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RESUMO 

 

Ferlin F. Influência das consoantes de alta e baixa pressão intraoral sobre a 
nasalidade e nasalância da fala [dissertação]. Bauru: Hospital de Reabilitação de 
Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Objetivo: Determinar o estímulo de fala que melhor identifique a hipernasalidade, 

comparando-se a nasalidade e a nasalância da fala em estímulos de alta e baixa 

pressão intraoral em indivíduos com fissura labiopalatina. Material e Método: 

Foram avaliados 44 indivíduos com fissura de palato±lábio previamente reparada, 

ambos os sexos e idades entre 6 e 59 anos, regularmente matriculados na 

instituição. Os participantes foram submetidos à nasometria e à gravação de fala em 

sistema de áudio, simultaneamente. As amostras de fala foram compostas por dois 

conjuntos de cinco sentenças, sendo um com predomínio de consoantes de alta 

pressão intraoral (AP) e outro, composto exclusivamente por consoantes de baixa 

pressão intraoral (BP). A nasalância, expressa em porcentagem, foi determinada 

para as amostras AP e BP. Três examinadores experientes classificaram as 

amostras AP e BP quanto ao aspecto da nasalidade, de acordo com uma escala de 

4 pontos (1=hipernasalidade ausente, 2=hipernasalidade leve, 3=hipernasalidade 

moderada, 4=hipernasalidade grave). A significância entre os escores de nasalância 

AP e BP foi verificada por meio do teste t pareado e entre o grau de nasalidade, o 

teste de Wilcoxon, adotando-se o nível de significância de 5%.  A concordância intra 

e interexaminadores foi determinada pelo coeficiente de Kappa e suas proporções 

para as amostras AP e BP interexaminadores foram comparadas por meio do Teste 

Z. Adicionalmente, a correlação entre os dois métodos foi verificada pelo coeficiente 

de correlação de Spearman. Resultados: Os escores de nasalância médios±DP 

obtidos para as amostras AP e BP foram, respectivamente, 31±15% e 31±12%, não 

havendo diferença significante entre as duas amostras (p=1,0). A concordância 

interexaminadores foi maior para as amostras AP. A diferença da nasalidade média 

entre as duas amostras mostrou-se significante (p=0,05). A correlação entre os 

escores de nasalância e hipernasalidade mostrou-se forte para a amostra AP e 

substancial para a amostra BP. Conclusão: A amostra de fala com consoantes de 

alta pressão intraoral mostrou-se mais eficiente na identificação da hipernasalidade, 

uma vez que proporcionou maior concordância entre os examinadores na análise 

perceptiva da nasalidade, apresentou resultados de forte correlação entre os dois 

métodos de avaliação utilizados e permitiu o diagnóstico da hipernasalidade em 

maior número de indivíduos. 

 

Palavras-chave: Fissura palatina. Fala. Nasometria. Insuficiência velofaríngea. 



 



 

ABSTRACT 

 

 

Ferlin F. Influence of high and low intraoral pressure consonants on the speech 
nasality and nasalance [dissertation]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias 
Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Objective: To determine the speech stimulus that best identifies hypernasality, 

comparing speech nasality and nasalance of high and low intraoral pressure stimuli 

in individuals with cleft palate. Material and Method: Forty-four subjects with 

repaired cleft palate±lip, both genders, aged 6 to 59 years were evaluated. 

Participants were submitted to nasometry and audio speech sample recording, 

simultaneously. Speech samples were composed of two sets of five sentences, one 

with predominance of high intraoral pressure consonants (HP) and another 

comprised exclusively of low intraoral pressure consonants (LP). Nasalance scores, 

expressed in percentage, were determined for both HP and LP samples. Three 

experienced examiners classified speech nasality in HP and LP samples according 

to a 4-point scale (1=absent hypernasality, 2=mild hypernasality, 3=moderate 

hypernasality, 4=severe hypernasality). Significance level between HP and LP 

nasalance scores was verified by paired t-test. For nasality rates, Wilcoxon test was 

used with a significance level of 5%. Intra and inter rater agreement was determined 

using the Kappa coefficient and their proportions for HP and LP samples were 

compared by Z-test. Additionally, the correlation between nasalance and nasality was 

verified by Spearman correlation coefficient. Results: Nasalance scores±SD 

obtained for HP and LP samples were 31±15% and 31±12%, respectively, with no 

significant difference (p=1.0). The inter rater agreement was higher for HP samples. 

