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3)  CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS EM TERAPÊUTICA DA FALA 

 

 

Um Código Deontológico deverá exibir, na sua estrutura base, uma reflexão 

aprofundada acerca de determinada profissão ou sector de actividade. Em simultâneo, 

permitirá uma clarificação de valores ao revelar uma busca pela referência profissional 

comum.  

 

A questão da cultura profissional interna encontra-se subjacente a qualquer 

Código, exibindo este as especificidades sócio-culturais nas quais a profissão se 

encontra inserida. Deparamo-nos com as exigências crescentes não só por parte da 

actividade profissional e dos seus intervenientes directos, como também de uma 

sociedade que exige um comportamento que demonstre mais respeito e responsabilidade 

perante os outros. Só através destas afinidades e exigências culturais será possível uma 

profissão manter-se coesa e viva tendo em conta as mudanças drásticas que têm 

ocorrido nos passados vinte anos na área da saúde. Assim, um C.D. deverá revelar e 

representar a expressão individual inerente a uma profissão, mas também todas as 

responsabilidades e direitos dos profissionais que representa no quadro de determinada 

cultura. Contudo, e numa perspectiva de crescimento profissional, o que se pretende 

será uma reflexão de carácter axiológico que se traduz numa reflexão sobre os valores. 

Estes últimos representam algo imutável ao longo do tempo e assumem que se 

encontram a lutar para a atingir um ideal. Este tipo de reflexão traduz-se na vontade em 

construir uma identidade social pelo objectivo comum de adesão a determinados 

valores. Estes, quando partilhados, fundamentam a identidade profissional e constroem 

as especificidades éticas que envolvem determinado grupo. A responsabilidade cresce 

deste tipo de reflexão e quando esta não existe, não poderá haver um comum acordo 

quanto à conduta mais adequada. O acordo socioprofissional conduz esta à sua 

expressão vital, à sua auto-imagem e consequentemente, à sua promoção na 

comunidade em geral e a quem presta serviços. 

 

A formalização através deste tipo de Códigos, permite responder às necessidades 

dos seus colaboradores, sossegando-os em certos pontos de conflito, mas não deverá ser 

um instrumento de autodefesa (Dias, 2004). Deve antes, guiar e controlar 

comportamentos a fim de manter a coesão com um objectivo externo da promoção 
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(confiança e reputação) da profissão – e com um objectivo interno – reunião dos 

princípios éticos a seguir. Assim, a ética é uma busca de novas relações sociais no seio 

de determinada profissão e cultura. Aqui nasce a clarificação do termo responsabilidade, 

para Jonas (1994) esta “…significa a solicitude, o interesse por aqueles que são 

afectados pelo decurso das nossas acções.”. Tal implica então (re)ver quem são os 

elementos afectados pelo decurso das nossas acções e envolvidos nestas e para com 

estas. A procura do que somos e do que nos caracteriza implica caracterizar quem 

servimos ou quem influenciamos directa ou indirectamente enquanto profissionais.  

 

A ética da responsabilidade de Jonas permite-nos partir de um pressuposto que 

condiciona todas as nossas acções. Numa perspectiva redutora do imperativo deste autor 

referido ao longo desta dissertação, podemos então considerar que enquanto profissão 

deveremos sempre agir de tal forma a que esta se mantenha sobrevivente e coesa nas 

gerações futuras. Numa lógica completamente Darwinista de sobrevivência da espécie, 

também a nível profissional, há que relembrar que quem persiste é o mais forte e na área 

da saúde, tal traduz-se naquele que melhor serve o seu cliente/utente e o bem que este 

pretende adquirir – a saúde – como sinónimo de bem-estar e de qualidade de vida. 

Somos igualmente nós, os profissionais no activo, que temos a responsabilidade de 

actuar e criar um espaço para a reflexão ética dos nossos futuros colegas. Parece-nos 

aqui um circuito fechado e vicioso em que uns dependem dos outros e que se um lado 

falhar o outro também falhará, mas não será isto a convivência em sociedade? Não 

serão as relações sociais o fio de todo o patchwork social e consequentemente, 

profissional que vamos criando?  

