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C) TERAPÊUTICA DA FALA: O QUE FOMOS E O QUE SOMOS 

 

 

1) CARACTERIZAÇÃO DA PROFISSÃO 

 

Tal como todas as profissões, também a TpF se foi desenvolvendo à medida que 

os avanços científico-tecnológicos e sociais foram decorrendo. Os estudos acerca da sua 

evolução não são muitos e remetem-se, essencialmente, a um historial baseado em 

artigos norte-americanos. Contudo, estes revelam uma evolução a par com a das teorias 

éticas e com o conceito de dignidade humana, de funcionalidade e de participação em 

comunidade por parte dos mais vulneráveis. Isto é, reconhece-se que os direitos e os 

deveres relativos ao homem e à mulher, à pessoa portadora de incapacidade, às crianças 

ou aos idosos têm sido cada vez mais diferenciados ao longo do tempo e como tal, mais 

respeitados. A assumpção de que cada indivíduo possui a sua própria autonomia e 

capacidade de decisão ou direito a esta, independentemente da sua origem, género, raça, 

religião, ou até de uma limitação motora ou cognitiva, levou as profissões da saúde e da 

educação a evoluir. 

 

Da mesma forma que no desenvolvimento da ética se iniciou uma constante 

busca e defesa pela autonomia e pela autodeterminação do utente, também no caminho 

da profissionalização dos Terapeutas da Fala (TF) se vai observando a crescente 

expansão dos conceitos terapêuticos em direcção às abordagens de carácter social que 

caracterizam um indivíduo como independente e capaz de tomadas de decisão 

informadas e esclarecidas. Acrescenta-se ainda a necessidade em definir âmbitos de 

intervenção e cada vez mais delimitar as competências profissionais de cada um.  

 

Sendo que a competência profissional é dos princípios éticos mais advogados em 

qualquer um dos documentos caracterizadores desta profissão, torna-se claro que 

intervir em TpF ultrapassa o âmbito clássico do “curar” ou do “reabilitar”. 

Consequentemente, deixa de ser suficiente utilizar conceitos vagos para caracterizar 

uma dimensão profissional, já que esta é muito mais abrangente e exigente obrigando à 

mudança nos paradigmas de intervenção. Das profissões, requisita-se hoje mais e 

melhor num contexto de igualdade de oportunidades humanas. 
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A definição da nossa profissão segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) 

(2001) realça um ideal de integração social e a necessidade em ultrapassar não só as 

barreiras físicas, como as contextuais/ambientais, caracterizando de forma mais 

acentuada as obrigações profissionais do TF. Constata-se aqui, de forma clara, uma 

mudança de modelo a seguir, passando-se de uma perspectiva de carácter mais médico 

para uma de carácter mais social. Ambas irão ser definidas ao longo deste capítulo à 

medida que se forem enquadrando em determinado período histórico de caracterização 

da profissão. Após esta breve introdução, passa-se então à descrição sucinta do percurso 

da TpF ao longo dos anos.  

 

Como já foi referido, os estudos nesta área são escassos e geralmente, relativos e 

organizados a partir de dados provenientes dos Estados Unidos da América (E.U.A.). 

Contudo, acredita-se que mesmo assim, estes permitem reter uma ideia global de como 

a profissão se foi desenvolvendo ao longo de determinada época. São então referidas 

duas formas de revisão deste tipo de informação: segundo tendências sociais/políticas 

que caracterizam as raízes e o nascimento da profissão enquanto tal e segundo uma 

ordem cronológica que nos remete para quatro períodos históricos distintos que 

caracterizam os alvos e as linhas de intervenção deste tipo de profissional em 

determinado momento temporal. Assim, inicia-se pela primeira referência, apresentando 

um resumo das três abordagens que conduziram à necessidade em criar e desenvolver os 

primeiros profissionais em TpF. Cada uma delas revela uma influência forte no caminho 

que se percorreu até à constituição inicial deste grupo. Vejamos então o resumo que 

exemplifica de forma mais adaptada ao tema deste trabalho o caminho da 

profissionalização que os Terapeutas da Fala foram seguindo. 

 

 

� PERÍODO DO ELOCUCIONISMO (Duchan, 2006) 

 

Este período caracteriza-se por um movimento vasto nos E.U.A. cuja prática se 

relaciona com oradores, políticos, cantores, actores, pregadores e não-especialistas que 

desejavam melhorar o seu padrão de fala, oração ou canto – os elocucionistas. Alguns 

destes indivíduos já forneciam aulas privadas tendo como objecto as perturbações da 

fala, da linguagem ou da audição. Este período subdivide-se em: 
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a) PERÍODO PRÉ-GUERRA CIVIL NORTE-AMERICANA – com o desenvolvimento 

do urbanismo e da industrialização, agregam-se pessoas e iniciam-se 

movimentos políticos na procura de direitos aos quais ainda não existia 

acesso, tais como: o voto, a fomentação da educação e o desenvolvimento 

religioso – factor que conduz ao aumento exponencial do número de 

pregadores. Reúnem-se grupos de pessoas que planeiam auto educar-se 

realizando palestras, cursos, debates, entre outros. Durante este período, 

um grande número de indivíduos torna-se pregador profissional, criando 

uma grande estrutura em redor da elocução e da oratória. Nesta fase, 

iniciam-se aulas em fala, leitura em voz alta, apresentações orais e canto. 

Este movimento tem início no Reino Unido, em 1801, através da figura de 

John Thelwall cuja história de vida nos remete para a elocução a par com a 

intervenção em gaguez e alterações articulatórias. 

b) PERÍODO PÓS-GUERRA CIVIL NORTE-AMERICANA – corresponde a um período 

de restauração durante o qual se verifica uma maior preocupação perante a 

“pronunciação correcta das palavras” e sobre a leitura interpretativa tentando 

focar o aspecto mais natural da comunicação de ideias. Os objectivos, no que 

toca à patologia, corresponderiam aos seguintes domínios: articulação, 

gaguez e surdez. Em 1892 forma-se o grupo profissional de elocucionistas. 

