir 
terapia da fala. Detetar cedo facilita o tratamento, mas nem todos  
os profissionais estão credenciados

a capacidade de combiná-las para 
construir frases. As dificuldades 
nestes dois campos podem redu-
zir a capacidade de comunicação 
e a sociabilidade, e comprometer a 
aprendizagem. 
Catarina Olim, presidente da Asso-
ciação Portuguesa de Terapeutas 
da Fala (APTF), reconhece a falta 
de investigação nesta área: "ape-
nas têm sido feitos estudos locais, 
em concelhos onde estão sediadas 
escolas que formam terapeutas da 
fala. O levantamento das necessi-
dades de tratamento ao nível na-
cional não está feito".
Mónica Madeira, terapeuta no 
Centro de Saúde de Loulé há sete 
anos, tem acompanhado sobretu-
do crianças com atraso de lingua-
gem e dificuldade em pronunciar 
ou articular determinados sons. 
Na sua opinião, "os meios huma-
nos existentes no centro de saúde 
são insuficientes para cobrir todas 
as áreas de intervenção da terapia 
da fala". Contudo, as crianças que 
se encontram em lista de espe-
ra "são avaliadas e os familiares e 
educadores/professores recebem 
orientações de atuação", explica.

Desvio ao padrão
■ Começamos a comuni-

car quando nasce-
mos. Aprendemos a 

usar a palavra para expressar sen-
timentos e vontades. Na fase de 
aquisição da fala e da linguagem, 
integramos ferramentas que nos 
permitem, mais tarde, aprender 
a ler e a escrever, funções impor-
tantes para o desempenho escolar, 
profissional e social. 
■ As etapas de desenvolvimento 
da linguagem estão estudadas, 
mas a idade em que se atingem os 
objetivos varia muito: há crianças 
que começam a falar muito cedo 
e outras que só clarificam a fala 
por volta dos 4 anos, sem que isso 
signifique que tenham um proble-
ma. Fatores como a capacidade 
inata para a linguagem, a forma 
como os seus convivas falam e 
os estímulos diretos à comuni-
cação podem acelerar ou atrasar 
o desenvolvimento. Por isso, é 
impossível estabelecer frontei-
ras rígidas para a aprendizagem. 
Os padrões habituais de desenvol-
vimento, que indicamos na página 
21, são apenas linhas orientadoras, 
uma vez que aquilo que é conside-
rado normal admite muitas varia-
ções. Se a criança apresenta des-
vios que o preocupam, fale com o 
médico de família, o pediatra ou 
um terapeuta da fala. Caso exista 
uma perturbação da fala e da lin-
guagem, a deteção precoce  per-
mite resolvê-la ou impedir que se 
agrave, reduzindo os prejuízos na 
vida social e académica. 

Outro som
■ Os erros fazem parte do proces-
so de aprendizagem, até porque 
a capacidade física para produzir 
certos sons adquire-se com a ida-
de. Por exemplo, até aos 3 anos, é 
normal omitir sons, dizendo, por 

A terapia  
da fala ajuda 

a contornar 
dificuldades 
em perceber 

os outros, 
seguir 

instruções  
e expressar 

ideias  
e sentimentos      



Famílias em luta pOr um DiscursO clarO
crianças ulTrapassam dificuldades

Rodrigo começou a evidenciar sinais de gaguez por 
volta dos 3 anos. A mãe falou com o pediatra, que a 
tranquilizou, dizendo que iria passar. Mas o tempo 
corria e Isabel não via melhoras - Rodrigo prolongava 
as letras e “encravava” quando tinha de dizer duas 
consoantes seguidas -, pelo que resolveu pedir ajuda 
especializada. Confirmou que o filho precisava de te-
rapia da fala. De início, fazia duas sessões por semana, 
depois, uma. Fazia exercícios de respiração, repetia 
nomes e contava histórias com palavras difíceis. 
Em casa, Isabel tentava desvalorizar as dificuldades 
e incentivar a fala. Procurava que as pessoas que o 
rodeavam fizessem o mesmo. "Tive de falar com o 
professor, reunir com a direção da escola e mostrar a 
alguns familiares como deveriam atuar com o Rodri-
go”, lembra a mãe.
O processo não foi fácil, mas dois anos de terapia per-
mitiram controlar a gaguez. Recentemente, teve uma 
recaída devido a um problema emocional, mas 
com a ajuda da mãe conseguiu estabilizar 
e recuperar a fluidez no discurso. 

