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1 / INTRODUÇÃO 
 
 O recurso a ferramentas online é uma prática recorrente na prestação de inúmeros serviços por todo 

o mundo, no entanto, na área da saúde, a utilização desta ferramenta para a implementação de consultas, 

quer de diagnóstico quer de intervenção/acompanhamento, não é uma prática comum. Keck, and Doarn, 

referem que, na área de atuação de Terapia da Fala, a utilização das tecnologias disponíveis para expandir 

os serviços a indivíduos que de outra forma não conseguiriam ter acesso[1]. Os autores referem ainda que 

os terapeutas da fala ficam entusiasmados com a possibilidade de adotar tecnologias nas suas práticas, mas 

encontram algumas barreiras tais como leis de privacidade de informações médica, infraestruturas, recursos, 

entre outras.  

 A teleterapia tem o potencial de fornecer mais acesso a serviços de intervenção em terapia da fala 

para pessoas que não conseguem aceder a este serviço de outra forma, no entanto, é necessária a funda-

mentação desta modalidade, de forma a que a mesma possa ser aceite tanto pelos profissionais como pela 

comunidade que recorre a estes serviços.  

 Desta forma, tendo em conta especialmente o momento vivido por todos, que implicou o impedi-

mento de acesso aos serviços de terapia da fala presenciais, pretende-se, com o presente documento, reunir 

fundamentação que permita entender a eficácia da avaliação e intervenção através da modalidade online na 

área da fala. Este trabalho pretende ainda reunir recomendações a considerar durante a prática de teleme-

dicina na área da Fala e das suas Perturbações.  

 

 
 

2 / A AVALIAÇÃO EM FALA NA TELETERAPIA 
 

 Independentemente da modalidade adotada, o terapeuta da fala que presta serviço de Terapia da 

Fala deve reger o processo de avaliação pelos princípios elencados no Código Deontológico da profissão [2], 

assegurando, assim, uma prática profissional ética, informada e responsável.   

 A investigação da eficácia da teleterapia é muito recente, tanto na avaliação como na intervenção, 

no entanto, diferentes estudos desenvolvidos com o objetivo de aferir a eficácia dos processos de avaliação 

através da modalidade não presencial têm vindo a demonstrar que esta será uma prática viável e eficaz.  

 De forma a entender se os resultados da aplicação testes de articulação obtidos através da teletera-

pia seriam comparáveis aos alcançados no modelo presencial, num estudo realizado com cinco crianças in-

glesas monolíngues, com idades entre 2-11 e 7-5 anos, com alterações de fala, foram comparados os resul-

tados obtidos de forma presencial e  por teleterapia. Neste estudo foi possível encontrar, de forma global, 
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uma forte correlação entre os dados obtidos em teleterapia e a modalidade presencial, tendo sido, no en-

tanto, observadas variações nos dados individuais dos fonemas/segmentos. Estas discrepâncias parecem es-

tar relacionadas com dificuldade permanecer a uma distância constante do microfone e no campo visual da 

câmara (pela agitação física presente no momento da avaliação); com a natureza das patologia, já que numa 

criança com dispraxia verbal de desenvolvimento as repetições eram frequentemente produzidas de forma 

diferente e nem sempre o avaliador registava da mesma forma; diferenças individuais entre as terapeutas 

da fala (por exemplo, anos de experiência; treino). Os autores não descartam a possibilidade de interferência 

da qualidade do som. A conclusão deste estudo refere que a avaliação da fala por teleterapia é confiável e 

válida, sendo necessários estudos mais aprofundados [3]. Outro estudo encontrou resultados semelhantes, 

observando uma concordância entre 70% a 100% entre a avaliação presencial e por teleterapia, no que res-

peita à medida de inteligibilidade de fala. Observaram-se, baixos níveis de concordância para algumas variá-

veis oro-motoras. No entanto, os resultados gerais corroboram a validade e a confiabilidade da triagem ba-

seada na teleterapia de inteligibilidade da fala [4].  

