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2) DILEMAS ÉTICOS MAIS COMUNS EM TERAPÊUTICA DA FALA 

 

 

Tal como já foi mencionado ao longo do capítulo I-B, a reflexão ética tem 

muitas vezes origem nos dilemas que surgem no dia-a-dia profissional. Embora este não 

seja o tema principal desta dissertação, considerou-se que de modo a compreender de 

forma mais explícita a temática de base se deveria realizar uma leve abordagem a esta 

área tão rica da ética profissional. 

 

Especificamente, existem inúmeras problemáticas que caracterizam a dimensão 

mais particular da nossa actuação e que fundamentam ou no mínimo, justificam a 

construção de um C.D. Este, numa abrangência global e de mera orientação, tentará 

controlar/equilibrar as variáveis que se encontram associadas aos conflitos que surgem 

no dia-a-dia profissional.  

 

Da pesquisa bibliográfica realizada denota-se que os autores apresentam duas 

tendências que subdividem a caracterização de dilemas. Assim, encontram-se dois 

grandes grupos:  

 

− Por patologia. 

− Por exigências da profissão/procedimento terapêutico específico. 

 

� DILEMAS ÉTICOS DEFINIDOS POR PATOLOGIA 

 

Warner (2003) refere as seguintes patologias como as consideradas mais 

conflituosas na prática diária do TF:  

 

� A (in)competência cognitivo-comunicativa e (in)competência linguística e 

(in)inteligibilidade da fala. 

� A disfagia. 
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2.1.) (IN)COMPETÊNCIA COGNITIVO-COMUNICATIVA E (IN)COMPETÊNCIA 

LINGUÍSTICA/(IN)INTELIGIBILIDADE DA FALA 

 

Na TpF surgem duas situações distintas que nos remetem para a problemática do 

consentimento informado28 e do processamento/comunicação da informação necessários 

a este: a) as perturbações cognitivo-comunicativas e b) as perturbações linguísticas/da 

inteligibilidade da fala. Ambas são limitadoras no processo de tomada de decisão e 

ambas influenciam a conduta do Terapeuta/outro profissional/interlocutor durante a 

interacção que se encontra subjacente a este tipo particular de circunstância.  

 

As perturbações cognitivo-comunicativas relacionam-se com vários aspectos, 

tais como a: memória, atenção/concentração, racionalização, abstracção, entre outros. 

Estes influenciam e afectam claramente o processamento de linguagem (variante 

compreensão verbal oral e/ou escrita) e como tal, a competência para tomar uma decisão 

verdadeiramente informada e esclarecida. Tal, implica que o verdadeiro acesso do 

utente à informação fornecida pelo profissional e/ou equipa se encontre limitado, não 

lhe sendo permitinda a total percepção daquilo que se encontra a ser transmitido, assim 

como das consequências a curto, médio ou longo prazo. McCullough ([2001] apud 

Warner, 2003) a propósito desta temática, refere que existe uma diferença entre 

“autonomia na decisão” e “autonomia executiva”. A primeira poderá encontrar-se em 

utentes cuja percepção relativa do problema ainda é possível, mas que mesmo assim se 

vêem incapazes de tomar uma decisão no seu melhor interesse, isto é, são capazes de 

receber informação, mas interpretá-la e conferir-lhe o devido grau de importância torna-

-se impossível ou no mínimo, limitado. A “autonomia executiva” acarreta não só 

receber e compreender minimamente determinada informação, como também pesar e 

equilibrar os prós e contras que se apresentam e estabelecer uma relação causal em 

relação às consequências imediatas e/ou futuras. Um estudo concretizado na Suécia num 

Centro de (Re)habilitação cuja metodologia se caracterizava por ser “centrada no 

                                                
28 Bryant (2003, pg.288) refere que o consentimento informado corresponde à: “…autorização voluntária 
do utente relativamente a um plano que se baseia na total compreensão por parte deste das opções 
disponíveis e dos benefícios e riscos de cada uma dessas opções.” Antunes (1998) acrescenta que este 
deverá ser livre, esclarecido e informado, considerando que tal depende do respeito pela autonomia e 
autodeterminação da pessoa. Existe ainda referência legal a este parâmetro nos artigos 1º, 2º, 37º e 64º da 
Constituição da República Portuguesa (2005), tal como já referido no Anexo I apresentado nesta 
dissertação.  
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utilizador”29 vem complementar esta informação anterior. Isto é, questionou-se quais os 

principais dilemas ou obstáculos que se poderiam encontrar subjacentes às respostas por 

parte deste tipo de utente e que, eventualmente, influenciariam o exercício do respeito 

pelo princípio da autonomia do utente no processo de tomada de decisão. Assim, os 

autores concluíram que existem três tipos de problemáticas mais comuns subjacentes às 

respostas fornecidas por estes utentes: a) resposta não sincera, já que o utente assume 

como resposta ideal aquela que ele considera como a preferida/desejada pelo seu 

interlocutor em relação ao seu processo terapêutico; b) a resposta que pressupõe 

objectivos inalcançáveis e em que o utente não apresenta competência para requisitar 

objectivos possíveis e reais e c) a resposta que revela dificuldade em compreender qual 

ou quais os objectivos prioritários de intervenção. Qualquer uma destas situações 

compõe um dilema. A auto-determinação do utente é o ponto de partida de qualquer 

intervenção, contudo perante respostas “não fiáveis”, os companheiros de tomada de 

decisão vêem-se perante um momento de ambiguidade (Karlsson, 2007). Os autores 

deste estudo concluíram ainda que este tipo de resposta está relacionado, em parte, com 

a atitude prévia do profissional e/ou família, isto é, associado a estas respostas-dilema, 

encontramos comportamentos específicos por parte dos interlocutores privilegiados que 

acompanham o utente no processo de intervenção. Neste ponto em concreto, a tarefa de 

avaliação de capacidades e de competências é determinante. Esta corresponde à única 

forma possível de considerar um indivíduo capaz ou não de tomar uma decisão 

verdadeiramente consistente e de acordo com as suas necessidades e crenças pessoais. A 

avaliação de competência torna possível adequar de forma específica e adaptada as 

estratégias e os mecanismos necessários para que o indivíduo exerça a sua força 

decisória de forma esclarecida. Neste ponto particular encontramos um dos papéis de 

grande relevância de um TF, este que corresponderá a fornecer os devidos meios para 

que o utente possa, por um lado, aceder à informação e, por outro, comunicar 

eficazmente o que pretende e deseja. Todos os profissionais que abordam o indivíduo 

deverão desenvolver este tipo de percepção e providenciar que caso o utente não tenha 

este tipo de apoio terapêutico, venha a tê-lo em tempo oportuno. 

 

Em relação às perturbações linguísticas/da fala que afectam a inteligibilidade do 

discurso, deparamo-nos com um quadro diferente e muitas vezes, menos severo. O 

                                                
29 Utilizador – conceito utilizado no estudo mencionado para definir a pessoa com incapacidade 
comunicativa e utilizadora de comunicação aumentativa e alternativa (Karlsson, 2007). 
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utente encontra-se perfeitamente capaz de decidir a um nível cognitivo, embora a 

capacidade para comunicar qual a sua decisão se encontre limitada ou até totalmente 

impossibilitada. Aqui, a questão relaciona-se muito mais com a 

comunicação/verbalização (vertente expressão verbal oral e/ou escrita) da sua escolha 

do que propriamente com a compreensão das matérias subjacentes à tomada de decisão. 

Estas perturbações correspondem a situações em que facilmente se negligencia a 

autonomia e direito à livre escolha por parte do utente mesmo que este seja totalmente 

capaz de exercer este direito (Warner, 2003). Muitos são os interlocutores que, 

independentemente do seu estatuto na vida do utente, confundem competência para 

transmitir informação com competência para a compreender e analisar devidamente.  

 

Recorrendo à Classificação de Incapacidade, Funcionalidade e Saúde (OMS, 

2001) referida no capítulo anterior, visualizamos a questão do ponto de vista da auto-                 

-determinação vs o paternalismo30 do profissional da saúde. O objectivo-último é a:  

 

“…participação total, equalitária e qualidade de vida para o utilizador. Um 

significado para «participação» é praticar a co-determinação em questões 

comuns e a auto-determinação e controle em questões que se referem à 

própria pessoa e assim, assumir responsabilidade partilhada” (SJorgen 

[1996] apud Karlsson, 2007, pg. 13). 

 

Neste ponto, compete ao TF proporcionar os mecanismos necessários à 

comunicação da informação, nem que para isso seja necessário recorrer a Comunicação 

Aumentativa e Alternativa31. Embora esta acarrete um elevado grau de especialização e 

uma aceitação integral por parte dos interlocutores, na realidade é muitas vezes a única 

hipótese viável para utentes com limitação óbvia da inteligibilidade da fala e/ou 

verbalização oral/escrita daquilo. E embora o objectivo desta dissertação não seja 

discutir a Comunicação Aumentativa e Alternativa e as suas implicações de forma 
                                                
30 Paternalismo – “…uma acção paternalista é definida como a acção direccionada ao utilizador e que tem 
como intenção beneficiá-lo(a), mas que é realizada sem o seu consentimento.” (Karlsson, 2007, pg. 13). 
31 Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) – “…é uma área da prática clínica, educacional e de 
pesquisa para terapeutas que tentam compensar e facilitar, temporária ou permanentemente, os prejuízos e 
incapacidades dos indivíduos com severos distúrbios da comunicação expressiva e/ou distúrbios da 
compreensão. Comunicação Aumentativa e Alternativa pode ser necessária para indivíduos que 
demonstrem prejuízos nos meios de comunicação gestual, oral e/ou escrita (ASHA, 1991). Beukelman e 
Mirenda adicionam que “…a CAA deve sempre ser multimodal por natureza, isto é, deve sempre utilizar 
«as competências comunicativas do indivíduo, incluindo qualquer discurso residual ou vocalizações, 
gestos, signos ou comunicação assistida.»" (ASHA [1991] apud Beukelman e Mirenda, 1998, pg.3). 
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pormenorizada, poderemos considerar que a negação do acesso a este tipo de 

comunicação poderá eventualmente ser considerado um comportamento anti-ético. Ao 

limitar a comunicação humana em qualquer uma das suas modalidades limitamos 

grande parte dos processos interactivos sociais que tornam o indivíduo funcional e livre 

em sociedade. Compete não só aos TF, como também aos outros profissionais requisitar 

assistência nesta área de forma a providenciar oportunidades comunicativas livres e 

reais. A abertura de mentalidade relativa a meios alternativos de comunicação é um 

passo essencial para o verdadeiro respeito pela integridade e autodeterminação dos 

utentes com incapacidade comunicativa.  

 

Neste ponto, a responsabilidade do TF não é meramente a de colaborar. Existe 

ainda um vasto campo de informação a profissionais e à comunidade em geral, na mais 

valia de ter um profissional deste género a apoiar o utente em decisões desta natureza. 

Para além deste tipo de patologia ser do seu âmbito de intervenção, um profissional cuja 

principal preocupação é a comunicação poderá ser um parceiro essencial para quem não 

exerce esta competência na sua totalidade. Assim, será também da nossa 

responsabilidade demonstrar interesse e, se possível, integrar os serviços que a nível 

institucional poderão ser responsáveis pelas decisões de carácter ético, correspondendo 

tal a uma boa prática terapêutica (Warner, 2003). 

 

O conceito de autonomia na saúde tem vindo a evoluir claramente e encontra-se 

protegido pela lei que reconhece e assegura o direito à liberdade de cada ser humano. 

Tal aplica-se igualmente às tomadas de decisão voluntárias no que toca ao processo de 

escolha em contexto clínico/terapêutico. Estas decisões voluntárias são 

asseguradas/representadas através do consentimento informado, livre e esclarecido, 

sendo que, em TpF, tal processo poderá ser tudo menos simples. Este envolve a 

distinção e determinação legal entre competência e incompetência (não só cognitiva, 

como comunicativa) e a diferenciação conceptual clínica/terapêutica entre a capacidade 

para tomar decisões (conceito baseado na competência funcional do indivíduo nas 

actividades da vida diária) e a limitação ou ausência da mesma. Não havendo ainda uma 

metodologia standard de avaliar esta questão da definição de 

competência/incompetência para tomar decisões em TpF, Appelbaum e Grisso ([1988] 

apud Warner, 2003) sugerem os seguintes parâmetros: 1) compreender o diagnóstico, 

outro tipo de informação relativa à intervenção e outras opções não relacionadas com a 
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intervenção; 2) manipular estas opções e as suas consequências em relação aos 

objectivos e aos seus valores pessoais; 3) racionalizar a(s) decisão(ões) e 4) comunicar a 

sua preferência. Para Beauchamp e Childress (1994) e Warner (2003), para que seja 

válido, o consentimento pressupõe: 1) competência; 2) comunicação; 3) compreensão; 

4) voluntariedade e 5) consentimento/recusa. Mas a questão essencial, e que suscita 

maiores preocupações, é sem dúvida a da competência que no seu sentido genérico e 

mais funcional, apenas se refere à “capacidade para executar uma tarefa”. Este conceito 

varia de contexto para contexto, pode flutuar no tempo e não é considerado como um 

continuum, devendo ser analisado de acordo com os riscos/benefícios daquele 

determinado momento e perante aquele utente e a sua realidade (Antunes, 1998). Tal 

implica bom-senso profissional que se deverá observar quer na clareza e simplicidade 

da linguagem utilizada, quer na relação de segurança, estabilidade e confiança que o 

profissional estabelece com o seu utente/familiares ou cuidadores. O consentimento 

informado é baseado nos princípios da dignidade humana e da autonomia respondendo 

de forma mais clara às necessidades do utente e estabelecendo um equilíbrio mais 

preciso entre os actos beneficentes do profissional e a liberdade e autodeterminação do 

indivíduo. A relação profissional-utente passa a ser uma de partilha e participação activa 

do segundo elemento mais do que propriamente de paternalismo por parte do primeiro. 

Obriga assim, à livre discussão de um procedimento ou das alternativas possíveis e 

deixa um claro espaço de manobra no qual o utente se poderá manifestar enquanto ser 

capaz de “…pensar, decidir e agir.” (Antunes, 1998, pg. 17). O consentimento pode ser 

(Beauchamp e Childress, 2001; Antunes, 1998; Warner, 2003): 

 

− Implícito – destinado a situações rotineiras que correspondam a 

procedimentos gerais da prática clínica e/ou terapêutica que acarretem ou 

um risco mínimo ou nenhum. 

− Presumido – em situações específicas quando se assume que caso o utente 

estivesse capaz iria consentir o procedimento. Encontra-se, geralmente, 

associado a procedimentos de urgência, não muito comuns em TpF, mas que 

se poderão, por exemplo, verificar aquando da necessidade de aspirar 

directamente um utente ou outra manobra de limpeza das vias aéreas.  

− Explícito – em situações em que o risco seja considerado como superior ao 

mínimo. 
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− Oral ou escrito – não existindo diferença no plano ético, mas apenas no 

plano legal e institucional, já que, o consentimento formal, caracterizando-    

-se pela autorização por escrito por parte do utente relativamente ao 

procedimento proposto, é o que maior peso terá sob o ponto de vista 

jurídico. Este encontra-se dependente da capacidade em ler/escrever e da 

competência para compreender a terminologia utilizada num documento 

escrito. Porém, o momento crítico de consentimento é sempre o da 

conversação estabelecida entre o profissional e o utente. O consentimento 

oral permite ao profissional observar outros indícios não-verbais que o 

utente possa apresentar no acto de decisão, assim como permite espaço para 

o esclarecimento de dúvidas caso estas existam. Este diálogo deverá ser 

sempre documentado pelo profissional para além do consentimento escrito 

(Antunes, 1998; Beauchmap e Childress, 2001; Warner, 2003). Contudo, 

não se deverá confundir o “termo de responsabilidade” (papel assinado no 

qual se observa o assentimento sobre o procedimento) com o consentimento 

em si. 

