Estudo Dirigido A1: Alterações Morfofuncionais de Face
Aula Inaugural
1. O que é operação sorriso?
2. Como é conhecido cientificamente e vulgarmente as fissuras?

Aula 1 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?

Aula 2 Alterações Morfofuncionais de face
1. Quais são os tipos de alterações morfofuncionais faciais?
2. Quais as principais síndromes que podem ocasionar malformações?
3. O que é a Síndrome de Apert?
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Defina micrognatia, retrognatia, prognatia.
Descreva as alterações morfofuncionais de língua?
O que é e qual o risco de uma glossoptose?
Quais os tipos de alterações de lábio?
Quais as Alterações Morfofuncionais de Palato?
O que são Alterações Morfofuncionais de Adquiridas? Exemplifique.

Aula 3 Etiologia
1. Qual a definição de fissuras labiopalatais?
2. Quais os grupos distintos de tipos de fissuras relacionados com a etiologia?
3. Qual a causa mais freqüente de fissuras labiopalatais?
4. Quais as causas possíveis das más formações craniofaciais?
5. Qual a incidência das fissuras, segundo a etnia?
6. Quais os tipos de fissuras segundo Spina?
7. Explique o que é uma fissura pré-forame incisivo?
8. Explique o que é uma fissura transforame incisivo?
9. Explique o que é uma fissura pós-forame incisivo?
10. Qual a classificação usual dos tipos de fissuras?
11. Classifique segundo Spina.
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Aula 4 e 5: Reabilitação Cirúrgica
1. Qual o objetivo da reabilitação estética e funcional?
2. O que envolve a interdisciplinaridade na reabilitação do portador de fissura?
3. Por convenção quando os protocolos orientam a intervenção cirúrgica no portador
de fissura?
4. O que é queiloplastia? Em que fase é indicada?
5. Qual técnica pode ser usada para a queiloplastia?
6. O que é alveoloplastia? Em que fase é indicada?
7. O que é palatoplastia? Em que fase é indicada?
8. Quando são necessárias cirurgias secundárias?
9. Qual a fase ideal para o início da intervenção ortodôntica?
10. Quais são os cuidados e orientações do pré-operatório de fissuras?
11. Quais as vantagens da intervenção precoce?
Aula 6: Alimentação FLP
1. Quando deve ser o primeiro contato dos portadores fissuras labiopalatinas (FLP)
com a fonoaudiologia?
2. Como se apresentam os reflexos orais no portador de FLP?
3. Quais são as funções do sistema estomatognático?
4. Como é o desenvolvimento da sucção?
5. Quando a sucção se torna voluntária?
6. Qual o comportamento normal da sucção de neonatos?
7. Como se caracteriza uma pega correta?
8. Qual a importância da postura durante a amamentação?
9. Quais os padrões de sucção?
10. O que é SNN?
11. O que é SN?
12. Quais as características do colostro?
13. Quais as vantagens da amamentação para a saúde materna?
14. Quais as vantagens da amamentação para o desenvolvimento do lactente?
15. Quais reflexos são pesquisados na avaliação da sucção?
16. Quais as dificuldades um portador de fissura pode apresentar ao se alimentar?
17. Como se caracteriza normalmente a amamentação na criança portadora de fissura
pré-forame incisivo?
18. Faça uma resenha do artigo indicado para a aula 6.
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