 

Existem muitas questões por responder e continuarão a existir. Esta é uma área 

profissional que está apenas a dar os primeiros passos. O crescimento da TpF no mundo 

e em Portugal tem sido gradual e progressivo, contudo a definição da profissão no seio 

da sociedade está ainda longe de ser a ideal, assim como o seu crescimento enquanto 

grande grupo de reflexão ético-profissional. Basta iniciar uma procura de referências 

bibliográficas por todo o mundo referentes a esta área e encontram-se inúmeros artigos 

relacionados com as profissões-pilar da saúde – Medicina e Enfermagem –, mas poucos 

são os que se dirigem para algo específico inerente à TpF. Estamos a crescer e como tal, 

ainda estamos a devastar caminho, caminho este que engloba cada vez mais a 

deontologia profissional.  
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O C.D. dos TF portugueses rege-se pelo Código adoptado pelo CPLOL, tendo 

este sido submetido a uma tradução directa para a língua portuguesa. Portugal partilha o 

mesmo Código Deontológico com mais dezanove países europeus, entre os quais: 

França, Bélgica; Luxemburgo; Finlândia; Noruega; Espanha; Itália; Dinamarca; Áustria; 

Chipre; República Checa; Estónia; Alemanha; Grécia; Irlanda; Latvia; Holanda; 

Eslovénia; Suécia e Reino Unido.  

 

Ao longo do seu desenvolvimento profissional, o TF Português não evoluiu 

apenas na área técnica, mas também na sua dimensão moral, ética e deontológica. 

Submergindo na diferenciação entre profissões, rege-se por um C.D., que ainda que 

partilhado pelos restantes países europeus tenta traçar as características ético-                  

-profissionais inerentes ao seu âmbito de intervenção quer num sentido humano, quer no 

sentido defensivo da dignificação/estatuto da profissão.  

 

A evolução do homem, enquanto ser racional, a evolução ética do mesmo e a 

evolução das profissões partilham o timing e o crescimento. As influências são mútuas e 

as mudanças são partilhadas. O processo de transformação é uma questão global que se 

dirige fundamentalmente para a mudança, por vezes, drástica, por vezes ténue, dos mais 

diversos paradigmas humanos, pessoais e profissionais. A ética alarga-se para além da 

questão profissional, mas reflecte-se em toda a dimensão deontológica de um grupo 

profissional. Muitos dos países supramencionados apresentam já uma organização bem 

definida, à qual corresponde o devido Código Deontológico. Como é óbvio, os C.D. e a 

sua implementação corresponderam a uma mudança de carácter prático e empírico 

sobre o pensamento que rege as profissões. E embora se baseiem e sigam ideais 

propostos por inúmeros pensadores e filósofos já referidos anteriormente neste trabalho, 

parece-nos que fundamentalmente são uma visão grupal inerente a uma comunidade 

especializada e determinada em servir os outros. Contudo, é também relevante tentar 

encontrar as raízes de uma ética normativa e procurar pontos em comum nas diferentes 

propostas conhecidas. Apenas assim se poderá mais tarde compreender os motivos e 

preocupações inerentes à construção e avaliação de um Código deste género, assim 

como, a sua eficácia e funcionalidade. Assim, passaremos a apresentar o grupo de 

Códigos encontrados na Terapêutica da Fala quer na Europa, quer à escala 

internacional.  
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Passemos então à descrição sucinta da organização dos C.D. revistos e 

encontrados na área da Terapêutica da Fala. Considera-se que será relevante apresentar 

a forma como estes se apresentam e organizam, quais as áreas que consideram mais 

relevantes e quais os pontos de maior diferença entre si. Realizou-se uma procura que 

tentasse englobar todos os continentes pelo que se apresentam os C.D. em Terapêutica 

da Fala dos seguintes países:  

 

QUADRO Nº 2: RESUMO DOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS ENCONTRADOS NA ÁREA DA TPF 

 

CONTINENTE PAÍS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO/COMITÉ 

 

OCEÂNIA 

− Austrália: Speech Pathology Association of Australia (SPAA). 