 

A validade de um consentimento depende de inúmeros pressupostos. A 

generalidade dos autores sugere que a solução se encontra numa avaliação exaustiva e 

eficaz das capacidades cognitivo-comunicativas na sua totalidade e numa proposta 

eficiente no que toca a fornecer formas de comunicação à pessoa, permitindo-lhe 

transmitir objectivos, necessidades e preferências. Assim como, requisitar a assistência 

dos seus interlocutores privilegiados que geralmente se encontram a favor do melhor 

interesse do indivíduo e que apresentam um grau superior de acesso à sua forma de 

comunicação preferencial. E assim encontra-se o conceito deo julgamento substitutivo, 

em que o familiar/cuidador/pessoa mais próxima ao utente, conhecendo os seus valores 

e ideais de vida pode assistir a equipa no que toca a uma possível decisão. Este pode 

ocorrer perante inúmeras situações, entre as quais a incapacidade total de decisão do 

utente ou quando o utente expressa uma opinião sem compreender as suas implicações 

na sua totalidade, entre outras.  

 

O julgamento substitutivo ocorre quando familiares/cuidadores directos 

assumem a decisão a partir daquilo que consideram ser as preferências dos utente, 

enquanto que, caso não exista conhecimento de tal, a decisão deve ser tomada em 
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função do maior bem-estar do utente actual e futuro. Sendo que Antunes define tal 

como: 

 

“…o alívio do sofrimento, a preservação ou restauração da função, e a 

manutenção da qualidade de vida, que uma pessoa razoável em 

circunstâncias análogas poderia escolher.” (1998, pg.26). 

 

Outro caso a considerar é o do consentimento em crianças, sendo que em geral, 

estas são consideradas como incapazes de o fornecer visto não terem ainda atingido a 

maioridade e como tal o suposto desenvolvimento pleno das suas competências. Nesta 

situação, alarga-se o consentimento ao contexto familiar, sendo que se considera que os 

pais/cuidadores mais directos serão os mais interessados no seu bem-estar. Contudo, é 

referido que a competência/incompetência da criança deverá ser sempre avaliada de 

acordo com a idade, mas também de acordo com o seu grau de maturidade e que a sua 

opinião deve ser tida em conta.  

 

A lei portuguesa consagra o consentimento em crianças no Código Penal pelo 

artigo 38-3, expressando que: “…o consentimento só é eficaz se for prestado por quem 

tiver mais de 16 anos e possuir o discernimento necessário para avaliar o seu sentido e 

alcance no momento em que o presta.” (2007). As decisões parentais devem ser 

baseadas no bem da criança e não no simples exercício de poder sobre alguém 

vulnerável em diversos aspectos. 

 

Almeida (1998) refere que o consentimento familiar em Pediatria é baseado 

numa relação de amor e carinho e franco conhecimento do utente em causa, 

principalmente quando este é menor. Aliás, o mesmo autor ressalva que qualquer 

decisão apresentada terá que contemplar o futuro, e de forma alguma colocar em causa a 

possibilidade de crescimento, desenvolvimento e exercício da autonomia e liberdade 

daquela criança.  

 

Existem outros dilemas pais-TF, contudo menos sistemáticos e mais complexos 

de conduzir na prática clínica do dia-a-dia profissional. Segundo Pooser (2002) vários 

quadros são possíveis nesta matéria da tomada de decisão por parte de pais/cuidadores 

que não só o consentimento. Aliás, o autor sugere que o conflito entre pais/cuidadores-   
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-TF pode surgir quanto a: objectivos do plano traçado; data de alta e/ou quanto ao 

número de sessões por semana; procedimentos/tecnologias a utilizar (comunicação 

aumentativa e alternativa e tecnologias de apoio subjacentes e Implantes Cocleares32, 

por exemplo) e as regras de acesso ao serviço de TpF (Pooser, 2002). Contudo, há que 

realçar que estas matérias nem sempre dependem unicamente das decisões quer 

parentais, quer do TF ou da equipa. Muitos dos aspectos supramencionados encontram-  

-se altamente influenciados pela própria organização da entidade patronal e muitas 

vezes, pela própria política de saúde de um país. Será complexo analisar cada um destes 

pontos em separado, mas não deixa de ser pertinente compreender que a questão de 

acesso aos serviços de saúde/educação, onde se inclui a TpF, é muito sensível. 

Esperamos revê-la num próximo ponto desta dissertação destinado à alocação de 

recursos. 

 

A título de resumo, acrescenta-se a seguinte opinião no que diz respeito à 

temática da competência: 

 

“A uniformidade contrapõe-se à própria essência da natureza humana, 

dado que a criatividade intelectual é um factor que milita a favor da 

existência da própria comunidade moral. Deste facto, decorre que sempre 

existirão diferenças entre as pessoas, independentemente da semelhança do 

seu estatuto moral. Os direitos fundamentais à vida, à alimentação, à família, 

aos cuidados básicos de saúde, não implicam que essas pessoas sejam todas 

iguais, nem que ambicionem realizar os mesmos projectos de vida. Implica, 

sim, que, quaisquer que sejam as suas aptidões intelectuais (e daí a sua 

capacidade de florescer no seio da sociedade), lhes seja garantido um nível 

mínimo de condições sociais conforme à dignidade da pessoa humana.” 

(Nunes, 1998, pg.113). 

 

 

2.2.)  DISFAGIA 

 

A disfagia traz ao TF um campo vasto e rico no que toca à reflexão de carácter 

ético. Os profissionais que intervêm nesta área têm perfeito conhecimento das 

                                                
32 Sobre a problemática da implantação coclear e da (re)habilitação da criança surda profunda ver Nunes, 
R. Ethical dimension of paediatric cochlear implantation. Theoretical medicine and bioethics. Vol. 22, 
2001, pg.337-349 e Nunes, R. Deafness, genetics and dysgenics. Medicine, health care and philosophy, 
Vol. 9, 2006, pg.25-31. 
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implicações que uma intervenção deste género tem sobre o estado físico/clínico do 

utente. Esta é provavelmente uma das patologias mais problemáticas da intervenção 

deste profissional, já que se situa num limiar muito ténue entre o bem-estar vs mal-estar; 

a doença vs saúde e a vida vs morte na ausência vs presença de intervenção. Por outro 

lado, é uma área na qual a insegurança terapêutica apela em maior grau à prática 

defensiva ou ao comportamento inverso, à má prática profissional por incompetência 

técnica.  

 

De forma a entender a problemática inerente a este campo de intervenção, 

considera-se pertinente compreender à priori a patologia em si e as implicações da 

mesma. A disfagia é uma alteração que poderá encontrar-se relacionada com inúmeras 

etiologias (neurológica, orgânico-estrutural/mecânica, psicogénica, entre outras) e estar 

presente nas mais diversas faixas etárias (desde recém-nascidos até idosos). Caracteriza-

-se por: 

 

“… uma dificuldade em movimentar o bolo…” alimentar “…desde a 

cavidade oral até ao estômago. Recentemente, alguns clínicos usaram uma 

outra definição que expande o significado de disfagia de forma a incluir todos 

os actos preliminares sensoriais, comportamentais e motores na preparação 

para a deglutição, incluindo a atenção cognitiva da situação alimentar que se 

segue, reconhecimento visual do alimento, e todas as respostas fisiológicas 

em relação ao cheiro e à presença de comida, tal como o aumento de 

salivação.” (Longemman, 1998, pg.1).  

 

O objectivo final da intervenção é tentar providenciar um nível adequado de 

nutrição/hidratação e segurança alimentar33 através da alimentação oral. Contudo e, por 

diversos motivos, nem sempre esta é possível por motivos de segurança e/ou eficiência, 

sendo que nestes casos mais graves poderá ser necessário recorrer a um tipo de 

alimentação não-oral – alimentação alternativa34 – ou alimentação mista – alimentação 

oral associada a alimentação alternativa. (Bryant, 2003; Longemman, 1998). Estas 

últimas são recomendadas para casos em que se pretenda reduzir o risco de aspiração; 

                                                
33 Por segurança alimentar referimo-nos ao processo pelo qual a coordenação entre a respiração e a 
deglutição asseguram que o alimento não é enviado em direcção às vias aéreas comprometendo o estado 
clínico do utente. 
34 Alimentação Alternativa – toda a alimentação que implique hidratação ou ingestão de nutrientes não-     
-oral. 
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manter ou aumentar os níveis de nutrição/hidratação e/ou aumentar o conforto dos 

utentes. 

 

Para Bryant (2003) os dilemas éticos que surgem nesta área específica são 

relativos a: tomada de decisão relativa a alimentação oral vs alimentação alternativa; 

conhecimento/clarificação das preferências dos utentes e a definição do papel da 

equipa/cuidadores nas tomadas de decisão.  

 

A alimentação alternativa representa uma abordagem que se observa como 

complexa, quer pela variabilidade nas avaliações terapêuticas, quer pela ausência de 

evidência comprovada da sua eficiência no que toca ao controle do grau de aspiração35 

(Bryant, 2003). A estes dados adiciona-se o facto de que a alimentação alternativa e a 

alimentação mista reduzem a frequência do convívio social pelo impacto estético 

negativo que provocam, já que alguns destes meios são perfeitamente visíveis. Desta 

forma, considera-se que a opinião do utente deverá ser de extrema importância para uma 

tomada de decisão adequada. A recusa em efectuar uma intervenção que se relacione 

com a alimentação alternativa/alimentação mista, mesmo tendo sido indicada como a 

melhor alternativa em determinado momento da vida daquele indivíduo, é algo que 

suscita conflito.  

 

Reconhece-se que a recusa de tratamento representa uma balança entre o 

princípio da beneficência e o princípio da autonomia e que esta balança nem sempre se 

equilibra da melhor forma ou da forma mais simples. Há que considerar que abandonar 

ou não escolher determinado procedimento pode ser sentido de forma extremamente 

pesada pela família e pela própria equipa. Se, por um lado, compete a esta última 

informar claramente quais os objectivos e quais as finalidades deste tipo de situação em 

particular, por outro, muitas vezes a equipa sente que está a agir contra as suas próprias 

convicções ao tentar respeitar a opinião do utente. A recusa de tratamento, 

principalmente na área específica da alimentação alternativa, acarreta uma dimensão 

terapêutica e pessoal de grande peso:  

 

                                                
35 A alimentação alternativa não evita a aspiração de secreções orais e em alguns casos, não assegura a 
manutenção do grau nutricional. Os estudos comprovam que em utentes idosos com patologia 
degenerativa o uso de alimentação alternativa tem-se comprovado ineficaz (Bryant, 2003). 
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− Não aceitar a recusa num utente competente pode ser considerado uma 

violação do bem-estar e dignidade daquela pessoa e um desrespeito pelos 

princípios essenciais da autonomia e consequentemente, da beneficência. 

− Aceitar a recusa de intervenção significa ter que enfrentar a questão vital 

da fome e sede progressivas, sendo possível alegar que ao provocar tais 

estados fisiológicos estaremos apenas a aumentar a dor pela qual o utente 

irá passar, desrespeitando os princípios da não-maleficência e da 

beneficência.  

 

Para agravar mais a situação, deparamo-nos com estudos inconclusivos. Embora 

estes alertem para o facto de que quem opta pela alimentação alternativa sente pouca 

sede/fome e que estas terapêuticas são suficientes para eliminar a sensação de sede, não 

aumentando o desconforto, não existem estudos comparativos relativamente à 

percepção de bem-estar inerente a utentes que optaram pela decisão contrária. Desta 

forma, dificilmente se poderá comparar o grau de satisfação de uma situação perante a 

outra, considerando ainda que mesmo perante dados directos, ambas dependem de 

valores e crenças pessoais no que toca à ideia simbólica do acto de alimentação e à ideia 

pessoal e cultural do processo de morte. 

 

Será ainda pertinente determinar qual a conduta da equipa caso haja 

efectivamente uma recusa: será válido manter o acompanhamento quando o utente 

recusou um procedimento considerado como essencial? Existem várias opções 

consideradas aceitáveis ao nível ético. Bryant (2003) sugere que é a obrigação 

profissional dos elementos da equipa manter um acompanhamento mesmo que este não 

se tenha direccionado para a sua primeira proposta. A intervenção terá que ser orientada 

para os objectivos pessoais do utente, existindo diversas questões que podem ser 

contempladas e que em nada se relacionam com a alimentação alternativa, tais como: as 

adequações posturais, a interferência a nível da consistência dos alimentos, as manobras 

protectivas de deglutição, entre outras. A opção de experiência limitada no tempo no 

que toca a determinado procedimento é também uma hipótese. Providenciar ao utente a 

possibilidade de experimentar determinada escolha durante um período de tempo pré-     

-determinado, vai permitir a ambas as partes um meio-termo nas opções, ganhando 

tempo até ocorrer, se possível, alguma evolução positiva do caso. Tal potencializa uma 
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visão ética e legal da problemática equilibrada, sendo tanto a retirada de determinado 

procedimento, como a sua continuidade uma opção ética válida dependendo do contexto 

e das suas condições. Bryant (2003) contudo assegura que o TF poderá ainda assim 

apelar à objecção de consciência36, mas esta deverá fazer-se acompanhar da 

preocupação em não abandonar o utente, direccionando-o no caminho de encontrar um 

outro profissional que o assista naquele momento.  

 

Levanta-se, contudo, aqui mais uma vez, a questão de quem poderá recusar ou 

aceitar o procedimento terapêutico, sendo que muitas vezes não existe por parte do 

utente competência para tal. E mais uma vez, os autores indicam que se deverá 

distinguir o conceito legal de competência do conceito de competência real para tomar 

uma decisão, já que este se relaciona com aspectos mais gerais de conduta da vida 

privada a nível financeiro, rotina diária e decisões relacionadas com saúde. Assim, após 

determinar a competência para a tomada de decisão, ter-se-á que definir se será 

necessário recorrer a um julgamento substitutivo (caso não exista uma directiva 

antecipada da vontade realizada antes da situação de incompetência37). A questão aqui é 

semelhante ao já anteriormente referido. Há que definir então e segundo a lei do próprio 

país, alguém que apresente as devidas condições para decidir no melhor interesse do 

paciente, sendo que à partida conhecerá as suas preferências e valores de forma mais 

aprofundada. O Uniform Health-Care Decisions Act (2003) define como indivíduos 

mais capazes para desempenhar este papel, os seguintes (em ordem de prioridade): 1) 

cônjuge; b) filho(a) adulto(a); c) pais e d) irmão ou irmã adulto(a). Contudo, permite 

caso não exista nenhum destes elementos disponíveis, recorrer a um outro que conheça 

bem o utente e as suas necessidades. A equipa também poderá ter um papel relevante 

                                                
36 Objecção de consciência – de forma a esclarecer de forma mais aprofundada este conceito, recorreu-se 
à opinião da Ordem dos Enfermeiros portugueses que na sua página da web afirma: “A liberdade de 
consciência é um direito fundamental, de acordo com a Constituição da República Portuguesa (Artigo 
41.º, n.º 1) (…) O direito à objecção de consciência consubstancia-se no direito a recusar uma obrigação 
legal em nome da consciência individual (…) A liberdade de pensamento, consciência e religião subjaz 
ao direito à objecção de consciência. Não pode ser objecto de outras restrições senão as que, previstas na 
lei, constituam disposições necessárias à segurança, à protecção da ordem, da saúde e moral públicas ou à 
protecção dos direitos e liberdades de outros.” (Ordem dos Enfermeiros, 2007) 
37 Também em Portugal se discute hoje a legalização das directivas antecipadas de vontade, seja na forma 
de um testamento vital, seja através da nomeação de um procurador de cuidados de saúde. Ver a propósito 
da legalização do Testamento Vital em Portugal o Parecer N.º P/05/APB/06 sobre Directivas Antecipadas 
de Vontade, Associação Portuguesa de Bioética, Porto, 2006, (www.apbioetica.org) (Relatores: Helena 
Melo e Rui Nunes) e o Projecto de Diploma N.º P/06/APB/06 que regula o Exercício do Direito a 
Formular Directivas Antecipadas de Vontade no Âmbito da Prestação de Cuidados de Saúde e Cria o 
Correspondente Registo Nacional, Associação Portuguesa de Bioética, Porto, 2006 (www.apbioetica.org) 
(Relatores: Helena Melo e Rui Nunes). 
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neste tipo de circunstância. A opinião global de todos os envolvidos assegura que a 

informação foi veiculada, sendo que a tomada de decisão é reforçada por inúmeros 

indivíduos com experiências distintas. Esta equipa é ainda responsável pela reavaliação 

contínua do caso permitindo reavaliar assim a tomada de decisão também. E, mais uma 

vez, convém acentuar a ideia de que um consentimento escrito nestas matérias não 

elimina potenciais problemas no que toca a questões legais. Existe a tendência em 

considerar que após a assinatura do utente este se encontra totalmente informado e que 

voluntariamente concede ou recusa o tratamento e que o profissional deixa de ter 

responsabilidade sobre o mesmo. Aqui existem duas questões a salientar: em primeiro 

lugar, a responsabilidade terapêutica finaliza-se com o fim do acto terapêutico (seja este 

fim devido a que motivo for), em segundo lugar um consentimento escrito não implica 

um consentimento verdadeiramente informado, livre e esclarecido, sendo que há que 

considerar sempre o acompanhamento prévio e o acompanhamento realizado à 

posteriori da tomada de decisão. Existe ainda a possibilidade de tentar esclarecer o 

utente quanto ao seu estado e incentivá-lo a deixar um documento escrito anterior à 

patologia caso seja possível prever que esta se instale futuramente. Isto é, ao esclarecer 

acerca da possível evolução do estado clínico, poder-se-á providenciar ao utente a 

possibilidade de elencar as suas preferências enquanto tem capacidade para tal ou 

nomear um representante que as possa tomar por si quando não mais lhe for possível. 

