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ESTUDO DIRIGIDO PÓS FONOAUDIOLOGIA HOSPITALAR NEONATAL UVA  

 EMBRIOLOGIA 

1 Quais os 3 folhetos embrionários? 

2 O que o Ectoderma origina? 

3 Em que semana gestacional ocorre o desenvolvimento da face? 

4 Em que semana gestacional inicia a sucção e a deglutição faríngea? 

5  Em que semana gestacional ocorre a maturação do sistema auditivo? 

6 Que reflexo de defesa inicia  na 24ª semana gestacional? 

7  Que reflexos surgem por volta da 27ª e 28ª semana gestacional?  

8 Descreva a coordenação dos reflexos na 32ª, 34ª e 37ª semana gestacional. 

 

ROTINA DE UTI NEONATAL _ CONCEITUAÇÕES ESPECÍFICAS_ INTERVENÇÃO GLOBAL 

1) Quais as normas de Biossegurança para a atuação em UTI Neonatal? 

2) O que é o mecônio? O que indica quando o feto expele mecônio ainda no útero? 

3) Quais são os sinais avaliados no APGAR? Qual o objetivo de aplicar o índice de APGAR? 

4) Quais são as atuações da Fonoaudiologia na UTI Neonatal? 

5) O que a Fonoaudiologia verifica na UTI Neonatal? 

6) Como é a classificação segundo a idade gestacional dos Neonatos? 

7) O que se entende por bebê PIG, AIG ou GIG? 

8) O que se entende por RNBP, RNMBP, RNMMBP? 

9) Quais são os Subsistemas do processo de desenvolvimento neurocomportamental? 

10) Explique o que representa cada estágio dos sub-sistemas de organização 
neurocomportamental? 

11) Quais os sinais de estresse do subsistema autônomo? 

12) Quais os sinais de estresse do subsistema motor? 

13) Quais os sinais de estresse do subsistema dos estados de consciência? 

14) Quais os sinais de estresse do subsistema de interação? 

15) Como se caracteriza o neonato com prontidão para a Intervenção Fonoaudiológica? 
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ALOJAMENTO CONJUNTO 

1) Defina Alojamento Conjunto. 

2)  Como  é feita a seleção dos recém-nascidos que participam do alojamento conjunto? 

3) Como  é feita a seleção dos recém-nascidos que NÃO participam do alojamento conjunto? 

4) Como é feita a transição da alimentação por sonda para a via oral? 

5) O que é o MÉTODO MÃE CANGURU e quais suas vantagens? 

6)  O que é a Iniciativa Hospital amigo da criança? 

7) Quais os dez passos para o sucesso do Aleitamento Materno segundo o Hospital amigo da 
criança? 

 

 AMAMENTAÇÃO 

1) Quais as orientações para a preparação da mama no período gestacional? 

2) Quais os tipos de mama? Que tipo de bico necessita de intervenção para facilitar a pega? 

3) Quais as características do colostro?  

4) Qual a ação do hormônios para a mulher que amamenta? Quais as vantagens da 

amamentação para a mulher? 

5) Quais as vantagens da amamentação para o bebê? 

6) Como se caracteriza a pega correta? 

7) Como se caracteriza a pega incorreta? 

8) Quais as posturas indicadas durante o aleitamento materno? 

 

 SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO EM NEONATOS 

1) Quais os pré-requisitos para a Atuação Fonoaudiológica em Neonatologia? 

2) Qual a função posicional Musculatura Orofaríngea no RN? 

3) Quais as fases da deglutição? 

4) Descreva o conceito da formação de  pressão dirigida na deglutição. 

5) Descreva a função respiratória. 

6) Descreva sucção, deglutição, respiração em neonatos. 

7) Qual a importância do bulbo localizado no tronco cerebral para as funções estomatognaticas? 

8) Quais os mecanismos de defesa do sistema respiratório? 

9) A função da alimentação é uma atividade motora complexa, descreva. 

10) Como é a Biomecânica da Sucção Normal? 