The average rate nasality between both samples showed significant difference 

(p=0.05). HP samples presented strong correlation between nasalance scores and 

hypernasality and LP samples presented substantial correlation. Conclusion: The 

speech sample composed by high intraoral pressure consonants showed more 

effectiveness in identifying hypernasality as it provided greater agreement among 

examiners in perceptual analysis of nasality, presented strong correlation between 

the two methods used and allowed diagnosis of hypernasality in a larger number of 

individuals. 

 

Keywords: Cleft palate. Speech. Nasometry. Velopharyngeal insufficiency. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Fissuras de lábio e palato são defeitos congênitos comuns entre as 

malformações que atingem a face humana. Decorrentes de fatores etiológicos 

genéticos e ambientais (MURRAY, 2002), surgem na vida intrauterina (SILVA 

FILHO; FREITAS, 2007) e podem ocorrer de forma isolada ou acompanhada de 

síndromes genéticas (DIXON et al., 2011). A gravidade desta malformação depende 

do tipo, grau de extensão e estruturas acometidas, acarretando alterações estéticas 

e/ou funcionais. Para cada tipo de fissura é estabelecido um protocolo de 

tratamento, sendo o processo de reabilitação realizado por equipe interdisciplinar. 

Dentre as alterações funcionais, a fala pode estar afetada nas fissuras que envolvem 

o palato em decorrência da disfunção velofaríngea (GENARO; YAMASHITA; 

TRINDADE, 2010). 

A função velofaríngea adequada é fundamental para a correta produção 

da fala, uma vez que envolve a ação muscular do véu palatino, paredes laterais e 

posterior da faringe em um fechamento esfínctérico, permitindo uma ressonância 

de fala equilibrada, distribuindo o fluxo aéreo expiratório para a cavidade oral, 

durante a produção de fones orais, e cavidade nasal, durante a produção dos fones 

nasais (GOLDING-KUSHNER, 1995; KUMMER, 2001; TRINDADE et al., 2005; 

GENARO; FUKUSHIRO; SUGUIMOTO, 2007). Sendo assim, a disfunção 

velofaríngea é um termo que se refere à insuficiência ou incompetência muscular 

das estruturas envolvidas no mecanismo velofaríngeo, durante o movimento. 

Na presença da fissura de palato, a morfologia está alterada prejudicando 

o correto desempenho das funções orofaciais. A correção cirúrgica primária tem a 

finalidade de recuperar a anatomia e a funcionalidade dos músculos envolvidos para 

possibilitar a adequação do mecanismo velofaríngeo. Entretanto, em alguns casos, a 

disfunção velofaríngea pode persistir mesmo após a palatoplastia primária 

(BICKNELL; McFADDEN; CURRAN, 2002; MINK van der MOLEN et al., 2009; 

YAMASHITA et al., 2011), resultando em alterações de fala características como a 

hipernasalidade, a emissão nasal de ar e as articulações compensatórias 

(PEGORARO-KROOK; GENARO, 1997; HARDIN-JONES; JONES, 2005; 
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PERSSON; LOHMANDER; ELANDER, 2006; SMITH; KUEHN, 2007; MITUUTI et 

al., 2010; GENARO; YAMASHITA; TRINDADE, 2010). 

Para a avaliação dos distúrbios da comunicação oral decorrentes da fissura 

palatina, em especial, a hipernasalidade, o julgamento perceptivo-auditivo da fala é o 

método mais utilizado, porém de caráter subjetivo. Sendo assim, é fundamental o 

uso de métodos objetivos para complementar as impressões clínicas. Estes métodos 

podem ser diretos, quando permitem a visualização das estruturas que participam do 

fechamento velofaríngeo, ou indiretos, que permitem a aferição da função 

velofaríngea por meio das repercussões acústicas e aerodinâmicas. A nasometria é 

um dos métodos indiretos de avaliação da função velofaríngea que permite 

quantificar o julgamento da nasalidade, por meio da medida da nasalância 

(DALSTON; WARREN; DALSTON, 1991; HARDIN et al., 1992; TRINDADE; 

YAMASHITA; BENTO-GONÇALVES, 2007). 

Uma preocupação comum entre clínicos e pesquisadores nacionais e 

internacionais refere-se à determinação de amostras de fala adequadas e 

representativas para serem utilizadas na avaliação dos distúrbios da fala. A exemplo 

disto, o Brasilcleft, seguindo grupos internacionais como Eurocleft e Americleft, por 

exemplo, discute a escolha da amostra de fala ideal para identificar distúrbios de 

ressonância e articulatórios. 

