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O presente documento foi elaborado com base nas orientações específicas e adaptadas 

das seguintes instituições: DGS, SPORL, SPP, SPPediatria, ASHA, e RCSLT.  

 

 

 

POPULAÇÃO ADULTA 

 

Procedimentos de risco geradores de aerossóis na área da Terapia da Fala 

(procedimentos de risco acrescido): 

− Avaliação clínica da deglutição (presencial); 

− Avaliação clínica da fala ou motricidade orofacial (presencial); 

− Videofluoroscopia da deglutição; 

− Videoendoscopia da deglutição;  

− Avaliação do reflexo de tosse; 

− Avaliação de tosse voluntária; 

− Treino com EMST (Expiratory Muscle Strength Trainer) (em gabinete); 

− Intervenção com doentes com laringectomia; 

− Intervenção com doentes com traqueostomia; 

− Avaliação ou intervenção com doentes que requeiram ventilação ou suporte de 

oxigenioterapia;  

− Avaliação ou intervenção com doentes com dificuldade no controlo da saliva ou que 

exibam alterações do comportamento que possam resultar em choro, gritos. 

 

 

Procedimentos que só devem ser realizados em situações de urgência/prioritárias 

durante pandemia COVID-19: 

 

− Videoendoscopia da deglutição; 

− Avaliação do reflexo de vómito; 

− Avaliação do reflexo de tosse; 

− Avaliação de tosse voluntária; 
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− Auscultação cervical. 

 

Identificação de pessoas com quem o contacto presencial é essencial: 

− Risco de broncoaspiração; 

− Risco de engasgamento; 

− (+) Condição clínica ou condições tecnológicas que não permitem a realização de 

sessões em formato de telesaúde.  

 

Avaliação da deglutição 

− Acesso à história clínica/anamnese detalhadas (quando possível); 

− Entrevista em videoconferência com presença do cuidador; 

− Envio de checklist sobre comportamentos/queixas na alimentação e questionário de 

auto perceção sobre a deglutição (enviado pela pessoa após o seu preenchimento); 

− Solicitação de envio de filmagens de duas refeições distintas (principal e outra), visão 

frontal e lateral, se possível; 

− Avaliação de voz, motricidade orofacial, respiração e exploração indireta da 

deglutição, em formato de telesaúde (quando possível realizar registos de áudio e 

vídeo); 

− Ensino de estratégias a adotar no período de alimentação - ao próprio e/ou cuidador; 

− Quando for necessário avaliação presencial:  

a) definir previamente todos os procedimentos a realizar presencialmente;  

b) não exceder os 15 minutos de contacto direto; 

c) não avaliar/realizar reflexo tosse, vómito, tosse voluntária, sensibilidade 

intraoral, auscultação cervical e procedimentos geradores de aerossóis; 

d) na avaliação direta da deglutição utilizar uma abordagem conservadora, 

utilizando consistências seguras para cada pessoa avaliada; 

e) uso de equipamento de proteção individual adequado (terapeuta e doente). 

 

 

Intervenção na deglutição 

 

 

Telessaúde 
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− Utilizar uma abordagem conservadora no treino de alimentação e nas recomendações 

para a gestão da disfagia, de modo a diminuir ao máximo o risco de ocorrência de 

complicações; 

− Exercícios de motricidade orofacial, voz e respiração com auxílio do cuidador 

quando necessário; 

− Utilização de Apps de intervenção em telessaúde (ex.:  

▪ Dysphagi, Dyphagia  (https://rhnordjylland.rn.dk/forskning/dysfagi) 

▪ Northern Speech Services, Dysphagia Therapy 

(https://www.northernspeech.com/applications/swallowphysiology) 

▪ Tactus Therapy (https://tactustherapy.com/); 

▪ Small Talk Oral motor exercises –  Lingraphica  

(https://apps.apple.com/us/app/smalltalk-oral-motor-

exercises/id337145605); 

− Solicitar registo detalhado de eventuais sinais clínicos de broncoaspiração 

(momentos/situações; tipos de alimentos ou saliva, dificuldades 

sentidas/observadas). 

