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ESTUDO DIRIGIDO 

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? 
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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? 

 

AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM ONCOLOGIA 

1) Em quais etapas se divide a avaliação fonoaudiológica na investigação das Disfagias 

orofaríngeas?  

2) Como deve ser feita a anamnese?  

3) Quais são as perguntas fundamentais da anamnese em oncologia?  

4) Como se deve proceder quando não existir um informante familiar?  

5) Qual a correlação das perguntas referentes ao quadro respiratório com as Disfagias 

orofaríngeas?  

6) O que são sinais de hipoxemia?  

7) Qual a correlação das infecções de ouvido com Disfagias?  

8) Quais os objetivos do exame do paciente?  

9) O que é triagem comportamental?  

10) Defina disfagia leve. 

11) Defina disfagia moderada. 

12) Defina disfagia grave. 

13) Qual objetivo de deixar registrada a conduta fonoaudiológica após a avaliação? 

14) Quais orientações são fundamentais logo após a avaliação da deglutição? 
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TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO EM ONCOLOGIA 

1) Do que depende o sucesso da reabilitação Fonoaudiológica no paciente com câncer?  

2) Quais são as funções do sistema estomatognático? 

3) Quais estruturas anatômicas principais compõe o sistema estomatognático? 

4) Segundo Behlau, qual o plano terapêutico indicado para pacientes com ressecções menores que 50%? 

5) Segundo Logemann, qual o plano terapêutico indicado para pacientes com ressecções maiores que 50%? 

6) Como deve ser a orientação para a prática de exercícios na reabilitação de ressecções depois do câncer? 

7) O que é higiene oral proprioceptiva? Como deve ser realizada? 

8) O que são exercícios isotônicos e isométricos? 

9) O que é estimulação oromiofuncional? 

10) Qual o sentido do estímulo quando desejamos melhorar o tônus muscular? 

11) Qual o sentido do estímulo quando desejamos relaxar a musculatura? 

12) Quais técnicas possíveis podem ser testadas para a terapia de fala? 

13) Quais terapias podem ser aplicadas especificamente para disfagia mecânica? 

14) Qual o objetivo da terapia indireta da deglutição? 

15) Descreva a terapia direta da deglutição? 

16) Quais são os reflexos orais que podem se apresentar exarcebados? 

17) Como inibir o reflexo de mordida? 

18) Como realizar inibição de reflexo nauseoso ou de GAG? 

19) O que é xerostomia? 

20) Como é realizado a estimulação de salivação nos casos de xerostomia? 

21)  Quais são as manobras posturais? 

22) Paciente realizou uma glossectomia parcial na região posterior de língua, que manobras posturais podem 

ser indicadas para esse paciente? Explique. 

23) Quando pode ser utilizada à postura de cabeça inclinada para trás? Qual os cuidados que essa manobra 

exige e porque? 

24) Quais são os dois passos iniciais do tratamento fonoaudiológico em pacientes com disfagia mecânica? 

25) Quais exercícios vocais favorecem a fase faríngea da deglutição? Descreva-os. 

26) Quais são as manobras de proteção das vias aéreas? Disserte sobre cada manobra. 

27) O que os pacientes com mobilidade de língua reduzida em conseqüência de glossectomias parciais 

realizam para produzir alguns fonemas específicos? 

28) Que exercícios podem ser realizados para reabilitar glossectomias parciais da região posterior, quais as 

principais dificuldades apresentadas por esses pacientes? 
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29) Quais os objetivos dos exercícios de tônus e mobilidade da musculatura do sistema estomatognático nos 

tratamentos de disfagia?  

30) Que exercícios podem ser realizados para reabilitar hemiglossectomias, quais as principais dificuldades 

apresentadas por esses pacientes? 

31) Quais manobras podem ser usadas para proteção das vias aéreas? 

32) Referente à consistência alimentar, qual deve ser a sugestão da conduta fonoaudiológica? 

33) Defina ressecção subtotal e total, qual a diferença principal referente a prognóstico? 

34) Descreva como é realizada a manobra de Masako e quais os objetivos? 

35)  Qual o objetivo da deglutição com a cabeça fletida ou queixo para baixo? 

36) Qual o objetivo da Manobra de Mendelsohn? 

37) Qual o objetivo da fonação vocal “i “em intensidade média-alta e aguda? 

38) O que é crioterapia? 

39)  Quais os objetivos da crioterapia? Como deve ser realizado? 

40)  O que é termoestimulação? Qual o objetivo? 

CÂNCER INFANTIL 

1) Qual o câncer mais frequente em crianças? 

2) Quais os tratamentos mais frequentes? 

3) Porque o diagnóstico do câncer infantil é de difícil diagnóstico? 

4) Quais os sintomas para suspeita de câncer infantil? 

RESUMOS 

Resuma os artigos: 

1) ACUIDADE OLFATÓRIA E QUALIDADE DE VIDA APÓS A LARINGECTOMIA TOTAL 

2) CÂNCER DE LARINGE E FONOAUDIOLOGIA 

3) DESVANTAGEM VOCAL E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO NAS DISFONIAS APÓS LARINGECTOMIAS 

4) CÂNCER DE LARINGE: QUALIDADE DE VIDA E VOZ PÓS-TRATAMENTO 

Bom estudo! 


