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A teleprática está a ser usada na avaliação e intervenção de uma ampla variedade de 

perturbações, tais como a Perturbação do Espetro do Autismo (PEA), Perturbações dos Sons da 

Fala, Perturbações da Linguagem e Perturbações da Aprendizagem (ASHA, nd; Boisvert, Lang, 

Andrianopoulos & Boscardin, 2010; Cason, Behl & Ringwalt, 2012; Coufal, Parham, Jakubowitz, 

Howell & Reyes, 2018; J. Rudolph & S. Rudolph, 2015; Keck & Doarn, 2014; Manning, nd; 

McDuffie, 2016; Molini-Avejonas, Rondon-Melo, Amato & Samelli, 2015; Neely, Rispoli, Gerow, 

Hong & Hagan-Burke, 2017; Snodgrass et al., 2017; Sutherland, Trembath, & Roberts, 2018; 

Wales, Skinner, & Hayman, 2017). 

O crescente corpo de pesquisa sobre o uso da teleprática para as perturbações da 

comunicação inclui muitos estudos que demonstram a comparabilidade da teleprática e da 

terapia presencial (ASHA, nd). Nesta comparação verifica-se que ambas promovem melhorias 

significativas em várias medidas de resultados, não havendo usualmente diferenças 

significativas entre os dois tipos de terapia. É, no entanto, necessária mais investigação 

(Coufal et al., 2018; Wales et al., 2017).  

A maioria dos estudos demonstram elevados níveis de satisfação dos pais, embora com 

referência à preocupação com o tempo de atenção das crianças, o seu envolvimento nas 

atividades e com questões relacionadas com os recursos existentes (necessidade de 

tecnologia, capacidade para a usar, internet, etc.) (ASHA, nd; Crutchley & Campbell, 2010; 

Molini-Avejonas et al., 2015; Sutherland et al., 2018; Wales et al., 2017). 

Como benefícios são muitas vezes apontados a redução/ausência de deslocações (reduzindo 

custos e ganhando tempo), a possibilidade de apoio a crianças e jovens que vivem em zonas 

rurais ou que se encontram mais isolados por diversos motivos, e a intervenção no contexto 

natural, encarando-se esta como uma possibilidade de contacto mais próximo com os 

pais/cuidadores, facilitando a colaboração e o seu envolvimento no processo de avaliação e 

intervenção (Manning, nd; Molini-Avejonas et al., 2015; Snodgrass et al., 2017; Sutherland et 

al., 2018).  

As recomendações para a implementação desta modalidade de terapia alertam para a 

necessidade de atenção aos elementos ambientais do atendimento. Será importante 

assegurar determinadas condições, nomeadamente as relacionadas com o equipamento 

(câmara, acesso à internet, auscultadores, plataforma – e.g. zoom,…) e com o contexto (calmo, 

sem ruído, adequada luminosidade, sem distrações, confortável, seguro), sendo necessário 

acautelar eventuais contratempos. Todas estas condicionantes requerem especial atenção no 

atendimento a crianças. Será também importante planear e preparar o posicionamento dos 

participantes, bem como dos diversos materiais a serem usados nas sessões (ASHA, nd; Jarvis-

Selinger, Chan, Payne, Plohman & Ho, 2008; Manning, nd; Snodgrass et al., 2017). 

Neste sentido, será importante aqui salientar a necessidade de verificação da existência dos 

recursos necessários para que se possa implementar a teleprática, destacando-se o acesso à 

tecnologia, um contexto apropriado e ainda a capacidade para resolver problemas que possam 



ocorrer. No atendimento a crianças, estas deverão estar acompanhadas, garantindo que todos 

os aspectos mencionados relacionados, quer com a preparação das sessões, quer no 

desenvolvimento das mesmas, possam decorrer adequadamente (ASHA, nd; Snodgrass et al., 

2017). 

Um outro aspeto a considerar está relacionado com as características dos clientes que 

poderão beneficiar desta forma de atendimento. Como os serviços clínicos se baseiam nas 

necessidades exclusivas de cada cliente, a teleprática pode não ser apropriada em todas as 

circunstâncias ou a todos os clientes, o que deverá ser avaliado antes do apoio se iniciar. São 

vários os aspetos que poderão influenciar a adequação dos serviços fornecidos por esta via: 

características físicas e sensoriais da criança, características cognitivas, comportamentais e / 

ou motivacionais, de comunicação, nível de escolaridade, idade, para além dos aspetos 

culturais, recursos de suporte, entre outros (ASHA, nd; Manning, nd). 

Relativamente à idade, importa salientar a existência de estudos que demonstram a 

possibilidade de intervenção dirigida a crianças a partir dos 4 anos e em idade escolar, sendo 

que em idades mais precoces e/ou em crianças com necessidades complexas de 

comunicação a investigação orienta para que a teleprática seja direcionada sobretudo para o 

treino e coaching dos pais/cuidadores (Coufal et al., 2018; J. Rudolph & S. Rudolph, 2015; 

Manning, nd; Wales et al., 2017; Snodgrass et al., 2017; Sutherland et al., 2018). 

A prestação de serviços de teleprática exige por parte do terapeuta um aprofundamento de 

conhecimentos e competências para realizar as adaptações necessárias nos processos de 

avaliação e intervenção, adequadas à tecnologia e que considerem as características de cada 

criança e cada família (ASHA, nd; Molini-Avejonas et al., 2015; Snodgrass et al., 2017).  

Os procedimentos e materiais podem necessitar de modificações/adaptações. Para além dos 

materiais tradicionais, o recurso a powerpoints e materiais interactivos (sites, aplicativos, 

jogos, vídeos,…) serão importantes para manter o envolvimento e interesse das crianças nas 

atividades. De igual modo, será também útil o recurso ao compartilhamento da webcam, ao 

compartilhamento de tela e dos recursos interativos, que a maioria das plataformas de 

videoconferência possuem (pode incluir opções para desenhar na tela e compartilhar o 

controle do teclado e do rato com a criança, permitindo que ela interaja diretamente com as 

atividades apresentadas no ecrã) (ASHA, 2020; Manning, nd). 

Por último, salienta-se que no processo de avaliação, a investigação parece identificar o 

formato da mesma, a capacidade e experiência do terapeuta, bem como a idade e 

características do cliente, como aspetos que poderão influenciar de algum modo os resultados 

(Manning, nd). Mais concretamente nas PEA, os estudos existentes salvaguardam que as 

avaliações de diagnóstico por esta via ainda não podem ser consideradas uma prática 

estabelecida (Sutherland et al., 2018). 

A prestação de serviços através da Teleprática tem mostrado ter um grande potencial na 

avaliação e intervenção em diversas condições importantes no âmbito da atuação do 

Terapeuta da Fala na Comunicação e Linguagem na Criança, reconhecendo-se a necessidade 

de mais investigação para sustentar as práticas a adotar (Boisvert et al., 2010; J. Rudolph & S. 



Rudolph, 2015; Molini-Avejonas et al., 2015; Neely et al., 2017; Snodgrass et al., 2017; 

Sutherland et al., 2018). 
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