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RESUMO 

 

Título: A confiança do Terapeuta da Fala na sua Prática em Comunicação Aumentativa e 
Alternativa e Tecnologias de Apoio 
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A comunicação aumentativa e alternativa (CAA) e as tecnologias de apoio (TA) é uma área de 

interesse para os terapeutas da fala (TF) quer ao nível da sua intervenção quer investigação. 

Objectivos: identificar em que área(s) os TF intervêm com CAA e TA; medir a confiança dos TF 

relativamente à sua prática em CAA e TA; medir os factores que influenciam a confiança dos TF 

na sua prática e medir os meios que os TF consideram que podem contribuir para o aumento 

da confiança na sua prática. Metodologia: este é um estudo descritivo e transversal. A amostra 

é constituída por 19 Terapeutas da Fala. Os dados foram recolhidos através de uma ficha de 

caracterização sócio-demográfica e de um questionário de auto-preenchimento. Resultados: 

Os resultados mostram que as áreas são a Comunicação (78,9%, n=15) e a Linguagem oral 

(10,5%, n=2). Os TF sentem menor confiança em relação a localizar as fontes de financiamento 

(6,01±2,97) e consideram a boa relação com a equipa com quem trabalham (9,80±1,34) o 

factor que mais contribui para a sua confiança. Como meio para aumentar a confiança na 

prática em CAA e TA os TF consideram a aposta na formação especializada no ensino superior 

(9,27±1,73). Discussão/conclusão: os TF, devido possivelmente, à baixa frequência de casos e 

aos poucos anos de exercício profissional, consideram ter menos confiança em alguns aspectos 

relacionados com a sua prática, tornando-se por isso o apoio da equipa e a formação 

essenciais para o aumento da sua confiança.  

 