rodrigo, 8 anos
Gaguez controlada em dois anos

matilde, 6 anos
Já diz o "l", está a trabalhar o "r" 

Quando Matilde co-
meçou a pronunciar 
claramente todas as 
palavras, exceto as que 
incluíam o "L" ou o "R", 
Tânia Branco, a mãe, 
ficou preocupada: "en-
tendia perfeitamente 
o que a Matilde dizia, 
mas percebi que havia 
um problema na emis-
são dos sons", recorda.
Falou com o pediatra da criança, que a encaminhou para um cen-
tro de fisioterapia, onde foi avaliada por uma terapeuta da fala. 
O problema de Matilde estava relacionado com a dificuldade em 
posicionar bem a língua. Era preciso fazer terapia. A "ginástica à 
língua", nas sessões semanais e diariamente em casa, começou a 
produzir efeito a partir da terceira semana, com melhorias claras 
na emissão do “L”. A letra “R” é mais difícil, mas, com a ajuda da 
família e da terapeuta, Matilde continua a exercitar as sílabas, as 
palavras e as frases com afinco.          

Quando se erguem barrei ras à comunicação

exemplo, "opa" (sopa), "nana" (ba-
nana) ou "tefone" (telefone). Outra 
dificuldade comum é a articulação 
de duas consoantes seguidas, em 
que a segunda é um "R". O Rodri-
go “encravava” nestas palavras, 
mas outras crianças suprimem 
a segunda consoante. Esta falha, 
em geral, resolve-se até aos 5 ou 
6 anos.
■ Não foi o caso de Matilde que, 
aos 5 anos, se mostrava incapaz 
de pronunciar o "L" e o "R”", por 
dificuldade em posicionar correta-
mente a língua. No seu caso, a au-
sência das duas consoantes nunca 
constituiu uma barreira à comuni-
cação. Mas nem sempre é assim: 
há quem não consiga fazer-se 

>

Os testes  
de linguagem 

avaliam a 
compreensão 

da criança  
e a forma 

como se 
exprime

entender por omitir, adicionar e/ 
/ou modificar sons nas palavras.
■ O diagnóstico é feito com um 
teste de articulação, que grava os 
erros da fala. O terapeuta também 
verifica se os músculos da boca 
trabalham adequadamente.
■ O tratamento passará 
por demonstrar como se 
produz o som correta-
mente, levar o paciente 
a diferenciar o certo do 
errado e a praticar em 
diversas palavras.   

Falta de fluidez
■ Voltemos ao Rodri-
go. Desde tenra idade, 
começou a revelar falta 



Terapia da fala
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Catarina Olim denuncia o exercício de terapia  
da fala por técnicos não credenciados e aconselha  
os consumidores a exigirem a cédula profissional

Qual a área de intervenção da terapia? 
É muito abrangente. O terapeuta pode 
atuar desde o nascimento do bebé, 
ou mesmo antes - com aconselha-
mento aos pais -, até à terceira idade.  
Por exemplo, se o bebé nascer com fenda 
no palato, poderá ser o terapeuta da fala 
a acompanhar os pais, ensinar-lhes a dar 
o biberão... Um idoso pode necessitar 
de terapia para reaprender a falar após 
um AVC. Por outro lado, atua em todos 
os processos relacionados com a produ-
ção e compreensão da linguagem oral e 
escrita, bem como a comunicação não-
-verbal. Intervém quando há problemas 
auditivos, visuais, cognitivos, respirató-
rios, de deglutição, vocais e nos múscu-
los orais.

O serviço Nacional de saúde consegue 
responder às necessidades?

