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Parecer CRFa 9 R nº 01/2021 de 22 de outubro de 2021. 

 

“Dispõe sobre a finalidade da contratação e 

sobre a capacitação de acompanhantes 

terapêuticos e facilitadores por 

fonoaudiólogos para atuação junto a 

clientes que realizam procedimentos 

fonoaudiológicos e necessitam destes 

serviços.” 

 I – Dos fatos  

O Conselho Regional de Fonoaudiologia da 9ª Região (CRFa 9 R) recebeu solicitação 

de fonoaudiólogos, esclarecimento sobre a atuação do acompanhante terapêutico ou 

facilitadores, contratados para colaborar na intervenção fonoaudiológica. Diante deste 

fato, foi criado um grupo de trabalho para analisar a demanda. 

 

II – Da fundamentação e da análise 

O modelo Denver de intervenção precoce foi desenvolvido para estimulação do 

desenvolvimento da comunicação, aprendizagem e socialização de crianças de 1 a 5 

anos, com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por uma equipe composta por 

qualquer profissional da educação ou da saúde, entre eles o fonoaudiólogo, que tenha 

certificação avançada neste modelo e acompanhante terapêutico (AT) treinado e 

supervisionado pelo profissional, para complementar a estimulação programada para o 

cliente autista nos momentos em que está em casa, na escola, além do contexto 

terapêutico, para que haja o trabalho intensivo que este cliente necessita. 

O método Applied Behavior Analysis (ABA) ou Análise do Comportamento Aplicada é 

uma intervenção intensiva, por isso deve ser desenvolvida em todos os ambientes em 

que a criança com autismo vive e baseia-se no reforço dos comportamentos adequados 

para incrementar a linguagem e as habilidades de comunicação, necessitando também 

de um acompanhante terapêutico. 

A Resolução CFFa nº 580, de 20 de agosto de 2020, que dispõe sobre a regulamentação 

da Telefonoaudiologia, prevê que as atividades de Telefonoaudiologia podem ou não 

envolver a presença de um facilitador, definindo este como um indivíduo sem 

necessidade de ter uma formação específica, localizado presencialmente com o cliente 

durante a atividade de Telefonoaudiologia, responsável por assistir o cliente e o 

profissional, conduzindo atividades de suporte tecnológico básico e auxiliando no 

preparo do paciente para a atividade e que este deve receber previamente treinamento 

adequado, sob responsabilidade de um fonoaudiólogo; 
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III – Da conclusão  

Mediante o exposto, o parecer técnico elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre a 

finalidade da contratação e sobre a capacitação de acompanhantes terapêuticos e 

facilitadores, do CRFa 9 R, é de que: 

1 O fonoaudiólogo poderá contratar ou solicitar a contratação de acompanhantes 

terapêuticos ou facilitadores, para auxiliar o cliente nas atividades que a intervenção 

fonoaudiológica necessitar. 

2 O fonoaudiólogo deverá possuir uma cópia do documento comprobatório da 

capacitação, no caso do acompanhante terapêutico, no método de trabalho que irá 

desenvolver. 

3 O fonoaudiólogo deverá capacitar e supervisionar os acompanhantes terapêuticos ou 

facilitadores, que prestam serviço a seus clientes, para que possam desenvolver essa 

atividade de modo adequado e não incorram em erros que possam prejudicar os clientes 

4 O fonoaudiólogo é responsável pelas ações do acompanhante terapêutico ou do 

facilitador, que foram capacitadas por ele. 

5 O fonoaudiólogo não deverá contratar ou instruir os acompanhantes terapêuticos ou 

facilitadores para executar atividades privativas do profissional fonoaudiólogo. 
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