
 

 

 
 
 

Estudo Dirigido Fonoaudiologia Oncológica 
 

Aula I 

1) O que é câncer? 

2) O que é um tumor maligno?  

3) O que é um tumor benigno? 

4) O que é metástase? 

5) Quais etiologias principais de câncer? 

6) Quais os fatores de risco de natureza ambiental? 

7) Qual o principal fator de natureza ambiental que ocasiona câncer? 

8) Como é o comportamento das células cancerosas? 

9) A Fonoaudiologia oncológica trabalha em que? 

 

Aula II Estudo da Anatomia para o entendimento do Impacto das ressecções 

1) Quais são as funções estomatognáticas? 

2) Quais são as funções da mastigação? 

3) Quais são os músculos da mastigação? 

4) Quais são os músculos elevadores da mandíbula? 

5) Quais são os músculos depressores da mandíbula? 

6) Quais são os músculos auxiliares da mastigação? 

7) O que é ATM? 

8) Quais os movimentos da ATM? 

9) Quais são os músculos da mímica facial? Identifique-os na figura. 

10) Quais são as fases da mastigação? 

11) Quais são os músculos do palato? 

12) Quais são os nervos que inervam a língua? 

13) Quais as funções da língua? 

14) Quais são as glândulas salivares? 

Aula II Terapêuticas: medicamentosa, radioterapia, quimioterapia. 

Disfagia Mecânica 

15) Quais são os músculos constritores da faringe e o que um câncer na faringe poderia 

ocasionar? 

16) O que é deglutição? 



 

 

17) Quais as fases da deglutição? Descreva-as. (Pesquisem essa questão nos livros 

indicados) 

18) Qual o conceito da formação de pressão dirigida? 

19) Quais são as quatro válvulas de alimentação? 

20) O que é disfagia mecânica? 

21) Qual o efeito da radioterapia na deglutição? 

22) O que é e qual o efeito da quimioterapia na deglutição? 

Aula III Impacto dos tumores e ressecções de cabeça e pescoço 

23) Qual o impacto das ressecções de lábio na comunicação? Relacionem na 

comunicação os fonemas mais prejudicados. 

24) Qual o impacto das ressecções de língua na comunicação? 

25) Qual o impacto das ressecções de mandíbula na comunicação? 

26) Qual o impacto das ressecções de soalho da boca na comunicação? 

27) Qual o impacto das ressecções de maxila na comunicação? 

28) Qual o impacto das ressecções de nasofaringe na comunicação? 

29) Qual o impacto das ressecções de palato mole na comunicação? 

30) Qual o impacto das ressecções de lábio na deglutição? 

31) Qual o impacto das ressecções de Faringe na deglutição? 

32) Qual o impacto das ressecções de língua na deglutição? 

33) Qual o impacto das ressecções de mandíbula na deglutição? 

34) Qual o impacto das ressecções de soalho de boca na deglutição? 

35) Qual o impacto das ressecções de maxila na deglutição? 

36) Qual o impacto das ressecções de nasofaringe na deglutição? 

37) Qual o impacto das ressecções de palato mole na deglutição? 

38) O que é uma traqueostomia? Quando é indicada? 

39) Quais as complicações clínicas de uma traqueostomia?  

40) Qual a etiologia do câncer bucal? 

41) Quais os objetivos da avaliação fonoaudiológica? 

42) Quais as mudanças na mastigação e na deglutição de pacientes glossectomizados? 

(Vide artigo) 

43) O que é o câncer espinocelular oral? Qual o impacto na cavidade oral? (Vide artigo) 

44) Quais fatores interferem no prognóstico do câncer labial? (Vide artigo) 

45) Quais os tipos de tratamento no câncer de lábio? 

 



 

 

 

 

 

Aula IV Câncer de laringe 

1) O que é o câncer de laringe? 

2) São freqüentes metástases em câncer de laringe? Justifique. 

3) Em que parte da laringe é mais freqüente o câncer? 

4) Quais os principais fatores de risco parra o câncer de laringe? 

5) Qual a probabilidade de cura para um paciente que retirou um com sucesso um câncer 

de laringe, mas continua a ser tabagista? 

6) Como são divididas as ressecções laríngeas? 

7) Quais tratamentos são indicados antes das ressecções? Com qual objetivo? 

8) Como podem ser divididas as laringectomias parciais? 

9) De forma geral, o que afetam principalmente as ressecções verticais? 

10) De forma geral, o que afetam principalmente as ressecções horizontais? 

11) Quais são os tipos de laringectomias parciais verticais? 

12) O que é uma cordectomia? 

13) O que é uma laringectomia parcial horizontal supra-glótica? Quais estruturas podem 

ser retiradas? 

14) Com o objetivo de minimizar os efeitos na deglutição, que técnica cirúrgica pode ser 

utilizada? 

15) Qual o objetivo principal da terapia fonoaudiológica em um caso de laringectomia 

parcial horizontal supra-glótica? 

16) O que é uma laringectomia total? 

17) O que é um esvaziamento cervical, quando é realizado? 

18) Porque o paciente laringectomizado total costuma ser secretivo? 

19) Qual o impacto da laringectomia total? 

20) Quais as possíveis formas de restabelecer a comunicação? 

21) O que é voz esofágica? 

22) Como é a qualidade vocal da voz esofágica? 

23) O que é o Vibrador laríngeo, como se  utiliza, como é a qualidade vocal?  

24) O que é a prótese fonatória?  

25) Como é utilizada a prótese fonatória? Quais os tipos de próteses fonatórias? 


