
Estudo dirigido  

 Avaliação diagnóstica em pacientes Fissurados  

1) Qual o primeiro passo para uma boa e correta avaliação fonoaudiológica? 

2) Quais informações são essenciais antes de iniciar a anamnese? 

3) Qual a fase da gravidez mais importante para serem feitas a coleta de dados? 

4) Quais o tipos de cirurgias podem ter sido realizadas? 

5) Quais perguntas são importantes para identificar o adequado desenvolvimento psicomotor?  

6) Quais perguntas são importantes para identificar a aquisição da linguagem verbal? 

7) Quais perguntas são importantes para testar a capacidade de compreensão e expressão? 

8) Quais hábitos viciosos podem prejudicar a reabilitação do FLP? 

9) Quais os procedimentos utilizados para a avaliação fonoarticulatória? 

10) Quais aspectos devem ser observados nos órgãos fonoarticulatórios? 

11) Quais as características apresentadas em fissuras labiais uniram ou bilaterais? 

12) Os músculos do palato e da faringe participam de várias funções, tais como: 

13) Para avaliar a hipernasalidade e a emissão nasal com relação ao contexto fonético e as 

distorções, pode ser utilizados que recursos?  

14) O que o fonoaudiólogo deve avaliar no sistema estomatognático? 

15) O que se avalia referente a faringe? 

16) O que se avalia referente a sucção? 

17) O que se avalia referente a mastigação? 

18) Quais os tipos de deglutição podem ser identificados? 

19) Qual a manifestação mais importante da incompetência velofaríngea? 

20) O que deve ser verificado na avaliação vocal do FLP? 

21) Antes de ser encaminhado para fazer uma audiometria o que pode ser avaliado referente a 

saúde auditiva? 

22) Qual teste de ressonância pode ser realizado para avaliação velofaríngea, como é realizado? 

23) Além do teste de ressonância, que recursos podem ser utilizados na avaliação velofaríngea? 

24) Como é o modelo de avaliação da fala de Jack Bensen? 

25) O que deve ser verificado na avaliação respiratória? 

26) Que testes podem ser aplicados na avaliação da articulação? 

 

 

 



Estudo dirigido  

Tratamento em pacientes Fissurados 

1) A palavra (fala) depende de três fatores, quais? 

2) Qual a afirmação de Broca em 1922 sobre a fonação no pós-operatório de FLP? 

3) Os padrões de produção da fala são influenciados por quais fatores? 

4) Qual a função de exercícios de sopro? 

5) Qual o aspecto mais difícil para o tratamento de FLP? 

6) Os fonemas vocálicos /a/, /e/, /o/ ajudam a evitar hipernasalidade porque? 

7) O tratamento fonoaudiológico depende de uma série de fatores que ifluenciarão o resultado 

terapêutico, quais são? 

8) No que diz respeito a funcionalidade dos órgãos fonoarticulatórios é necessários que tipo de 

treino ? 

9) Qual tipos de exercícios de sopro podem ser indicados? 

10) Para a correção da deglutição atípica, que tipo de alimentos devem ser utilizados para o 

treinamento da deglutição? 

11) Porque deve se optar muitas vezes em realizar a terapia fonoaudiológica na frente do espelho? 

12) Quais os objetivos da terapia fonoaudiológica? 

13) Quais orientações devem ser dadas aos pais referente a estimulação da linguagem? 

14) Em relação a qualidade vocal, o timbre vocal deverá ser trabalhado de acordo com quais itens? 

15) Para que crianças maiores e pequenas possam automatizar fonemas que tipo de recursos 

podem ser utilizados? 

16) Cite 4 exercícios articulatórios. 

17) Cite 3 exercícios para fortalecimento de língua. 

18) Cite 3 exercícios para melhorar a competência velofaríngea (véu palatino). 

19) Quais as etapas principais da educação respiratória? 

20) Cite 1 exemplo de exercício respiratório. 

21) Explique as manobras: 

 



 

 

 

 

22) Desenhe e explique como deverá ser realizada a manobra: 

 

 

 

 



23) Explique o objetivo e as manobras abaixo: 

 

  

 

Bom estudo!  