Ainda assim, convém realçar que esta nunca deverá ser uma situação de coação, mas 

antes uma de informação e diálogo dos prós e contras deste tipo de documento escrito 

como forma de prevenção. Este tipo de questão que diz respeito às directivas 

antecipadas de vontade, poderá nem sempre ser uma resposta simples. Esta depende de 

um determinado momento de vida e preferências e o facto de a doença/incapacidade ser 

algo nunca experimentado poderá fazer com que o indivíduo mude de ideias, ajustando 

valores e prioridades no momento da patologia em si e não no momento em que 

forneceu a directiva. Ainda assim, poderão ser uma resposta mesmo que com algumas 

limitações. 

 

Para além destes factores, existe ainda a questão do consentimento relativo ao 

processo de avaliação. Embora existam procedimentos de avaliação perceptual mínimos 

que se possa presumir que o utente não vá recusar, poderão existir outras situações em 

que tal não aconteça como é o caso dos meios complementares de diagnóstico 

invasivos, tais como a videofluoroscopia ou a videoendoscopia para a deglutição. 
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Embora existam instituições que definem à partida que estes exames deverão ser 

acompanhados de um consentimento escrito, na grande maioria dos casos, os exames 

são prescritos e realizados de acordo com aquilo que o profissional considera adequado. 

Muitos destes procedimentos acarretam maior desconforto para o utente/familiar, uma 

grande variabilidade na interpretação clínica dos dados obtidos, o desperdício de 

recursos em situações em que o utente já expressou os seus desejos e, muitas vezes, 

podem ser substituídos por uma avaliação perceptual mais do que suficiente (Bryant, 

2003). Como tal, os TF deverão beneficiar do conhecimento prévio relativamente à 

opinião do utente, de forma a orientar a sua intervenção na óptica da maximização do 

benefício e da minimização dos custos.  

 

Após esta pequena reflexão acerca das patologias mais problemáticas em TpF, 

julga-se pertinente fazer referência ao conceito de prática baseada na evidência. Frattali 

e Worral definem-na como o: 

 

“…uso consciente, explícito e judicioso da melhor evidência 

corrente acerca do cuidado de pacientes individuais. (…), a prática baseada 

na evidência retira o ênfase sobre a intuição, a experiência clínica não 

sistemática e a racionalização patopsicológica como mecanismos suficientes 

para tomadas de decisão.” (2001, pg. ix). 

 

“…é meramente um processo que responde aquelas questões clínicas a 

partir da evidência científica muito mais do que a partir da opinião do 

clínico por si só. (…) O clínico coloca uma questão, procura na literatura 

pelos artigos mais relevantes (a evidência), aprecia de forma crítica a 

evidência e mais tarde, aplica a informação na situação clínica de origem 

que originou a questão.” (2001, pg. xi-xii). 

 

 Os mesmos autores sugerem a prática baseada na evidência como um imperativo 

ético implícito ao princípio da competência profissional38. Nas áreas gerais de 

intervenção de um TF, tais como as supra mencionadas, há que existir um certo grau de 

certeza clínica que este tipo de prática providencia, reduzindo o risco de surgirem 

dilemas/conflitos. Assim, esta questão é directamente aplicável sobre o conceito de 

                                                
38 Ver a propósito da prática baseada na evidência Nunes, R. evidence-based medicine: a new tool for 
resource allocation? Medicine, health care and philosophy. Vol. 6, n.º 3; 2003, pg.297-301. 
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prática controversa 39 que muitas vezes surge associado às profissões da saúde que se 

encontram em constante evolução e em particular, às profissões mais jovens ainda a 

construir caminhos, como é o caso da TpF. Duchan et al (2001) sugerem que a 

aplicação de práticas controversas em TpF deverá seguir um percurso minimamente 

cuidadoso. Para estes autores, há que conhecer e interpretar todos os aspectos inerentes 

à controvérsia e racionalizar sobre os mesmos de forma a justificar a aplicação (ou não) 

da abordagem em causa. Muitas vezes e tal como referido por Pooser (2002), os 

conflitos ente pais e TF surgem neste ponto. Muitas são as novas abordagens e muitos 

são os familiares/cuidadores interessados e informados que questionam o TF sobre o 

uso ou não uso de determinado procedimento. O profissional fica entre o imperativo da 

prática baseada na evidência e a aplicação, potencialmente benéfica de uma prática 

controversa. Duchan et al (2001) voltam a realçar que o uso de uma prática controversa 

deve identificar os riscos e os benefícios e escrutinar informação acerca da mesma em 

relatórios ou declarações técnicas sobre a matéria. Worrall e Bennett (2001) apresentam 

ainda uma listagem dos possíveis facilitadores e barreiras inerentes a este procedimento 

na área específica da TpF. As barreiras mais comuns relacionam-se essencialmente 

com:  

 

− Acesso e capacidade para utilizar bases de dados da Internet sobre literatura 

científica, já que toda a literatura relacionada com TpF não se encontra 

necessariamente na rede. 

− Falta de evidência ou níveis pouco definidos da mesma na área em questão.  

− A evidência nem sempre se aproxima da realidade dos serviços clínicos. 

− Não existe uma base de dados de uma revisão crítica sobre determinados 

tópicos relevantes em TpF. 

 

Por outro lado, muitos são os facilitadores para a implementação deste tipo de 

prática, sendo de destacar: 

 

− Este tipo de trabalho poderá ser conduzido por TF fornecendo a 

oportunidade de fazer parte de grupos de interesse e/ou partilhar experiências 

distintas. 
                                                
39 Prática Controversa – práticas cuja eficiência não se encontra totalmente comprovada pela evidência 
científica (Duchan et al, 2001). 
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− Investigadores e Terapeutas devem insistir para que todos os jornais sejam 

listados na rede. 

− Deve ser conduzida mais investigação relacionada com a prática clínica e 

esta deve providenciar um maior grau de evidência no processo de revisão e 

publicação da apreciação.  

 

E no final destas tentativas e esforços, o profissional terá que transmitir estas 

reflexões, assim como a sua própria experiência no uso da prática controversa, aos 

cuidadores e aos utentes declarando e afirmando a sua controvérsia e evitando qualquer 

situação que implique falta de precisão ou ambiguidade. Assim, os mesmos autores 

apresentam algumas guidelines para que esta seja uma situação menos complexa e 

geradora de problemas, que se referem a:  

 

− Recorrer a uma experiência anterior com aquele tipo de procedimento 

tentado encaixá-la numa situação de prática cuja eficiência já foi 

comprovada e se possível, receber treino especializado na prática em 

causa. 

− Utilizar processos fidedignos de consentimento informado. 

− Criar e desenvolver procedimentos específicos para usar a abordagem em 

equipa. 

− Documentar exaustivamente os resultados e evoluções e estar preparado 

para eventuais desafios inesperados (Duchan et al, 2001).  

 

 

� DILEMAS ÉTICOS DEFINIDOS POR EXIGÊNCIAS DA PROFISSÃO/PROCEDIMENTO 

TERAPÊUTICO 

 

2.3.)  TELEPRÁTICA 

 

A teleprática não é ainda uma questão relevante para a TpF na Europa, contudo 

nos EUA e Canadá, visto serem países de grandes dimensões, esta já começa a ser uma 

prática comum.  
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A teleprática para Denton (2003, pg.313) refere-se à actividade profissional em 

TpF que engloba “…aplicações de tecnologia de forma a providenciar serviços à 

distância. Estes (…) incluem a avaliação e intervenção da fala e da linguagem, embora 

não se limitem a estas.” São ainda poucos os TF a exercerem neste domínio, contudo 

tem-se demonstrado uma área de prática profissional pertinente, sendo que apenas 

estudos de eficácia, a longo termo, poderão comprovar a sua viabilidade terapêutica. 

Assim, esta abordagem pode ser ainda considerada uma prática controversa para muitos 

TF, nomeadamente aqueles cuja realidade não implique uma geografia em que o ratio 

TF-utente seja reduzido. 

 

Embora levante questões de carácter ético marcadas, há que considerar que para 

alguns utentes, a teleprática poderá constituir a única hipótese para atingir os objectivos 

essenciais para a sua vida, tais como: eliminar barreiras de acesso; obter opiniões 

especializadas que de outra forma seriam impossíveis de conseguir e melhorar o acesso 

a serviços de qualidade sob o ponto de vista da relação custo-benefício (Denton, 2003). 

Esta última questão é por vezes, a mais complexa de analisar. O mesmo autor refere 

ainda que embora se parta do princípio de que a tecnologia se encontra adaptada ao seu 

fim, fornecendo serviços em tempo real com boa imagem vídeo e som fidedigno, há que 

considerar que tal tem custos muitas vezes elevados e que este grau de fidelidade nunca 

vai ser comparável à relação directa profissional-utente. Então, cresce a necessidade em 

verificar a verdadeira eficácia e eficiência deste tipo de abordagem e não apenas encará-

-la como uma resposta mais simples. Numa imagem ideal, este tipo de prática 

profissional pode ser totalmente suficiente, contudo há que pensar e reflectir acerca dos 

custos que acarreta e se estes realmente se justificam a favor dos benefícios que causa. 

Contudo, a ASHA (2001, pg. 3) faz já referência a esta questão no seu C.D., sendo que 

a considera apenas mais uma forma de satisfazer necessidades, considerando este ponto 

como “…uma responsabilidade ética afirmativa…” perante o bem-estar como objectivo 

último.  

 

As problemáticas mais comuns referidas neste campo, são as seguintes:  

 

− FORMAÇÃO/HABILITAÇÃO – supondo que o TF se encontra a actuar dentro de 

um vasto campo geográfico, há que considerar que dentro de um país 

existem diferentes Estados ou que dentro de uma comunidade existem 
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diferentes países e que estes poderão encontrar-se sujeitos a legislação 

distinta. Ainda não existe determinação a este nível, sendo a experiência 

existente referente a dois países – EUA e Canadá. O TF tem que assegurar 

que as suas habilitações são válidas não no local onde actua, mas antes no 

local onde se encontra o seu utente de forma a evitar questões de carácter 

legal. Como é óbvio, tal representa uma barreira à teleprática até porque 

acarreta habilitações multi-Estados e a renovação das mesmas, assim como a 

adaptação a requisitos distintos em diversas áreas, nomeadamente a dos 

honorários. É sugerido então, que uma forma de contornar esta questão será 

estabelecer normas nacionais e internacionais gerais de actuação. Contudo, 

tal aparenta não se encontrar em evolução e pelo contrário, as leis têm-se 

tornado ainda mais restritivas. As tendências actuais remetem-nos para a 

aceitação de que o utente se “transportaria” para a área de actuação do TF e 

que assim, a questão da viabilidade das suas habilitações não se colocaria, 

mas mantém-se a dúvida se esta questão será tão simples quando nos 

referirmos à teleprática entre países de uma comunidade, como por exemplo, 

a União Europeia. Neste contexto, para além da questão legal encontramos 

ainda a questão do domínio da língua-mãe do utente que na generalidade não 

corresponde à do TF. A Europa começa agora a dar os primeiros passos para 

uma abordagem multicultural no que toca à prestação de serviços em TpF e à 

mobilidade de profissionais dentro da comunidade, mas ainda não se 

encontraram referências à teleprática. 

 

− GESTÃO DO RISCO INERENTE AO ACTO TERAPÊUTICO – este tipo de 

intervenção terá que ser revestido de particular cautela não como 

representativa de um acto de prática defensiva, mas antes como uma forma 

de prevenção no que diz respeito a situações de negligência ou má prática 

profissional. Há que visualizar e antecipar o conceito de cuidado numa 

perspectiva diferente daquela inerente ao cuidado estabelecido face-a-face. 

Existem tecnologias que se interpõem entre o TF e o seu utente/cuidadores e 

toda uma restricção no que toca à actuação em contexto. O profissional tem 

que demonstrar altos padrões de competência técnica perante o utente, mas 

também no uso da tecnologia de forma a assegurar que esta é uma prática 

adequada, aos contextos frequentados e à própria patologia de base. Para 
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além destas questões, há ainda que ter cuidados ainda mais específicos, 

referentes a: educação e informação do utente quanto às opções viáveis da 

teleprática; assegurar o mesmo de que caso a tecnologia não permita uma 

avaliação adequada, deverá ocorrer uma avaliação face-a-face; adequar o seu 

grau de expectativa; clarificar logo à partida questões contratuais; registar de 

forma precisa e manter o relacionamento terapêutico o mais natural e 

próximo possível. Sugere-se ainda recorrer a apoio jurídico, aplicando a lei 

em vigor que rege todos os profissionais, assim como as regras auto-             

-impostas pela profissão antes de iniciar este tipo de trabalho.  

 

− COMPETÊNCIA TÉCNICA – esta é uma questão inerente a qualquer prática em 

TpF, contudo em teleprática há que não negligenciar o facto de que embora 

possamos ser competentes perante determinada patologia, neste contexto 

específico as condições alteram o nosso grau de competência perante o uso 

de uma tecnologia específica. Deste modo, encontramo-nos numa situação 

que implica antecipar a avaliação, qual a tecnologia mais adequada e se esta 

corresponde ao melhor serviço disponível. Há ainda que contemplar uma 

avaliação contínua relativa ao grau de qualidade da tecnologia em si, sendo 

este um processo contínuo e que deve ser rigoroso. Devem, ainda ser 

asseguradas alternativas em caso de falha técnica ou caso um problema se 

desenvolva no local onde se encontra o utente. É ainda da competência do 

profissional determinar se o utente é capaz na utilização da tecnologia e/ou 

encontrar formas de o educar neste sentido, quer a nível motor, quer 

cognitivo.  

 

− PESSOAL ASSISTENTE/AUXILIAR – ao necessitar, por inúmeras razões, da 

colaboração de um assistente/auxiliar, a responsabilidade do TF aumenta à 

medida que a sua performance técnica obrigatoriamente decresce de 

frequência. Para além de ter que assegurar que a pessoa que o substitui é 

competente, tem que reavaliar constantemente o processo de intervenção. Há 

que ter a total consciência de que estes indivíduos deverão submeter-se a 

uma formação específica da responsabilidade de quem recorre a eles, ou 

seja, o TF. Este tipo de assistência poderá vir também dos cuidadores, 
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contudo, aqui a questão é ainda mais complexa: para além destes serem 

menos informados e não terem formação, têm uma relação pessoal com o 

utente que muitas vezes inviabiliza a intervenção. Por outro lado, caso um 

utente se sinta negligenciado ou ocorra algum dano sobre si, tal será também 

da responsabilidade do TF. 