− Nova Zelândia: New Zealand Speech Language Therapists’ Association Incorporated 

(NZSLTA). 

 

 

 

 

EUROPA 

− Países Europeus (Europa Central e Leste): Comité Permanent de Liaison des 

Orthophonistes (CPLOL – Portugal; França; Grécia; Espanha; Itália; Alemanha; 

Bélgica; Áustria; Chipre; Republica Checa; Dinamarca; Finlândia; Estónia; Irlanda; 

Latvia; Luxemburgo; Holanda; Eslovénia; Suécia; Reino Unido). 

− Reino Unido: Royal College of Speech Language Therapy (RCSLT)*. 

− Suiça: Association Romande des Logopédistes Diplômés (ARLD)*. 

− Itália: Federazione Logopedisti Italiani (FLI)*. 

* Códigos elaborados à margem do CPLOL. 

 

 

 

 

AMÉRICA 

− Estados Unidos da América: American Speech Language Hearing Association (ASHA). 

− Estado de Louisiana: Louisiana Board of Examiners for Speech-Language Pathology 

and Audiology (LBESPA). 

− Canadá: Canadian Association of Speech-Language Pathologists and 

Audiologists/Association Canadienne des Orthophonistes et Audiologists (CALSPA–    

– ACOA). 

− América do Sul: Brasil – Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFF) e Argentina –     

– Asociación Argentina de Logopedia Foniatría y Audiología  (ASALFA). 

ÁFRICA  África do Sul: South Africa Speech Language Therapy Association (SASLHA). 

ÁSIA − China: The Hong Kong Association of Speech Therapists (HKAST). 

− India: Indian Speech and Hearing Association (ISHA). 

 

Foram ainda consultados outros países de forma a tornar esta pesquisa mais 

ampla, contudo por falta de resposta por parte dos/as Comités/Associações 

contactados/as ou simplesmente devido à inexistência ou construção em decurso do 

C.D., foi impossível obter o documento a que nos propusemos. Apresenta-se de seguida 

os/as Comités/Associações contactados/as para além das já referidas: 
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QUADRO Nº 3: RESUMO DOS COMITÉS/ASSOCIAÇÕES CONTACTADOS/AS NA ÁREA DA 

TERAPÊUTICA DA FALA, MAS CUJO CÓDIGO NÃO FOI POSSÍVEL OBTER. 

 

PAÍS: ASSOCIAÇÃO/COMITÉ 

 

Indonésia (INDONESIAN SPEECH THERAPIST ASSOCIATION); Malásia (MALAYSIAN ASSOCIATION OF 

SPEECH LANGUAGE AND HEARING - MASH); Coreia Do Sul (THE KOREAN ACADEMY OF SPEECH 

LANGAGUE PATHOLOGY AND AUDIOLOGY); Noruega (THE NORWEGIEN ASSOCIATION OF SPEECH 

AND LANGUAGE THERAPISTS); Islândia (THE ICELANDIC ASSOCIATION OF SPEECH THERAPISTS AND 

SPEECH LANGUAGE PATHOLOGISTS); Egipto (EGYPTIAN SOCIETY OF PHONIATRICS AND 

LOGOPEDICS); Colômbia (ASSOCIACIÓN COLOMBIANA DE FONOAUDIOLOGÍA Y TERAPIA DEL 

LENGUAJE – ACFTL); Costa Rica (ASSOCIACIÓN COSTARRICENSE DE TERAPEUTAS DEL LENGUAJE –  

– ACOTEL); Filipinas (PHILIPPINE ASSOCIATION OF SPEECH PATHOLOGISTS); Panamá (COLEGIO 

NACIONAL DE FONOAUDIÓLOGOS DE PANAMÁ); Polónia (POLISH LOGOPAEDIC SOCIETY); Bélgica 

(FLEMISH ASSOCIATION OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPISTS – VVL); Porto Rico 