“a cédula profissional
é a melhor garantia” 

ENTREVISTA

Pensa-se que apenas 5% dos profissio-
nais exerçam no Serviço Nacional de 
Saúde. Os restantes 95% estão no priva-
do, sobretudo nas grandes cidades.
Não conhecemos bem as necessidades, 
mas parece-nos que os terapeutas dos 
serviços públicos não são suficientes. 
Existem também clínicas convenciona-
das com o Estado e este assume parte do 
custo. Mas há terapeutas que não assi-
nam os acordos, porque impõem valores 
muito baixos; outros aceitam-nos, mas 
optam pela terapia de grupo, que não é 
boa para ninguém.

Qual é o papel das escolas?
A terapia da fala é uma profissão de 
saúde. Algumas escolas privadas têm 
terapeutas alguns dias por semana.  
As públicas integravam-nos nas equipas 
de educação especial, mas estas acaba-
ram. Agora, estão inseridos nos CRIS - 
Centros de Recursos e Inclusão -, mas, 
por serem poucos, apenas conseguem 
seguir os casos mais “pesados”, como 
crianças com paralisia cerebral e trisso-
mia 21. Quem perde são as crianças que 
“só” têm problemas de linguagem.

como saber se o terapeuta é creden-
ciado?
A melhor garantia é a cédula profissional. 
O consumidor deve exigir que o terapeu-
ta indique o respetivo número nos rela-
tórios. Este documento é emitido pelo 
Ministério da Saúde, através da Admi-
nistração Central do Sistema de Saúde. 
Pode ainda haver terapeutas com cédula 
do Departamento de Modernização dos 
Recursos Humanos da Saúde, anterior 
responsável pela sua emissão.

catarina Olim, presidente da associação 
portuguesa de terapeutas da Fala

de fluência no discurso. A preo-
cupação da mãe era maior por 
haver casos de gaguez na família. 
Tinha razão. Apesar de não se co-
nhecer a causa exata do problema, 
sabe-se que tem uma componente 
genética. A ansiedade e a falta de 
controlo da respiração potenciam 
o problema. Nalguns casos, surge 
apenas em situações específicas, 
como falar ao telefone ou em pú-
blico. Além dos entraves à comu-
nicação, pode afetar a autoestima 
e, por vezes, desencadear crises de 
ansiedade e depressão.
■ Nas crianças, é importante deter-
minar se o gaguejar é passageiro 
ou tende a manter-se. Além da his-
tória familiar, o terapeuta observa 
o paciente, faz testes e entrevistas. 
Quererá saber se o problema dura 
há mais de seis meses e se existem 
outros problemas de linguagem. 
Nos mais velhos, os testes visam 
verificar a gravidade da gaguez.
■ O tratamento pretende diminuir 
o impacto na comunicação, aju-
dando o indivíduo a falar devagar, 
de forma menos tensa, e a contro-
lar o ritmo do discurso. Existem 
aparelhos para facilitar o controlo, 
por exemplo, do ritmo do discur-
so, mas a sua eficácia na utilização 
diária ainda não foi testada.
■ Isabel, a mãe de Rodrigo, reco-
nhece que a paciência é funda-
mental para ajudá-lo a melhorar 
a fluência: não interromper e dar-
-lhe tempo para dizer o que pre-
tende, sem tentar ajudá-lo a ter-
minar as palavras ou as frases são 
uma ajuda preciosa. 
■ Além das dicas de Isabel, é im-
portante demonstrar interesse 
pelo que a pessoa diz, não olhar 
para o lado enquanto a mesma 
fala, nem demonstrar impaciên-
cia. Se o fizer, contribui para au-
mentar a ansiedade.

terapia envolvente
■ Atraso no desenvolvimento, difi-
culdade em produzir sons, gaguez 
ou outro problema da fala: se tem 
dúvidas sobre o desenvolvimento 
da criança, consulte o médico de 



18 meses
O que esperar
Compreende frases simples  
e nomeia objetos familiares.

ajude a crescer
Converse com a criança, 
usando palavras e frases 
simples, mas não um discurso 
infantilizado; leia-lhe 
livros apelativos; comece a 
apresentar cores e texturas.

sinais de alerta
Deixar de falar ou mostrar 
sinais de regressão; não 
desenvolver a fala.

