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Resumo: O atendimento clínico pode ser considerado como uma das formas de interação entre os acadêmicos de 
Fonoaudiologia e a comunidade. É a partir destes atendimentos que os alunos adquirem experiência clínica e 
articulam teoria e prática. OBJETIVO: Relatar a experiência de um grupo da alunas da fonoaudiologia durante 
a realização de atividades práticas/atendimentos clínicos. METODOLOGIA: Foi dada continuidade dos 
atendimentos clínicos de Fonoaudiologia durante o período de férias. Foram selecionados 06 pacientes que já se 
encontravam em atendimento na clínica de Fonoaudiologia da UFRGS, com o intuito de dar alta terapêutica para 
estes e, assim, liberar novas vagas para a comunidade. RESULTADOS: Durante o período de realização das 
atividades foram realizados atendimentos clínicos, discussões clínicas e teóricas. Dos 06 pacientes atendidos, 
apenas 01recebeu alta terapêutica. Dentre os pacientes atendidos observou-se um caso em especial. O paciente 
em questão apresentava um caso de anquiloglossia, popularmente conhecida como língua presa. O tratamento 
dos casos de anquiloglossia pode ser feito pela odontologia e pela fonoaudiologia. A melhor conduta nestes 
casos é a atuação conjunta destes, o que vai gerar melhores resultados para o paciente. Observamos durante 
atendimento deste que a interdisciplinaridade fono-odonto foi possível e de fato proporcionou resultados 
benéficos para o paciente este paciente. CONCLUSÃO: O atendimento fonoaudiológico durante as férias 
proporcionou aos alunos de fonoaudiologia o aprendizado e a possibilidade de articulação entre teoria e prática, 
além de proporcionar à comunidade a continuidade do tratamento fonoaudiológico durante o período de férias. 
Os alunos também puderam vivenciar um caso clínico com importante papel da interdisciplinaridade entre 
fonoaudiologia e odontologia. 
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