(ORGANIZACIÓNS PUERTORRIQUEÑA DE PATOLOGIA DEL HABLA, LENGUAJE Y AUDIOLOGIA –            

– OPPHLA); Uruguai (ASOCIACIÓN DE FONOAUDIOLOGIA DEL URUGUAY – A. De F.U.); Japão 

(JAPANESE ASSOCIATION OF SPEECH LANGUAGE – HEARING THERAPISTS – JAS) e Rússia 

(ASSOCIATION OF PHONIATRICIANS AND SPEECH THERAPISTS).  

 

Em seguida, apresenta-se um resumo dos Códigos Deontológicos obtidos e da 

principiologia que os rege: 

 

� AUSTRÁLIA – SPEECH PATHOLOGY ASSOCIATION OF AUSTRALIA (SPAA, 2000/01) 

 

Código escrito na 3ª pessoa do plural, realçando de forma forte a noção de 

grupo. Evita uma linguagem que implique dever, sendo que provoca a sensação de 

que o comportamento ético é algo intrínseco e que a profissão não existe sem ele. 

Inicia-se pela descrição do historial inerente ao Código; apresenta o seu objectivo; 

delimita a população a que se dirige e apresenta formas de conduta perante a violação 

do mesmo. Em seguida, apresenta os princípios nos quais se baseia: 1) beneficência e 

não maleficência; 2) verdade; 3) justiça; 4) autonomia e 5) integridade profissional 

(fidelidade). A estes seguem-se os valores que o norteiam; o propósito da profissão; a 

definição do alvo ao qual se destinam os standards apresentados. Em seguida 

descrevem os deveres perante: o cliente e a comunidade; a entidade empregadora; a 

profissão e os outros colegas. 
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� NOVA ZELÂNDIA – NEW ZEALAND SPEECH LANGUAGE THERAPISTS’ ASSOCIATION 

INCORPORATED (NZSLTA, 2000) 

 

Código escrito na 3ª pessoa do singular, utilizando o termo “membro” para 

se dirigir ao TF. Divide-se em standards de exercício profissional: 1) assegurar o 

bem-estar dos clientes; 2) manutenção de altos níveis de competência profissional; 3) 

obrigações perante declarações públicas e publicidade de serviços (informação 

relacionada com a patologia da comunicação; informação relacionada com serviços 

prestados); 4) responsabilidade na investigação; 5) responsabilidade para com a 

profissão e nas relações com colegas e/ou outras relacionadas e 6) manutenção de 

dignidade profissional e aceitação dos standards de actuação impostos pela profissão. 

Apresenta ainda um apêndice especial que define normas para o consentimento 

informado.  

 

� EUROPA – COMITE PERMANENT DE LIAISON DES ORTHOPHONISTES (CPLOL, 1999) 

 

Código escrito na 3ª pessoa, dirigido para os deveres do profissional e que 

estabelece padrões de conduta específicos e relativos a: 1) responsabilidade pessoal; 

2) conduta profissional; 3) responsabilidade perante clientes/utentes; 4) 

confidencialidade; 5) responsabilidade para com os colegas; 6) responsabilidade para 

com a comunidade e 7) guidelines éticas para a investigação. É um Código 

relativamente curto e de fácil acesso, sendo que realça a responsabilidade pessoal, a 

confidencialidade e a investigação. É juntamente com o do RCSLT, o único a fazer 

menção à conduta e responsabilidade pessoal no acto terapêutico, dois conceitos 

pouco mencionados noutros documentos.  