 

Neste período ainda não existia a profissão propriamente dita, mas antes um 

conjunto de pessoas ligadas a área da elocução que apresentavam já curiosidade e 

necessidade em intervir sobre as seguintes temáticas: a) a fala e a leitura no que toca à 

qualidade vocal, articulação, entoação, acentuação, inflexão, modulação e à acção 

retórica; b) a articulação e a gaguez; c) o controlo do corpo durante a fala e d) o 

desenvolvimento do interesse sobre a estética do discurso. Alguns destes profissionais 

já intervinham sobre a patologia da fala baseando este tipo de intervenção no treino 

sistemático da mesma. A autora desta dissertação considera que esta será a única fase na 

vida do TF em que se poderá incluir o seu trabalho num conceito de modelo 

tradicional20, coincidente também com a visão da época do que corresponderia a uma 

ética de carácter mais profissional. Recorde-se que no capítulo I-A1) deste trabalho, a 

                                                 
20 Modelo Tradicional - modelo baseado em conhecimentos, opiniões e práticas determinadas pela cultura 
e pela religião, sendo totalmente dependente deste tipo de relativismo. Este modelo determinou a 
concepção que a sociedade tinha de incapacidade e do indivíduo portador da mesma, não se baseando em 
conhecimentos ou evidências científicas nesta matéria (Seelman, s.d.). 
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referência histórica ao desenvolvimento e crescimento da ética profissional também 

contempla um período em que as crenças pessoais e a noção auto-desenvolvida de honra 

seriam o único imperativo na conduta profissional – a Ética das Virtudes. 

 

� PERÍODO DA CIÊNCIA (Duchan, 2006) 

 

No mesmo período ocorreu uma transição de uma abordagem religiosa e 

filosófica para uma abordagem de carácter mais científico. Charles Darwin escreve 

sobre a origem das espécies, Broca e Wernicke iniciam estudos sobre o cérebro e 

desenvolvem-se os primeiros programas académicos de Psicologia nos E.U.A. e na 

Europa, dando origem a uma revolução científica. Desenvolvimentos cruciais ocorrem 

nas áreas que mais tarde serão denominadas de “fields of speech language therapy”, 

entre estas:  

 

1) ESTUDOS EM FONÉTICA – as principais preocupações remetiam-se para a 

forma como seriam abordados metodologicamente a oratória e os aspectos 

de terapia. Os estudos centram-se sobre os sons da fala – a fonética – 

estabelecendo categorias fonéticas e um framework conceptual de produção 

de fala e produzem-se livros sobre formas de actuação terapêutica. Bell 

(1867) escreve um alfabeto fonético que descrevia os pontos articulatórios 

inerentes aos fonemas, desenvolvem-se técnicas de ensino de ponto 

articulatório, tal como a manipulação física dos articuladores e técnicas mais 

aproximadas à colocação fonética, colocando-se pouco ênfase na 

discriminação entre fonemas. 

2)  ESTUDOS EM SISTEMAS NEUROLÓGICOS – iniciam-se com o movimento 

europeu de mapeamento neurológico em que se determina a existência de 

centros neurológicos responsáveis por funções ao nível da linguagem 

oral/escrita ou alterações das mesmas. As perturbações são referidas como 

fenómenos de dissociação entre centros ou apenas como uma perturbação 

única de um centro específico. Encontram-se assim relacionadas com o 

diagnóstico e intervenção em afasia e perturbações da linguagem 

relacionadas. Estes estudos determinam ainda as funções dos hemisférios 

esquerdo e direito, a relação que estabelecem entre si e a importância que 

ambos assumem para a linguagem. 
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3) AVANÇOS TECNOLÓGICOS – as técnicas tradicionais de investigação são 

desafiadas e inicia-se a psicologia experimental ou de laboratório, usam-se 

novos materiais de medição, como o tambor ou os moldes de gesso (para 

retirar impressões dos pontos de contacto da língua sobre os alvéolos ou 

palato), entre outros.  

4) MOVIMENTO DE TESTING/AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – estabelecem-se formas 

de medição a nível físico e psicológico traduzidas em baterias de avaliação, 

estas são administradas de forma alargada em indivíduos ou em grupos, 

emergindo deste modo os testes standardizados e de categorização. 

5) MOVIMENTO DO ESTUDO DA CRIANÇA E MOVIMENTO DE PROTECÇÃO DO BEM-   

-ESTAR DA CRIANÇA – observam-se evoluções no estudo da pedagogia 

científica nas escolas e do desenvolvimento motor, linguístico e cognitivo da 

criança. Criam-se ainda instituições de promoção do bem-estar destes 

indivíduos que apelam ao maior conhecimento acerca desta faixa etária 

conduzindo a uma maior protecção da mesma.  

 

� PERÍODO DO PROFISSIONALISMO (Duchan, 2006) 

 

No século XIX, os serviços nesta área eram prestados por praticantes 

autodidactas, tendo estes interesse, talento ou experiência pessoal num determinado tipo 

de área. Com o seu crescimento em número, estes profissionais iniciam um trabalho em 

conjunto reunindo esforços para o nascimento da profissão e da profissionalização. Esta 

levanta-se num contexto político e social específico no qual os indivíduos desenvolvem 

a noção de responsabilidade entre si e a dignidade da pessoa humana começa a ser cada 

vez mais um imperativo. Os membros da sociedade que fornecem serviços na área da 

fala e do discurso unem-se num objectivo comum e passam a assumir-se como 

membros de uma profissão, ainda que provenientes de um conjunto de saberes bastante 

distintos como: a medicina, a educação especial e a patologia da fala propriamente dita. 

Estes últimos tentam uma distinção cada vez mais clara e determinada na procura da sua 

identidade profissional. Assim, são dados os primeiros passos para a profissionalização 

pretendendo responder a duas questões: a) quem pertence ao grupo e b) qual o seu 

âmbito de intervenção. Deste modo, os grupos profissionais procuram, nesta fase, 

determinar: a) as suas qualificações; b) a jurisdição da profissão; c) o estabelecimento 

de formas de obtenção do monopólio de actividades que constituem o ponto a) e d) o 
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estabelecimento de programas de avaliação das competências profissionais. Tal como 

referido no capítulo I-B desta dissertação, e de acordo com os autores Greenwood 

(1957), Moore (1970) e Wilenky (1970), o caminho para a profissionalização é longo e 

baseia-se em regras muito específicas e muitas destas relacionam-se, em geral ou em 

particular, com os quatro parâmetros supra mencionados, sendo que os C.D. e a sua 

criação representam a formalização destes conteúdos. 

