
 

 

ESTUDO DIRIGIDO 

Anatomia da Deglutição 

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? 

15) Quais são os músculos constritores da faringe? 

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? 
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Disfagias conceitos, diagnóstico e graus de severidade 

1) Quais os tipos de disfagia? 

2) Diferencie deglutição atípica, deglutição adaptada e disfagia. 

3) Quais os objetivos da deglutição? 

4)  O que é disfagia? 

5)  Qual a etiologia das disfagias? 

6) Quais os ambientes possíveis para a atuação do fonoaudiólogo nas disfagias? 

7) Quais conhecimentos um fonoaudiólogo deve ter para atuar em pacientes com disfagia? 

8) Qual o conceito mais completo de disfagia? 

9) O que a nossa legislação preconiza sobre a aspiração endotraqueal? 

10) O que relata nossa legislação sobre ausculta cervical? 

11) Quais as funções do fonoaudiólogo perante a equipe de saúde? 

12) O que a legislação afirma sobre o fonoaudiólogo prescrever a consistência de dieta alimentar? 

13) Quais as funções do fonoaudiólogo na execução do exame de videofluoroscopias? 

14) Quais as funções do fonoaudiólogo na execução do exame de eletromiografia?  

15) Qual tipo de avaliação de deglutição deve ser priorizada? 

16) Quais os métodos instrumentais que podem ser realizados após a avaliação clínica fonoaudiológica? 

17) Quais são os graus de comprometimentos das disfagias? Explique. 

18) Defina disfagia leve. 

19) Defina disfagia moderada. 

20) Defina disfagia grave. 

21) Quais os benefícios do serviço fonoaudiológico para a nutrição dos pacientes? 

22) Quais os benefícios do serviço de fonoaudiologia para redução dos custos hospitalares? 

23) Quais os benefícios do serviço de fonoaudiologia para a redução de comorbidades e mortalidade? 

 

Disfagia Neurogênica 

 

1) Qual a incidência de disfagia orofaríngea em UTI? Qual a prevalência de causa neurológica e qual grau de 

disfagia é mais incidente? 

2) O que é Acidente Vascular Encefálico? Quais os tipos e incidência? 

3) Quais os sistemas de irrigação cerebral? 

4) O que é o polígono de Wyllis? 



 

 

5) Qual o território cortical de irrigação da artéria cerebral média? Quais sintomas um paciente pode apresentar 

após um AVE nessa artéria? 

6) Qual o território cortical de irrigação da artéria cerebral anterior? 

7) Qual o território cortical de irrigação da artéria cerebral posterior? 

8) Quais as principais manifestações clínicas do AVE? 

9) Qual a correlação da lesão encefálica e a disfagia em pacientes adultos com AVE? 

10) Qual o predomínio de sintomas no AVE localizado no córtex cerebral? 

11) Qual o predomínio de sintomas no AVE localizado na área subcortical? 

12) Qual as alterações de deglutição mais comumente encontradas após a ocorrência de AVE? 

13) Qual a relação da disfagia e a relação entre o grau de severidade e o nível de comprometimento neurológico? 

14) Qual a correlação entre os achados clínicos da deglutição e os achados da tomografia computadorizada de 

crânio em pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico na fase aguda da doença? 

15) Qual a incidência e o custo de episódio de pneumonias aspirativas? 

Disfagia em Terapia Intensiva 

1) Qual a atuação da fonoaudiologia na Unidade de Terapia Intensiva? 

2) Qual o objetivo da UTI? 

3) Quais profissionais fazem parte da equipe multidisciplinar da UTI? 

4) Qual a função do fono na equipe multi? 

5) O que é intubação orotraqueal (IOT)? 

6) Porque a IOT é prejudicial para a deglutição? 

7) Quando deve ser feita a avaliação da deglutição de alimentos após extubação em adultos e idosos? 

8) O que pode provocar a IOT prolongada? 

9) A IOT isoladamente é causa de disfagia? Explique. 

10) Qual a comparação das habilidades de deglutição e alimentação entre pacientes extubados, com e sem dano 

cerebral? 

11) O que é traqueostomia? 

12) Quais as vantagens da reabilitação da deglutição em pacientes traqueostomizados disfágicos sob ventilação 

mecânica em unidades de terapia intensiva? 

13) Quais os impactos da traqueostomia na deglutição? 

14) Quais os impactos da traqueostomia na comunicação? 

15) Quais os tipos de cânulas de traqueostomia? 

BOM ESTUDO! 


