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INTERVENÇÃO 

DO TERAPEUTA 

DA FALA EM 

DISARTRIA



w
w

w
.i
p

n
p

.p
t

INTERVENÇÃO DO TERAPEUTA DA 

FALA EM DISARTRIA

Duração: 8 horas

Este curso pretende sistematizar a prática de avaliação, diagnóstico e intervenção do Terapeuta 

da Fala enquanto profissional de excelência na atuação com esta área. A formação encontra-se 

dividida em 3 módulos que serão lecionados por uma Terapeuta da Fala  com experiência em 

neurologia - vertente adultos e mais especificamente, na área das perturbações motoras da fala 

adquiridas.

1. Sistematizar a prática clínica de avaliação, diagnóstico e intervenção em disartria.

2. Aplicar técnicas específicas de avaliação e intervenção com disartria.

3. Desenvolver competências de raciocínio crítico através da exploração de estudos de caso e 

recursos audiovisuais.

APRESENTAÇÃO

OBJETIVOS

1.  Introdução as perturbações adquiridas da fala no adulto 

- Bases neurológicas do controle motor para a fala e das suas patologias.

- Definição, categorização e diferenciação entre os quadros de disartria. 

- Relação entre MOF; Deglutição e Disartria.

2.  Avaliação das perturbações adquiridas da fala no adulto 

- Avaliação. 

- Tipos de informação, a sua análise/interpretação e formas de registo. 

- Diagnóstico diferencial.

3. Intervenção sobres as perturbações adquiridas da fala no adulto 

- Teoria da aprendizagem motora 

- Estratégias gerais: de compensação/maximização 

- Terapia direta sobre componentes específicos: 

- Articulação  

- Respiração e fonação. 

- Prosódia. 

- Ressonância e disfunção velar. 

- CAA em disartria. 

- Planeamento em disartria. 

- Medidas de avaliação da eficácia da intervenção. 

- Outras intervenções.

CONTEÚDOS

Estudantes Universitários do Curso de Terapêutica da Fala. Profissionais na área da Terapia da Fala.

DESTINATÁRIOS

Mestre Adelaide Dias - Terapeuta da Fala na U.L.S. Matosinhos - Hospital de Pedro Hispano; 

Licenciada em Terapia da Fala pela Escola Superior de Tecnologias e Saúde do Porto; Mestre 

em Bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; Pós-Graduada em Disfagias 

Orofaríngeas pelo Instituto Superior de Saúde do Alto Ave; Formadora Certificada desde 2003; 

Estágio Internacional em Disfagia Orofaríngea; Experiência em Disfagia Orofaríngea Neurológica 

(Hospitalar) desde 2003.

FORMADORA