 

No início do século XX o mundo viu-se bombardeado por um desenvolvimento 

explosivo da ciência e da tecnologia, iniciou-se a era da automação e da cibernética e a 

física quântica e nuclear florescem. A biologia, a química e a medicina progridem 

rapidamente e emergem pensamentos e filosofias políticas revolucionárias, tais como o 

socialismo, o marxismo e as tendências anarquistas. As artes e a literatura iniciam um 

período mais direccionado para o indivíduo e para a humanidade inspirado pelas 

consequências da 1ª Grande Guerra Mundial. As questões relacionadas com a 

afectividade, intuição, subjectividade e fantasia emergem aqui. Também a 

responsabilidade social emerge, assim como a compaixão pelo outro. O indivíduo deixa 

de ser visto como um ser abstracto e passa a ser encarado como alguém inserido num 

ambiente social concreto onde ocorrem múltiplas interacções (Wulf, 1996).  

 

Em seguida, apresenta-se uma nova contextualização que nos remete para a 

evolução da profissão já definida enquanto tal, apontando para um período específico 

em que já não existindo grandes dificuldades no que toca à determinação do âmbito de 

intervenção. Inicia-se um percurso evolutivo e cronologicamente ordenado em que as 

tendências se relacionam apenas com a intervenção propriamente dita.  

 

 

PERÍODO HISTÓRICO-TEMPORAL (Duchan, 2006) 

 

� ERA DOS ANOS DE FORMAÇÃO/ANOS FORMATIVOS (1900-1945) 

 

Nesta era são referidos autores, tais como Potter (1882) e Scripture (1912) que 

incluem nos seus livros e estudos matérias sobre a intervenção relativa à gaguez e às 

perturbações de carácter articulatório. Mais tarde, Blanton e Blanton (1920) dirigem o 

seu livro aos pais e educadores, quer de crianças tidas como normais, quer de crianças 
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portadoras de alterações, realçando aqui a importância destes indivíduos no processo de 

desenvolvimento da criança e do próprio processo de intervenção.  

 

Em 1928, Stinchfield apresenta uma taxionomia de categorias de diagnóstico 

destinada a distinguir as perturbações da fala entre si. Ainda que mantendo o enfoque 

nas alterações articulatórias, este autor já aborda os aspectos de discriminação auditiva a 

esta associados e mais tarde, inclui na sua abordagem preocupações de carácter 

linguístico.  

 

Em 1931, Travis apresenta bases neuropsicológicas e subtipos clínicos de 

gaguez, problemas articulatórios, problemas de fonação e afasia. Contudo, a bibliografia 

deste período ainda nos remete muito para as áreas da fala e da fluência. Orton (1937) 

inicia as suas investigações na área da linguagem falada e escrita e juntamente com 

McGinnis (1939) iniciam-se as intervenções mais direccionadas para estratégias do foro 

linguístico relacionando-as com outros aspectos cognitivos, como a atenção e a 

memória.  

 

Ainda em 1939, Van Ripper escreve um livro que realça a importância do 

contexto social sobre o desenvolvimento da criança com incapacidade, realçando o 

papel social da comunicação na vida de todos. Este autor enfatiza a importância dos 

interlocutores privilegiados e alerta para a possibilidade das intervenções ocorrerem em 

contexto social significativo, contemplando nesta fase não só as alterações 

articulatórias, como também o atraso de linguagem na sua taxionomia. Para este autor, a 

terapia deveria incidir sobre a patologia e sobre o reconhecimento e aceitação da mesma 

como impulsionadora de motivação e embora realçasse o papel do social na 

intervenção, em geral e no que toca a procedimentos terapêuticos específicos, mantinha 

a conduta tradicional anterior. Mais tarde, apresenta ainda noções acerca de prevenção 

nesta área.  

 

Berry e Eisenson (1942) iniciam um trabalho direccionado para o 

desenvolvimento da linguagem, embora a sua intervenção não reflectisse esta sua ideia. 

Resumindo, neste período as abordagens seguiram três caminhos: a) um 

biológico/médico onde a ênfase estaria em eliminar causas e prescrever remédios 

físicos; b) um atomista/periférico, com um ênfase motor ou sensorial e c) um de 
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abordagem conceptual e linguística ainda que apenas referente ao “treino” gramatical e 

ensino do significado semântico. Nesta fase os autores ainda revelavam uma grande 

lacuna entre a teoria e a terapia e entre achados de investigação e a prática terapêutica.  

 

� ERA PROCESSUAL (1945-1965) 

 

O fim da 2ª Grande Guerra Mundial representa também a mudança de 

perspectiva nas abordagens em TpF por todas as mudanças sociais drásticas que 

provocou. Parte-se de uma visão mais periférica dos aspectos sensoriais e motores da 

fala para uma conceptualização de carácter mais holístico e para as representações 

conceptuais do processamento da fala e da linguagem. Aqui, os investigadores 

reconhecem que o discurso oral estará relacionado com factores que irão para além da 

produção e percepção de fonemas. Tal, provém, em muito, do tipo de patologia da 

comunicação mais comum após a guerra: a afasia em adultos, entre outras alterações da 

comunicação e/ou cognitivas consequentes aos acidentes de guerra. Para além deste 

factor, ocorre uma vaga grande de imigração de investigadores judeus europeus 

relacionados profissionalmente com a investigação de questões mais relacionadas com 

os aspectos intrínsecos da linguagem e/ou envolvidos no seu processamento, tais como 

os processos interiores e as ideias mentais.  

 

Goldstein (1948) introduz a Organismic Theory21 baseada na Teoria Gestalt22, 

com aplicação à afasia, assumindo que se deverá observar o sintoma de linguagem no 

                                                 
21 Organismic Theory – tenta descrever as características gerais da cognição humana e as mudanças 
sistemáticas ao longo do seu desenvolvimento. O seu princípio organizador é o da estrutura, 
correspondendo esta a um sistema fechado de regras transformacionais internamente consistentes e 
dificilmente alteradas pelas condições externas. Piaget (s.d.), um dos autores mais aclamados nesta área, 
sugere que o desenvolvimento humano ocorre por fases e cada uma delas apresenta um funcionamento 
interno consistente e estável. A mudança de fase de desenvolvimento ocorre entre a criança e as 
mudanças do ambiente quando realidades contraditórias se acumulam e provocam necessidades 
diferentes. O processo de mudança implica: a) assimilação – acto de interpretar experiências ambientais 
de forma a serem consistentes com a realidade existente e a b) acomodação – acto de modificar estruturas 
de regras de forma a percepcionar a experiência ambiental (Psychiatry.Healthse.Com, 2005; Max e Hillix, 
2004). 
22 Teoria Gestalt – aplicada à Psicologia, refere-se, sucintamente, à concepção de que o estudo do 
indivíduo deve incidir sobre a experiência do organismo total. Inclui todas as perspectivas, mas começa 
pela percepção, enfatizando mais essa área. O gestalt é o todo físico formado pela estruturação do campo 
perceptual. O todo dominará as partes constituindo a realidade e corresponde à unidade mais imediata e 
proveitosa a nível de análise. Sendo que, o todo não é a soma das partes, o produto ou uma função das 
mesmas, mas antes um campo cujo carácter depende de si mesmo. A solução dos problemas torna-se na 
reconstrução do campo perceptual e ocorre quando o ingrediente em falta é fornecido, tornando o campo 
significativo em relação ao problema apresentado (Wulf, 1996; Max e Hillix, 2004). 
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seu contexto global de forma a decidir o que fazer clinicamente. Froeschels (1948) 