 
− CONSENTIMENTO INFORMADO – neste caso, o consentimento não assume 

uma forma ou importância diferentes, apenas há que realçar que aqui se 

trabalha com tecnologia específica e que existem especificidades que 

deverão também ser transmitidas ao utente, assim como as limitações deste 

tipo de intervenção no que toca a privacidade no uso de tecnologia a longa 

distância. 

 
− PRIVACIDADE/CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS – este ponto refere-se 

essencialmente, à protecção de dados em sistemas informáticos. Esta segue o 

mesmo tipo de regras que em todas as outras situações em que se utilizam 

sistemas deste género – deve ser assegurada a segurança máxima no acesso 

aos dados, já que se trata de uma área bastante vulnerável. Contudo, e apenas 

em países em que a teleprática ocorre inter-Estados, há que considerar que 

eventualmente as leis de protecção de dados de um Estado poderão ser 

diferente das leis de outro, pelo que torna ainda mais complexa e rígida a 

questão da transmissão de informações que, obrigatoriamente, ocorre num 

contexto como este. 

 
− INTERACÇÃO/RELAÇÃO TERAPÊUTICA – O utente que geralmente usufrui de 

TF é, por norma, salvo algumas excepções, alguém que apresenta por um 

motivo ou outro, uma perturbação da comunicação. Sendo este um processo 

altamente pessoal e interactivo, questiona-se até que ponto poderá um TF ser 

verdadeiramente competente ao actuar a uma distância tão vasta, não 

podendo tocar ou estabelecer contacto facial/ocular directo e não se 

encontrando presente nos contextos significativos. Dificilmente poder-se-á 

responder a esta questão ao longo deste trabalho, contudo reflectir sobre este 

tema não deixa de ser uma reflexão ética. Será que actuar dentro de todas as 

limitações da teleprática não será apenas aumentar o grau de distanciamento 
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e de limitação que alguém com incapacidade comunicativa já sente à priori? 

E até que ponto será justo cobrar honorários por um serviço que nunca 

poderá ser verdadeiramente integrado e funcional nos contextos frequentados 

pelo utente (Denton, 2003)? Deixa-se aqui apenas espaço para uma reflexão 

futura considerando-se que esta é uma matéria que necessita de uma análise 

bastante mais aprofundada.  

 

 Na procura da perspectiva dos diferentes C.D., opta-se por apresentar a opinião 

da ASHA (2001, pg.2) já que é dos únicos a referir esta matéria: 

 

“PRINCIPLES OF ETHICS I 

Rules of Ethics 

(…) I. Individuals shall not provide clinical services solely by 

correspondence. 

J. Individuals may practice by telecommunication (for example, 

telehealth/health), where not prohibited by law.” 

 

 

2.4.)  INVESTIGAÇÃO EM TPF 

 

Uma conduta responsável na área da investigação é essencial para a qualidade 

crescente da profissão, assim como para o desenvolvimento contínuo do nosso 

conhecimento profissional. Contudo, esta não é uma área inócua no que diz respeito a 

problemáticas de carácter ético. Este corresponde a um campo sensível em que a 

conduta do investigador deverá ser o mais honesta e fidedigna possível, sendo 

importante determinar o que corresponde a uma boa ou uma má conduta. 

 

Ingham (2003) define como investigação “…uma investida fundamentada na 

procura pela verdade, altos padrões de honestidade, objectividade, abertura, quase uma 

cautela obsessiva, e na inteligência, curiosidade enorme e cepticismo geral dos seus 

praticantes.” (pg.323) e considera a integridade como o seu principal princípio 

orientador. Refere ainda que embora fora do comum, por vezes, a investigação está 

sujeita à má conduta do investigador que afecta toda a confiança pública no mesmo, na 

validade e na fiabilidade do projecto. O mesmo autor refere que uma investigação 

deverá estar sujeita a uma conduta responsável à luz da nonestidade como princípio 
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moderador. Contudo, na ausência desta, afirma que as situações de má conduta se 

referem a: 1) fabricação – invenção de dados ou resultados e registo dos mesmos; 2) 

falsificação – manipulação de materiais, equipamentos, processos, modificação ou 

omissão de dados de tal forma que estes não são apresentados de forma precisa; 3) 

plágio – uso de dados ou registos de outra pessoa sem que seja referida a fonte original, 

podendo referir-se a propriedade intelectual ou cópia textual e 4) qualquer outro tipo de 

conduta que se desvie de forma acentuada daquela que seja a adoptada pela comunidade 

científica. Como é óbvio, a prova de má conduta encontra-se sujeita a factores que 

comprovem que esta não foi cometida de forma completamente acidental.  

 

Na área da conduta responsável em investigação podemos ainda considerar a 

responsabilidade perante outros aspectos, tais como (ASHA, 2003; Ingham; 2003):  

 

− PROTECÇÃO DE SUJEITOS DE INVESTIGAÇÃO HUMANOS – a protecção dos 

interesses dos sujeitos de investigação corresponde a uma tentativa de 

maximização dos benefícios na relação de respeito pela dignidade humana. 

Aqui, o consentimento informado, livre e esclarecido é o representante 

máximo da autonomia e voluntariedade na colaboração em determinada 

investigação, admitindo a desistência do sujeito de investigação em qualquer 

momento do processo sem existir penalização devido a isso (ASHA, 2005; 

Neves, 2001; Nunes & Serrão, 1998; Office of Human Subject Research, 

s.d.):  

 

� o CÓDIGO DE NUREMBERGA (redigido pelo Tribunal de Nuremberga, 1947) – 

representa um dos primeiros documentos escritos relativos à experimentação 

em sujeitos humanos. O seu conteúdo dirige-se, essencialmente, para o 

balanceamento entre a autonomia e a beneficência sob a figura da 

investigação clínica. Assim, reforça os conceitos de voluntariedade, 

manutenção da integridade, interesse comprovado da investigação para 

sociedade, autonomia para desistir a meio do ensaio se assim for desejado, o 

consentimento, a reversibilidade de eventuais danos e as qualificações do 

investigador. 
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� o RELATÓRIO DE BELMONT (1979) – vem reforçar os princípios éticos 

inerentes a um processo de investigação, tais como: beneficência (de forma a 

assegurar o bem-estar dos envolvidos há que actuar de forma a não provocar 

dano e a provocar o máximo de benefício na experiência a decorrer); respeito 

pelas pessoas (subdivide-se em respeito pela autonomia e respeito pela 

protecção do melhor interesse das pessoas que necessitem desta) e justiça 

(actuar de acordo com uma distribuição justa de riscos e benefícios, sendo 

que a oportunidade igual de participação deverá ser fornecida com rigor, 

livre de atitudes discriminatórias e submetida aos objectivos da 

investigação). O relatório especifica ainda que a aplicação destes princípios 

conduz à consideração de alguns elementos, como por exemplo: o 

consentimento informado, a quantidade e qualidade da informação 

transmitida, a compreensão da mesma, a voluntariedade, a avaliação de 

riscos/benefícios, a natureza e âmbito dos riscos/benefícios e a sua avaliação 

sistemática e a selecção rigorosa e não-discriminatória de sujeitos.  

 

� A DECLARAÇÃO DE HELSÍNQUIA (2000 – última revisão) – surge mais tarde 

na tentativa de especificar de forma mais pormenorizada a conduta a 

apresentar ao longo de uma investigação biomédica que envolva sujeitos 

humanos, assegurando normas específicas e reforçando os conceitos de: 

interesse público na investigação, metodologia científica e formação do 

investigador, respeito pela precedência de estudos preliminares, proporção 

na dupla objectivo-risco, manutenção da integridade física, defesa do rigor 

na divulgação dos resultados, realce da importância do consentimento; 

elaboração de um protocolo de investigação que faça referência a questões 

éticas subjacentes e assegurar o cumprimento dos requisitos impostos por 

esta declaração. 

 

− INVESTIGAÇÃO EM CRIANÇAS – Almeida (1998) afirma todos os direitos para 

crianças exigidos para os adultos realçando que deverá existir maior 

preocupação e responsabilidade perante as seguintes questões: as 

investigações deste tipo apenas se justificam caso não existam dados em 

adultos que sejam extrapoláveis para esta população; o conceito de benefício 

deve ser reafirmado para o alvo da investigação sugerindo especialização do 
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investigador na faixa etária em questão e deve ser conferida a devida 

importância ao consentimento dos pais/representante legal e à apreciação de 

uma comissão de ética.  

 

− INVESTIGAÇÃO EM ANIMAIS – o recurso a animais quer para investigação, 

quer para intervenção, deve também ser uma preocupação para os TF. 

Muitas são actualmente as abordagens, nomeadamente na área das 

perturbações graves de interacção/comunicação, que incluem animais nos 

processos de intervenção. Assim, há que compreender que embora tal possa 

ser positivo, corresponde ainda a uma abordagem pouco fundamentada e que 

os animais, embora não lhes sejam concedidos direitos, são sem dúvida 

merecedores de respeito e de actos responsáveis por parte de quem tem 

obrigações numa investigação. Usar estes elementos requer partir do 

pressuposto que se deve evitar o sofrimento e desconforto dos animais, 

prescindindo de experiências desnecessárias40. Oswald (1998, pg.99) afirma: 

 

“O investigador e outros intervenientes têm de respeitar a vida 

animal, só usando animais, de forma responsável e humana, quando não seja 

possível recorrer a métodos alternativos adequados e assumindo uma atitude 

pedagógica, explicando à comunidade os fins e os métodos da sua pesquisa, 

os benefícios que pretende colher e o respeito pelas regras éticas a que se 

compromete.” 

 

− CONFLITOS DE INTERESSE – estes poderão comprometer a objectividade no 

percurso da investigação e embora a existência de um conflito de interesse 

não inviabilize uma investigação, deverão ser tomadas as devidas precauções 

para que não influencie a performance do investigador. Este deve tentar 

manter sempre a sua imparcialidade na obtenção de resultados, assegurando 

o mérito intrínseco e não de outra natureza (monetária, entre outras) sobre o 

projecto em causa. Tal, inclui possíveis conflitos de interesse quer perante a 

investigação em si, quer perante os envolvidos, sejam estes o alvo de 

investigação, colaboradores, a entidade empregadora e/ou o público em geral 

(ASHA, 2003). 

                                                
40 Esta matéria encontra-se legislada pelo decreto-lei 129/92, de 6 de Junho e pela portaria 1005/92, de 
23de Outubro. 
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− MENTORES /ORIENTADORES – os mentores/orientadores correspondem a 

elementos de maior experiência na área de investigação que se encontram a 

orientar outros. Em geral, estes últimos correspondem a alunos de mestrado 

ou doutoramento, embora possam também corresponder a estudantes mais 

jovens que colaborem na investigação. Esta poderá ser uma oportunidade 

única de aprendizagem, embora em algumas situações possa também ser 

uma experiência menos adequada. A moldagem da personalidade 

investigadora do aluno pode ser adquirida nesta fase e a responsabilidade do 

orientador é determinante pela influência que exerce, sendo rodeada por uma 

áurea de respeito e partilha num contexto de desequilíbrio no que toca ao 

grau de conhecimento. Contudo, existe muitas vezes, a ausência de um 

método de ensino/aprendizagem e o mentor poderá falhar no que toca à 

formação ética do seu aluno. As situações podem ser de competição feroz e 

completamente desadequadas num processo que deverá ser de 

aprendizagem, sendo possível inclusivamente ocorrer alguma exploração do 

aluno em causa a um nível temporal e monetário. 

 

− PARTILHA DOS DADOS OBTIDOS – esta questão é referida em praticamente 

todos os C.D. consultados em TpF. Assim, e à luz do princípio da justiça 

estas Associações/Comité referem que os dados obtidos no decorrer de uma 

investigação deverão ser alvo de partilha para com os envolvidos e 

interessados. Tal como já mencionado nos documentos que existem e 

salvaguardam os aspectos de conduta responsável em investigação, esta 

apenas terá lógica quando e se for de interesse para a sociedade ou para uma 

comunidade em específico. O interesse na divulgação de dados é essencial 

para o crescimento e evolução em determinada área de actuação sócio-           

-profissional e para as pessoas que por ela se vêem directamente afectadas. 

Faremos então referência ao Código da ASHA e da SPAA visto serem os de 

maior abrangência 

 
“PRINCIPLES OF ETHICS III 

Rules of Ethics 

(…)E. Individuals' statements to the public shall provide accurate 

information about the nature and management of communication disorders, 
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about the professions, about professional services, and about research and 

scholarly activities.  

F. Individuals' statements to the public—advertising, announcing, and 

marketing their professional services, reporting research results, and 

promoting products—shall adhere to prevailing professional standards and 

shall not contain misrepresentations” (ASHA, 2001, pg.3). 

 

“5. Standards of practice 

(…)5.3. Duties to our profession 

(...) 5.3.8 Research 

(…)We communicate the results of our research or other professional 

developments to our colleagues through recognized scientific channels, so 

that our colleagues may form an opinion of the merits of this work before we 

present the results to the public” (SPAA, 1999/2000). 

 

− DENUNCIAR MÁ CONDUTA NA INVESTIGAÇÃO – esta situação é uma das mais 

complexas, já que implica denunciar terceiros cuja conduta em investigação 

seja comprovadamente errada. Contudo e devido, muitas vezes, a contextos 

de diminuição de poder ou vulnerabilidade perante o investigador, as pessoas 

que mais tomam conhecimento deste tipo de atitude são as que menos se 

demonstram capazes de a denunciar. Por outro lado, podemos ainda 

encontrar situações em que parceiros de igual poder ou revisores da 

investigação também se sentem fragilizados perante este comportamento. Se 

por um lado, estes assumem que uma denúncia acarreta grandes 

responsabilidades e uma avaliação cuidada ao longo do tempo, por outro, 

sentem que no futuro poderão sofrer represálias nos seus próprios trabalhos. 

O facto de culturalmente se observar a denúncia como uma traição mais do 

que um contributo para o bem-estar da sociedade é sem dúvida um factor de 

peso nesta questão. Este é um papel que requer honestidade, frontalidade e 

profunda coragem e que é muitas vezes, considerado como negativo e 

merecedor de reprovação (Ingham, 2003). Quem denuncia deverá assegurar-

-se de como e a quem fazê-lo, assegurando também protecção para si 

mesmo, caso seja necessário. Acredita-se que na área da investigação em 

sujeitos humanos/animais dirigida para desenvolvimentos na saúde, a não 

denúncia é igualmente um acto de má conduta, já que a pessoa se torna 

cúmplice numa investigação enganosa que poderá até trazer consequências 
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nefastas para a comunidade a que se dirige. A generalidade dos Códigos 

revistos asseguram, como princípio de competência profissional, a denúncia 

de actos considerados como nefastos para a população que servem e/ou 

indutores de informação errónea acerca da profissão. Os mais diversos 

autores afirmam ainda que a má conduta evita-se pela implementação de 

regras que se relacionem com salvaguardas que suportam esta área, 

nomeando as seguintes: 1) formação em conduta responsável em 

investigação; 2) aplicação do método científico; 3) revisão realizada por 

pares; 4) assumir a responsabilidade perante a autoria do trabalho; 5) 

reduplicação dos dados cuidada e rigorosa; 6) publicação de resultados 

negativos; 7) investigação prévia de C.D. na área em causa e consulta de 

comissões de ética e 8) educação/formação rigorosa na área da ética que 

estimule a imaginação moral e reconhecimento desta, identificação de 

questões éticas, desenvolvimento de competências analíticas, educação do 

sentido de responsabilidade moral e tolerância perante o desentendimento e 

ambiguidade (ASHA, 2001; Ingham, 2003; Neves, 2001). Vejamos a opinião 

dos C.D. consultados em TpF: 

  
 

“PRINCIPLES OF ETHICS I 

Rules of Ethics 

(…) F. Individuals shall fully inform the persons they serve of the nature and 

possible effects of services rendered and products dispensed, and they shall 

inform participants in research about the possible effects of their 

participation in research conducted. 

(…) N. Individuals shall use persons in research or as subjects of teaching 

demonstrations only with their informed consent. (pg. 2) 

PRINCIPLES OF ETHICS IV 

Rules of Ethics 

(…) I. Individuals who have reason to believe that the Code of Ethics has 

been violated shall inform the Board of Ethics.  