 

 

Intervenção presencial 

 

 

− Se possível limitar o contacto direto a 15 minutos; 

− Trabalhar numa posição lateral à pessoa; 

− Quando possível manter distância superior a 1,5m; 

− Pelo risco acrescido de ocorrência de tosse nestes doentes utilizar, para além de 

máscara P2, óculos de proteção e/ou viseiras; 

− Evitar procedimentos geradores de aerossóis; 

− Evitar procedimentos que impliquem contacto com a cavidade oral; 

− Incentivar autoalimentação sempre que possível; 

− Evitar utilização de equipamentos de utilização partilhada; 

− Utilizar uma abordagem conservadora no treino de alimentação e nas recomendações 

para gestão da disfagia, de modo a diminuir ao máximo o risco de ocorrência de 

complicações; 

− Evitar a realização de treino com válvulas de fala. 

 

https://rhnordjylland.rn.dk/forskning/dysfagi
https://www.northernspeech.com/applications/swallowphysiology
https://tactustherapy.com/
https://apps.apple.com/us/app/smalltalk-oral-motor-exercises/id337145605
https://apps.apple.com/us/app/smalltalk-oral-motor-exercises/id337145605
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Nota 1: em situações em que não há alimentação per os (utilização de SNG ou PEG) não 

se recomenda intervenção. Caso a pessoa seja alimentada por SNG não é recomendável 

a colocação de PEG ou outras intervenções que requeiram procedimentos invasivos. 

 

Nota 2: dado o contexto atual, a disfagia pós-extubação poderá ocorrer com maior 

frequência, pelo que a sua identificação precoce é essencial para minimizar as 

complicações clínicas e o impacto na qualidade de vida da pessoa. 

 

POPULAÇÃO PEDIÁTRICA 

 

A infeção por SARS-CoV-2, na idade pediátrica, manifesta-se habitualmente como 

doença (COVID-19) ligeira, podendo ser assintomática (in: Abordagem do doente 

pediátrico com COVID-19 Sociedade Portuguesa de Pediatria, 22-04-2020). 

 

Até à data, não existem muitos estudos que investiguem a fiabilidade, validade e 

fidedignidade do uso da telesaúde para a população pediátrica com alterações a nível da 

deglutição. (in: Telepractice for Pediatric Dysphagia: A Case Study, Malandraki, et 

all,2014) 

 

 

Procedimentos de risco geradores de aerossóis na área da Terapia da Fala 

(procedimentos de risco acrescido): 

 

− Avaliação clínica da deglutição (presencial); 

− Avaliação clínica da fala ou motricidade orofacial (presencial); 

− Videofluoroscopia da deglutição; 

− Videoendoscopia da deglutição;  

− Avaliação do reflexo de tosse; 

− Avaliação de tosse voluntária; 

− Intervenção com doentes com traqueostomia; 

− Avaliação ou intervenção com doentes que requeiram ventilação ou suporte de 

oxigenioterapia;  

− Avaliação ou intervenção com doentes com dificuldade no controlo da saliva ou que 

exibam alterações do comportamento que possam resultar em choro, gritos. 
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Procedimentos que só devem ser realizados em situações de urgência/prioritárias 

durante pandemia COVID-19: 

 

− Videoendoscopia da deglutição; 

− Avaliação do reflexo de vómito; 

− Avaliação do reflexo de tosse; 

− Avaliação de tosse voluntária; 

− Auscultação cervical. 

 

Os exames imagiológicos deverão ser solicitados apenas quando há uma dúvida clínica 

específica, não sendo necessários na maioria dos casos (in: Abordagem do doente 

pediátrico com COVID-19 Sociedade Portuguesa de Pediatria, 22-04-2020). 

 
 

Procedimentos geradores de aerossóis:  

 

Sempre que possível devem ser evitados procedimentos como aspiração de secreções 

respiratórias ou aerossol terapia (in: Abordagem do doente pediátrico com COVID-19 

Sociedade Portuguesa de pediatria, 22-04-2020). 

 

Em procedimentos, tais como, endoscopia flexível ou troca de válvulas de fala, entre 

outras: 

− Executar, apenas, os que forem absolutamente necessários;  

− Limitar o nº de pessoas expostas (uma pessoa para realizar o exame); 

− Usar equipamento de proteção individual completo – máscara P2, máscara 

cirúrgica, fato, viseira e luvas; 

− Após término dos procedimentos geradores de aerossóis é seguro trocar para 

máscara cirúrgica passados 30 minutos (in: IPOG-COVID-19-survey-

report.2020). 

