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 Aula Inaugural  
1. O que é operação sorriso?  

2. Como é conhecido cientificamente e vulgarmente as fissuras?  
 
Embriologia:  
1. Em que fase embriológico ocorrem a maioria das alterações na face?  

2. Quando ocorre o processo de neurulação e o que é?  

3. Quais são os 3 folhetos embrionários e o que eles originam?  

4. Quais as fases de formação do S.N.?  

5. O que origina o tubo neural?  

6. O que origina a crista neural?  

7. Como se divide o S.N.C.?  

8. Como se divide o S.N.P.?  

9. Como ocorre a formação da face?  

10. Por que podem surgir anormalidades na formação da face?  

11. Que evento tem importância na 4º semana de gestação, por quê?  

12. O que são arcos branquiais?  

13. Como se caracteriza cada arco branquial?  

14. Como é a formação facial entre a 7ª e 8ª semana de gestação?  

15. Que evento importante para o sistema estomatognático ocorre na 10ª semana de 
gestação?  

16. Que eventos do desenvolvimento são importantes por volta da 24ª semana de 
gestação?  

17. O que é o SUCKLING e quando ele inicia?  

18. Quando inicia o reflexo dos pontos cardeais e o que é?  

19. Por que a 34ª semana é tão importante para o desenvolvimento do sistema 
estomatognático?  

20. Quando a coordenação SxDxR está mais adequada?  
 
Alterações Morfofuncionais de Face no Respirador Oral 
 
1. Qual a importância da respiração nasal? 
2.Como se caracteriza o respirador oral/ 
3. Defina vias aéreas superiores e inferiores. 
4. Descreva a anatomia do nariz. 
5. Descreva a anatomia da cavidade nasal. 
6. Quais as funções da cavidade nasal? 
7. Quais são os seios paranasais e qual a função deles? 
8. Descreva as estruturas das vias aéreas inferiores. 
9. Como se caracteriza a rinite alérgica? 
10. Quais estruturas anatômicas compõem o septo nasal? 
11. Quais as conseqüências do desvio de septo? 
12. O que é hipertrofia de cornetos? 
13. Defina Pólipos nasais. 
14. Qual a função das Tonsilas Palatinas? 
15. Qual a função das Tonsilas Faríngeas? O que uma hipertrofia pode ocasionar? 
16. Qual a divisão para classificar as alterações encontradas em respiradores orais, 
segundo Marchesan? 



17. Quais são as principais alterações dos órgãos fonoarticulatórios nos respiradores 
orais? 
18. Diferencie deglutição atípica de deglutição adaptada, de disfagias. 
19. Quais as alterações posturais de um respirador oral? 
20. Descreva a matriz funcional de Moss. 
21. Quais as possíveis alterações auditivas em um respiraador oral? 
22. Qual a relação da respiração oral com o sono e com a aprendizagem? 
23. Quais as características sutis de indicação da respiração oral? 
24. Como se compõe a equipe multidisciplinar para o atendimento do respirador oral? 
Relate a função de cada membro da equipe. 
25. Descreva exercícios para o vedamento labial 
26. Descreva 5 exercícios para o fortalecimento de língua e 5 para lábio. 
27. Descreva 5 exercícios para o fortalecimento da musculatura velofaríngea. 
28. Descreva 5 exercícios para conscientização da respiração nasal. 
29. Descreva exercícios para relaxamento de Mento. 
30. Descreva a relação da postura com a voz e com a arcada dentária. 
 
   

 