J. Individuals shall comply fully with the policies of the Board of Ethics in 

its consideration and adjudication of complaints of violations of the Code of 

Ethics.” (ASHA, 2001). 

 

“5. Standards of practice 

(…)5.3. Duties to our profession 

(...) 5.3.8 Research 
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When we undertake research, we make sure that the research protocols: 

• respect the rights of the research participants; and 

• comply with the standards accepted by the scientific community. 

For example, we observe the standards in the Guidelines of the National 

Health and Medical Research Council and the Australian Research Council. 

We communicate the results of our research or other professional 

developments to our colleagues through recognized scientific channels, so 

that our colleagues may form an opinion of the merits of this work before we 

present the results to the public” (SPAA, 1999/2000). 

 

“7. Ethical Guidelines to research 

7.1 During the course of research, the necessary ethical standards must be 

maintained and the welfare of the subject must not be adversely affected. 

Informed consent must be given by the patient or his/her legal 

representative, in writing.  

7.2 Due care must be taken not to infringe the subject’s right to 

confidentiality.  

7.3 The subject always has the right to withdraw from the research at any 

point.  

7.4 If using medical records, prior consent should be given by the authority 

in charge of the files, and the patient.” (CPLOL, 1992/1993). 

 

 

2.5.)  FORMAÇÃO E HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS 

 

A formação de base em TpF apresenta um número elevado de influências 

provenientes de outras disciplinas (Psicologia, Medicina, etc.) que representam a 

variedade profissional que caracteriza o TF. Este deverá demonstrar, após a respectiva 

formação, as competências necessárias para desempenhar inúmeras funções: avaliação e 

intervenção propriamente dita, organização de serviços, docência, orientação de 

estágios, entre outros. Vejamos a situação Europeia nesta matéria visto ser a que mais 

nos interessa.  

 

O CPLOL (2003) caracteriza a formação inicial de TF da seguinte forma:  
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“…dependendo do país, a formação inicial varia entre os 3 e os 6 anos41 (…) 

Os centros educativos correspondem usualmente a faculdades de 

medicina…e por vezes, o ensino é realizado em escolas especiais ligadas a 

centros de reabilitação ou terapia.”  

 

Em Portugal, os cursos são ministrados em Escolas Superiores de Saúde; 

Institutos Superiores de Saúde e Universidades Privadas42.  

 

“…o programa de educação é baseado em capacidades e conhecimentos 

exigidos ao TF que fornece terapia da linguagem e da comunicação. Sendo 

que a disciplina se apresenta no cruzamento de inúmeras ciências, a 

educação abraça uma amplitude grande de áreas de estudo, como por 

exemplo: ciências da linguagem; neuropatologia; fonologia; anatomia; 

teorias da comunicação, ética e legislação, entre outras…” (CPLOL, 2003). 

 

O Comité indica ainda que para além de aulas teóricas e aprendizagem directa, 

os alunos deverão submeter-se a sessões práticas numa variedade alargada de contextos 

clínicos e centros especializados. Indica ainda que as aulas deverão ser ministradas por 

TF ou membros considerados especialistas em determinadas disciplinas das instituições 

que ministrem o curso, sendo que a componente de prática profissional é executada sob 

a supervisão de um(a) TF em exercício profissional. Um estudo realizado pelo CPLOL 

em 1997 permite-nos ter uma ideia mais clara entre as diferenças existentes entre os 

vários países da União Europeia (UE) a este nível. Assim, considerou-se pertinente 

referir alguns dos dados encontrados. Todos os cursos incluem componente teórica e 

uma componente prática no seu curriculum; toda a prática clínica, é em geral, 

supervisionada por um TF e apenas dois países aceitam que seja outro profissional a 
                                                
41 O Processo de Bolonha – “It was signed by 29 countries which «undertake to attain the Declaration’s 
objectives» and to that end «engage in coordinating [their] policies». It is a commitment freely taken by 
each signatory country to reform its own higher education system or systems in order to create overall 
convergence at European level. The Bologna Declaration is not a reform imposed upon national 
governments or higher education institutions. Any pressure individual countries and higher education 
institutions may feel from the Bologna process could only result from their ignoring increasingly common 
features or staying outside the mainstream of change.  The Bologna process aims at creating convergence 
and, thus, is not a path towards the «standardization» or «uniformization» of European higher education. 
The fundamental principles of autonomy and diversity are respected “ (CPLOL, 2003). 
42 Instituições Públicas: Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, Escola Superior de Saúde 
do Instituto Politécnico de Setúbal, Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico do 
Porto e Universidade do Algarve – Escola Superior de Saúde de Faro. Instituições Privadas: Escola 
Superior de Saúde do Alcoitão – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Escola Superior de Saúde Egas 
Moniz, Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa, Instituto Superior de Saúde do 
Alto Ave e Universidade Atlântica – Escola Superior de Saúde Atlântica (Associação Portuguesa de 
Terapeutas da Fala [APTF], s.d.). 
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fazê-lo e apenas ser for Médico ou Psicólogo; todos os locais de ensino acreditam que 

os alunos beneficiam das visitas a diferentes contextos terapêuticos (todos os alunos têm 

ainda oportunidade de praticar em locais supervisionados por toda a UE.) e em 

praticamente todos os países, à excepção de Espanha, todas as áreas de aprendizagem 

são avaliadas, existindo ainda uma avaliação final de curso em todos os países. A 

disciplina de “Ética Profissional” ou correspondente é fornecida em todos os 

estabelecimentos e países, salvo a excepção de Espanha e um instituto Finlandês e um 

outro Sueco. Assim como existe uma disciplina em todos os países direccionada para as 

metodologias de investigação, à excepção da Itália. Os TF já em exercício acompanham 

os futuros colegas quer como docentes e supervisores de estágio, quer como 

orientadores de dissertações de final de curso. Contudo, a questão essencial perante o 

quadro da formação profissional é: será que a formação de base é suficiente já que cruza 

inúmeras ciências? Será que esta contempla todas estas possibilidades profissionais? E 

será que perante os imensos dilemas éticos que poderão ocorrer, o TF se sente 

preparado para responder de forma adequada? Encontra-se ainda por saber como os 

profissionais portugueses percepcionam a sua predisposição e preparação para lidar com 

problemas éticos e como relacionam esta competência com a sua formação de base. Em 

1989, estudos referidos por Patterson (apud Blackwell et al, 1994) indicam que existe 

um aumento na necessidade por parte do profissional de reabilitação em saber mais e ser 

mais capaz de no que toca a problemáticas éticas ou ético-legais. Assim, as evidências 

sugerem que ocorrem cada vez mais situações de dilema deste género na área da 

(re)abilitação. Os autores afirmam que é necessário desenvolver desde logo estas 

competências de forma a que os futuros profissionais compreendam o comportamento 

ético, os C.D. e a lei vigente como algo que guiará toda a sua vida profissional. Todas as 

instituições que representam o curso de TpF em Portugal já apresentam uma disciplina 

somente direccionada para a ética profissional e para os seus domínios, vejamos o 

exemplo da Escola Superior de Saúde do Alcoitão, que insere nos seus currículos ao 

nível do 3º ano a disciplina de “ Ética e Deontologia Profissional”43, e da Escola 

Superior de Saúde Aveiro que apresenta no seu currículo dois momentos de 

aprendizagem distintos nesta área – a disciplina de “Ética” no 1º ano associado à de 

                                                
43 Para informações mais detalhadas observar todo o curriculum em http://www.essa.pt acedido (em 27-
06-07). 
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“Ética e Deontologia Profissional” no 3º ano44 (currículos pré-Processo de Bolonha). 

Contudo, há ainda que investigar até que ponto estas disciplinas não fornecem mais do 

que uma componente teórica de algo que deverá encontrar-se na vida do indivíduo 

desde cedo. Qual a lógica de um curriculum de base com disciplinas éticas se estas não 

fornecem ferramentas práticas de resolução de dilemas? E será que estes dilemas são 

reconhecidos quando se nos colocam? Embora este não seja o tema desta dissertação 

não deixa de ser uma temática interessante para futuras investigações. 

 

Ultrapassando a questão da formação inicial, há ainda que considerar a formação 

contínua. Os C.D. consultados asseguram que a formação contínua é um imperativo 

ético que visa a beneficência dos nossos utentes e assegura a Competência Profissional 

a longo prazo. Aliás, praticamente todos os C.D. consultados fazem referência a esta 

obrigação profissional de carácter ético. Mas será que existem condições para tal? 

Existem questões de ordem monetária e organizacional que muitas vezes limitam o 

acesso do profissional à formação e muitas são as situações em que o profissional se vê 

impedido de se educar para além da sua formação de base, quer a nível teórico, quer 

prático. 

 

As habilitações profissionais são uma outra situação que em Portugal tem vindo a 

criar inúmeras situações complexas. A resistência à entrada de profissionais 

provenientes de outros países tem sido alguma, assim como a questão da avaliação das 

habilitações se encontra ainda muito revestida de controvérsia. A questão de ser 

necessário um domínio exigente da língua-mãe é sem dúvida uma tarefa complexa a 

atingir para muitos TF e que por vezes, bloqueia o seu acesso aos serviços noutros 

países, como por outro lado, deixa espaço de manobra para exercer de forma 

desadequada caso não dominem o sistema fonético-fonológico do país onde desejam 

exercer. De qualquer forma, esta questão poderá implicar três processos distintos que se 

complementam: credentialing, certificação e licensure. A primeira corresponde ao 

processo através do qual se fornece aos indivíduos poder legal ou profissional para 

exercer a sua profissão. Este tipo de poder inclui os outros dois processos: a certificação 

e a licensure, correspondendo estas a diferentes formas de o obter. A primeira assegura 

que os praticantes são parte de uma profissão estabelecida e guiada por um C.D. A 

                                                
44 Para informações mais detalhadas observar todo o curriculum em http://www.ua.pt (acedido em 27-06-   
-07). 
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certificação é um processo voluntário pelo qual um grupo promove uma imagem 

profissional – Associação ou Ordem, por exemplo – e embora seja voluntário poderá ter 

uma influência pesada sobre os profissionais que representa e na sua actividade 

profissional, vejamos os exemplos da Ordens dos Médicos e dos Engenheiros que em 

Portugal regulam de forma forte a actividade dos seus membros, sendo responsáveis 

inclusivamente por sancionar comportamentos considerados não éticos. A licensure é o 

processo pelo qual uma agência governamental fornece permissão a um indivíduo 

qualificado para iniciar determinada actividade profissional ou usar o título 

correspondente – geralmente, correspondem a Ministérios. Contudo e 

independentemente, desta questão mais legal de habilitação, há que compreender que 

nunca se deverá dissociá-la de um alto grau de auto-regulação por parte do profissional 

de forma a apenas actuar dentro daquilo que é o seu âmbito de intervenção. Compete a 

este assumir claramente os princípios da responsabilidade e da competência profissional 

perante esta questão complexa. Assim, passemos à situação específica do TF que de 

forma a exercer em Portugal, deverá cumprir determinados requisitos (APTF, s.d.; 

CPLOL, 2003): 

 

− O profissional necessita em Portugal de apresentar um diploma universitário, 

sendo este emitido por uma Universidade ou Escola/Instituto Superior 

legalmente responsável pelo curso, sendo que quem fornece autorização para 

exercer a nível superior é o Ministério da Saúde. Não existe restrição da 

quantidade de profissionais a formar.  

− O nº 3 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 564/99, de 21 de Dezembro afirma que 

"Mediante diploma próprio, as disposições do presente estatuto podem ser 

aplicadas ao pessoal técnico de diagnóstico e terapêutica das I.P.S.S.". 

− A portaria nº 325/2000 de 8 de Junho aprova a lista de profissões 

regulamentadas, bem como das autoridades que, para cada profissão, são 

competentes para receber, apreciar e decidir dos pedidos formulados 

(obtenção da autorização do exercício da actividade profissional de cidadão 

nacional de um Estado membro da UE titular de um diploma de nível 

superior). 

− O decreto-Lei nº320/99 de 11 de Agosto define os princípios gerais em 

matéria do exercício das profissões de TDT e procede à sua regulamentação: 
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Registo / Cédula Profissional e Conselho Nacional das Profissões de 

Diagnóstico e Terapêutica (ficam abrangidos os profissionais que exerçam a 

sua actividade no sector público, privado e cooperativo). 

 

O CPLOL (2003) define ainda que para exercer funções num país estrangeiro 

dentro da UE, que não o de origem da sua formação, um TF deverá apresentar um nível 

exigente no que toca ao domínio da língua e ser submetido a provas formais que 

avaliem esta situação. O Ministério da Saúde é o primeiro contacto quando se é um 

candidato proveniente da UE, tendo este que apresentar um diploma, uma descrição da 

formação de base e uma autorização para exercer no país de origem. As entidades 

responsáveis pelo reconhecimento são as mesmas para os profissionais formados em 

Portugal (CPLOL, 2003). 

 

 

2.6.)  RESPONSABILIDADES PROFISSIONAIS E COMPETÊNCIA NA PRÁTICA 

 

Pelo facto da TpF ser um cruzamento de diversas disciplinas, muitas vezes 

surgem situações complexas no domínio do âmbito de intervenção. Os profissionais 

reúnem experiência em muitos campos e há que definir desde início qual é o seu utente-

-alvo e coordenar essa percepção com inúmeros sub-sistemas de saúde e contextos de 

trabalho. Assim, Blackwell et al (1994) sugerem que a responsabilidade profissional se 

rege por cinco parâmetros: 1) praticar de forma competente; 2) proteger o bem-estar do 

utente; 3) criar relações de respeito e cortesia entre colegas; 4) aplicar as regras de 

confidencialidade e 5) praticar dentro de uma estrutura de equidade e justiça social. 

 

A questão da competência refere-se não só à vertente técnica, como também à 

vertente ética e emocional/afectiva. Caracteriza-se pela formação e crescimento 

contínuos, pela representação com acuidade das qualificações profissionais (actuar 

dentro do seu âmbito e com definição clara de limites de intervenção) e seguimento dos 

standards e das guidelines da profissão, recorrendo a outros profissionais, caso seja 

necessário e benéfico.  

 

Passaremos a referir sucintamente algumas questões relacionadas com a 

responsabilidade perante colegas de profissão ou outros envolvidos, sendo a temática da 
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competição uma das mais referidas no contexto de intervenção em TpF (ASHA, 1989). 

O Board of Ethics da ASHA (2003) assume que o contexto de trabalho é sem dúvida 

um de relações complexas entre pessoas. O comportamento de cada profissional varia 

de acordo com o seu ambiente e objectivos de trabalho. Esta Associação ressalva que 

em primeiro lugar e antes de pensar neste tipo de relação, há que assegurar o bem-estar 

do utente. Em seguida, menciona que o TF tem ainda responsabilidade sobre a 

informação que fornece ao público sobre si próprio, assim como sobre as profissões que 

a este se aliam na intervenção com os seus utentes. Por outro lado, reafirmam que é da 

sua responsabilidade honrar as suas relações com colegas TF e outros colegas de 

trabalho, devendo reger-se pelos princípios da dignidade, honestidade, autonomia e 

harmonia profissional. Dito isto, declaram que a competição não é completamente anti-  

-ética e, quando tratada de forma adequada e saudável, poderá inclusivamente conduzir 

ao crescimento e contínua evolução na qualidade dos serviços prestados. Neste ponto 

observa-se uma imagem um pouco mais adaptada à questão empresarial da prática em 

TpF nos EUA, que embora menos óbvia na Europa, é necessariamente algo a 

considerar. Observemos a opinião da ASHA e da SPAA: 

 

“PRINCIPLES OF ETHICS I 

Rules of Ethics 

A. Individuals shall provide all services competently. 

B. Individuals shall use every resource, including referral when 

appropriate, to ensure that high-quality service is provided. 

(…) G. Individuals shall evaluate the effectiveness of services rendered and 

of products dispensed and shall provide services or dispense products only 

when benefit can reasonably be expected” (ASHA, 2001, pg.1-2). 

