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Chegámos ao anunciado número 1 da Bem Dita, Revista de Terapia da Fala  com a edição de Inverno – já cantamos 

Águas de Março, mas o equinócio só se vai dar no dia 20. Desta vez, decidimos que a edição iria ao encontro do Dia 

Europeu da Terapia da Fala e do assunto abordado este ano: Perturbações da Leitura e da Escrita.

Perturbação Específica de Aprendizagem. Perturbação da Leitura e da Escrita. Dislexia. 

Disgrafia. Disortografia. Linguagem. Fala. Fonologia. Consciência fonémica. 

Pretendemos que, caso não reconheça alguma destas palavras e expressões, fique curioso para lá da revista. Estes 

são conceitos e entidades essenciais à compreensão dos fenómenos de perturbação da leitura e da escrita, sem os 

quais não conseguiremos ajudar as nossas crianças chegar a bom porto.

Não se esqueça, por detrás da avaliação, tratamento e acompanhamento destas dificuldades, entre outros 

profissionais, precisa sempre do terapeuta da fala. 

Convidamos-vos, assim, para a viagem nestas páginas. Decidimos começar pelo Quiz que o Departamento de  

Linguagem na Criança da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala criou para assinalar a data. Façamos primeiro um 

diagnóstico de como estão os nossos conhecimentos na área para depois mergulharmos nalgumas especificidades. 

Seguindo-se o Folheto Sobre as Perturbações da Leitura e da Escrita, dos materiais que a Associação Portuguesa de 

Terapeutas da Fala desenvolveu e disponibilizou aos seus sócios para partilha junto da sua comunidade.

Compilámos algumas informações com orientações para escolhas de formatação de texto acessível a pessoas com 

dislexia e deixámos uma sugestão de leitura sobre o tema.

Voltámos a dois projectos muito queridos para nós - De Porta Aberta, Dina&Tânia e Terapia Ocupacional Pediátrica 

pela mão de Marco Leão, porque têm muito para partilhar connosco sobre estes assuntos.

A terapeuta Sara Gaspar não quis deixar passar a data sem pensar nos mais pequeninos e partilhou uma proposta 

de jogos para tarefas de treino de fluência fonémica (esperamos que se divirtam!).

Finalizamos a abordagem do tema, com um passatempo à volta de algumas personalidades que se assumiram 

publicamente ou supõe serem portadoras de Perturbação da Leitura e da Escrita.

As últimas páginas remetem para algumas informações relacionadas com o Bem Dita Terapia – Grupo de Foco de 

Terapeutas da Fala, Programa Baby Signs e programação formativa, e levanta um pouco o véu para a edição de 

Primavera.

Sejam bem-vindos ao primeiro número efectivo da Bem Dita, Revista de Terapia da Fala. Contamos convosco 

enquanto leitores e também enquanto possíveis participantes nas nossas edições.

Saudações terapêuticas e... Feliz Dia Europeu da Terapia da Fala! Sandra Cruz

Terapeuta da Fala

Editora da Bem Dita, Revista de Terapia da Fala

editorial
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No âmbito das comemorações do Dia Europeu da Terapia da Fala, que este ano pretende 

sensibilizar a comunidade para as Perturbações da Leitura e da Escrita, o Departamento de  

Linguagem na Criança da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala criou um Quiz.

Quer testar o que sabe sobre as Perturbações da Leitura e da Escrita? Responda ao Quiz e 

descubra o quanto sabe sobre a temática, nas próximas páginas ou online, através da ligação:

https://pt.quizur.com/trivia/perturbacoes-da-leitura-e-da-escrita-o-que-sei-mgXo

https://pt.quizur.com/trivia/perturbacoes-da-leitura-e-da-escrita-o-que-sei-mgXo


55https://pt.quizur.com/trivia/perturbacoes-da-leitura-e-da-escrita-o-que-sei-mgXo

Quiz

O que sabe sobre 

Perturbações da Leitura e da Escrita?

VERDADEIRO?  ou  FALSO?

https://pt.quizur.com/trivia/perturbacoes-da-leitura-e-da-escrita-o-que-sei-mgXo
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Perturbações da Leitura e da Escrita?

VERDADEIRO?  ou  FALSO?

https://pt.quizur.com/trivia/perturbacoes-da-leitura-e-da-escrita-o-que-sei-mgXo
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Perturbações da Leitura e da Escrita?