A realização de um diagnóstico preciso das alterações da comunicação oral 

na presença da fissura de palato auxilia o processo de reabilitação, direcionando a 

conduta de tratamento para a disfunção velofaríngea (AMARAL; GENARO, 1996; 

GENARO; FUKUSHIRO; SUGUIMOTO, 2007). Com este propósito, a verificação da 

influência de estímulos de fala de alta e baixa pressão intraoral sobre a nasalidade e 

a nasalância de indivíduos com fissura palatina previamente reparada foi o objeto de 

estudo do presente trabalho. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A fala é produzida por meio de movimentos coordenados dos lábios, língua, 

mandíbula, palato mole, associados à atividade vocal e respiratória, controlados por 

áreas específicas do sistema nervoso central (DOUGLAS, 2006). Além de sua 

função vital, a respiração exerce papel determinante no adequado desempenho da 

fala, pois o fluxo aéreo expiratório, ao passar pela vibração das pregas vocais, é 

convertido em energia acústica. A cavidade oral, por sua vez, é responsável por 

mobilizar suas estruturas durante a passagem desta corrente aérea modificada, 

produzindo, assim, vogais e consoantes (SANTELMANN; SUSSMAN; CHAPMAN, 

1999). 

Deste modo, cada fone possui uma característica de produção de acordo 

com o ponto de contato das estruturas orofaciais: lábios, língua, dentes e palato, e 

modo de direcionamento do ar expiratório: para a cavidade oral, durante a produção 

de sons orais, e cavidade nasal, na produção de sons nasais, sendo a função 

velofaríngea a responsável pela separação entre as duas cavidades.  Em condições 

normais, a função velofaríngea, atua por meio de uma ação esfinctérica dos 

músculos das paredes laterais e posterior da faringe e do véu palatino e distribui a 

energia acústica para as cavidades oral e nasal, durante a fala, modificando a 

pressão aérea intraoral, de acordo com o fone produzido (GOLDIN-KUSHNER 

1995; KUMMER, 2001; TRINDADE et al., 2005; GENARO; FUKUSHIRO; 

SUGUIMOTO, 2007). O correto desempenho deste mecanismo corresponderá a 

uma produção de fala sem desvios de ressonância que se busca alcançar na 

reabilitação do indivíduo com fissura palatina. Isto porque na existência de um 

defeito congênito como a fissura de palato, a morfologia dos músculos palatinos e da 

cavidade oral está alterada prejudicando a função velofaríngea e a produção da fala. 

A palatoplastia primária tem a finalidade de estabelecer adequação 

anatômica e funcional dos músculos do palato. Entretanto, em alguns casos é 

necessário um procedimento cirúrgico secundário, uma vez que sintomas de 

disfunção velofaríngea residual podem persistir (BICKNELL; McFADDEN; CURRAN, 

2002; JONES; CHAPMAN; HARDIN-JONES, 2003; HARDIN-JONES; JONES, 2005; 

MINK van der MOLEN et al., 2009; YAMASHITA et al., 2011). 
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As alterações de fala decorrentes da disfunção velofaríngea, considerados 

como distúrbios obrigatórios compreendem a hipernasalidade, a emissão de ar nasal 

audível ou não, a fraca pressão aérea intraoral e as articulações compensatórias 

(GOLDING-KUSHNER, 1995; PEGORARO-KROOK; GENARO, 1997; KUMMER 

2001; HARDIN-JONES; JONES, 2005; PERSSON; LOHMANDER; ELANDER, 2006; 

SMITH; KUEHN, 2007; GENARO; YAMASHITA; TRINDADE, 2010). 

O diagnóstico das alterações de fala relacionadas à função velofaríngea é 

fundamental para o processo de reabilitação e definição da melhor conduta 

terapêutica (AMARAL; GENARO, 1996; GENARO; FUKUSHIRO; SUGUIMOTO, 

2007). É composto de avaliação clínica da morfologia das estruturas orofaciais e 

funções do sistema estomatognático, incluindo a percepção subjetiva da nasalidade 

e avaliações instrumentais objetivas diretas ou indiretas (GENARO; YAMASHITA; 

TRINDADE, 2010). 