 

“5. Standards of practice 

5.1. Duties to our clients and to the community 

(…) 5.1.2 Professional competence 

We make sure that we always practice the highest standards of professional 

competence. In particular, we: 

• strive continually to update and extend our professional knowledge and 

skills through such activities as attending professional development, seeking 

a mentor or seeking supervision; 

• communicate our professional opinion about client management to other 

team members in a timely manner; 
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• make sure that our clients receive appropriate referrals so as to enable 

them to receive comprehensive diagnosis and treatment; 

• recognize the limits of our competence; 

• keep current and accurate documentation; 

• fulfill our undertakings to our clients; 

• comply with the Association’s current position papers and best practice 

documents.” (SPAA, 1999/2000). 

 

O CPLOL (2003) reage negativamente a qualquer forma implícita ou explícita 

de competição. A sua posição marcada sobre a necessidade de um profissional se fazer 

valer apenas pela sua competência distingue-o claramente da visão mais economicista e, 

talvez, mais real, da cultura norte-americana.  

 

“1. Personal responsibility 

1.1 Practicing speech and language therapists should possess appropriate 

qualifications as recognized by the profession.  

1.2 Speech and language therapists should have an adequate level of 

competence in the spoken and written form of the language in which they 

are practicing.  

1.3 Speech and language therapists should maintain and advance their 

knowledge and keep up with technical progress throughout their career in 

order to offer their clients/patients the best treatment available.  

1.4 Speech and language therapists should limit or interrupt their 

professional activities where temporary impairment of professional 

competence may have damaging consequences for the client/patient or the 

profession. 

1.5 Speech and language therapists should respect the social, moral and 

legal norms of the society in which they work and recognize that deviation 

from these norms can affect the confidence of the public in the competence 

of the individual speech and language therapist and in the profession as a 

whole. They should therefore refrain from any action, which might discredit 

themselves and the profession.  

1.6 Speech and language therapists should offer the best possible treatment 

to their clients/patients and avoid exceeding their competence, referring to 

other professionals when this is necessary.” (CPLOL, 1992/1993). 

 

Mustain (s.d.) acrescenta que esta é uma profissão dinâmica em que se espera 

que a aprendizagem dure o espaço de duração da sua vida profissional e em que o 

profissional é muitas vezes chamado a desenvolver competências para além das 
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adquiridas ao longo da sua formação inicial. E embora tal implique maior motivação e 

sensação de crescimento, a verdade é que poderá implicar algumas preocupações 

adicionais. Torna-se complexo determinar quando está atingido um patamar ideal de 

competência e qual a melhor forma de aprendizagem para o realizar. Entre a experiência 

do dia-a-dia e a supervisão e orientação directa, qual a melhor? E será que educação, 

treino e experiência são sinónimos de competência? O autor responde de três formas. 

Em primeiro lugar há que ter sempre como objectivo último o bem-estar do utente e a 

responsabilidade perante tal, em seguida há que equilibrar esta noção com a avaliação 

contínua dos resultados obtidos, isto é, da eficácia de intervenção e por último, há que 

envolver o utente/familiares no processo, determinando quais as suas verdadeiras 

preferências e necessidades (Mustain, s.d.). 

 

 

2.7.)  PUBLICIDADE E DISCURSOS PÚBLICOS 

 

 Por publicidade e declarações públicas entende-se todas as situações que 

incluem: brochuras, panfletos, resumos pessoais, currículos, declarações aos meios de 

comunicação, discursos ou formações, entre outras e que permitem “…providenciar 

informação precisa e adequada de forma a ajudar o público consumista na tomada de 

decisão informada em assuntos que se relacionem com as profissões e os seus 

praticantes.” (ASHA – Board of Ethics, 2001, pg.1). O profissional TF a prestar 

serviços privados é, para além disso mesmo, alguém que terá obrigatoriamente que se 

preocupar com os negócios que gere. Tal, implica vender um serviço usando uma 

política de marketing e de publicidade desde que esta seja permitida por lei, bem-vista 

pela Associação que o representa e se encontre dentro dos parâmetros éticos de 

integridade, honestidade e fidelidade para com a profissão. Contudo, esta não é uma 

questão simples visto que as leis do mercado se tornam cada vez mais ferozes em 

Portugal, assim como em toda a Europa.  

 

Seguindo a opinião de Blackwell et al (1994) associada à das Associações de 

TpF, embora esta questão não seja amplamente discutida nos C.D. consultados, sugere- 

-se que na generalidade, a promoção de serviços seja realizada de e para o público 

mantendo os mais altos padrões de profissionalismo possíveis. Há que entender que a 

promoção é muitas vezes um serviço prestado à comunidade quando observado como 
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uma forma explícita de divulgar a profissão e não só o profissional e os seus serviços. 

Pela experiência observada em Portugal, muitos dos panfletos encontrados não só 

informam das questões mais práticas relativas ao profissional, das suas habilitações e do 

local de exercício, como também incluem informações acerca da população-alvo, 

patologias que pertencem ao seu campo de intervenção, entre outras questões que 

permitem ao público (re)conhecer a profissão e recorrer a esta caso necessitem. Assim, 

as várias Associações consultadas sugerem: 

 

“PRINCIPLES OFETHICS III 

Rules of Ethics 

(…) c) Individuals' statements to the public shall provide accurate 

information about the nature and management of communication disorders, 

about the professions, about professional services, and about research and 

scholarly activities.  

d) Individuals' statements to the public—advertising, announcing, and 

marketing their professional services, reporting research results, and 

promoting products—shall adhere to prevailing professional standards and 

shall not contain misrepresentations. (pg.3) 

PRINCIPLES OF ETHICS IV  

Rules of Ethics 

(…) F. Individuals' statements to colleagues about professional services, 

research results, and products shall adhere to prevailing professional 

standards and shall contain no misrepresentations.” (ASHA, 2001, pg.4). 

 

“5.Standards of practice 

5.1. Duties to our client and to the community 

5.1.1 Accurate information 

We make sure that our clients and the community receives accurate and up-

to-date information, including: 

• The nature and extent of their identified communication and/or swallowing 

difficulties and the implications for managing these difficulties; 

• The nature and extent of the services available to them and the 

consequences of these services; 

• The commitment required by the client including home practice (such as 

the participation of other individuals and organizations in programs, school 

commitments and teacher based programs in classrooms); 

• Their rights; and 

• Fees for services and other associated costs. 
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We do not knowingly withhold information about the nature and extent of 

the services available to our clients and the community. 

We educate the community about communication, eating and drinking 

disorders, and the assistance, which the speech pathology profession can 

provide. 

We do not guarantee the results of a therapeutic procedure or of prescribed 

devices or therapies unless this can be reasonably expected 

(…) 5.1.10 Advertisements 

We do not advertise in a way that would: 

• mislead the public or be false; 

• misrepresent our profession; or 

• disparage the skills of our colleagues or other professionals” (SPAA, 

1999/2000). 

 

Esta última Associação apresenta ainda na sua página da Internet formas 

específicas de publicitar serviços descrevendo as informações que estas publicitações 

deverão apresentar: a identificação usando o título apropriado, os honorários, 

qualificações, serviços, localização, horários e possíveis associados e os seus contactos 

e qualificações (SPAA, 1999/2000). Sendo que, o profissional nunca deverá induzir em 

erro quanto ao âmbito da sua intervenção e os seus limites, sendo a delimitação de 

competências um ponto de honra. A publicidade deve igualmente evitar comparações 

com outros profissionais utilizando uma linguagem rigorosa, mas acessível ao público. 

A ASHA (2001) acrescenta ainda que os indivíduos que efectuam actividades 

promocionais deverão ser objectivos e evitar situações de exagero, “meias-verdades” ou 

superficialidade, sendo que mesmo em situação de rastreio deverá providenciar fontes 

de obtenção de serviços para quem necessitar de intervenção em TpF. Alerta ainda, que 

estas são apenas as guidelines da Associação e que poderão existir leis limitativas deste 

tipo de actividade dentro de um contexto específico. 

 

O CPLOL (1992/1993) sai um pouco desta perspectiva mais liberal e apresenta 

uma posição bastante mais restritiva e limitadora no que toca à publicitação de serviços: 

 

“2. Professional Conduct 

2.2 The reputation of speech and language therapists is founded on their 

competence and integrity. They should not therefore advertise or canvass for 

clients/patients by making laudatory statements concerning their own 

professional expertise. 
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2.10 Speech and language therapists should refrain from direct or indirect 

advertising. The reputation of speech and language therapists is based on 

their competence and integrity. Any notice in a directory or on a plaque 

should give only name, surname, professional title and (optionally) area of 

specialisation, dates and times for appointments and telephone number.” 

 

 

2.8.)  HONORÁRIOS 

 

Embora nos sistemas públicos esta questão não seja relevante, visto existir um 

salário fixo ao qual o profissional acede todos os meses, o mesmo não acontece na 

prática privada. Blackwell et al (1994) sugere que ao estabelecer uma tabela de 

honorários o profissional deverá ter duas considerações: 1) o valor dos seus serviços e a 

capacidade dos utentes em sustentar esse peso monetário e 2) a existência de um 

terceiro elemento que represente reembolso, sendo necessário considerar alguma forma 

de capitação. Esta última questão é a que provavelmente traz maior probabilidade de 

ocorrer um conflito de interesse, uma vez que abre alas a maiores deslizes relativos às 

questões de fidelidade profissional e de justiça social (quando não é possível que todos 

os utentes recorram ao sistema de financiamento), sendo que nesta situação os 

profissionais terão que assumir uma perspectiva pessoal e ética bem definida. O 

profissional deverá sempre fazer um esforço para evitar situações em que fique 

subjugado nesta matéria. A questão de existir uma terceira parte que reembolse alguma 

quantia poderá ter implicações para a própria intervenção com o utente. Muitas vezes, 

os serviços de reembolso actuam por quantias fixas que nem se adaptam às necessidades 

do utente, nem se encontram de acordo com a tabela do profissional, deixando espaço 

para situações em que o melhor interesse do utente não é o primeiro objectivo. Deverá 

ainda chegar a acordo com o seu utente nesta matéria o mais cedo possível, sendo a 

cobrança apenas feita de serviços prestados no momento e/ou informar os utentes de 

serviços alternativos de menor encargo, caso o utente desconheça estes. O profissional 

deverá ainda tentar seguir uma tabela de preços legal e /ou instituída pela 

Associação/Comité que o representa, sendo viável recorrer a serviços legais caso o seu 

cliente quebre o contracto/acordo previamente estabelecido. 
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Vejamos a posição da ASHA, SPAA e do CPLOL, embora se observe que esta 

questão não é abordada de forma muito explícita ou explícita o suficiente, tendo em 

consideração a sua complexidade: 

 

“PRINCIPLES OF ETHICS I 

Rules of Ethics 

(…) M. Individuals shall not charge for services not rendered, nor shall they 

misrepresent services rendered, products dispensed, or research and 

scholarly activities conducted.” (ASHA, 2001). 

 

“5. Standards of practice 

5.1. Duties to our client and to the community 

(…) 5.1.4 Client relationships 

We will ensure that we do not exploit relationships with our clients for 

emotional, sexual or financial gain. 

5.2. Duties to our employers 

(…) 5.2.7 Private benefits 

We do not directly or indirectly demand or accept any rewards, bribes, 

substantial gifts, gratuities or benefit in respect to our work.” (SPAA, 

1999/2000). 

 

“2. Professional conduct 

(…) 2.3 Speech and language therapists should not be influenced by 

professional advancement and financial interests in the giving of treatment. 

They should not accept gifts, or any financial or other inducements that 

might influence their professional judgement.  

2.4 It is not acceptable to receive committees. 

(…) 2.9 Speech and language therapists should not, for reasons of personal 

gain, transfer to private practice clients/patients who are being assisted in a 

public institution. (…) 

3. Responsibility towards clients/patients 

(…) 3.5 Fees are established by professional norms that protect the interest 

of the client and the profession, and should be agreed upon before the outset 

of the treatment.” (CPLOL, 1992/1993). 
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2.9.)  CONFIDENCIALIDADE E REGISTOS 

 

A questão da confidencialidade surge com a crescente autonomia conferida ao 

utente ao longo do desenvolvimento dos paradigmas na relação profissional de 

saúde/educação-utente.  

 

O respeito pelos direitos do utente na questão do seu controle e acesso à 

informação clínica/terapêutica é um momento que envolve conhecimento e know how 

prático por parte do profissional no que toca a limites legais e deontológicos. Será 

conveniente conhecer as considerações especiais na gestão de conflitos de interesse, 

identificação de parâmetros éticos e uso das guidelines existentes de forma a adequar a 

conduta profissional (Kornblau et al, 2000). Torna-se muitas vezes complexo 

determinar quando é que este princípio não deverá ser mantido, existindo sempre uma 

tentativa de equilibrar os valores, interesses e bem-estar da sociedade com os direitos de 

privacidade e de bem-estar individuais. A complexidade surge porque não existem 

situações típicas ou determinação daquilo que corresponde à melhor conduta. Na 

realidade, tal poderá entrar em contra censo quando esta manutenção da 

confidencialidade coloca em risco outros indivíduos ou até mesmo o próprio utente, 

sendo que até o próprio contexto de trabalho poderá agravar a situação ou tomada de 

decisão.  

 

Sugere-se que cada profissional se inteire das guidelines do seu C.D., das 

predisposições legais nesta matéria e até que procure assistência noutras profissões e 

nos seus standards de conduta, já que estes poderão apresentar uma perspectiva 

diferente e até mais adaptada à situação em específico (ASHA – Board Of Ethics, 2003; 

Kornblau et al, 2000).  

 

No que toca às indicações deontológicas, consultemos os C.D. da ASHA; SPAA 

e do CPLOL: 

 

“PRINCIPLES OF ETHICS I 

Rules of Ethics 

(…) K. Individuals shall adequately maintain and appropriately secure 

records of professional services rendered, research and scholarly activities 
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conducted, and products dispensed and shall allow access to these records 

only when authorized or when required by law.  

L. Individuals shall not reveal, without authorization, any professional or 

personal information about identified persons served professionally or 

identified participants involved in research and scholarly activities unless 

required by law to do so, or unless doing so is necessary to protect the 

welfare of the person or of the community or otherwise required by law.” 

(ASHA, 2001, pg. 2).  

 

“5. Standards of practice 

5.1. Duties to our client and to the community 

(…) 5.1.3 Confidentiality: We treat as confidential the information we 

receive in the course of our professional services. We do not disclose 

information about our clients, or the confidences they share with us, unless: 

• our clients consent to this; 

• the law requires us to disclose it; or 

• there are compelling moral and ethical reasons for us to disclose it.” 

(SPAA, 1999/2000). 

 

“4. Confidentiality  

4.1 Speech and language therapists must maintain strict professional 

confidentiality, including information acquired in the course of 

administrative or non-clinical duties, except in the following cases: if there 

is written consent by the client/patient, authorized relative or legal adviser. 

Where necessarily imparted to a close relative on the client/patient’s behalf, 

in the latter's best interest. Where there is knowledge of abuse of minors. 

4.2 Speech and language therapists should maintain adequate records of 

professional services on each client and ensure that the contents of these 

files remain confidential, 

4.3 Where information is shared with professional colleagues or any other 

person, the speech and language therapist must ensure that it is understood 

that the information is imparted in strict professional confidence.” (CPLOL, 

1992/1993). 

 

 

Quanto à questão legal, há que considerar os seguintes documentos e respectivos 

artigos (Neves, 2003): 
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− Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), artigo 12º45. 

− Declaração sobre os Direitos do Doente (1981), artigo 8º46. 

− Constituição da República Portuguesa (2005), artigo 26º (Anexo I desta 

dissertação). 

− Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (2005), artigo 9º47. 

− Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina (entrada em vigor na 

ordem jurídica portuguesa a 1 de Dezembro de 2001), artigo 10º48. 

 

Os relatórios clínicos e a salvaguarda dos mesmos prendem-se também à questão 

da confidencialidade. Estes são essenciais para a reavaliação contínua do caso e mesmo 

da intervenção do próprio profissional. Por outro lado, asseguram a protecção do utente 

caso este necessite de comprovativos clínicos/terapêuticos em possíveis dilemas éticos 

e/ou legais ou noutro tipo de situação em que seja necessária a opinião terapêutica. 