VERDADEIRO?  ou  FALSO?

https://pt.quizur.com/trivia/perturbacoes-da-leitura-e-da-escrita-o-que-sei-mgXo
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Agradecemos a cortesia da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala 

na autorização para a reprodução dos seus conteúdos © SPTF 2020

https://pt.quizur.com/trivia/perturbacoes-da-leitura-e-da-escrita-o-que-sei-mgXo

Quiz

O que sabe sobre 

Perturbações da Leitura e da Escrita?

RESPOSTAS:

1/ 2/ 3/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 11/ 12/ 14/ 15 – Verdadeiro

4/ 10/ 13 - Falso

https://pt.quizur.com/trivia/perturbacoes-da-leitura-e-da-escrita-o-que-sei-mgXo




22



23



24



25



Agradecemos a cortesia da Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala 

na autorização para a reprodução dos seus conteúdos © APTF 2020

Os sócios da Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala encontraram na caixa do correio os 
seguintes materiais para disponibilização junto da sua comunidade:

- Dois suportes para folhetos;
- Folhetos sobre a atuação do Terapeuta da Fala;
- Folhetos sobre as perturbações da leitura e da escrita;
- Régua delineadora de leitura.

Todos os dias a fazer a diferença!

www.oterapeutadafalapodefazeradiferenca.org
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http://www.oterapeutadafalapodefazeradiferenca.org/?fbclid=IwAR15ukVUoK2hIAE7AMnCavpCSanScuyTZU8nCL92DGyVkmXl-UhwboAEuTA
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Referências:
http://dyslexiahelp.umich.edu/sites/default/files/go
od_fonts_for_dyslexia_study.pdf
https://clearhelper.blog/2009/12/14/web-site-
design-suggestions-for-people-with-dyslexsia/

http://dyslexiahelp.umich.edu/sites/default/files/good_fonts_for_dyslexia_study.pdf
https://clearhelper.blog/2009/12/14/web-site-design-suggestions-for-people-with-dyslexsia/


Bem Dita Biblioteca

Dislexia - Teoria, Avaliação e Intervenção
Ccord. Octávio Moura, Marcelino Pereira, Mário R. Simões
Editora Pactor
2018

ISBN: 9789896930776

Se trabalha com dificuldades de leitura&escrita 

este é um livro que deve ler.

Aqui, encontra respostas para:

- Quais as áreas cerebrais implicadas na leitura em ortografias alfabéticas?

- Quais os processos cognitivos utilizados na leitura?

- Como se comporta a dislexia em diferentes ortografias?

- Quais as implicações da consciência fonológica na aprendizagem da leitura?

- Será que a nomeação automática rápida influência o desempenho na leitura?

- Como classificar os erros de leitura com apoio nos critérios linguísticos?

- Como avaliar a dislexia em adolescentes e adultos?

- Formas de intervenção na dislexia.

Sabe aquele livro que lhe apetece sublinhar tudo, 
porque toda a informação é importante? É este!

Recomendação por Sara Gaspar

terapeuta da fala
30
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Conversas que nos ajudam a pensar e a integrar ideias 

e conceitos como fala, linguagem, fonologia, leitura&escrita, etc.

Por favor, siga as ligações para ver os programas recomendados.

Todos os conteúdos (c) De Porta Aberta

“A avaliação e a intervenção (...) da [e na] 

disortografia deverá estar baseada na classificação 

semiológica dos erros, pois, desta forma, pode-se 

compreender cada tipo de erro e os fatores cognitivos 

ou linguísticos implicados.” (Fernandez et al. , 2010)

É muito comum pedirem a nossa opinião 

sobre os erros da escrita em crianças. “Troca 

de letras” é uma das classificações mais 

usadas na caracterização ou identificação dos 

erros. Será que esta classificação fica por 

aqui? Nós achamos que há muito mais a dizer! 

Uma simples troca de letras?!

A dependência entre a oralidade e a escrita 

tem sido amplamente discutida na literatura. 

Esta é uma relação indiscutível mas... serão 

estas competências dependentes em todas as 

circunstâncias, ou manterão simultaneamente 

uma certa independência? Será que tudo o 

que acontece na oralidade, produzido em fala, 

acontece também na escrita? 

