Terapia da Fala
Sinais de alerta

LINGUAGEM
3-4 anos
> Tem compreensão fraca e não executa ordens de duas ideias;
> Não compreende as palavras “pouco/muito”, “grande/pequeno”;
> Não responde ou não faz as perguntas: O que é? Onde?;
> Tem dificuldade em exprimir-se e fá-lo essencialmente por gestos;
> Usa apenas frases simples e curtas;
> Fala só sobre um tópico específico;
> Tem discurso impercetível para estranhos;
> Não faz trocas de turnos num diálogo.

4-5 anos
> Não diz o nome das cores primárias;
> Não responde a perguntas: O que é? Porquê? Como? Quanto?;
> Não usa a linguagem socialmente;
> Não comunica com estranhos;
> Não faz diálogos.
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5-6 anos
> Pronuncia mal as palavras;
> Não conta o seu dia-a-dia nem histórias;
> Não usa frases complexas e não compreende noções de espaço e tempo;
> Não usa pronomes possessivos;
> Não fala dos seus sentimentos.

> 6 anos
> Não mantém o tópico de uma conversa ou responde fora do contexto;
> Precisa de repetição constante quando se lhe pede algo;
> Tem dificuldade na rima e nos sons das palavras.
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LEITURA E ESCRITA
> Tem dificuldades em evocar palavras quando está a conversar e em dizer
o nome de palavras de uma categoria;
> Tem dificuldades em repetir palavras sem sentido (pseudopalavras);
> Tem dificuldades nas rimas, dias da semana, cores, formas e números;
> Tem dificuldades no alfabeto e nas relações entre letras e sons;
> Tem dificuldades em juntar sons e formar palavras;
> Dá erros na escrita muito frequentes;
> Soletra a mesma palavra de formas diferentes;
> Evita ler em voz alta;
> Tem dificuldades no ritmo, velocidade e compreensão da leitura;
> Tem dificuldades em resumir e ordenar sequencialmente uma história;
> Trabalha lentamente e demora a aprender novos conceitos;
> Tem dúvidas nos problemas de matemática;
> Evita tarefas que envolvam ler e escrever.
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MOTRICIDADE OROFACIAL
> Tem dificuldades desde a sucção, na pega do biberão;
> Tem dificuldades na mastigação de alimentos sólidos;
> Faz força com a língua contra os dentes ou contrai os lábios para engolir;
> Respira pela boca;
> Ressona e baba-se;
> Acumula saliva nos cantos da boca;
> Uso prolongado da chupeta e biberão;
> Presença de maus hábitos orais, como sucção no dedo, ranger os dentes
e roer as unhas;
> Dores nos maxilares, dores de cabeça e ouvidos;
> Falta de força nos músculos da cara;
> Dificuldade em fazer movimentos com a cara, língua e lábios;
> Dificuldades de fala, como, por exemplo, “sopinha de massa”.
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VOZ
> Rouquidão persistente por mais de dez dias;
> Esforço, desconforto ao falar, cansaço ou enfraquecimento da voz;
> Voz áspera ou soprada (ar na voz);
> Falta de ar, a voz não sai ou desaparece de repente;
> Dificuldades no canto, em sustentar uma nota ao cantar;
> Tosse ou pigarreio (limpar a garganta) frequente;
> Sensação de queimadura, azia (refluxo gástrico);
> Garganta seca e sensação de corpo estranho na garganta;
> Alterações de ressonância (falar com a voz no nariz ou na garganta);
> Voz muito fraca, difícil de ouvir, ou tão forte que se torna incómoda;
> Voz monocórdica ou entoação exagerada;
> Voz muito diferente da “norma” tendo em conta a idade e género;
> Velocidade de fala muito acelerada;
> Fica sem ar no final das frases;
> Dicção ou articulação verbal cerrada, mexendo pouco a boca.
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FALA
> Não produz os sons seguidamente apresentados, nas devidas faixas
etárias.
3-4 anos
/p/
vogais

/b/
/m/

/t/

/n/

/k/ (carro,
queijo)

/f/

/d/

/ɲ/ (ninho)

/g/

/v/

/r/ (carro)

/s/ (sapo,
cinco, osso,
caça)

// (xaile,
chá, lápis,
escola)a

/l/
/ʎ/ (milho)

4-5 anos
/z/ (casa,
zebra,
exame)

/Ʒ/ (janela,
gelado)

/ṟ/ (pera,
corda,
comer)

/pl/, /bl/

/fr/

/tl/, /kl/

/vr/

/gl/, /fl/

/br/

5-6 anos
/pr/, /tr/,
/dr/, /kr/,
/gr/
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