 Apesar de a maioria dos estudos demonstrarem a validade e/ou a fiabilidade da avaliação da Fala em 

teleterapia, medindo a concordância entre os resultados da avaliação nas condições de teleterapia e sessões 

presenciais num resultado global, alguns estudos observaram resultados menos concordantes na avaliação 

de sons de fala individuais, incluindo dificuldades em detectar a presença de vozeamento, concordância re-

duzida para sons sem articulação tão visível (por exemplo, sons / k / e / g /), distinção de algumas fricativas, 

e algumas estruturas silábicas em que ocorrem combinações de mais do que uma consoante[5].  

 Relativamente à apraxia do discurso no adulto com gravidade elevada, este estudo sugere que a 

avaliação em adultos com apraxia grave do discurso será mais adequada de forma presencial [6]. Os mesmos 

autores desenvolveram um estudo com implementação de melhorias no desenho do estudo e nos protocolos 

de avaliação clínica (relativamente a estudos anteriormente realizados), a fim de reexaminar a validade e a 

fiabilidade da avaliação e diagnóstico da disartria através da teleterapia. Os autores encontraram uma boa 

concordância entre as duas modalidades de avaliação. As melhorias envolveram a captação e arquivo da 

imagem e som, foram enviados vídeos exemplificativos dos exercícios a executar. Utilizaram ainda uma se-

gunda câmara, filmando o utente avaliado. Foi encontrada uma boa concordância entre os métodos de ava-

liação presencial e da teleterapia.[7]. 

 

 2.1 Recomendações para a avaliação  

 De acordo com os resultados dos trabalhos desenvolvidos para a validação da modalidade teletera-

pia na avaliação da fala torna-se necessário: 

• Assegurar a permanência a uma distância constante do microfone assim como manter o campo vi-

sual da câmara; 

• Assegurar a qualidade do som recebido; 
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• Solicitar registo áudio e vídeo (com autorização prévia) - para reanálise - Se possível recolher vídeo 

adicional (sem ser vídeo da vídeoconferência); 

• Recorrer, se aplicável, à visualização de videos para exemplificação das tarefas a executar;  

• Ter em conta a natureza da Perturbação Dos Sons da Fala;  

• Tipo de Perturbação (Perturbação fonética, fonológica, apraxia, etc); 

• Gravidade da Perturbação (casos mais graves menos aplicada e menos estudada;  

• Especial atenção quando existe inconsistência (pode necessidade de registos audiovisuais 

complementares; 

• Especial atenção à avaliação da motricidade orofacial (ver recomendações de avaliação nesta 

área); 

• Ter em conta a especificidade e natureza dos segmentos de fala a avaliar; 

• Vozeamento; 

• Ponto das oclusivas e fricativas; 

• Constituintes silábicos complexos (especialmente os que envolvem combinação de duas ou 

mais consoantes). 

• Desde que autorizada pelo doente adulto, incentivar a presença de outra pessoa, preferencial-

mente um cuidador, durante a avaliação, quer para facilitar a comunicação, gerir aspetos de apoio 

técnico, realizar procedimentos manuais sob orientação do terapeuta da fala, quer para acrescen-

tar informação complementar do quadro clínico atual. 

• Facultar questionários e instrumentos de autopreenchimento via email e incentivar o seu preen-

chimento e devolução no momento diferente da avaliação. 

• Considerar a possibilidade de dividir a avaliação em dois momentos, por forma gerir a fadiga física, 

visual e intelectual do doente.  

 
 

3. A INTERVENÇÃO EM FALA EM TELETERAPIA 
 

 A intervenção em Terapia da Fala, independentemente da modalidade adotada, deve reger-se pelos 

princípios elencados no Código Deontológico da profissão[2], assegurando, assim, uma prática profissional 

ética, informada e responsável. 

 Os resultados dos estudos que têm vindo a ser desenvolvidos para comprovar a eficácia da interven-

ção em Teleterapia, demonstram e apoiam a utilização da prática em teleterapia nas Perturbações dos Sons 

da Fala.  