Escrevo porque falo?

https://youtu.be/RzC36tPxk8U

https://youtu.be/l3YxBqH9OMI

https://youtu.be/RzC36tPxk8U
https://youtu.be/l3YxBqH9OMI
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A Tânia apresenta à Dina um caso que avaliou 

recentemente. Para melhor acompanhar a 

discussão, vai buscar um lápis, um papel e tira 

notas! 

Compreender frases

“ O que é a Consciência Fonológica?”.

Para iniciar esta reflexão, propomos definir o 

que é a consciência, o que esta envolve e do 

que depende.

Tendo em conta a resposta a estas questões 

poderemos iniciar uma discussão sobre a 

definição de consciência fonológica, o que 

envolve, do que depende e como se 

desenvolve?

“Oreo começa com o mesmo som que Oriente” 
A consciência fonológica

A Dina e Tânia introduzem dois termos 

fundamentais para a discussão deste tema: 

unidades e tarefas .

A discussão sobre este caso reflete como a 

análise das respostas obtidas na aplicação de 

uma prova pode dar informações 

fundamentais para as orientações de 

intervenção. O caso discutido é interessante 

pela influência do domínio pragmático nas 

tarefas de compreensão da linguagem. Será 

que estas dificuldades se devem a 

dificuldades de compreensão das palavras, 

da estrutura da frase, ou serão outras as 

causas?

https://youtu.be/L3iqH1ewLVA

https://youtu.be/yZ_7kyLGaAs

https://youtu.be/L3iqH1ewLVA
https://youtu.be/yZ_7kyLGaAs


Perturbação do Desenvolvimento 

Perturbação Específica 

... da Linguagem Fonológica

De que estamos a falar?

33

Um tema que tantas perguntas levanta! 

O que é Dislexia?

Existem alguns critérios que excluem o 

diagnóstico e outros que devem estar 

presentes e identificados para que este termo 

faça sentido enquanto diagnóstico.

DISLEXIA

De Porta Aberta é um projecto com o apoiofacebook.com/De-porta-Aberta-103710567635816/

instagram.com/deportaabertadinaetania/

youtube.com/channel/UCWZ3INdJDAp7yVZ33US3DZg

deportaabertadinatania.com/

Agradecemos a cortesia das autoras na autorização 

para a reprodução dos seus conteúdos

De Porta Aberta ©

https://youtu.be/GTY2p4XSbjo

https://youtu.be/OWDP7n9aNs8

Com a terapeuta Gracinda Valido

http://www.facebook.com/De-porta-Aberta-103710567635816/
https://www.instagram.com/deportaabertadinaetania/
http://www.youtube.com/channel/UCWZ3INdJDAp7yVZ33US3DZg
https://deportaabertadinatania.com/
https://youtu.be/GTY2p4XSbjo
https://youtu.be/OWDP7n9aNs8
https://youtu.be/OWDP7n9aNs8
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Ok… 

... vamos começar por um ponto que vai fazer muita gente torcer o nariz:

Talvez não saiba, mas uma das principais causas de problemas de escrita manual é uma pobre instrução no 

processo de escrita! Ou seja, algumas crianças têm dificuldades de escrita, não só por problemas de 

desenvolvimento mas também porque não foram ensinadas a formar letras corretamente!

Hoje em dia, muitas escolas não ensinam caligrafia de forma explícita e cuidada. Há várias razões para isto. 

Acredita-se que as crianças farão a maior parte dos seus textos usando tecnologia (tablets, computadores e 

etc,) e não precisam, portanto, de escrever muito à mão (um erro enorme!!) e por outro lado, as escolas têm 

tempo limitado e uma carga de conteúdos tão grande para leccionar que acontece uma de duas coisas:

1) a escrita – processo físico de formar letras – recebe menos atenção ou

2) o ensino das letras passa para o pré-escolar e crianças cada vez mais novas estão a aprender a escrever!

Qual o problema deste segundo ponto? Normalmente as crianças não estão neurológica e fisicamente 

amadurecidas para uma tarefa tão complexa como a escrita manual!

Infelizmente, muitas pessoas não entendem o quão importante é escrever à mão para aprender a escrita. Eles 

também não entendem o papel que a formação de letras desempenha na capacidade das crianças escreverem 

frases, parágrafos e composições coerentes. Na verdade, estudos recentes indicam até que a capacidade de 

escrever à mão não está só relacionada com fazer uma letra bonita mas tem um impacto e uma relação até 

com as capacidades de leitura!!!
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O que podemos então fazer?

