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RESUMO 

 

Título: O Conhecimento dos Especialistas na Área da Medicina Dentária Acerca do Papel do 

Terapeuta da Fala Junto da População em que Actuam 

 

Palavras-Chave: Especialistas na área da Medicina Dentária; Ortodontia; Terapia da Fala; 

alterações do sistema estomatognático; trabalho em equipa 

 

A relação entre os Terapeutas da Fala (TF) e os especialistas na área da Medicina 

Dentária (EMD) surge como consequência de uma base anatómica e funcional comum, a 

cavidade oral. O trabalho conjunto entre estes profissionais é o foco desta investigação que 

reflete a realidade portuguesa. Objectivos: identificar a importância do trabalho em equipa 

entre TF e os EMD; identificar o conhecimento dos EMD relativamente à actuação do TF e 

identificar as situações de encaminhamento para o TF. Metodologia: foi elaborado e aplicado 

um questionário a 13 EMD. Resultados: os elementos da amostra consideraram a fala e a 

respiração (n=11), a deglutição (n=10), a estrutura e motricidade orofacial (n=9), a 

comunicação e a mastigação (n=7), como sendo as principais áreas entre as duas profissões. 

Apenas 7 inquiridos encaminharam pacientes nos últimos seis meses, dando maior relevância 

às fases antes e após tratamento ortodôntico. A maioria dos constituintes da amostra 

considerou a actuação do TF uma mais valia quer para o seu trabalho como para os 

utentes. Discussão/Conclusão: os EMD manifestaram algum conhecimento acerca da actuação 

do TF. Surgem algumas incongruências no que diz respeito aos benefícios envolvidos nas várias 

fases de encaminhamento. Os resultados mostram um caminho a percorrer no sentido de 

amadurecer esta parceria. 