 Com o objetivo de comparar o resultado da intervenção terapêutica proporcionada por teleterapia 

e terapia convencional presencial, foi realizado um estudo com dois grupos de crianças. No primeiro grupo, 

17 crianças receberam tratamento por teleterapia durante 4 meses e, posteriormente, terapia convencional 

durante 4 meses. No segundo grupo, 17 crianças receberam tratamento convencional durante 4 meses e, 
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posteriormente, tratamento por teleterapia durante um período de 4 meses. Os relatórios de progresso dos 

alunos, utilizados com instrumento do estudo, indicaram que as crianças fizeram progressos semelhantes, 

independentemente do método de tratamento usado. Não houve diferença significativa nos resultados do 

teste de articulação entre os estudantes nos dois grupos de tratamento. O levantamento de dados de satis-

fação indicou que os alunos e os pais apoiaram predominantemente o modelo de prestação de serviços de 

telemedicina. Desta forma, a teleterapia parece ser um método promissor de prestação de serviços de tera-

pia da fala para crianças em idade escolar[8]. Resultados semelhantes foram confirmado pela mesma equipa 

dois anos mais tarde[9]. As crianças nos dois modelos de prestação de serviços (teleterapia e terapia presen-

cial) obtiveram melhorias na produção dos sons da fala durante o programa. Não houve diferenças significa-

tivas entre os dois grupos nas avaliações pós-intervenção, incluindo avaliação padronizada e julgamento dos 

ouvintes das produções de palavras. Num estudo realizado para avaliar a eficácia da intervenção nas pertur-

bações dos sons da fala em idade escolar através da teleterapia, concluiu-se que os alunos mantinham a 

atenção e o foco consistentemente durante as sessões de terapia (que neste estudo eram mais curtas e mais 

frequentes), demonstrando que esta é uma prática promissora como um modelo de terapia eficiente e efi-

caz[10].  

 Num trabalho de comparação das duas modalidades de intervenção, onde se observaram-se resul-

tados que corroboram a eficácia de intervenção em teleterapia nas perturbações dos sons da fala, as sessões 

por teleterapia envolveram o recurso a vídeo videoconferência, realizada usando o software PolycomPVX. A 

videoconferência foi concluída através de uma conexão comutada de 10 Mb. A privacidade dos alunos foi 

mantida por meio da criptografia de sinal de Internet AES de 128 bits. Antes de iniciar a intervenção, os níveis 

de ruído ambiente e os níveis de som foram testados usando um medidor de nível de som da Quest Techno-

logies (modelo 1800). A média do ruído ambiente encontrava-se entre 32 dBA e 36 dBA, níveis considerados 

aceitáveis[9]. Outra equipa, no que respeita à aferição do grau de aliança terapêutica, entre sessões reali-

zadas de forma presencial ou por teleterapia, não se verificando um efeito negativo no relacionamento entre 

o terapeuta e a criança[11].  

Relativamente à população adulta, a última revisão sistemática da literatura, publicada em 2020, suporta a 

teleprática com um modelo aplicável e promissor para realizar acompanhamento (avaliação e intervenção) 

em terapia da fala nesta população[12]. Todavia, mantém-se a necessidade de serem realizados estudos de 

maior qualidade metodológica a fim de comprovar a sua eficácia. A disartria associada à doença de Parkinson 

é um dos diagnósticos mais estudados, inclusive, os dados suportam a aplicação do método LSVT Loud e as 

suas variações (ex. LSVT EXTENDED)[13–16]. Os mesmo autores recomendam a realização de estudos de 

aplicabilidade em apraxia do discurso, raramente estudada e também o estudo mais detalhado das condições 

do local onde são realizadas as sessões, uma vez que esta informação é escassa e muitas vezes omissas nos 

estudos analisados, a qual poderia ser útil para os clínicos que procuram verificar se reúnem as melhores 

condições para iniciar teleterapia[12].  
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3.1 Recomendações para a intervenção 

De acordo com os resultados dos trabalhos desenvolvidos para a validação da modalidade teleterapia na 

avaliação da fala torna-se necessário: 

• Avaliar a duração e frequência das sessões de intervenção - de forma a assegurar a atenção, foco e 

treino durante a intervenção;  

• Recorrer a vídeoconferência - utilizando plataformas que privilegiem a qualidade do som e imagem 

e a proteção dos dados; 

• Monitorizar objetivamente o nível de ruído do ambiente e níveis de som adequados (quer com me-

didores quer com perguntas de exploração no início das sessões. Ex: investigar a presenção de janela 

aberta, televisão ou rádio ligados, etc). 