 

� SUIÇA – ASSOCIATION ROMANDE DES LOGOPEDISTES DIPLOMES (ARLD, 1997) 

 

Código escrito na 3ª pessoa, baseado nos deveres do profissional; 

subdividido em quatro áreas de deveres dirigidos: à profissão; ao cliente; às outras 

profissões e ao público. Apresenta ainda um parâmetro sobre possíveis violações do 

C.D. Denota-se a forte tendência para as questões da competência profissional; da 

formação de futuros profissionais e da responsabilidade perante o público de 
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promover, desenvolver e divulgar a profissão de forma transparente e precisa 

(definindo inclusivamente formas de prevenção em TpF).  

 

� REINO UNIDO – ROYAL COLLEGE OF SPEECH LANGUAGE THERAPY (RCSLT, s.d.) 

 

Código escrito na 3ª pessoa, baseado nos deveres do profissional, tendo 

como principais preocupações: o bem-estar do utente; a competência profissional e 

pessoal; a objectividade e a assumpção de responsabilidade perante as condutas 

terapêuticas. É o único Código dos consultados, juntamente com o do CPLOL, a 

estabelecer parâmetros para conduta/responsabilidade pessoal no acto terapêutico. 

Subdivide-se em seis áreas temáticas: 1) conduta pessoal; 2) competência 

profissional; 3) conduta profissional; 4) responsabilidade para com os clientes; 5) 

responsabilidades para com os colegas de profissão, estudantes e pessoal auxiliar e 6) 

responsabilidades para com a entidade empregadora.  

 

� ITÁLIA – FEDERAZIONE LOGOPEDISTI ITALIANI (FLI, 1999) 

 

Código elaborado na 3ª pessoa e subdividido em artigos que se agrupam por 

títulos. Essencialmente direccionado para os deveres do TF e subdivide-se em: título 

I) disposições gerais; título II) competências e deveres do TF (objectivo; respeito pela 

autonomia e defesa da não-discriminação; competência profissional; âmbito de 

intervenção; actos profissionais); título III) obrigações e relações profissionais 

(habilitações; segredo profissional; consentimento informado; relação com o utente; 

relação com os colegas; relações com outros profissionais; relações com a entidade 

empregadora; relação com o público); título IV) normas de actuação; título V) 

sanções disciplinares e título VI) normas transitórias.  

 

� ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA – AMERICAN SPEECH LANGUAGE HEARING 

ASSOCIATION (ASHA, 2003) 

 

Código escrito na 3ª pessoa dirigido aos deveres do profissional e com um 

preâmbulo mais longo referente à integridade profissional e a possíveis violações do 

C.D. Subdivide-se em “Princípios de Ética” e cada um destes em regras: I.) 
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responsabilidade para com o bem-estar das pessoas servidas, participação em 

investigação, actividades de docência e tratamento humano para com animais 

envolvidos na investigação; II) responsabilidade para com o alcançar e manutenção 

do mais alto nível de competência profissional; III) responsabilidade para com o 

público (promover compreensão pública da profissão; fornecer informação precisa 

em qualquer comunicação que se relacione com a profissão (nas quais se incluem 

investigação e actividade de docência); IV) responsabilidade para com outras 

profissões e no relacionamento com colegas, estudantes e membros de profissões 

aliadas ao manter autonomia das profissões, relacionamentos harmoniosos inter e 

intra-profissões e aceitação dos parâmetros impostos pela profissão. Este é um 

Código que abrange diversas áreas de intervenção, não se tornando longo e não 

deixando por isso de ser específico no que toca determinados dilemas específicos: 

investigação e competência profissional.  

 

� LOUISIANA – LOUISIANA BOARD OF EXAMINERS FOR SPEECH-LANGUAGE 

PATHOLOGY AND AUDIOLOGY (LBESPA, s.d.) 

