
Ciências da Saúde  

 
FONOAUDIOLOGIA x ODONTOLOGIA – SITUAÇÕES DE INTERDISCIPLINARIDADE. 
Ceres Fagundes Rodrigue, Danielle Cordazzo Klein, Gleice Fabiana Abiaga, Lauren Medeiros 
Paniagua, Silvia Maria Silva, Ana Valéria Vaucher, Maria José Blasckovisk. 

Há diversas situações em que o Fonoaudiólogo pode prestar colaboração efetiva ao Cirurgião-dentista. O 
fonoaudiólogo na terapia miofuncional utiliza procedimentos e técnicas para redução de padrões musculares 
inadequados (Segóvia, 1977), gerados por desequilíbrios musculares, com a eliminação das forças antagônicas que 
interferem nos padrões normais da mastigação, deglutição e articulação das palavras (D’ Agostino, 1977 e 1988). A 
importância de uma boa integração entre o Fonoaudiólogo e o Cirurgião-dentista é essencial para um tratamento 
clínico em pacientes com distúrbios craniofaciais orais com possíveis resultados satisfatórios, pois o trabalho do 
Odontólogo abrange aspectos estruturais ósseos e oclusais entre outros e o Fonoaudiólogo atua sob a musculatura 
orofacial. Esta pesquisa têm como objetivo verificar quais os casos que foram encaminhados para uma avaliação 
fonoaudiológica na área da mioterapia oral e em que situações possa ter havido interdisciplinaridade entre os 
profissionais Fonoaudiólogos e Odontólogos. Também promover a divulgação da Fonoaudiologia na área da 
mioterapia oral. Os dados foram coletados através da aplicação de um questionário composto de perguntas fechadas, 
respondido por profissionais da área da odontologia, que atuam em três Instituições na cidade de Porto Alegre. 
Através da análise preliminar dos dados, chegou-se às seguintes conclusões: de um total de 80 questionários 
respondidos verificou-se que 51 profissionais encaminharam seus pacientes para fonoaudiólogo por um ou mais de 
um motivo. Destes 52% encaminharam por má posicionamento de língua, 46% por hábitos parafuncionais, 17% por 
desordens temporomandibulares, 14% por má oclusão dentária e 11% por cirurgias ortognáticas. Do total de casos 
encaminhados, 36% dos cirurgiões-dentistas perceberam a eficácia do tratamento fonoaudiológico. Os dados obtidos 
revelam que nas Instituições pesquisadas de Porto Alegre, está ocorrendo a cooperação entre estes profissionais no 
que se refere à mioterapia oral. Podemos concluir através desta pesquisa que é possível uma interação entre 
Fonoaudiologia e a Odontologia. 
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