 

 

Identificação de pessoas com quem o contacto presencial é essencial: 

− Risco de broncoaspiração; 

− Risco de engasgamento; 
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− (+) Condição clínica ou condições tecnológicas que não permitem a realização de 

sessões em formato de Telessaúde.  

 

 

Avaliação da deglutição 

− Acesso à história clínica/anamnese detalhadas (quando possível); 

− Entrevista em videoconferência com presença do cuidador; 

− Envio de checklist sobre comportamentos/queixas na alimentação e deglutição 

(reenviado após o seu preenchimento); 

− Solicitação de envio de filmagens de duas refeições distintas (principal e outra), visão 

frontal e lateral, se possível; 

− Avaliação da motricidade oro facial, da respiração, da exploração indireta da 

deglutição e da qualidade vocal em formato de telesaúde (quando possível realizar 

registos de áudio e vídeo); 

− Ensino de estratégias ao cuidador a adotar durante o período de alimentação 

 

− Quando for necessário avaliação presencial:  

 

f) definir previamente todos os procedimentos a realizar presencialmente; 

g) não exceder os 15 minutos de contacto direto; 

h) não avaliar/realizar reflexo tosse, vómito, tosse voluntária, sensibilidade 

intraoral, auscultação cervical e procedimentos geradores de aerossóis; 

i) na avaliação direta da deglutição utilizar uma abordagem conservadora, 

utilizando consistências seguras para a pessoa avaliada; 

j) uso de equipamento de proteção individual adequado (terapeuta e doente) - 

máscara e luvas ( pacientes de baixo risco de infeção); máscaras FFP3 para 

pacientes infetados COVID 19 ou em procedimentos geradores de aerossóis 

em qualquer paciente. (in: IPOG-COVID-19-survey-report.2020). 

 

 

 

Intervenção na deglutição 

 

Telessaúde 
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− Utilizar uma abordagem conservadora no treino de alimentação e nas recomendações 

para a gestão da disfagia, de modo a diminuir ao máximo o risco de ocorrência de 

complicações; 

− Treinos de alimentação com coaching parental com orientações de estratégias de 

alimentação e integração motora oral seguras, (reflexão, treino de alimentação, 

prática e observação, recomendações e repetição do treino); 

− Exercícios de motricidade orofacial, e respiração com auxílio do cuidador, podendo 

utilizar Apps de intervenção em Telessaúde (ex.: 

 

▪ Small Talk Oral motor exercises Lingraphica 

(https://apps.apple.com/us/app/smalltalk-oral-motor-

exercises/id337145605) 

▪ Happies 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.happies.happiesfull&hl

=pt_PT) 

 

− Solicitar registo detalhado de eventuais sinais clínicos de broncoaspiração 

(momentos/situações; tipos de alimentos ou saliva, dificuldades 

sentidas/observadas). 

 

Intervenção presencial (só em situações de urgência e para orientações) 

 

− Se possível limitar o contacto direto a 15 minutos; 

− Trabalhar numa posição lateral à pessoa; 

− Quando possível manter distância superior a 1,5m; 

− Pelo risco acrescido de ocorrência de tosse nestes doentes utilizar, para além de 

máscara P2, óculos de proteção e/ou viseiras; 

− Evitar procedimentos geradores de aerossóis; 

− Evitar procedimentos que impliquem contacto com a cavidade oral; 

− Evitar utilização de equipamentos de utilização partilhada; 

− Utilizar uma abordagem conservadora no treino de alimentação e nas recomendações 

para gestão da disfagia, de modo a diminuir ao máximo o risco de ocorrência de 

complicações; 

− Evitar a realização de treino com válvulas de fala. 

https://apps.apple.com/us/app/smalltalk-oral-motor-exercises/id337145605
https://apps.apple.com/us/app/smalltalk-oral-motor-exercises/id337145605
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.happies.happiesfull&hl=pt_PT
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.happies.happiesfull&hl=pt_PT
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Nota 1: em situações em que não há alimentação per os (utilização de SNG ou PEG) não 

se recomenda intervenção. Caso a pessoa seja alimentada por SNG não é recomendável 

a colocação de PEG ou outras intervenções que requeiram procedimentos invasivos. 

 

Nota 2: dado o contexto atual, a disfagia pós-extubação poderá ocorrer com maior 

frequência, pelo que a sua identificação precoce é essencial para minimizar as 

complicações clínicas e o impacto na qualidade de vida da pessoa. 