11) Como é o padrão de sucção X  deglutição na sucção nutritiva? 
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12) Como é o padrão de sucção X  deglutição na sucção não nutritiva? 

13) Quais são os reflexos de defesa e quais são os adaptativos? 

14) Quais os mecanismos de defesa da tosse? 

15) Diferencie suckling e sucking? 

 

AVALIAÇÃO PERGUNTAS BASEADAS NOS PROTOCOLOS 

 

1) Qual a importância de se colocar o horário da avaliação no protocolo? 

2) O que se avalia na triagem comportamental do neonato? 

3) Quais reações são esperadas para o alerta ativo e alerta inativo? 

4) O que pode significar um neonato com cianose? 

5) Qual a freqüência cardíaca esperada para um neonato? 

6) O que é  saturação, que valores são considerados normais? 

7) O que se avalia no sistema estomatognático? 

8) O que é avaliação de sucção não-nutritiva e nutritiva? 

9) O que se observa na Sucçao nutritiva? 

10) Qual a importância de se ter uma adequada preensão labial durante a sucção? 

11) Qual o padrão de deglutição com SNN - Ritmo sucção/deglutição? 

12) Qual o padrão de deglutição com SN - Ritmo sucção/deglutição? 

13) Quais as possíveis Intercorrência durante Via oral (VO)  

14) Qual o motivo da finalização da alimentação ideal? 

15) Quais os motivos da finalização da alimentação indesejados? 

16) Se a mãe estiver com boa lactação e o bebê co a sucção presente e funcional qual deverá ser a 

sugestão da Fonoaudiologia? 

17) Quando o Neonato não tem condições de aimentação VO o que se deve sugerir para a nutrição 

do bebê?  

 

TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO NEONATAL 

 

17) Qual a importância da alimentação para o Récem nascido (RN)? 

18) Qual equipe que deve atuar em prol do RN? 

19) Como deve ser feita a transição da alimentação de sonda gástrica para via oral? 

20) Porque a  amamentação no seio materno é a maneira mais adequada de nutrir o bebê? 

21) Quantas células de defesa tem em 1 ml de leite? 

22) Quantas células de defesa tem em 1 ml de colostro? 
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23) Quais as característica do leite materno? 

24) Quais os dez passos para o sucesso no aleitamento materno? 

25) Quais as vias de alimentação alternativas? 

26) Descreva os benefícios da sucção não-nutritiva (SNN)? 

27) Qual a importância da SNN para o sistema gastrointestinal? 

28) Quais as características da Sucção-Deglutição na SNN e na SN? 

29) Cite asações da Prática Fonoaudiológica? 

30) Cite as Técnicas de Sucção Nutritiva para o RN prematuro? 

31) Como é a técnica do Finger Feeding? 

32) Como é a técnica de translactação? 

33) Quais os objetivos da estimulação oromiofuncional ou sensoriomotoraoral? 

34) Como é a técnica dos “Cotonetes Frios de Francine”? 

35) O que você acha sobre a atuação da Fonoaudiologia em Neonatologia? 

 

PATOLOGIA NEUROLÓGICA DO RN 

 

1) Como se caracteriza o Sistema Nervoso dos Neonatos? 

2) Quais são os tipos de sinapses? 

3) O que é anoxia? 

4) O que é hipoxia? Quais os prejuízos provenientes dessa intercorrência? 

5) Quais as diferenças de uma hipóxia em um RN a termo e um pré-termo? 

6) O que é hidrocefalia? Como se caracteriza? Quais as possíveis causas? 

7) Qual o tipo de tratamento para hidrocefalia? 

8) O que é anencefalia? Qual o prognóstico? 

9) O que é microcefalia? Quais são as alterações mais esperadas? 

10) O que é o corpo caloso? O que uma agenesia de corpo caloso pode ocasionar? 
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11) O que é Seqüência de Moebius? Como pode ser ocasionada? Qual a função do Nervo facial? 

 

BOM ESTUDO! 