desenvolve procedimentos variados e direccionados para abordagens de carácter mais 

psicanalítico, usa a intervenção sobre neuroses como base para as alterações da fala; 

incide sobre a repetição de frases, a colocação fonética e o treino de movimento.  

 

Já Myklebust (1954) sugeria também a existência de uma ”linguagem interior”, 

realçando mais uma vez a questão do processamento auditivo, sendo que para este autor 

existiriam três formas distintas de linguagem: a receptiva; a expressiva e a interior.  

 

Van Riper (1954) diferencia a linguagem da fala e as suas recomendações 

terapêuticas passam por intervir sobre gestalts, como por exemplo, os materiais 

familiares e os elementos da vida comum.  

 

Backus e Beasley (1951) acrescentam que há ainda que mudar o rumo da relação 

terapêutica. A terapia deverá ser cada vez mais conversacional e pessoal e desenvolvem 

uma conceptualização de sessão terapêutica que já aborda factores como: a definição de 

objectivos; a estruturação prévia da sessão no que toca a relações interpessoais; o 

assumir de responsabilidade por parte do utente; o prever e estar preparado para a 

influência do comportamento da criança e o visualizar o problema do ponto de vista do 

utente. A tal, Hahn (1960) acrescenta que a terapia deverá ser contextualizada e 

encarada como parte de um processo, sendo insuficiente trabalhá-la como uma unidade. 

Neste período, os TF demonstram-se preparados para seguir uma orientação cada vez 

mais psicolinguística e menos médico-educacional. 

 

Templin (1957) inicia o estudo do desenvolvimento de quatrocentas e oitenta 

crianças estabelecendo as raízes que fundamentaram a Era Linguística.  

 

� ERA LINGUÍSTICA (1965-1975) 

 

Nesta fase, a visão da patologia da linguagem na criança é a de que esta compõe 

um sistema linguístico baseado em investigações da área da linguística e da psicologia. 

 

Chomsky (1957) refere que o sistema de linguagem é abstracto e generativo, 

definindo que os passos para o desenvolvimento linguístico na criança são diferentes 
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dos do adulto. Argumenta que a criança não responde somente a estímulos, mas que se 

encontra também a aprender regras que lhe irão permitir estabelecer relações de 

abstracção entre si a um nível linguístico – chamou-lhes regras transformacionais.  

 

Da linguística, as noções de semântica, sintaxe, compreensão lexical e 

morfológica começam a ser cada vez mais referenciadas e utilizadas pelos TF. As 

intervenções baseiam-se nestas concepções, enquanto que a nível de ensino-                       

-aprendizagem, a tendência da altura relacionava-se em muito com a linha 

Behaviorista23 (embora, já nesta altura Lee [1975] defendesse que a intervenção deveria 

ser conversacional e naturalista).  

 

Nasce uma corrente forte na psicolinguística com maior ênfase na semântica, 

ainda que mantendo as tendências behavioristas na sua influência principal. Mais tarde, 

surge a grande preocupação com a fonologia (finais de 1970), definindo-a como 

diferente da articulação, já que se tratava de um aspecto de nível abstracto de 

conhecimento baseado em traços distintivos e não em sons isolados. As intervenções 

eram essencialmente influenciadas por conceitos de estímulo-resposta; condicionamento 

e imitação. Já nesta fase se mencionava uma outra abordagem relativa à modificação do 

comportamento dos adultos, cuidadores de crianças com perturbações, visto estes serem 

o padrão modelo de desenvolvimento de linguagem infantil. Desta forma, realça-se a 

importância do modelo como forma de ensino, tendo-se denominado tal de técnicas 

indirectas de estimulação ou ensino incidental. Embora esta não seja uma vertente 

totalmente social e pragmática, indicia já o início de uma nova era marcante para a TpF. 

A era em que os contextos e os interlocutores privilegiados são assumidos como 

elementos essenciais para o desenvolvimento de um processo verdadeiramente 

terapêutico. A autora desta dissertação considera que as três fases anteriores ainda se 

                                                 
23 Behaviorism para Watson corresponde “…«aquela divisão da ciência natural que torna o 
comportamento humano – as acções e as verbalizações, tanto aprendidas como não aprendidas, das 
pessoas – como o seu objectivo de estudo». Para este autor o Behaviorism teria dois objectivos: a) 
conhecido o estímulo, prever a resposta e b) prever o estímulo, conhecendo a resposta ([1929] apud Max 
e Hillix, 2004, pg.231). Segundo Mueller (2001) esta teoria consiste em “…substituir um excitante ou 
estímulo primitivo, gerador dum reflexo absoluto ou incondicionado, um excitante novo, ou estímulos 
condicionados (…) que provocará, por sua vez, por aprendizagem, uma resposta reflexa adquirida. (…) 
representa a mais audaciosa tentativa de reduzir a psicologia a uma ciência natural, excluindo do seu 
domínio a consciência (…) e portanto todo o percurso introspecção, para apenas admitir o comportamento 
objectivo. (…) mergulha nas raízes do utilitarismo da nossa época...”. 
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incluiriam num modelo de intervenção de carácter médico24 ainda que com uma 

vertente educacional associada. 

 

Nos finais dos anos 70, surge uma nova vaga, assumindo a importância e forte 

influência da componente social e do contexto situacional para o desenvolvimento de 

comunicação/linguagem e da intervenção sobre esta mesma área.  

 

� ERA PRAGMÁTICA (1975-2000) 

 

O caminho a percorrer a nível terapêutico modifica-se drasticamente e de uma 

fundamentação inicialmente linguística no que toca a forma e conteúdo, passamos agora 

a descrever linguagem na sua vertente de uso e função, enfatizando o seu aspecto 

instrumental.  