 

 

 

 

Não tendo sido sido encontrados instrumentos, traduzidos e validados para o português 

europeu, apropriados/adequados para uso em Telessaúde, referenciam-se, como exemplo, 

os seguintes instrumentos como possíveis para a avaliação/caracterização da deglutição:  

 

− DOSS-Dysphagia Outcome Severity Scale (PE Escala de avaliação da 

gravidade da disfagia) https://doi.org/10.1007/PL00009595 Traduzida e 

validada para o português (Nogueira et al., 2015). 

 

− FOIS https://spmfrjournal.org/index.php/spmfr/article/view/108 Traduzida e 

validada para o português (Queirós et al.,2013) 

 

 

         - SWAL-QoL cancro cabeça e pescoço 

https://www.researchgate.net/publication/317471035_Validacao_da_versao_Portuguesa

_do_questionario_swalqol_em_doentes_com_patologia_oncologica_da_cabeca_e_pesc

oco Traduzida e validada para o português (Antunes, Vieira & Dinis-Ribeiro, 2015) 

 

− P-EAT-10 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2

Fs00455-015-9630-5 Traduzida e validada para o português (Nogueira et al., 

2015)  

 

− MCHFS-Montreal Children’s Hospital Feeding Scale (PE Escala de 

alimentação do Hospital Pediátrico de Montreal) 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.21281%

https://doi.org/10.1007/PL00009595
https://spmfrjournal.org/index.php/spmfr/article/view/108
https://www.researchgate.net/publication/317471035_Validacao_da_versao_Portuguesa_do_questionario_swalqol_em_doentes_com_patologia_oncologica_da_cabeca_e_pescoco
https://www.researchgate.net/publication/317471035_Validacao_da_versao_Portuguesa_do_questionario_swalqol_em_doentes_com_patologia_oncologica_da_cabeca_e_pescoco
https://www.researchgate.net/publication/317471035_Validacao_da_versao_Portuguesa_do_questionario_swalqol_em_doentes_com_patologia_oncologica_da_cabeca_e_pescoco
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2Fs00455-015-9630-5
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2Fs00455-015-9630-5
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.21281%2Frptf.2015.01
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2Frptf.2015.01 Traduzida e validada para o português (Lopes, Guimarães & 

Afonso, 2015)  

 

− Early Feeding Skills - Escala de Observação de Competências Precoces na 

Alimentação Oral https://doi.org/10.12707/RIV16070 Traduzida e validada 

para o português (Curado et al., 2017 

 

Referências bibliográficas – população adulta: 

 
− A Dynamic Image Quality Evaluation of Videofluoroscopy Images: Considerations for 

Telepractice Applications. Burns CL, Keir B, Ward EC, Hill AJ, Farrell A, Phillips N, Porter   

L. Dysphagia. 2015 Aug; 30(4):473-81. doi: 10.1007/s00455-015-9626-1. Epub 2015 May 27. 

− American Speech-Language-Hearing Association. ASHA Guidance to SLPs Regarding 

Aerosol Generating Procedures. Abril 2020 

− American Speech-Language-Hearing Association. Service Delivery Considerations in Health 

Care During Coronavirus. Abril 2020 

− Application of telepractice for head and neck cancer management: a review of speech language 

pathology service models. Ward EC, Wall LR, Burns CL, Cartmill B, Hill AJ.Curr Opin 

Otolaryngol Head Neck Surg. 2017 Jun;25(3):169-174. 

− Conducting Real-Time Videofluoroscopic Swallow Study via Telepractice: A Preliminary 

Feasibility and Reliability Study. Burns CL, Ward EC, Hill AJ, Phillips N, Porter LDysphagia. 

2016 Jun; 31(3):473-83. doi: 10.1007/s00455-016-9701-2. Epub 2016 Mar 15. 

− Coyle, J.L. (2012). Tele-Dysphagia management: an opportunity for prevention, cost-savings 

and advanced training. Int J Telerehabil, 4(1), 37-40. In: Journal of Telerehabilitation: 

telerehab.pitt.edu  

− Developing the system architecture for conducting synchronous paediatric feeding 

assessments via telepractice. Raatz M, Ward EC, Marshall J, Burns CL. J Telemed   Telecare. 