Primeiro compreender que desenvolver a escrita e desenvolver 

a motricidade fina são coisas completamente distintas.

Para que uma criança consiga pegar num lápis corretamente e escrever, ela deve ter boas 

capacidades de motricidade fina! MAS… essas capacidades não se desenvolvem à mesa, a escrever 

filas intermináveis da letra “a”.

As capacidades de motricidade fina desenvolvem-se durante o brincar com atividades construtivas e 

que envolvam o sistema tátil (ou sentido do toque) e o sistema propriocetivo (ou sentido da 

consciência do corpo).

Depois… a escrita é, também ela, uma atividade multissensorial, não basta termos uma 

caneta e papel para produzir letras! A escrita envolve a “imagem mental” das letras, o 

planeamento motor dos movimentos e uma boa coordenação olho-mão para desenhar 

exatamente a letra a que nos propomos, uma boa discriminação tátil para colocar a caneta 

no sítio certo na minha mão, e uma boa capacidade propriocetiva para saber que quantidade 

de força devo colocar nesta tarefa.

Quanto mais oportunidades a criança tem de se envolver em 

atividades em que use as suas mãos para explorar o ambiente e 

objetos, mais ela estará a desenvolver as suas capacidades manuais 

e de motricidade fina e consequentemente mais preparada vai 

estar para as exigências da escrita!
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Assim, as melhores estratégias para iniciar a escrita envolvem colocar o papel de lado e fazer uma 

abordagem multissensorial!

Os Terapeutas Ocupacionais trabalham normalmente sobre estes princípios! Se a escrita da sua criança a 

preocupa peça uma avaliação para que o terapeuta possa perceber qual a melhor forma de ajudar a sua 

criança a melhorar a sua escrita manual!

Atividades como escrever letras e formas simples em superficies 

mais rugosas (escrever com giz no chão ou no muro do quintal, por 

exemplo), pintura com dedos, fazer letras com plasticina, desenhar 

na espuma de barbear, etc. Estas são atividades que envolvem os 

sentidos do corpo de forma mais intensa e que vão ajudar a sua 

criança a aprender as letras de forma multissensorial e a armazenar 

na sua memória cinestésica (ou memória do movimento) a forma 

correta de desenhar as letras para a escrita!



Imagine que está há 4 anos da sua vida a aprender a conduzir um carro com 

mudanças manuais.

Imagine que, por razões completamente alheias à sua vontade, o leitor é 

descoordenado, não atina com direita e esquerda, tem dificuldade em diferenciar a 

primeira da terceira mudança e sempre que quer carregar na embraiagem carrega 

no travão. A sua inaptidão é quase total!

Tem um sentido de orientação incrível, é uma pessoa super inteligente e capaz de 

outras coisas maravilhosas, mas não atina com carros manuais.

Acha que é mau a conduzir, sente-se péssimo consigo mesmo e começa a detestar as 

lições de condução.

E, eis que descobre que existem carros automáticos, que lhe permitem ser super 

funcional, guiar o seu carro para todo o lado e focar-se no que realmente importa 

que é conduzir tranquilo sem atropelar nada nem ninguem enquanto leva a sua 

vida! 

Espetacular certo? 37



Não. Porque alguém diz que, se a 

maioria das pessoas do seu bairro 

conduz carros manuais, você também 

tem de conduzir. Só porque sim!

"O quê?! Mas... !"

Pois. Eu explico o meu tom irritado 

para quem já está a pensar em 

escrever ao provedor de justiça...

É que estou farto, farto de encontrar 

pessoas a dizerem-me que crianças 

com problemas de desenvolvimento, 

que não têm capacidades para segurar 

no lápis de forma adequada, que têm 

dificuldades de coordenação bilateral, 

motricidade fina, perceção visual, 

problemas de tónus muscular, e 

outros problemas sensoriais TÊM QUE 

ESCREVER LETRA CURSIVA... COMO 

TODOS OS OUTROS!

Uma criança que náo consegue 

aprender a escrever com letra cursiva 

não pode ser acusada de resistir à 

aprendizagem por ser preguiçosa, 

teimosa ou mal- criada.