 

Os primeiros trabalhos nesta área incidem sobre a tentativa de descoberta e 

determinação das funções inerentes às primeiras tentativas de comunicação de uma 

criança, organizando gestos e enunciados em grupos de funções, tais como pedir ou 

recusar. Assim, o conceito de contexto social torna-se fundamental para a intervenção 

acompanhando a evolução a nível da sociedade na sua visualização da pessoa portadora 

de incapacidade. Fazem-se esforços para compreender determinados comportamentos, 

tais como a ecolália e o comportamento comunicativo não verbal considerado 

“aberrante” em crianças com perturbações comunicativas graves. A intervenção evolui e 

acompanha a crescente preocupação perante os direitos destes indivíduos: utilizam-se 

estratégias mais direccionadas para a modelagem e para as técnicas de “sabotagem”; é 

conferida maior importância às competências inerentes à conversação (tais como: turn 

tacking, iniciativa comunicativa, reinício de um tópico, entre outros), à interacção social 

e aos eventos de participação. A técnica da narração ganha peso e permite alargar a 

visão para o campo da resolução de problemas com base na comunicação e na 

linguagem. Os parceiros de comunicação tornam-se essenciais à intervenção e as 

                                                 
24 Modelo Médico – modelo baseado em opiniões ou práticas científicas típicas de uma base estrutural 
médica, sendo que se encara que o problema se encontra na pessoa e toda a intervenção terá acento sobre 
o seu corpo (nível das estruturas e funções corporais, tal como referido pela OMS (2001). A pessoa 
representa o papel de “doente” passivo focado na sua “tragédia pessoal” no âmbito da saúde, sendo que os 
profissionais e as instituições apenas têm como objectivo resolver o seu problema ao nível supra 
mencionado. O pressuposto de partida é a normalidade, sendo que o objectivo último é diminuir as 
alterações estruturais ou funcionais apresentadas (Seelman, s.d.).  
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actividades dirigem-se para a atenção e participação conjunta, ricas em trocas e em 

negociações, exaltando claramente a relevância do parceiro de comunicação no 

desenvolvimento comunicativo. Emerge o modelo social25 de avaliação e intervenção 

em que a ênfase se encontra na construção das competências sociais da pessoa portadora 

de incapacidade. Emergem novos conceitos, entre os quais a: reciprocidade social, 

harmonia social e emocional, intersubjectividade, frequência e qualidade na interacção 

social. A intervenção implica cada vez mais uma visão antropológica do indivíduo 

enquanto elemento de determinado contexto natural, onde deverão ser avaliadas as suas 

necessidades e objectivos de vida tentando a terapia ser um mecanismo de redução de 

barreiras para a comunicação sociais e/ou ambientais. O papel do TF passa de um de 

professor para um outro, o de fornecedor de serviços que colabora com o utente e 

família de forma a atingir os objectivos de participação na vida diária e integração na 

sociedade. 

 

De forma a compreender a evolução de uma profissão, é muitas vezes necessário 

conhecer as conceptualizações em voga em determinada época e a forma como a pessoa 

portadora de incapacidade é visualizada nessa mesma época e dentro da cultura e 

política social que a caracterizam. Ao longo deste trabalho de investigação, pode-se 

concluir que as mais diversas tendências se foram inter-relacionando e à medida que a 

ética evoluía, também as teorias e práticas de intervenção na área da incapacidade 

evoluíam, assim como a própria taxionomia/nomenclatura que caracteriza a profissão. 

No fundo, concluiu-se que aquilo que estabeleceu o grande paradigma de mudança foi 

sem dúvida a crescente liberdade e autonomia conferida ao indivíduo reconhecendo a 

sua vulnerabilidade. Isto é, a dignidade da pessoa portadora de determinada 

incapacidade tornou-se um imperativo nos processos de intervenção, sendo que é 

observada como um membro de determinada sociedade que usufrui tanto de deveres, 

                                                 
25 Modelo Social – modelo baseado em conhecimentos provenientes da experiência, opinião e prática das 
pessoas portadoras de incapacidade. Este modelo visualiza o problema dentro do contexto social e não 
sobre a incapacidade em si. Relaciona-se assim, com conceitos como o de diversidade em função em que 
o indivíduo ainda que com incapacidade torna-se activo no processo social, assumindo diferentes papéis e 
exercendo as funções de que é capaz dentro das competências que tem. Parte da filosofia deste modelo 
encara a vida como necessariamente independente e autónoma, tentando o profissional assistir ou 
providenciar mecanismos que permitam anular ou diminuir as possíveis barreiras físicas, sociais ou 
ambientais que se encontrem a limitar as actividades da vida diária ou restringir a participação do 
indivíduo em grupo social, ou seja, compete ao profissional adequar procedimentos às reais necessidades 
e objectivos daquela pessoa. Este modelo fundamenta claramente as tendências actuais da OMS e a 
grande maioria das caracterizações profissionais do Terapeuta da Fala (ASHA, 2001; OMS, 2001; SPAA, 
2001; Seelman, s.d.). 
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como de direitos (sendo que estes deverão ser considerados como a satisfação de 

necessidades e o concretizar de objectivos reais e adaptados ao seu dia-a-dia). Assim, 

podem-se observar modelos de intervenção que ainda hoje, de uma forma ou outra, com 

um maior ou menor impacto, continuam a caracterizar a intervenção do TF em Portugal. 

Estes encontram-se altamente influenciados pelos conflitos entre as necessidades do 

mundo, dos profissionais e dos utentes portadores de incapacidade e das suas 

famílias/cuidadores, criando a necessidade para mudar. A aclamação dos direitos 

humanos conduz à reunião das minorias e do nascimento de movimentos pela luta e 

defesa dos seus direitos e pelo devido respeito em sociedade. A conceptualização do que 

constitui a dignidade da pessoa humana e consequentemente, da pessoa com 

incapacidade, permite-nos esclarecer possíveis dúvidas acerca da conduta que esta 

profissão tem vindo a desenvolver e da luta a que corresponde terminar com dogmas 

antigos e hábitos de intervenção enraizados.  