• Garantir a estabilidade e velocidade da internet (privilegiar conexões por cabo em detrimento de 

wifi). 

 

 

 

4. SÍNTESE  
 
Quadro síntese no âmbito da avaliação e intervenção das alterações da fala em crianças e adultos com base 
na evidência científica disponível.  
 

Avaliação  

▪ Aplicável para realizar avaliação da fala em crianças até aos 6 anos de idade. 

▪ Aplicável para realizar avaliação do controlo motor da fala (disartria e apraxia do discurso) no 

adulto (avaliação de estruturas orofacias com tarefas com e sem fala, avaliação perceptiva da 

qualidade vocal, avaliação da inteligibilidade).  

Intervenção  

▪ Aplicável, em sessões individuais com resultados semelhantes à intervenção presencial, em 

crianças com perturbação dos sons da fala.  

▪ Aplicável em sessões de grupo, em adultos com disartria associada a doença de Parkinson  

Evidência científica  
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Perturbação dos sons da 

fala - Fonética/Fonoló-

gica/dispraxia verbal de 

desenvolvimento 

Entre 6 e 12 

anos 

Diferenças semelhantes entre grupos quando compararam 

intervenção presencial e telepratica1 [3] [5] [8];[9];[10] 

Resultados de eficácia para intervenção em teleterapia 

com consultas frequentes e com menos duração.[10] 

Condições acústicas, internet, protecção de dados - telete-

rapia [9] 

Evidência de aliança terapeutica mantida [11] 

Observa-se redução de concordância na avaliação foné-

mica individual (vozeamento, ponto e constituintes silábi-

cos complexos) [5] 

- Correlação significativa entre avaliação por telemedicina 

e modalidade presencial [5]  

- Observa-se redução de concordância na avaliação foné-

mica individual (vozeamento, ponto e constituintes silá-

bicos complexos) [5] 

- Observa-se redução de concorrência em casos de dispra-

xia verbal de desenvolvimento [3] 

- Validade (parcial) e aplicabilidade demonstradas de avali-

ação; 

Concordância entre 70 e 100% entre avaliadores para a in-

teligibilidade do discurso; [4] 

Disartria decorrente de 

DP (h&y I-III)  

Idade 

68.50+-8.25 

Avaliação Aplicável2 

Crianças em risco de ter 

perturbação dos sons da 

fala  

Até aos 6 

anos de 

idade 

Rastreio de linguagem é aplicável, com elevados níveis de 

satisfação junto dos pais/cuidadores3  

Disartria decorrente de 

AVC ou TCE  

16-78. media 

de 50.2 

Elevada concordância entre avaliação presencial e via tele-

pratica, com procedimentos protocolados; elevados níveis 

de satisfação por parte dos doentes com o contexto de 

avaliação em teleprática. 

Procediemntos replicáveis e validade (parcial) demons-

trada5; 

Apraxia  16-78. media 

de 50.2 

Avaliação formal aplicável (Apraxia Battery for Adults - 2 
(ABA-2). Satisfação moderada por parte dos participantes; 
avaliação presencial mais indicada para casos graves de 
apraxia do discurso6 
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Disartria decorrente de 
Doença de Parkinson 

54-87 Método LSVT LOUD aplicável[13] 

Disartria decorrente de 
Doença de Parkinson 

42-78 Versão extented do método LSVT LOUD aplicável[16]  

Disartria decorrente de 
Doença de Parkinson 

61-81 Adaptação do método LOUD and PROUD desenvolvimento 
para doentes que realizaram o LSVT LOUD é adaptá-
vel[17]. 

 
 
 
 
Os estudos identificados na tabela consistem numa seleção elaborado pelo departamento de fala da SPTF. 

Para leitura em maior detalhe, sugere-se a consulta da lista de referências bibliográficas consultadas. 
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