2019 Oct; 25(9):552-558. doi: 10.1177/1357633X19872091.  

− Economic Analysis of a Three-Arm RCT Exploring the Delivery of Intensive, Prophylactic 

Swallowing Therapy to Patients with Head and Neck Cancer during (Chemo) Radiotherapy. 

Wall LR, Kularatna S, Ward EC, Cartmill B, Hill AJ, Isenring E, Byrnes J, Porceddu SV. 

− European Society of Swallowing Disorders. Update on dysphagia in COVID-19. abril 2020 

− Examining user perceptions of Swallow IT: A pilot study of a new telepractice application for 

delivering intensive swallowing therapy to head and neck cancer patients. Wall LR, Ward EC, 

Cartmill B, Hill AJ, Porceddu SV.J Telemed Telecare. 2017 Jan; 23(1):53-59. doi: 

10.1177/1357633X15617887. Epub 2016 Jul 9. 

− Implementation of speech pathology telepractice services for clinical swallowing assessment: 

An evaluation of service outcomes, costs and consumer satisfaction. Burns CL, Ward EC, 

Gray A, Baker L, Cowie B, Winter N, Rusch R, Saxon R, Barnes S, Turvey J. J Telemed 

Telecare. 2019 Oct; 25(9):545-551. doi: 10.1177/1357633X19873248.  

− In: Journal of Telerehabilitation: telerehab.pitt.edu Case Reports: Trial Dysphagia 

Interventions Conducted via Telehealth, Stacy Gallese Cassel, Vol 8, No 2: Fall 2016 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.21281%2Frptf.2015.01
https://doi.org/10.12707/RIV16070
https://www.asha.org/SLP/healthcare/ASHA-Guidance-to-SLPs-Regarding-Aerosol-Generating-Procedures/
https://www.asha.org/SLP/healthcare/ASHA-Guidance-to-SLPs-Regarding-Aerosol-Generating-Procedures/
https://www.asha.org/SLP/healthcare/SLP-Service-Delivery-Considerations-in-Health-Care-During-Coronavirus/
https://www.asha.org/SLP/healthcare/SLP-Service-Delivery-Considerations-in-Health-Care-During-Coronavirus/
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− Malandraki, G. A., McCullough, G., He, X., McWeeny, E., & Perlman, A. L. 

(2011).Teledynamic evaluation of oropharyngeal swallowing. Journal of Speech Language & 

Hearing Research, 54 (6), 1497-1505. 

− Mashima, P. A., & Brown, J. E. (2011). Remote management of voice and swallowing 

disorders. Otolaryngologic Clinics of North America, 44(6), 1305-1316, viii. 

− Perlman, A. L., & Witthawaskul, W. (2002). Real-time remote telefluoroscopic assessment of 

patients with dysphagia. Dysphagia, 17 (2), 162-167. 

− Randomized controlled trial of a multisite speech pathology telepractice service providing 

swallowing and communication intervention to patients with head and neck cancer: Evaluation 

of service outcomes. Burns CL, Ward EC, Hill AJ, Kularatna S, Byrnes J, Kenny LM. Head 

Neck. 2017 May; 39(5):932-939. doi: 10.1002/hed.24706. Epub 2017 Feb 22. Adherence to a 

Prophylactic Swallowing Therapy Program during (Chemo) Radiotherapy: Impact of Service-

Delivery Model and Patient Factors. Wall LR, Ward EC, Cartmill B, Hill AJ, Porceddu SV. 

Dysphagia. 2017 Apr; 32(2):279-292. doi: 10.1007/s00455-016-9757-z. Epub 2016 Nov 14. 

− Royal College of Speech & Language Therapists. RCSLT guidance on personal protective 

equipment (PPE) and COVID-19. março 2020; 

− Sharma, S., Ward, E. C., Burns, C., Theodoros, D., & Russell, T. (2013). Assessing dysphagia 

via telerehabilitation: patient perceptions and satisfaction. International Journal of 

Speechlanguage Pathology, 15(2), 176-183. 

− Speech Pathology Australia. Speech Pathology Australia guidance for service delivery, 

clinical procedures and infection control during COVID-19 pandemic, abril 2020. 