 

Actualmente, o TF assume por todo o mundo características essenciais que o 

caracterizam como profissional e o tornam único no seu âmbito de intervenção. Embora 

a taxionomia seja diferente de país para país, estes profissionais actuam dentro do 

campo das perturbações da comunicação e, em situações específicas, sobre 

determinadas perturbações da deglutição. Existem várias definições para a profissão, 

podendo-se recorrer a três, a corrente norte-americana, a australiana e a europeia. Assim 

sendo, a ASHA (American Association for Speech Language Therapy) afirma que: 

 

“The overall objective of speech-language pathology services is to 

optimize individuals' ability to communicate and swallow, thereby 

improving quality of life.(...) Speech-language pathologists are committed to 

the provision of culturally and linguistically appropriate services and to the 

consideration of diversity in scientific investigations of human 

communication and swallowing.(...) Additionally, an important 

characteristic of the practice of speech-language pathology is that, to the 

extent possible, clinical decisions are based on best available evidence. (…) 

 

Speech-language pathologists serve individuals, families, and 

groups from diverse linguistic and cultural backgrounds. Services are 

provided based on applying the best available research evidence, using 

expert clinical judgments, and considering clients' individual preferences 

and values. Speech-language pathologists address typical and atypical 
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communication and swallowing in the following areas: speech sound 

production (...), resonance (...), voice (...), fluency (...), language 

(comprehension and expression) (...), cognition (...), feeding and 

swallowing.” (2007). 

 

A SPAA (Speech Pathology Association of Australia) descreve e estipula o 

papel do Terapeuta da Fala como um de potencializar a qualidade de vida do utente 

através da optimização da comunicação/deglutição nos pontos relacionados com:  

 

− “Special needs in communication26 and/or swallowing, resulting from 

socio-cultural, socio-economic or unknown reasons. 

− Communication disability and/or swallowing disorders, associated 

with diagnosed impairments, genetic and medical conditions or 

trauma.” (2003, pg.1).  

 

O CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de 

l’Union Européenne), acrescenta que a TpF:  

 

“…is concerned with communication and with language, and treats 

all disorders of speech, voice and spoken and written language, regardless 

of etiology, in children, adolescents, adults and the elderly.  

 

The speech and language therapist is the professional responsible for 

the prevention, assessment, treatment and scientific study of human 

communication and associated disorders. In this context, communication 

encompasses all those processes associated with the comprehension and 

production of spoken and written language, as well as appropriate forms of 

non-verbal communication.” (2003). 

 

 O CLPOL (2003) assegura ainda que este profissional tem como objectivo 

principal assistir no retorno do indivíduo à “…vida profissional, social, educacional e 
                                                 
26 Comunicação – segundo Fiske a “…comunicação não é um objecto no sentido académico normal da 
palavra, mas uma área de estudo multidisciplinar.” Acrescenta ainda que “…toda a comunicação envolve 
signos e códigos. Os signos são artefactos ou actos que se referem a algo que não eles próprios, ou seja, 
são constructos significantes. Os códigos são os sistemas nos quais os signos se organizam e que 
determinam a forma como os signos se podem relacionar uns com os outros. (…) estes signos e códigos 
são transmitidos ou tornados acessíveis a outros e (…) transmitir ou receber signos/códigos/comunicação 
é a prática das relações sociais. (…) a comunicação é central para a vida de uma cultura: sem ela, toda e 
qualquer cultura morrerá. Consequentemente, o estudo da comunicação implica um estudo da cultura na 
qual esta se integra. Subjacente a estes pressupostos está a definição geral de comunicação como 
«interacção social através de mensagens».” (1976, pg.13-14). 
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cultural…”. Este Comité corresponde a um agregado de países europeus e ressalva que 

esta profissão apresenta quatro termos distintos que a designam, dependendo do país, 

embora todos representem o mesmo conceito: Ortofonia (Orthophonie – alguns países 

cujo predomínio é a língua francesa), Logopedia (Logopedics – países cujo predomínio 

é a língua espanhola) e Terapêutica da Fala (Speech and Language Therapy – países de 

influência anglo-saxónica) e Fonoaudiologia (alguns países sul-americanos).  

 

Tanto o CPLOL (2003), como a ASHA (2001-2007) referem que o âmbito de 

intervenção deste profissional corresponde às áreas da saúde e da educação (incluindo o 

combate à iliteracia e a prevenção) e que de forma mais específica poderão abranger o 

seguinte: 

 

− Perturbações da articulação oral. 

− Perturbações da fluência. 

− Alterações de voz. 

− Alterações da linguagem oral (compreensão e expressão). 

− Alterações da linguagem escrita e leitura. 

− Alterações que afectam o raciocínio lógico e matemático. 

− Intervenção precoce. 

− Ensino da leitura labial para utentes portadores de deficiência auditiva. 

− Alterações da deglutição. 

 

Encontram-se ainda definidas especificamente quatro áreas de actuação para este 

profissional (CPLOL, 2003): 

 

1. A PREVENÇÃO na ocorrência de alterações da comunicação e na informação 

fornecida à comunidade. Esta poderá realizar-se através do ensino, da 

informação ao público, do desenvolvimento de métodos de rastreio e noutras 

acções adaptadas ao utente/contexto. A prevenção poderá ser realizada a um 

nível: 

− Primário, que implica reduzir a incidência de determinada incapacidade e 

como tal, reduzir quando possível, riscos de aparecimento de novos casos. 

Esta área profissional reporta-se, essencialmente, à formação/informação e 
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divulgação da mesma na área da saúde/educação e no treino de profissionais 

que se encontrem a intervir com a população-alvo dos TF. 

− Secundário, que pressupõe reduzir a prevalência de determinada 

incapacidade e como tal, a redução, no tempo, da sua evolução. Em TpF, tal 

refere-se a avaliação/rastreio e detecção precoce de atrasos de 

desenvolvimento e/ou outras alterações podendo conduzir à sua eliminação 

ou contenção do seu progresso. 

− Terciário, que implica a tentativa de diminuir a prevalência de incapacidades 

crónicas ou (re)ocorrência de determinada incapacidade, reduzindo assim as 

modalidades funcionais da mesma. Relaciona-se então, com a intervenção 

sobre determinado estado, tentando prevenir problemas futuros consequentes 

da patologia de base.  

2. A AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA/LIMITAÇÕES 

COMUNICATIVAS e mudanças observadas ao longo do tempo, incluindo aqui 

as necessidades do utente e do seu contexto social. Visualizando-se este 

processo como longitudinal e contínuo. Contempla-se ainda uma outra 

componente essencial – a avaliação da eficácia da intervenção. 

3. O DIAGNÓSTICO obtido através de uma avaliação objectiva e da observação 

clínica, sendo caracterizado pela construção de uma hipótese acerca da 

natureza e duração da intervenção. 