 

Código escrito na 3ª pessoa, sendo baseado em deveres do profissional 

subdividido em “Princípios de Ética”. Estes referem-se a: I) prestação de serviços 

com honestidade e compaixão, respeitando a dignidade, valor e direitos daqueles que 

serve; II) honrar a responsabilidade em alcançar e manter o mais elevado nível de 

competência profissional; III) honrar a responsabilidade perante o público ao 

promover a compreensão pública das profissões, ao suportar o desenvolvimento de 

serviços designados para satisfazer as necessidades do público e fornecer informação 

precisa em todas as comunicações que envolvam qualquer aspecto da profissão; IV) 

honrar a responsabilidade perante outras profissões e nas relações com colegas, 

estudantes e membros de profissões aliadas. Este é um Código menos amplo que o da 

ASHA e menos dirigido para as questões monetárias inerentes ao processo 

terapêutico. Revela também menor especificidade em relação ao primeiro. Utiliza 

frequentemente a honra como princípio regulador de todos os outros. 
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� BRASIL – CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA (CFF, 2004) 

 

Código mais longo em relação aos supra mencionados, escrito na 3ª pessoa, 

apresenta como primeiras referências as competências do Conselho de 

Fonoaudiologia, em seguida define a profissão e determina os princípios éticos gerais 

que norteiam o Código: o benefício do ser humano e da colectividade; a dignidade; a 

não discriminação; a actualização profissional constante e a harmonia da classe 

profissional. Encontramos uma subdivisão em capítulos, sendo que estes 

correspondem a: 1) disposições preliminares; 2) definição de princípios gerais; 3) 

direitos gerais do profissional; 4) responsabilidades gerais do profissional; 5) 

relacionamento; 6) sigilo profissional; 7) remuneração profissional; 8) formação 

académica, pesquisa e publicação; 9) meios de comunicação (veículos de 

comunicação; propaganda e publicidade; entrevistas e palestras públicas); 10. 

observância, aplicação e cumprimento do Código de Ética e 11) disposições finais. 

É de realçar que apresenta um capítulo específico dirigido às questões da 

confidencialidade e é um dos poucos Códigos que salvaguarda os direitos do 

profissional.  

 

� CANADÁ – CANADIAN ASSOCIATION OS SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGISTS AND 

AUDIOLOGISTS (CALSPA, 2005) 

 

Código escrito na 3ª pessoa e dirigido ao “membro da associação”, sendo 

baseado em deveres do profissional. É um dos C.D. mais longos e inicia-se por 

apresentar os valores subjacentes ao mesmo: integridade; profissionalismo; cuidado; 

respeito e padrões elevados de competência profissional contínua. Apresenta ainda 

um pequeno glossário, onde define alguns conceitos que se repetem ao longo de todo 

o documento, tais como: cliente; conflito de interesse; perturbação da comunicação; 

entre outros de forma a facilitar o acesso à informação. Nomeia em seguida áreas de 

possível dilema para as quais define padrões de conduta/standards de actuação como 

forma de prevenção/resolução e segundo os seguintes tópicos: 1) competência 

profissional; 2) educação/formação contínua; 3) incapacidade; 4) delegação de 

funções; 5) informação ao cliente; 6) consentimento informado; 7) discriminação; 8) 

assédio; 9) recursos; 10) teleprática; 11) segurança; 12) registos; 13) privacidade; 14) 
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declarações públicas; 15) publicidade; 16) práticas de negócio; 17) conflitos de 

interesse; 18) exploração; 19) endosso; 20) investigação; 21) reconhecimento 

profissional e 22) responsabilidade ética para com as profissões49. Apresenta bem 

delineadas componentes pouco definidas noutros Códigos, como por exemplo: a 

componente económica do exercício profissional, o reconhecimento público, a 

delegação de funções perante outros profissionais ou alunos, a utilização de recursos 

e a realização de registos.  

 

� ARGENTINA – ASSOCIACIÓN ARGENTINA DE LOGOPEDIA FONIATRÍA Y AUDIOLOGÍA 

(ASALFA, s.d.) 

 

Código curto e escrito na 3ª pessoa e dirigido aos sócios da ASALFA, 

baseado nos deveres do profissional, realça valores como: honestidade; respeito; 

integridade; dignidade da pessoa humana; objectividade no acto terapêutico; 

competência profissional e preocupação para com o bem-estar do utente. Faz uma 

primeira referência aos princípios de ética globais e subdivide-se em capítulos: I) 

representativo dos direitos do utente e dos deveres do profissional e II) destina-se às 

responsabilidades para com a Associação e o Código de Ética.  