Assim sendo, terá toda a lógica que um relatório obedeça a regras de elaboração, 

optando-se pela informação factual em prol da especulativa. O profissional terá que ter 

consciência que a qualquer momento o utente é livre de consultar a sua própria 

informação, excepto quando: o rejeitar; tal constituir um possível atentado o seu bem-     

-estar ou quando impedido por mecanismos legais. Cada nota, embora protegida, deve 

ser observada como algo que poderá tornar-se público desde que necessário e adequado 

em determinado momento da vida terapêutica de um utente.  

 

A obrigação profissional alarga-se também à responsabilidade sobre o 

armazenamento da informação, sendo necessário assegurar que este tipo de 

documentação se encontra de acordo com os requisitos institucionais e não está 

                                                
45 Artigo 12º – “Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada (…) nem atendendo à sua 
honra e reputação.”  
46 Artigo 8º – “Direito ao segredo profissional: a. Toda a informação sobre o estado de saúde, as 
circunstâncias médicas, o diagnóstico, o prognóstico, o tratamento do doente e toda a informação acerca 
do doente, deve permanecer confidencial, mesmo depois da morte daquele.” 
47 Artigo 9º – “Vida privada e confidencialidade: A vida privada das pessoas em causa e a 
confidencialidade das informações que lhe dizem pessoalmente respeito devem ser respeitadas. Tanto 
quanto possível, taus informações não devem ser utilizadas ou difundida para outros fins que não aqueles 
para que foram coligidos ou consentidos, e devem estar em conformidade com o direito internacional, e 
nomeadamente com o direito internacional relativo aos direitos humanos.”. 
48 Artigo 10º – “1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada no que toca a informações 
relacionadas com a sua saúde; 2. Qualquer pessoa tem o direito de conhecer toda a informação recolhida 
sobre a sua saúde. Todavia a vontade expressa por uma pessoa de não ser informada deve ser respeitada; 
3. A título excepcional, a lei pode prever, no interesse do paciente, restrições ao exercício dos direitos 
mencionados em 2.”. 
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disponível em locais de fácil acesso a terceiros (Blackwell et al, 1994). A 

confidencialidade pode ainda ser observada de outros dois pontos de vista: na relação 

entre colegas, outros profissionais e alunos. É importante reconhecer que o desrespeito 

pelos dados fornecidos, por diálogos tidos e por situações inerentes a outros envolvidos 

no processo terapêutico que não o próprio utente é algo a evitar. Revelar opiniões, 

métodos de abordagem ou a posição de um colega pode em certas situações pode ser 

nefasto. Por outro lado, violar a confidencialidade perante colegas que estejam sujeitos a 

inquéritos por parte da Associação/Comité perante a sua conduta profissional é 

altamente condenável, ainda que a pessoa seja considerada culpada no fim. Assim 

como, revelar dados positivos ou negativos acerca de um aluno em estágio pode ser 

igualmente negativo e condicionar todo o seu acesso ao ensino clínico a partir desse 

momento.  

 

Há que considerar que muitas vezes, simplesmente não falar é a melhor forma de 

demonstrar respeito pelos que nos rodeiam e pelo seu direito à 

privacidade/confidencialidade (Lansing, 2002). 

 

A título de resumo, Kornblau et al (2000) sugerem ainda que eticamente o 

profissional poderá ainda certificar-se que:  

 

− O utente conhece desde o início quais as limitações deontológicas e legais 

na manutenção da confidencialidade e mantêm os mais altos níveis de 

cumprimento das mesmas. 

− O profissional sabe como aplicar estas limitações no seu contexto 

específico de trabalho. 

− O utente ou o seu representante deram permissão para partilhar a 

informação com terceiros. 

− Os registos ou outro tipo de informação estão armazenados da melhor 

forma possível. 

− O profissional/utente conhece a quem estes registos estão vinculados 

(dependendo do contexto ser educacional, hospitalar ou clínica privada) 

(ASHA – Board Of Ethics, 2003). 
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2.10.)  AVALIAÇÃO  

 

O período de avaliação acarreta, em algumas situações, responsabilidades 

acrescidas. Em primeiro lugar, será o ponto de partida para uma intervenção mais 

adaptada ao utente, por outro lado pode ser uma forma de permitir ou bloquear o acesso 

de alguém a serviços apropriados e intervenções eficientes noutros campos que não a 

TpF propriamente dita. Assim, há que distinguir dois tipos distintos de avaliação aos 

quais chamaremos de: aplicação de testes formais (testing) e avaliação propriamente 

dita. Embora o primeiro faça parte do segundo, apresenta especificidades que justificam 

esta divisão. A aplicação de testes formais é utilizada para a recolha de informação 

relacionada com a medição de características específicas. O segundo corresponde ao 

processo global de planeamento e colecta de informação considerada pertinente e 

necessária, sendo conduzido por um profissional experiente em recolher informação 

proveniente de diversos contextos e pessoas e de lhe conferir a devida significância 

dadas as características e situação únicas daquele utente. O testing implica um treino 

específico na aplicação, validação e investigação no uso da bateria, sendo que quem o 

usa terá que saber que a este processo se encontra inerente sempre a um determinado 

grau de probabilidade de falha e que, muitas vezes, se torna obsoleto com o tempo 

(Blackwell et al, 1994). Mais uma vez se realça o papel fundamental da formação 

contínua na crescente competência do profissional mesmo que apenas nos estejamos a 

referir a um período de avaliação. 

 

Uma outra preocupação terá que corresponder às minorias e à avaliação destas, 

já que implicará diferenças culturais, étnicas, comunicativas/linguísticas ou de 

experiência de vida que poderão conduzir a um diagnóstico desadequado e intervenção 

posterior ineficaz (ASHA, 2004). A ASHA refere: 

 

“…de forma a dirigirmo-nos para as características únicas e individuais e 

background cultural dos nossos clientes e suas famílias, os TF deverão estar 

preparados para a abertura e flexibilidade na selecção, administração e 

interpretação de diagnóstico e/ou regimes de tratamento. Quando as 

diferenças linguísticas e culturais podem afectar negativamente os 

resultados, referenciar para ou colaborar com outros com um conhecimento, 

técnica e/ou experiência é indicado… O TF deve estar atento para o facto de 

que «diferenças» não implicam «deficiências». Quando o TF não é 
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proficiente na língua usada pelo cliente e pela sua família, um intérprete 

adequado deverá ser utilizado. (…) Adicionalmente, o TF deve lembrar-se 

que competência bilingue não se equaciona em competência bicultural…” 

(2004, pg.1-2) 

 

 Considerando que estes testes são construídos em função da norma, isto é, da 

maioria dos casos, há que considerar questões culturais, ambientais e contextuais na 

tentativa de não discriminar o indivíduo na interpretação dos resultados, caso contrário 

estes poderão ser negativos e irreais não servindo qualquer objectivo e podendo 

conduzir a uma de duas situações: ou o indivíduo se vê limitado no acesso a 

determinado tipo de processo pelos maus resultados, tornando-se num acto maleficente 

ao nível individual; ou simplesmente se torna numa situação de perda de tempo, de 

recursos humanos e monetários, não se tornando justo para quem aguarda por um 

serviço deste género, sendo então um acto maleficente ao nível colectivo. O 

consentimento informado, livre e esclarecido assume aqui as características que já 

foram referidos anteriormente neste subcapítulo. É de extrema importância que o utente 

conheça os objectivos dos testes e como serão usados os resultados que deles se 

retirarem. Numa primeira abordagem, afirma-se que os resultados de uma avaliação 

deverão sempre ser usados a favor do bem-estar e interesse do utente que os requisita ou 

se submete a eles. 

 

 

2.11.)  SUPERVISÃO DE FUTUROS PROFISSIONAIS (PRÁTICA CLÍNICA EM FORMAÇÃO 

[PCF])/PESSOAL AUXILIAR) 

 

Neste campo existem inúmeras considerações a ponderar, podendo até 

acrescentar-se que corresponde a uma área problemática por natureza, já que envolve 

uma responsabilidade profissional acrescida sobre o utente na medida em que existe um 

futuro profissional ainda em aprendizagem a co-responsabilizar-se pela sua evolução.  

 

Para King a função do supervisor é “…orientar os alunos nas áreas de 

desenvolvimento de competências técnicas, sensibilidade cultural, comportamento 

profissional e tomadas de decisão éticas.” (2003, pg. 1). Assim, o profissional assume 

mais um papel encontrando-se a servir de intermediário entre instituição, o estagiário e 
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o utente, assumindo três preocupações distintas: o bem-estar deste último, os interesses 

da entidade empregadora e o desenvolvimento profissional do futuro colega. Toda e 

qualquer situação de intervenção realizada pelo aluno é sempre da responsabilidade do 

orientador, indirecta ou directamente, sendo que haverá necessidade aumentada em 

reflectir acerca de (ASHA, 2003; King, 2003; Kornblau et al, 2000): 

 

− COMPETÊNCIA PARA DESEMPENHAR O CARGO – o profissional tem que se 

assegurar de que apresenta as devidas competências para concretizar a 

função que desempenha conhecendo qual a quantidade ideal de supervisão 

que aquele aluno necessita ou necessitará. A percepção de aumento de 

responsabilidade tem que se encontrar exacerbada e a sua conduta em 

ambiente de trabalho deve ser gerida em função do máximo de zelo pelo 

utente e pela aprendizagem do aluno. Sugere-se o máximo de honestidade e 

de apoio, reconhecendo-se que este é um contexto de novas experiências 

terapêuticas para o aluno, assim como de novos desafios. A formação 

contínua na área da supervisão de estágios deverá ser sempre um imperativo 

ético na conduta profissional dos TF. 

 

− CAPACIDADE PARA EFECTUAR UMA AVALIAÇÃO CONTÍNUA DO ALUNO E DO 

BENEFÍCIO DO UTENTE – a avaliação neste caso específico terá que ser 

obrigatoriamente contínua de forma a assegurar que a intervenção do 

estagiário é adequada ao utente e às suas necessidades. Há ainda a 

responsabilidade em ir fornecendo o devido feedback ao longo do estágio de 

forma concisa e atempada, havendo a possibilidade de ser necessário tomar 

medidas de prevenção ou eliminação de situações negativas. O profissional é 

ainda responsável pela defesa do seu aluno em situações em que este seja 

colocado em causa injustamente, assim como é da sua responsabilidade 

garantir que profissionais não qualificados não sejam formados. 

 

− MANUTENÇÃO DA CONFIDENCIALIDADE E OBTENÇÃO DO CONSENTIMENTO 

INFORMADO DO UTENTE PERANTE UMA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM – o 

utente e o estagiário terão que tomar conhecimento desde o início daquilo 

que poderá ser partilhado ao longo do processo de intervenção. O utente tem 



Ética Profissional em Terapêutica da Fala                                         126 
 

Adelaide Dias 
 

ainda que tomar conhecimento do nível de aprendizagem do aluno, saber que 

este irá ser supervisionado e as suas acções analisadas e como tal, fornecer o 

devido consentimento para esta situação. 

 
− OCORRÊNCIA DE RELAÇÕES DUAIS – as relações duais correspondem a 

“…quando os profissionais assumem dois papéis em simultâneo com uma 

pessoa que procura ajuda. Podem ser benéficos, neutros ou nefastos.” 

(Herlihy e Corey [1992] apud Kornblau et al, 2000). Vejamos exemplos 

deste tipo de relações de forma a tornar mais explícito o conceito. Se nos 

referirmos a uma relação de amizade entre o supervisor e o aluno podemos 

encontrarmo-nos perante uma situação de pode ir de neutra a nefasta, mas se 

nos referirmos a uma situação de exploração sexual esta é claramente 

nefasta. Neste ponto, há que considerar que a perda de objectividade e a 

divisão de lealdades, as expectativas incompatíveis e o poder de um 

elemento sobre o outro poderão criar situações de comportamento 

eticamente errado. Pelo que há que prevenir/neutralizar este tipo de situação, 

sendo que os mesmos autores sugerem: documentar todo o tipo de acção e 

interacção significativo ao processo; consultar colegas mais experientes que 

possam ter uma visão imparcial; obter o consentimento para avançar com 

uma situação dual; implementar a discussão contínua e recorrer à supervisão 

do próprio supervisor no que toca à objectividade de pensamento e conduta.  

 

O pessoal auxiliar representa uma outra questão a ter em consideração. Estes, 

muitas vezes, assistem os TF em inúmeras situações ou contextos, podendo a assistência 

que fornecem variar em grau dependendo das instituições e países. Este tipo de 

profissional poderá não se encontrar regulado pela lei e não ter usufruído de qualquer 

tipo de formação específica. Independentemente de todas estas questões, estes 

profissionais deverão ser supervisionados por um TF devidamente habilitado, tendo em 

consideração que este tipo de assistência deverá ser regulado pelos princípios gerais da 

ética e que a sua competência poderá envolver formação, mas antes de tudo 

responsabilidade profissional. Compete ao TF assegurar que em primeiro lugar se 

encontra o bem-estar do utente e que o seu assistente/auxiliar se encontra a prestar os 

serviços com a devida competência. Assim, a ASHA (2004) sugere que:  
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− As habilitações do auxiliar sejam devidamente esclarecidas ao próprio 

utente de forma a evitar interpretações erradas. 

− Se evitem situações de delegação de tarefas que requerem um conjunto 

único de competências, conhecimento e grau de julgamento e caso tal 

aconteça, estas tarefas deverão ser devidamente supervisionadas e dentro 

de elevados parâmetros de responsabilidade profissional. 

− Se evite o envolvimento destes profissionais em investigação para além 

das tarefas que lhes competem. 

− Se deverá observar o cumprimento das normas deontológicas em TpF. 

 

A opinião dos C.D. consultados refere-se a: 

 

“PRINCIPLES OF ETHICS I 

Rules of Ethics 

(…) D. Individuals shall not misrepresent the credentials of assistants, 

technicians, or support personnel and shall inform those they serve 

professionally of the name and professional credentials of persons providing 

services. 

E. Individuals who hold the Certificates of Clinical Competence shall not 

delegate tasks that require the unique skills, knowledge, and judgment that 

are within the scope of their profession to assistants, technicians, support 

personnel, students, or any nonprofessionals over whom they have 

supervisory responsibility. An individual may delegate support services to 

assistants, technicians, support personnel, students, or any other persons 

only if those services are adequately supervised by an individual who holds 

the appropriate Certificate of Clinical Competence” (ASHA, 2001, pg. 1). 

 

“5. Standards of practice 

(…) 5.3. Duties to our profession 

(…) 5.3.4 Supervision 

We provide appropriate supervision. 

We accept responsibility for the clinical and support staff, the university and 

work-experience students and the volunteers who are assigned to us. 

We do our best to make sure that no-one under our supervision does 

anything which: 

• is in breach of our Code of Ethics; or 

• is beyond that person’s competence (….) 

5.4. Duties to our colleagues 
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(…) 5.4.3 Our staff 

If we manage, supervise or employ staff, including casual staff, we: 

• treat them fairly and without discrimination; 

• inform them fully about their terms and conditions; 

• inform them about, and involve them in, decision-making processes, 

especially those which affect their employment; 

• respect their industrial and professional rights; 

• make sure that they have equitable access to resources; 

• make them aware of their rights if a dispute arises and give them access to 

counseling support and advice; 

• give them regular feedback, and access to training and professional 

development; 

• recognize and, where appropriate, formally acknowledge their 

contributions to clinical practice, teaching, research or administration; and 

• classify and remunerate them appropriately.” (SPAA, 1999/2000). 

 

“2. Professional conduct 

(…) 2.7 Wherever possible, qualified speech and language therapists should 

assist speech and language therapy students to achieve theoretical and 

practical professional competence. (…) 

3. Responsibility towards clients/patients 

(…) 3.6 Speech and language therapists should not allow treatment to be 

carried out by support personnel or students without providing them with 

adequate supervision and assuming full responsibility. When, for 

educational purposes, a speech and language therapist allows a student to 

work under supervision with a client, that client and his/her relatives must 

be informed about this and have the right to refuse it.” (CPLOL, 

1992/1993). 

 

2.12.)  CONFLITOS DE INTERESSE 

 

Ao longo deste sub-capítulo foram sendo abordados alguns conflitos de 

interesse, contudo considerou-se relevante abordar esta questão de forma mais 

específica. 