4. A INTERVENÇÃO PROPRIAMENTE DITA (directa ou indirecta) que envolve a 

terapia propriamente dita e a (re)integração do utente na vida profissional e 

social. Inclui ainda a intervenção precoce e a orientação/aconselhamento de 

cuidadores/familiares ou outros indivíduos/instituições envolvidos no 

processo terapêutico e da comunidade. 

 

A ASHA refere ainda que a TpF é uma “…profissão dinâmica em constante 

evolução…” (2001, pg.I-26) e que a sua definição actual não exclui áreas emergentes de 

intervenção e pelas quais o profissional, caso decida exercer, terá de se responsabilizar 

no que diz respeito à devida formação contínua e preparação prática.  Assegura ainda 

que, embora possam não estar explícitas nos devidos documentos que caracterizam a 

profissão, existem outras funções para as quais o Terapeuta da Fala poderá ser chamado 

de forma a providenciar o máximo de bem-estar e qualidade de vida para o utente. Estas 

funções poderão encontrar-se relacionadas, essencialmente, com a prestação de serviços 
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multicompetências (multiskill) em contexto hospitalar e/ou em contextos frequentados 

pelo utente, tais como o escolar e/ou familiar, sendo da sua competência determinar se 

se sente capaz de realizar tais tarefas (ASHA, 2001). Tal, implica a noção de integração 

deste profissional em inúmeros ambientes em que possa prestar serviços de forma 

significativa para os seus utentes, fazendo alusão à definição desta profissão segundo a 

CIF – Classificação de Funcionamento, Incapacidade e Saúde (Classification of 

Functioning, Disability and Health) definida pela OMS em 2001. Esta  

 

A Classificação da OMS tem ainda como objectivo: 

 

“…fornecer uma linguagem unificada e standardizada que sirva 

como modelo de referência para as «consequências das condições de saúde» 

(…) assim, cobre todas as perturbações no que toca a mudanças funcionais 

associadas a condições ao nível do corpo, da pessoa e da sociedade.” (2001, 

pg.18)  

 

Assim, relaciona-se o papel deste profissional com quatro dimensões específicas 

subdivididas em (OMS, 2001): 

 

a) IMPAIRMENT/INCAPACIDADE – conceito que se refere à noção de perturbação 

ou perda ao nível do corpo, parte do corpo ou órgão, correspondendo à 

manifestação de uma patologia de base e podendo variar entre progressivos 

ou regressivos, temporários ou permanentes, intermitentes ou contínuos. 

b) ACTIVIDADE – conceito referente à natureza e extensão da funcionalidade ao 

nível da pessoa, podendo encontrar-se limitada em natureza, duração ou 

qualidade. A limitação a este nível acarreta dificuldade ou impossibilidade 

em realizar uma actividade ou um conjunto de actividade. 

c) PARTICIPAÇÃO – conceito referente à natureza e extensão do envolvimento 

de um indivíduo em situações do quotidiano em relação à incapacidade, às 

actividades e aos factores contextuais. Sendo que este conceito se encontra 

disponível nesta classificação de forma a determinar a área da vida 

quotidiana em que uma pessoa com incapacidade ou limitação nas 

actividades poderá encontrar-se restringida de alguma forma. 

d) Acrescentando em anexo os FACTORES CONTEXTUAIS que correspondem a 

“…características, aspectos ou atributos de objectos, estruturas, 
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organizações humanas, fornecimento de serviços ou agências no ambiente 

físico, social e atitudinal onde a pessoa vive e conduz a sua vida.” (OMS, 

2001). Estes poderão ajudar alguém com incapacidade ou limitação na 

actividade e aumentar o seu nível de participação em determinado domínio 

ou, pelo contrário, agravar a situação. A contemplação deste parâmetro 

nesta nova classificação foi um marco na perspectiva conceptual relativa a 

pessoas portadoras de incapacidade.  

 

Reconhece-se assim, que o indivíduo experimenta um resultado válido de 

participação como consequência não só da sua incapacidade, mas também da sua 

interacção com o mundo que o rodeia. Tal acrescenta ao papel dos profissionais de 

saúde/educação a preocupação com uma intervenção direccionada para a função em 

sociedade e para a clara noção de integração e acesso equitativo tendo em conta todas as 

situações para indivíduos com incapacidade, justificando as formas e intensidade da 

intervenção neste sentido. Assim, a OMS (2001) apresenta ainda um quadro resumo em 

que cada uma destas componentes pode ainda ser definida de forma positiva e de forma 

negativa, clarificando quais as barreiras de acesso e determinando assim outros 

conceitos relevantes para a intervenção em Terapêutica da Fala que consideramos 

conveniente apresentar em anexo (Anexo II).  

 

A tal a ASHA acrescenta um diagrama no seu documento que define o âmbito 

de intervenção do TF de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde e que poderá eventualmente tornar-se mais completo do que a 

definição da SPAA referida anteriormente. Este esquema tenta reflectir sobre as 

relações estabelecidas entre as funções inerentes ao TF e os parâmetros integrados na 

nesta classificação.  

 

Recomenda-se a visualização deste esquema, já que representa mais uma vez a 

mudança de paradigma na definição da profissão e das suas especificidades e na relação 

com o utente e os contextos frequentados por este: 
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DIAGRAMA Nº 3: ESQUEMA REPRESENTATIVO DA DETERMINAÇÃO DO ÂMBITO DE 

INTERVENÇÃO DO TF DE ACORDO COM A OMS (ASHA, 2001, pg.I-27) 

 

 

 

Os conceitos de limitação na actividade e restricção na participação serão 

aqueles que mais se encontram relacionados com a TpF propriamente dita. Isto porque, 

caracterizam a problemática que irá envolver a nossa população, independentemente da 

etiologia da patologia que apresentam. Assim, e com esta evolução do pensamento 

humano será adequado caracterizar algumas áreas específicas de intervenção que 

anteriormente não se verificavam. Passemos a analisar a caracterização actual da 

profissão segundo o CPLOL (2003) e SPAA (2003). A sua população-alvo poderá 

variar entre crianças (desde recém-nascidos até à idade escolar), adolescentes e adultos, 

podendo estes ser alvo directo ou indirecto de intervenção, tais como: 

familiares/cuidadores/outros parceiros de comunicação nos contextos frequentados; 

empregadores/entidade empregadora ou instituições; público em geral e a comunidade; 

outros profissionais; colegas TF e estudantes/estagiários de TpF (SPAA, 2003). 