Há outras necessidades que não 

podemos descurar. Não vamos deixar 

de dar insulina a determinada criança 

que tem diabetes. 

Da mesma forma, não vamos esperar 

que aquela menina, que usa óculos, 

leia sem eles ou continuar a fazer 

ditados para aquela criança com perda 

auditiva.

Falamos de respeitar necessidades e 

suportar o sucesso das crianças.
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A capacidade de escrever com uma 

bonita caligrafia não depende, nem é 

sinónimo, de inteligência ou sucesso, 

da mesma forma que crianças que têm 

uma letra feia não o fazem de 

propósito, por preguiça ou por “não 

quererem saber”.

Escrever à mão envolve tantas áreas 

do nosso cérebro em simultâneo que, 

para muitas crianças, é um desafio 

demasiado exigente. 

Escrever à mão é extremamente 

complexo, escrever com letra cursiva 

ainda o é mais!

O ponto é: temos de nos adaptar, 

constantemente. E é impensável que 

isso não aconteça na escrita manual 

também.

E talvez a razão para algumas pessoas 

insistirem tanto neste ponto é o 

desconhecimento do que se vai passar 

no futuro. 

Fica a antevisão:

- A criança vai-se massacrar durante 4 

anos para aprender a escrever letra 

cursiva e, no fim desses quatro anos, 

quando ela entrar no quinto ano... 

[SPOILER ALERT] Isto deixa de ser 

importante e provavelmente a criança 

começará a escrever letra de 

imprensa!

Sou contra a letra cursiva? Não. 

Sou contra a rigidez.
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EIS ALGUMAS RAZÕES PARA QUE ALGUMAS CRIANÇAS USEM LETRA DE

IMPRENSA EM VEZ DE CURSIVA

Por isso, naquelas crianças que estão a ter mais dificuldades na aquisição da escrita 

e na apresentação de uma boa caligrafia, pare de insistir por um bocado e avalie as 

dificuldades que não poderão ser explicadas por outros fatores. Contacte um 

terapeuta ocupacional para que possa avaliar a criança e ajudar a tomar a decisão 

(junto com a equipa educativa e pais) daquilo que será melhor para a criança.

A letra de imprensa faz-se de forma

segmentada, isto é, uma letra de 

cada vez, enquanto na cursiva, as 

letras ligam-se umas às outras. Para 

crianças com problemas de fluidez de 

movimento isto é muito dificil.

As letras de imprensa sao mais 

básicas, com traços mais simples. 

A cursiva requer um controlo muito 

maior dos movimentos finos.

A letra cursiva não é introduzida

Corretamente, na maioria das 

vezes, o que leva a que a criança 

possa estar a criar hábitos de escrita 

errados, muito dificeis de reverter.

A letra de imprensa é introduzida

primeiro e muitas crianças com 

necessidades especiais têm 

dificuldade na transição de imprensa 

para cursiva.

Agradecemos a cortesia da autorização para  a reprodução dos conteúdos a Marco Leão©

facebook.com/marcoleao.to
instagram.com/marcoleaoto
linkedin.com/in/marcoleao

marcoleaoto.pt
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http://marcoleaoto.pt/integracao-sensorial-afinal-falamos-de-que/
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Temos também disponíveis propostas de jogos de exploração 

da linguagem e da fala desenvolvidos em torno de obras da 

literatura para a infância da Editora Bruáa

Consulte-nos para mais informações
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por Sandra Cruz

jogo 
arte

Contêm

– 1 guião de jogos – com este 

guião, os pais saberão como 

explorar os jogos

– 4 pranchas grandes – para 

loto, intruso e divisão silábica

– 2 caixas abertas de papel

– 64 cartões de imagens

– 128 cartões com designação 

das imagens (letra cursiva e 

fonte acessível a pessoas com 

dislexia)

– 4 cartões tapa-intruso

– 2 tiras para sequenciação

– 1 tira para divisão silábica

– 10 botões de madeira

– inúmeras possibilidades de 

divertimento e aprendizagem
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Personalidades que ora se assumiram, ora se supõe serem portadoras de 
Perturbação da Leitura e da Escrita. A primeira pessoa a enviar-nos a lista de nomes 
com a identificação de cada uma delas, irá receber um prémio Bem Dita Terapia. 