2 aNOs
O que esperar
Compreende frases mais 
complexas; diz o seu nome; 
constrói frases com duas 
ou três palavras.

ajude a crescer
Converse com a criança, variando o 
vocabulário; explique o significado 
das palavras e repita as que ela não 
conhece.

sinais de alerta
Usar poucas 
palavras; não 
juntar duas 
palavras 
para formar 
frases.

3 aNOs
O que esperar
Faz perguntas; usa alguns plurais, 
artigos e preposições.

ajude a crescer
Incentive a criança a contar histórias 
e ajude-a a clarificar os pensamentos; 
caso ainda use biberão ou chupeta, 
encoraje o abandono.

sinais de alerta
Utilizar poucos 
verbos; não 
formar o plural; 
dificuldade em 
formar frases 
simples.
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Família e escola no 
processo terapêutico

´ Se está preocupado com o desenvolvimento 
da fala do seu filho, porque já tem, por exem-
plo, 4 anos e ainda troca algumas sílabas ou 
gagueja, consulte o médico de família. Caso 
seja necessário, este encaminha-o para um 
terapeuta da fala. Para recorrer a este profis-
sional pelo privado, obtenha a lista de terapeu-
tas credenciados no sítio da Internet da ACSS 
- Administração Central do Sistema de Saúde.
 

´ Caso o diagnóstico revele um problema 
que necessite de terapia da fala, acompanhe 
o tratamento. Procure saber o que é feito nas 
sessões e tente, em casa, reforçar o traba-
lho com exercícios propostos pelo terapeuta. 
O envolvimento de quem está próximo da 
criança - agregado familiar, avós, amas, mo-
nitores e professores - é essencial para a sua 
evolução.    

TESTE SAúDE ACONSElhA

algumas fases do desenvolvimento da linguagem

família. Em caso de necessidade, 
este encaminha-o para um tera-
peuta da fala no centro de saúde 
ou no hospital. “Todos os doentes 
devem ser referenciados pelo mé-
dico de família ou pelo médico as-
sistente no centro de saúde (se não 
tiver médico de família), mesmo 
que não tenha sido este a detetar o 
problema", explica Mónica Madei-
ra, do Centro de Saúde de Loulé. 
Se não houver terapeuta no SNS, é 
possível recorrer a entidades pri-
vadas com acordo com o Estado 
ou a Instituições Particulares de 
Solidariedade Social. Difícil é des-
cobri-las. Os sítios da Internet das 
administrações regionais de saúde 
apresentam a lista de convencio-
nados na área da medicina física e 
de reabilitação, mas nem sempre 
se percebe se dispõem daquela 
terapia. Informe-se no centro de 
saúde. 
■ Se puder e quiser pagar, dirija-se 
diretamente a um terapeuta da 

fala num consultório privado. Es-
tes profissionais estão habilitados 
para avaliar e tratar problemas de 
linguagem oral e escrita, comu-
nicação verbal e não verbal e de 
deglutição. Se desconfiarem de 
que existe uma causa física para 
a perturbação (por exemplo, uma 
rouquidão persistente causada 
por um nódulo nas cordas vocais), 
encaminham para outro profissio-
nal. As sessões custam entre 30 e 
50 euros. A primeira é um pouco 
mais longa e cara (50 a 70 euros).
■ Realizada no serviço público ou 
privado, a terapia da fala terá mais 
sucesso se contar com a participa-
ção de quem convive diariamente 
com a criança. Se tudo se conjugar 
na perfeição, a partir da “terceira 
ou quarta sessão de terapia come-
çam a notar-se resultados”, diz Ca-
tarina Olim. Para Mónica Madeira, 
o segredo do sucesso é também a 
articulação entre profissionais de 
saúde, escola e família.

4 aNOs
O que esperar
Discurso coerente 
e semelhante ao de 
um adulto em termos 
gramaticais.

ajude a crescer
Leia histórias com  
a criança.

sinais de alerta
Dificuldade em iniciar 
frases; utilizar apenas 
frases curtas e mal 
construídas. 
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