 

Todas a acções terapêuticas terão uma dimensão técnica, interpessoal e social e o 

seu objectivo último será a funcionalidade aliada à independência do utente. Envolve 
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ainda a colaboração num contexto de intervenção multidisciplinar, sendo que a SPAA 

(2003, pg.3) exemplifica de forma mais detalhada as suas funções/serviços específicos: 

 

− Avaliar e diagnosticar a comunicação e/ou perturbação da deglutição 

(independentemente de outros profissionais). 

− Estabelecer objectivos. 

− Intervir. 

− Aconselhar/orientar. 

− Planear a alta. 

− Orientar e apoiar familiares/cuidadores. 

− Organizar a documentação. 

− Realizar o rastreio e identificar situações de potencial acompanhamento em 

Terapêutica da Fala. 

− Prevenir. 

− Colaborar com todos os envolvidos. 

− Referir o utente/familiares/cuidadores para outros serviços de referência 

pertinentes. 

− Gerir (acomodação de diferentes necessidades em populações específicas). 

− Proteger o bem-estar dos utentes. 

− Fornecer aconselhamento especializado, selecção e prescrição, desenho e 

estabelecimento de programas de intervenção e treino em uso óptimo ou 

manutenção do mesmo. 

− Uso de instrumentos/materiais que assistam à intervenção e ao diagnóstico. 

− Realizar modificações ambientais que afectem positivamente a 

comunicação/deglutição. 

− Fornecer serviços que modifiquem ou potencializem o desempenho 

comunicativo. 

− Conduzir actividades de orientação/formação de indivíduos e organizar 

serviços. 

− Negociar modelos e colocar segundo ordem de prioridade os procedimentos 

e processos de equipa. 

− Servir de testemunha especializada em tribunais. 
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O CPLOL (2003) acrescenta a estes objectivos/serviços os seguintes: 

 

− Concretizar o estudo e desenvolvimento contínuo – aumentando o seu 

conhecimento e as suas capacidades técnicas, contribuindo para o 

desenvolvimento da profissão ao partilhar os seus conhecimentos e 

capacidades através de publicações, participações em cursos/formações e 

através do ensino, elaboração e apresentação de propostas para programas de 

pesquisa. 

− Desenvolver a formação contínua. 

− Flexibilizar a sua intervenção de forma a adequar o plano terapêutico às 

necessidades do utente/contextos frequentados. 

− Demonstrar competências e desenvolver atitudes que sejam apropriadas ao 

exercício efectivo da profissão. 

− Ter como principal preocupação a interacção humana. 

 

Assim, estes profissionais exercem as suas funções nos mais diversos contextos 

e de acordo com as circunstâncias sócio-económicas do seu país. Subdividem-se nas 

áreas da saúde e da educação podendo assim intervir nos mais diversos locais, como por 

exemplo: contextos hospitalares, centros de saúde, clínicas/instituições de carácter 

comunitário, universidades e instituições de investigação, domicílios, instituições de 

cuidados paliativos, contextos educativos, centros terapêuticos de (re)habilitação, 

instituições de apoio a patologias específicas, unidades de psiquiatria, contextos 

industriais, agências/instituições pertencentes ao Estado, organizações de caridade, 

organizações não-governamentais, lares/centros de dia e clínicas privadas (ASHA, 

2001; CPLOL, 2003; SPAA, 2003). 

 

Na Europa e agora focalizando mais sobre o contexto no qual Portugal se insere, 

os TF encontram-se representados por 95% de população feminina com idade média 

compreendida entre os 38 e os 40 anos (CPLOL, 2005). A quantidade de profissionais a 

exercer difere bastante de país para país. Segundo a última actualização em 1 de 

Novembro de 2005, existiam 650 profissionais a exercer para aproximadamente 10 

milhões de habitantes neste país. Contudo, e já após esta data, a emergência de novas 

universidades e a abertura de novos cursos de Terapêutica da Fala provocaram um 
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crescimento avassalador destes profissionais e embora ainda não existam dados exactos 

acerca deste facto, poder-se-á acrescentar que o número supra mencionado, embora seja 

o único estatisticamente aceitável, já se poderá encontrar desactualizado.  

 

De forma a compreender e comparar estado da profissão nos mais diversos 

países da Europa, considerou-se pertinente apresentar o seguinte quadro: 

 

QUADRO Nº 1: TF A EXERCER POR HABITANTE NA EUROPA (CPLOL, 2005-2007)27 

 

País Habitantes (milhões) TF Habitante por TF 

Áustria ¤ 8.090.000 cerca de 1000 8.090 

Bélgica • 10.170.226 3.962* 2.567 

Chipre • 700.000 127 5.512 

República Checa --- --- --- 

Dinamarca • 5.400.000 1150 4.695 

Estónia • 1.410.000 200 7.050 

França • 62.000.000 15.357 4.037 

Finlândia � 5.255.580 1.047 5.020 

Alemanha • 82.259.000 9.013 9.126 

Grécia • 10.000.000 800 12.500 

Itália • 57.000.000 8.000 7.125 

Irlanda • 4.000.000 550 7.273 

Latvia ◊ 2.306.600 360 6.590 

Luxemburgo 423.700 37 11.451 

Holanda • 16.000.000 4.800 3.333 

Noruega ◊ 4.600.000 1.150 4.000 

Portugal • 10.299.000 650 15.845 

Reino Unido • 58.800.000 10.083 5.832 

Espanha 39.000.000 4.500 8.667 

Suécia • 9.011.392 1180 7.636 

Total (372.612.926) (59.459)  

 

 
Dependendo de cada país, o sistema de financiamento também difere variando 

entre: sistemas da segurança social, seguros de saúde, Estado ou autoridades públicas e 

financiamento privado (ASHA, 2001; CPLOL, 2003). 
                                                 
27 Legenda: • último update 1.11.2005; * em prática privada; ◊ último update May 2006; � último update 

November 2006 ; ¤ último update July 2007. 
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Em Portugal, esta profissão encontra-se inserida num grupo profissional 

específico que para além da TpF, contempla outras áreas profissionais: os Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica (TDT). Este grupo é regido pelo mesmo decreto-lei e segue 

os mesmos parâmetros dentro do âmbito legislativo. Contudo, cada profissão optou por 

elaborar o seu próprio Código Deontológico, contemplando as especificidades 

profissionais inerentes a cada uma delas. Assim, optou-se por colocar em anexo um 

quadro correspondente ao decreto-lei 564/99 que define a carreira dos TDT apontando-   

-se apenas aos artigos considerados mais relevantes (Anexo III). 

 
 

 

 

 

 