Respostas para bemditaterapia@gmail.com, por ordem, da esquerda para a direita, 
1ª à 3ª linha.

Passatempo

mailto:bemditaterapia@gmail.com
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09 de Janeiro

20 de Janeiro

20 de Fevereiro

12 de Março

16 de Abril

14 de Maio

16 de Junho

2020

Lembramos...



Grupo de Foco
TERAPEUTAS DA FALA

5ªfeira, 12 de Março 
Recepção 21h, Reunião 21h30

Rua Padre António Nogueira Gonçalves, Lote 
4 nº12, 1º piso, Coimbra

Inscrição gratuita 
bemditaterapia@gmail.com
Lotação
12 terapeutas da fala

Sessão temática 

Leitura e Discussão do 

Código Ético e Deontológico 

do Terapeuta da Fala
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Embora já tenhamos muitos temas destinados para as sessões de 2020, não 
queremos deixar de vos abrir portas. Ainda há espaço para encaixar a Apresentação 
e Discussão de Casos Escrevam-nos, liguem, falem connosco. Isto é o que podemos 
garantir na discussão de casos no nosso GF:

- Apoio na organização dos casos para discussão
- Busca activa de colegas vocacionados para a área específica para 
acompanhamento da discussão
- Apoio na pesquisa científica e de entidades vocacionadas na área em questão 
(institucionais ou de materiais, por ex)
- Um espaço de cooperação e partilha, com a certeza de um círculo onde se 
sentirá seguro, em que todos partilhamos dúvidas, dicas e soluções

Este serviço é gratuito, o Bem Dita Terapia oferece a gestão logística dos Grupos de 
Foco, e o restante fica a cargo da disponibilidade de cada terapeuta da fala que 
gentilmente participa neles.

O ganho está no crescimento de cada um de nós, de todos, portanto.
Se se identifica com estas ideias, junte-se a nós!

Datas disponíveis: 

14 Maio, 16 Junho

DISCUSSÃO DE

CASOS CLÍNICOS

CONVITE À PARTICIPAÇÃO
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Lembramos os nossos serviços Baby Signs 

e, considerando o tema desta 

comemoração do Dia Europeu da Terapia 

da Fala, chamamos à atenção para o 

facto de que...

... um dos benefícios 

comprovados cientificamente 

deste programa é a 

PROMOÇÃO DA LITERACIA

Serviços Baby Signs® disponíveis

Sessões Gratuitas de Esclarecimento

Workshop para pais

Workshop Família

6 Aulas Papás & Bebés - Sign, Say & Play®

Aula ‘Hora do Bacio’

Aula ‘Especial Natal’

Workshop para Profissionais de 1ª Infância 

Certificação de Instituições Infantis

Sessões Semanais com ICI em Creche

Possibilidade de fazer o Programa em formato bilíngue 



BENEFÍCIOS COMPROVADOS CIENTIFICAMENTE

oReduz a frustração e aumenta a confiança

oPermite aos bebés a partilha do seu mundo

oAumenta o vínculo pais - bebé

oRevela o quanto os bebés são inteligentes

oPromove o desenvolvimento emocional Positivo

oAumenta a auto-confiança do bebé

oAjuda os bebés no desenvolvimento da fala

oPromove a literacia e o desenvolvimento intelectual

Ajudar os bebés a “falar” 
antes de saberem falar

facebook.com/BabySignsCoimbra

instagram.com/babysignscoimbra.sc

bemditaterapia.com/baby-signs-coimbra
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Próximas datas/ locais:

14 de Março – Workshop para pais na Bebés&Barriguitas, Coimbra

14 de Março – Workshop Profissionais no Bem Dita Terapia, Coimbra

28 de Março – Workshop para Profissionais no TerFala, Oliv. do Bairro

29 de Março – Workshop pais no TerFala, Oliv. do Bairro
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https://facebook.com/BabySignsCoimbra/
https://www.instagram.com/babysignscoimbra.sc/
https://www.bemditaterapia.com/baby-signs-coimbra
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Revista de TERAPIA DA FALA

Dia Mundial Da Voz

Esclerose Lateral Amiotrófica

Terapia da Fala no seu Domicílio

Dietas Adaptadas e Cosnistências Alimentares –
Implicações Nutricionais

Processamento Auditivo Central

Entre outros temas


