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APRESENTAÇÃO DO CURSO
Nos primeiros anos de vida, as crianças passam por um grande desenvolvimento cognitivo,
linguístico e motor responsável pelo ganho de maturidade essencial para o desenvolvimento de
várias competências. Durante esse desenvolvimento algumas crianças passam por dificuldades
na produção de sons de fala, voz e fluência. Obviamente, não é esperado que uma criança, por
exemplo com três anos de idade, tenha a mesma competência de produzir sons, palavras e
enunciados ou produzir um discurso com a mesma fluência de um adulto.

No entanto, nem sempre as crianças são referidas precocemente, mas quando a condição já é
persistente. A fim de prevenir consequências académicas, sociais e pessoais, a deteção precoce
é essencial. Sabe-se que algumas das dificuldades mencionadas previamente podem
desaparecer de forma espontânea num prazo de seis meses e há um número crescente de
evidência científica que nos permite diferenciar e compreender quais os fatores que aumentam
a probabilidade dessa remissão espontânea ou que são responsáveis pela sua cronicidade. É
necessário compreender e saber analisar essa informação, de forma a entender quando, porquê
e para quem devemos reencaminhar, como por exemplo para terapia da fala.

Este curso pretende fornecer aos profissionais de saúde uma visão geral do desenvolvimento da
fala, bem como as características compatíveis com distúrbios de voz e/ou gaguez ou taquifemia.
Estes são particularmente significativos, uma vez que são as perturbações mais frequentes nas
crianças.
Será abordada a distinção entre alterações e perturbações, com ênfase nos sons da fala, disfonia
e gaguez assim como taquifemia em crianças.

Como resultado das experiências e aprendizagens neste curso, pretende-se melhorar as
competências dos participantes na sua capacidade de:
• Identificar crianças em risco para perturbações dos sons da fala, disfonia infantil, gaguez e
taquifemia.
• Conhecer os fatores principais para a recuperação espontânea.

Jaqueline Carmona – Terapeuta da Fala, Linguista, Especialista 
Europeia em Fluência, Especialização em Perturbações da Fluência 
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DESTINATÁRIOS DO CURSO
Profissionais de Saúde – Não médicos

MAX. PARTICIPANTES
30 

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO
Análise curricular

REQUISITOS DE PRESENÇA
Presença em 90% das aulas

>> Reconhecer as definições e características de voz, fala e fluência

>> Discutir o diagnóstico de voz, fala e fluência suas comorbidades com outro diagnóstico(s) e 
diagnóstico diferencial

>> Conhecer os principais fatores para a recuperação espontânea

>> Desenvolver conhecimento sobre dados epidemiológicos

>> Analisar a fundamentação de um encaminhamento para a terapia de fala

COORDENAÇÃO >>

OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM >> CONHECIMENTO E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER
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AGENDA

2022 / NOVEMBRO

25 de NOV
9:00 – 19:00
@ Escola Superior de Saúde do Alcoitão

26 de NOV
9:00 – 19:00
@ Escola Superior de Saúde do Alcoitão

>> Produções típicas e atípicas

Diagnóstico diferencial

>> Perturbações dos sons da fala

Incidência e prevalência de perturbações dos
sons da fala

Fatores de risco

Atraso do desenvolvimento fonológico,
perturbação fonológica consistente e 
inconsistente, perturbação articulatória,
dispraxia verbal do desenvolvimento

Perturbação dos sons da fala persistente

>> Fluência: gaguez e taquifemia

Incidência e prevalência de gaguez e 
taquifemia

Fatores de risco

Benchmarks

>> Fluência: gaguez e taquifemia

Disfluência transitória vs. gaguez

Gaguez overt vs. gaguez covert

Gaguez neurogénica, psicogénica,
farmacológica, malingered e idiopática

Taquifemia: subtipos fonológico e sintático

> > Voz

Incidência e prevalência de patologias vocais

Fatores de risco

Patologia voca

Sistemas de classificação das perturbações
da voz

>> Encaminhamento para a terapia de fala e a 
importância da intervenção 
multidisciplinar
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DOCENTES

>> Inês Sofia, ST, MSc

>> Jaqueline Carmona, ST

>> Mónica Rocha, ST, PhD

TAXA de INSCRIÇÃO >> 50€
PROPINA >> 500€

INSCRIÇÃO E ADMISSÃO
As inscrições devem ser realizadas em https://www.essa.pt/portal/cursos/prr-cfri-fvf/

O participante considera-se inscrito após o pagamento da taxa de inscrição.

Após a inscrição, os participantes são admitidos por ordem de chegada desde que cumpram 
os critérios de admissão. Após a admissão, o participante deverá proceder ao pagamento da 
propina até 3 dias antes do curso começar.

BOLSAS
Este curso tem direito a atribuição de Bolsa a 100%

A atribuição da bolsa está sujeita às seguintes condições cumulativas:
Adulto maior de 23 anos (complete 23 anos, até 31 de Dezembro do ano que antecede a  
realização do curso)
- Residente no território nacional
- Pagamento da taxa de inscrição e da propina pelo participante
- Frequência do curso igual ou superior a 90% da duração do curso
- Aproveitamento do curso através da avaliação  

Data limite para inscrição: 18 de NOVEMBRO 2022

Para mais informação sobre o curso, por favor contacte:
info@ahed.pt ou +351 911 191 954

4/4

Este curso conta com o apoio de >>

CRÊDITOS >> 1 ECTS DURAÇÃO >> 20 HORAS
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