− Tele-Dysphagia Management: An Opportunity for Prevention, Cost-Savings and Advanced 

Training, James Coyle, Vol.4, No.1, Spring 2012 

(http://telerehab.pitt.edu/ojs/index.php/Telerehab/article/view/6093) 

− Tele-Dysphagia management: an opportunity for prevention, cost-savings and advanced 

training. Coyle J. Int J Telerehabil. 2012 Apr 13; 4(1):37-40. doi: 10.5195/IJT.2012.6093. e 

Coltion 2012 Spring. Mashima PA, Brown JE. Otolaryngol Clin North Am. 2011 Dec; 

44(6):1305-16, viii. doi: 10.1016/j.otc.2011.08.007. Epub 2011 Sep 25. Review 

 

Referências bibliográficas – população pediátrica: 

 

− Abordagem do doente COVID pediátrico – Sociedade Portuguesa de Pediatria abril 2020 

− Kantarcigila, C.;  Sheppard, J.; Gordon, A.; Friel,K.; Malandraki,G.; A telehealth approach to 

conducting clinical swallowing evaluations in children with Cerebral palsy (2016) Research 

in Developmental Disabilities 55 (2016) 207–217 https://doi.org/10.1016/j.ridd.2016.04.008 

− Tele-Dysphagia management: an opportunity for prevention, cost-savings and advanced 

training. Coyle J. Int J Telerehabil. 2012 Apr 13;4(1):37-40. doi: 10.5195/IJT.2012.6093. 

eColtion 2012 Spring. Mashima PA, Brown JE. Otolaryngol Clin North Am. 2011 

Dec;44(6):1305-16, viii. doi: 10.1016/j.otc.2011.08.007. Epub 2011 Sep 25. Review 

− Telepractice for children with complex disability Guidelines for quality allied health services 

– University of Sidney 

− Telepractice for Pediatric Dysphagia: A Case Study, Georgia A. Malandraki, Melissa Roth, 

Justine Joan Sheppard, Vol. 6, No. 1, Spring 2014 

(http://telerehab.pitt.edu/ojs/index.php/Telerehab/issue/view/246) 

− Telepractice for pediatric Dysphagia: a case study. Malandraki GA, Roth M, Sheppard JJ. Int 

J Telerehabil. 2014 Sep 3; 6(1):3-16. doi: 10.5195/ijt.2014.6135. e Collection 2014 

Spring.Select item 25945216 

https://doi.org/10.1016/j.ridd.2016.04.008
http://telerehab.pitt.edu/ojs/index.php/Telerehab/issue/view/246
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− Telepractice for the Delivery of Pediatric Feeding Services: A Survey of Practice Investigating 

Clinician Perceptions and Current Service Models in Australia. Raatz MK, Ward EC, Marshall 

J.Dysphagia. 2019 Jul 30. doi: 10.1007/s00455-019-10042-9. 

− American Speech-Language-Hearing Association. ASHA Guidance to SLPs Regarding 

Aerosol Generating Procedures. Abril 2020 

− American Speech-Language-Hearing Association. Service Delivery Considerations in Health 

Care During Coronavirus. Abril 2020 

− Developing the system architecture for conducting synchronous paediatric feeding 

assessments via telepractice. Raatz M, Ward EC, Marshall J, Burns CL. J Telemed   Telecare. 

2019 Oct; 25(9):552-558. doi: 10.1177/1357633X19872091.  

− European Society of Swallowing Disorders. Update on dysphagia in COVID-19. abril 2020 

− IPOG COVID 19 survey report april 2020 

− Malandraki, G. A., McCullough, G., He, X., McWeeny, E., & Perlman, A. L. 

(2011).Teledynamic evaluation of oropharyngeal swallowing. Journal of Speech Language & 

Hearing Research, 54 (6), 1497-1505. 

− Royal College of Speech & Language Therapists. RCSLT guidance on personal protective 

equipment (PPE) and COVID-19. março 2020; 

− Speech Pathology Australia. Speech Pathology Australia guidance for service delivery, 

clinical procedures and infection control during COVID-19 pandemic, abril 2020. 

 

 

 

 

 

https://www.asha.org/SLP/healthcare/ASHA-Guidance-to-SLPs-Regarding-Aerosol-Generating-Procedures/
https://www.asha.org/SLP/healthcare/ASHA-Guidance-to-SLPs-Regarding-Aerosol-Generating-Procedures/
https://www.asha.org/SLP/healthcare/SLP-Service-Delivery-Considerations-in-Health-Care-During-Coronavirus/
https://www.asha.org/SLP/healthcare/SLP-Service-Delivery-Considerations-in-Health-Care-During-Coronavirus/