 

A ASHA define o conceito de conflito de interesse como: 

 



Ética Profissional em Terapêutica da Fala                                         129 
 

Adelaide Dias 
 

“Situações em que considerações pessoais e/ou financeiras 

comprometem o julgamento em qualquer actividade profissional (…) ou 

quando a situação possa parecer potencialmente comprometedora do 

julgamento do profissional.” (Board of Ethics, 2003) 

 

Tal, pode implicar as relações duais ou os interesses pessoais em determinado 

acto terapêutico/de investigação, como outro tipo de situação pessoal/financeira que 

implique comprometer a capacidade de julgamento na prestação de serviços clínicos, no 

ensino, na investigação, na gestão de serviços ou outras áreas de conduta profissional do 

TF (Handelsman, 2006). Para a ASHA não existe uma fórmula para determinar uma 

conduta estática para cada profissional, há sim que pautar o comportamento através de 

princípios íntegros de forma a manter a confiança do público perante a profissão. 

Assim, sugere-se que a conduta profissional se veja revista pelo máximo de 

objectividade e responsabilidade na busca do máximo bem-estar do utente perante 

diferentes actividades, contextos e pessoas. Em primeira análise, há que prevenir 

possíveis situações que se antevejam como potencialmente perturbadoras, em seguida e 

caso não as seja possível evitar, há que repensar se: estas são irrelevantes para o seu 

desempenho, irão contribuir para o bem-estar do utente, aumentarão as competências do 

profissional e não diminuem a dignidade e autonomia das profissões. Parte-se do 

pressuposto que todos os profissionais serão capazes de detectar este tipo de situação, 

caso não o sejam, há que investir claramente no desenvolvimento do sentido crítico e na 

formação ética de forma contínua. Dentro destas situações de conflito poderão incluir-       

-se: aceitar presentes de utentes; financiamento de despesas adicionais; subsídios para 

formação provenientes de empresas com interesses comerciais; 

referenciamento/orientação de utentes para serviços alternativos (incluindo o próprio 

profissional que eventualmente, acumule funções noutro serviço); entre outros (ASHA – 

Board Of Ethics, 2003; Handeslman, 2006).  

 

“PRINCIPLES OF ETHICS IV 

Rules of Ethics 

(…) B. Individuals shall not engage in dishonesty, fraud, deceit, 

misrepresentation, sexual harassment, or any other form of conduct that 

adversely reflects on the professions or on the individual's fitness to serve 

persons professionally. 
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C. Individuals shall not engage in sexual activities with clients or students 

over whom they exercise professional authority.” (ASHA, 2001. pg.4). 

 

“5. Standards of conduct 

5.4. Duties to our colleagues 

(…)5.4.5 Conflict of interest 

We fully disclose any possible conflict of interest if our responsibilities 

include the selection, supervision or assessment of: 

• a member of our family; or 

• someone with whom we have a close personal, business or 

professional relationship” (SPAA, 1999/2000). 

 

“3. Responsibility towards clients/patients 

(…) 3.3 Speech and language therapists should not enter into personal 

relationships with clients/patients that could disrupt the course of 

treatment.” (CPLOL, 1992/1993). 

 

 

2.13.)  PROBLEMÁTICAS COM A ENTIDADE EMPREGADORA/SUPERIOR HIERÁRQUICO 

 

Hufman (2003) refere que, nesta área, a maior preocupação corresponde 

normalmente às exigências do empregador e como reagir de forma ética perante estas, 

fazendo-o reflectir da mesma forma e sabendo que o seu C.D. não é na generalidade, o 

C.D. do TF. Esta autora refere que é dever do empregador conhecer a profissão de quem 

contrata e os seus C.D. e criar um ambiente ético de diálogo e abertura que evite 

problemáticas a este nível. Aliás, já no capítulo desta dissertação referente aos C.D., o 

diálogo e a educação ética empresarial são mencionados como de extrema necessidade à 

evolução da empresa. O funcionário pode tentar aproveitar todas as oportunidades para 

se informar acerca da ética profissional, dos regulamentos internos da instituição e 

procurar estratégias para resolver possíveis conflitos. As questões dentro do local de 

trabalho nem sempre são simples pois pressupõem uma situação de desigualdade de 

poder entre trabalhador e empregador. Equilibrar as necessidades da instituição, os 

interesses do profissional e o bem-estar do utente é uma tarefa complexa e 

extremamente difícil de manter num ponto que agrade a todos. 
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As problemáticas mais comuns nesta área referem-se essencialmente à gestão 

dos casos e das abordagens e/ou frequência de sessões a que um utente poderá estar 

sujeito. Dependendo do financiamento, pode ser mais lucrativo optar por uma 

abordagem e não por outra, mas por outro lado, esta poderá ser menos adaptada às 

necessidades do utente e da sua família/cuidadores. Tal, é muitas vezes decidido pelo 

prescritor da terapia e não pelo TF em si, condicionando a sua capacidade de decisão 

técnica e anulando o princípio de beneficência e da autonomia profissional. Por outro 

lado, muitas vezes os Terapeutas vêem-se a par com restrições no que diz respeito a 

número de sessões semanais pelas mesmas razões referidas anteriormente, podendo tal 

conduzir ao mesmo tipo de limitação. A autonomia profissional encontra-se altamente 

condicionada nestes contextos, assim como a liberdade de expressão. Por vezes, este 

tipo de obstáculo implica um limite na informação transmitida ao utente, sendo também 

esta uma forma de atentar à liberdade de conhecimento à qual um utente tem direito 

num processo deste género (Kornblau et al, 2000).  

 

Estes autores indicam que conhecer o C.D., manter registos adequados e 

antecipar dilemas éticos é a melhor forma de os evitar. Contudo, reconhece-se que esta 

continua a ser uma temática cujas implicações são bastante sensíveis e que seria 

necessária uma reflexão muito mais profunda de forma a compreender toda a dinâmica 

envolvida. Vejamos a opinião da SPAA e do CPLOL: 

 

“5. Standards of practice 

5.2 Duties to our employers 

5.2.1 Professional conduct 

We meet our responsibilities to our employers by: 

• exercising due care and attention to detail; 

• providing cost-effective service while preserving quality of care; 

• contributing to the development of our employers’ policies and procedures; 

and 

• observing our employers’ Codes of Ethics. 

5.2.3 Views of employers 

We represent our employers’ views fairly and do not put forward our 

personal views as being those of our employers. 

5.2.4 Conflict between policies and professional standards 

If a conflict arises between our employers’ policies and our professional 

standards, we try to bring about change through appropriate organizational 
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channels. However, if this does not resolve the conflict, we may seek the 

support of the Association, other groups or the wide community.” (SPAA, 

1999/2000). 

 

“2. Professional conduct 

2.6 Speech and language therapists who work in official or private 

institutions should not accept rules or directives which interfere with or limit 

their professional independence and integrity and should support colleagues 

in the defense of their independence.” (CPLOL, 2003). 

 

 

2.14.)  ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

 

A questão da alocação justa e equilibrada de recursos poderá corresponder a uma 

das áreas de maior dilema na ética profissional em saúde. A complexidade na 

distribuição daquilo que nunca vai ser suficiente ou igual para todos, é sem dúvida uma 

tarefa árdua e muitas vezes, inglória. Se para além deste factor tivermos em conta que a 

saúde é um dos bens que maior complexidade comporta, então esta discussão ainda se 

intensifica mais.  

 

Nunes e Rego (2002) na sua obra realçam que: 

 

“O direito à protecção em saúde é um direito que assiste a todos os 

cidadãos. Alcançar este objectivo, através da criação de um Serviço Nacional 

de Saúde, universal e gratuito, de acordo com as possibilidades económicas e 

as condições sociais dos cidadãos, presidiu à sua constituição. De acordo com 

o disposto no art. nº 64 da Constituição da República Portuguesa, para 

garantir este direito constitucional, o Estado tem o dever de:  

a) Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente das suas 

condições económicas, a cuidados curativos e preventivos; 

b) Garantir uma cobertura racional e eficiente de recursos humanos e 

materiais em todo o território nacional; 

c) Financiar os custos dos cuidados de saúde através de fundos públicos; 

d) Regular e supervisionar os cuidados de saúde prestados através do 

financiamento privado; e  

e) Coordenar estes cuidados com o Serviço Nacional de Saúde de modo a 

assegurar critérios de eficiência e qualidade, tanto no sector público 

como no privado.” (2002, pg.18-19). 
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Esta abordagem ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem vindo a levantar 

questões essenciais como: manter este tipo de atendimento universal e gratuito quando 

os custos quer no sector público, que no privado aumentaram; justificar estes custos 

quando se torna difícil comprovar que a estes se associa uma maior qualidade nos 

serviços prestados; tornar a saúde uma área sociopolítica altamente competitiva na 

alocação de recursos perante outras de igual importância, como por exemplo a educação 

ou a segurança pública e como tornar o sistema verdadeiramente equitativo se os utentes 

do Serviço Nacional de Saúde são tão diversificados. (Callahan, 1993; Nunes e Rego, 

2002). 

 

Na (re)habilitação esta é ainda uma questão mais complexa. Tendencialmente e 

em comparação com as outras áreas da saúde, a (re)habilitação representa uma 

assistência visualizada como secundária em contraste com a cirurgia ou serviços de 

urgência (Callahan, 1993). Não existe ainda uma visão verdadeiramente ética nesta 

relação amor-ódio que os sistemas de saúde aparentam ter com os serviços que 

providenciam estes cuidados. Se por um lado, é inquestionável a obrigação em incluir e 

tentar tornar produtivo o indivíduo portador de incapacidade, por outro e num espaço 

em que simplesmente não existe substrato monetário, considera-se que os recursos 

podem ser utilizados de outra forma. Balanceando uma área de intervenção menos 

urgente com uma que acarreta vida ou morte num momento em específico, a balança 

tende sempre para o último caso, contudo, levanta-se a questão: o que fazer com este 

utentes que realmente sobrevivem em situações de urgência, mas que mantêm ou até 

adquirem incapacidade crónica? Se estamos a lutar para que cada vez mais as pessoas 

possam sobreviver a patologias extremas, então porque é que em seguida 

desvalorizamos o seu direito a uma vida funcional, autónoma e quem sabe, produtiva 

para a sociedade?  

 

Os serviços que fornecem apoio em (re)habilitação carecem de recursos 

humanos e monetários intensivos e dispendiosos e apoiam-se numa estratégia temporal 

que acarreta um acompanhamento ao utente prolongado e contextualizado. São 

necessárias famílias/cuidadores cooperantes e uma motivação intrínseca forte por parte 

do indivíduo para que a intervenção resulte. Dificilmente é possível estabelecer uma 

ligação custo-benefício positiva, já que para um só utente existe uma variabilidade de 



Ética Profissional em Terapêutica da Fala                                         134 
 

Adelaide Dias 
 

possibilidades que podem comprovar ou não a eficácia da intervenção. As listas de 

espera aumentam, o tempo e frequência das intervenções submetem-se a regras 

institucionais e o acesso torna-se praticamente impossível num serviço público em que 

racionalizar de forma pura não pode ser a única alternativa. (Daniels, 1996). Assim, e 

mais especificamente são sugeridos como maiores dilemas para a (re)habilitação os 

seguintes pares de oposição que questionam e tornam complexa a tarefa de estabelecer 

prioridades para o acesso à intervenção:  

 

− Procedimentos terapêuticos simples considerados como possíveis de 

antecipar a sua eficácia vs procedimentos mais complexos com menor grau 

de certeza quanto a eficácia. 

− Situações em que o retorno à vida profissional considerada “normal” é 

possível vs aquelas em que tal se considera improvável. 

− (Re)habilitação dos idosos vs (re)habilitação dos mais jovens (Callahan, 

1993) 

 

No contexto actual, a própria CIF (OMS, 2001) que apela à intervenção em 

contexto e altamente especializada, conduz-nos a intervenções altamente 

incomportáveis. A aplicação descuidada desta classificação é na opinião da autora desta 

dissertação, um processo destinado ao insucesso. Aplicar uma classificação não 

obrigatoriamente equivalente a fazer desta um caso de sucesso no que diz respeito ao 

bem-estar daqueles que servimos. Actuar em contexto, eliminar barreiras, ver o utente 

na sua vida e não na sua patologia, acarreta formação de profissionais, estabelecimento 

de condições profissionais e humanas, gastos consideráveis e principalmente, mudança 

severa e árdua na política de saúde e nos valores éticos de um país como Portugal. 

Seremos capazes de dar aos nossos utentes e profissionais o respeito que eles merecem e 

sermos beneficentes e em simultâneo, justos?  

 

Perante tal contexto, acredita-se que uma das soluções viáveis corresponde a 

visualizar a beneficência como um princípio último nos cuidados de saúde e enfatizar a 

importância de dar qualidade aos anos de vida em detrimento do dar apenas mais anos 

de vida a quem recorre ao SNS.  
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Alguns autores sugerem algumas ideias na procura de solucionar estes 

problemas: 

 

− Aplicar de forma precisa o princípio da Equidade estabelecer prioridades – 

– Nunes e Rego (2002) referem: 

 

  “…a equidade no acesso procura assegurar igual nível de saúde aos 

diferentes grupos da sociedade. (…) pode ser medida pela utilização e pela 

acessibilidade física aos cuidados de saúde e pelas despesas realizadas na sua 

obtenção. Porém, a garantia de igualdade de acesso de todos os indivíduos 

aos cuidados de saúde passa, necessariamente, por uma definição de 

prioridades, sendo estas legítimas do ponto de vista ético. De facto, dada a 

escassez de recursos para a saúde, a garantir de igualdade de acesso aos 

meios disponíveis impõe um racionamento segundo critérios de Justiça e 

Transparência. Ainda que, como refere aliás Daniel Serrão, «o racionamento 

dos cuidados de saúde, num sistema geral e universal pago pela solidariedade 

fiscal e gratuito no momento do uso não pode ser pelo preço». Dada a 

natureza singular do bem saúde, e ainda segundo este autor, «tal 

racionamento criaria desigualdades de acesso, social e eticamente 

inaceitáveis numa sociedade democrática e justa».” (pg. 24). 

 

− Recolher dados empíricos, alongo prazo, que justifiquem os recursos 

dispendidos em saúde e nomeadamente, na (re)habilitação (Callahan, 

1993). 

− Estabelecer objectivos e prioridades para os sistemas de saúde na sua 

globalidade Callahan (1993) assegura que tal corresponde a: visualizar o 

cuidado e não a cura como principal objectivo (potencializando a opinião 

de que é necessário cuidar e providenciar qualidade de vida e não só 

manter alguém vivo); providenciar um bom grau de saúde pública e de 

prevenção e por último, fornecer um bom sistema de apoio primário e de 

emergência. 

− Reeducar o público para estas prioridades de forma a que um sistema que 

se julga justo e baseado na democracia e sociedade plural funcione como 

tal e com a compreensão e ajuda de todos.  
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− Cultivar os princípios de solidariedade social, respeito pela diversidade, 

honestidade e transparência em quem gere e em quem usufrui desta 

gestão (Nunes, 2005). 

 

Ainda assim, estas são apenas algumas linhas gerais de orientação, contudo, 

nunca haverá formas ideais de resolver este problema que se observa como complexo e 

altamente mutável perante o tempo e as mudanças sócio-políticas. Nesta temática foram 

apenas encontradas algumas referências, menos específicas na ASHA e um pouco mais 

elaboradas na SPAA, o CPLOL não faz referência directa a esta matéria. 

 

“PRINCIPLES I 

Rules of ethics 

(…) G. Individuals shall evaluate the effectiveness of services rendered and 

of products dispensed and shall provide services or dispense products only 

when benefit can reasonably be expected. 

PRINCIPLES III 

Rules of ethics 

(…) C. Individuals shall refer those served professionally solely on the basis 

of the interest of those being referred and not on any personal financial 

interest.” (ASHA, 2001) 

 

2. Principles 

2.3 Fairness (Justice) 

We provide accurate information. 

We strive for equal access to services. 

We deal fairly with everyone with whom we come in contact.” (SPAA, 

1999/2000). 

 

 