 

� ÍNDIA – INDIAN SPEECH AND HEARING ASSOCIATION (ISHA, s.d.) 

 

Código curto, escrito na 3ª pessoa do singular referindo-se sempre ao 

“sócio”. Subdividido em três secções relacionadas com responsabilidade perante: a) 

os utentes/clientes; b) colegas e profissionais inter e intra-profissão e c) a Associação 

que os representa e para com a comunidade. Realça a necessidade de procurar 

                                                 
49 Neste país convém ainda apresentar o Canadian Code of Ethics for Rehabilitation Professionals que 
embora não se encontre dirigido a Terapeutas da Fala especificamente, engloba uma área de intervenção 
destes profissionais dirigindo-se aos mesmos. Este é um Código dirigido para todos aqueles que 
trabalham com incapacidade, tendo como base o bem-estar e autonomia deste tipo específico de utente. 
Este C.D. inicia-se pela apresentação dos valores globais inerentes ao exercício profissional, passando 
para uma breve introdução onde apresenta o seu objectivo; o âmbito de intervenção destes profissionais; 
os princípios éticos; os dilemas éticos; os passos para tomada de decisão perante um dilema; a sua relação 
para com outros Códigos Profissionais e revisão periódica. À posteriori subdivide-se em princípios: I) 
respeito pela autonomia e dignidade das pessoas; II) zelo pelo interesse e manter o melhor bem-estar das 
pessoas; III) integridade nas relações profissionais e IV) responsabilidade para com a sociedade. Realça-   
-se que se encontra dirigido para os dilemas éticos e especificamente dentro destes faz menção aos 
deveres do profissional. Corresponde a uma organização menos habitual nos C.D. consultados, contudo 
muito interessante para a resolução de dilemas mais específicos. 
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informação perante colegas mais experientes e /ou outros profissionais. Acentuam a 

necessidade em educar o público quanto ao âmbito da intervenção do TF.  

 

� CHINA (HONG KONG) – THE HONG KONG ASSOCIATION OF SPEECH THERAPISTS 

(HKAST, 1994) 

 

Código curto e escrito na 3ª pessoa do singular, baseado nos deveres do 

profissional. Direccionado para: assegurar o bem-estar das pessoas seguidas 

profissionalmente; manter de níveis elevados de competência profissional; fornecer 

informação precisa acerca da natureza e da intervenção em patologia da comunicação 

e acerca da profissão e dos serviços que esta presta; responsabilidade perante os 

produtos e os honorários correspondentes ao serviço prestado; responsabilidade 

perante o público, profissão, perante colegas ou membros de outras profissões 

associadas; manter a dignidade da profissão e aceitar livremente os standards 

impostos pela mesma. Será de realçar que é o único a assegurar parâmetros para a 

venda de produtos relacionados com o exercício profissional. Globalmente, favorece 

o princípio da honra profissional.  

 

� ÁFRICA DO SUL - SOUTH AFRICA SPEECH LANGUAGE THERAPY ASSOCIATION 

(SASLHA, 2005) 

 

Código escrito na 3ª pessoa do singular e subdividido em linhas orientadoras 

que se referem a: 1) qualificação/treino; 2) responsabilidades éticas dentro do 

domínio médico-legal; 3) standards recomendados para o domínio médico-legal 

(avaliação; registos e manutenção dos mesmos e preparação para tribunais e a 

presença nos mesmos) e 4) tarifas e preçários recomendados. Código muito 

específico e dirigido para questões muito práticas da actividade profissional. Não 

acentua muito os relacionamentos inerentes ao processo terapêutico, mas antes as 

obrigações em casos específicos que envolvam áreas específicas de intervenção.  

 

 

 
 
 


