
Estudo dirigido  

 Cirurgias  

 

1) Quais profissionais devem estar envolvidos no tratamento de portadores de alterações 

morfofuncionais de face? 

2) Quando é realizado o diagnóstico de alterações morfofuncionais de face? 

3) Qual a importância da interdisciplinaridade? 

4) Quando deve ser operado o lábio em AMF? Como de denomina? Quais os pré requisitos? 

5) Quando deve ser operado o alvéolo dentário em AMF? Como de denomina? Quais os pré requisitos? 

6) Quando deve ser operado o palato em AMF? Como de denomina? Quais os pré requisitos? 

7) O que são cirurgias secundárias e qual sua importânica? 

8) O que se recomenda de tratamento pré-cirúrgico? 

9) Quais os Músculos do Palato? E qual seu suprimento nervosa? 

10) Quais as recomendações no pós-operatório das alterações morfofuncionais? 
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 Alimentação do Portador de Alterações Morfofuncionais de Face  

1) Quais são os reflexos orais? 

2) Defina suckling 

3) Defina sucking 

4) Qual o comportamento normal na sucção de neonatos? 

5) Defina SUCÇÃO NÃO-NUTRITIVA (SNN) e SUCÇÃO NUTRITIVA (SN). 

6) Quais as vantagens da amamentação no seio materno? 

7) Diferencie o colostro do leitematerno. 

8) Quais reflexos devem ser analisados na avaliação da sucção? 

9) Quais as possibilidade alimentação na Fissura pré-forame incisivo? 



10) Quais as possibilidade alimentação na Fissura transforame incisivo? 

11) Quais as possibilidade alimentação na Fissura pós-forame incisivo? 

12) Quais técnicas de aleitamento para crianças portadoras de fissuras labiopalatais? 

13) QUais os tipos de bicos de mamadeiras para fissurados? 

14) Relacione a função de cada bico. 

15) Quando indicar sondas orogástricas? 

16) Quando indicar sondas de gastrostomia? 
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 Capítulo 40 Tratado de Especialidades Disfunção Velofaríngea(DFV)  

1) O que é ressonância? 

2) Durante a produção de fala, como atua o trato vocal? 

3) Explique o mecanismo velofaríngeo (MVF)? 

4) O fechamento velofaríngeo é essencial para quais atividades? 

5) A DVF pode ser congênita ou adquirida, diferencie. 

6) O que é a teoria do controle do fluxo e pressão respiratórios? 

7) Qual o padrão-ouro para avaliação das DFV? 

8) Quais condições que predispõem o bebê com fissura labiopalatina a desenvolver uso de articulações 

compensatórias e velofaringe hipodinâmica? 

 

 

 

 