A avaliação perceptivo-auditiva da nasalidade constitui um método 

imprescindível de avaliação da fala porque fornece características do modo de 

produção dos fones e informações sobre a função velofaríngea (SMITH; KUEHN, 

2007; SWEENEY; SELL, 2008). Henningsson et al. (2008) desenvolveram, a partir 

de um grupo de avaliadores experientes em fala de indivíduos com fissura 

labiopalatina, parâmetros universais para avaliação perceptiva da fala. No que se 

refere à função velofaríngea, inclui-se a ressonância, o ronco nasal e a emissão de 

ar nasal audível. Para a avaliação do aspecto articulatório, os parâmetros são a 

inteligibilidade e as articulações compensatórias, e ainda, o parâmetro da qualidade 

vocal. Assim, a avaliação perceptivo-auditiva é considerada “padrão ouro” na 

análise das alterações de fala do indivíduo com fissura labiopalatina (SELL, 2005). 

Entretanto, o uso de avaliação instrumental permite uma complementação da 

análise subjetiva e um acompanhamento mais criterioso dos resultados de 

tratamentos, sendo seu uso altamente recomendado (DALSTON; WARREN, 1986; 

DALSTON et al., 1988; HAAPANEN, 1991; VAN LIERDE et al., 2002; DALSTON; 

WARREN; DALSTON, 1991; TRINDADE; YAMASHITA; BENTO-GONÇALVES, 

2007; TRINDADE; BERTIER; SAMPAIO-TEIXEIRA, 2009; FUKUSHIRO; 

TRINDADE, 2011). 

Apesar de estudos já apontarem para esta preocupação, quanto à utilização 

da avaliação perceptivo-auditiva combinada à avaliação instrumental, há anos 
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(WATTERSON; LEWIS; DEUTSCH, 1998), foi nesta última década que os 

estudiosos passaram a descrever a importância da análise da fala por pares, a fim 

de verificar a concordância intra e interexaminadores na percepção subjetiva da fala, 

para maior confiabilidade e precisão dos resultados (BRUNNEGÅRD; 

LOHMANDER, 2007; SWEENEY; SELL, 2008), partindo do pressuposto de que a 

avaliação subjetiva está sujeita a variações mesmo entre examinadores treinados e 

experientes (TRINDADE; YAMASHITA; BENTO-GONÇALVES, 2007). 

No que se refere à avaliação instrumental, os métodos diretos de avaliação 

permitem visualizar as estruturas da região velofaríngea em repouso e durante a 

fala. Os mais utilizados são a nasofaringoscopia e a videofluoroscopia (HOWARD; 

LOHMANDER, 2011). Já os métodos indiretos avaliam a função velofaríngea no seu 

aspecto funcional por meio da aferição de repercussões acústicas e aerodinâmicas, 

sendo a nasometria e a técnica fluxo-pressão os métodos mais utilizados 

(TRINDADE; YAMASHITA; BENTO-GONÇALVES, 2007; FREITAS et al., 2013). 

A nasometria, em particular, é utilizada para quantificar os julgamentos de 

nasalidade, complementando o diagnóstico de fala (DALSTON; WARREN; 

DALSTON, 1991; HARDIN et al., 1992; DALSTON; NEIMAN; GONZALEZ-LANDA, 

1993; SUGUIMOTO; PEGORARO-KROOK, 1995; BRESSMAN, 2005; TRINDADE; 

YAMASHITA; BENTO-GONÇALVES, 2007). A técnica permite estimar a função 

velofaríngea indiretamente pela medida da nasalância, uma grandeza física que 

corresponde à quantidade de energia acústica na cavidade nasal durante a fala de 

sons exclusivamente orais (FLETCHER et al., 1989; TRINDADE; YAMASHITA; 

BENTO-GONÇALVES, 2007) variando de acordo com a língua ou dialeto falado. 

Deste modo, estudos comprovam alta correlação entre a medida da nasalância e o 

julgamento perceptivo-auditivo da nasalidade, com alta sensibilidade e 

especificidade (DALSTON; WARREN; DALSTON, 1991; HARDIN et al., 1992; 

DALSTON; NEIMAN; GONZALEZ-LANDA, 1993; KARNELL, 1995; WATTERSON; 

LEWIS; DEUTSCH, 1998; KARNELL; SCHULTZ; CANADY, 2001; SWEENEY; 

SELL, 2008; GENARO; YAMASHITA; TRINDADE, 2010).  

Em estudos realizados no Laboratório de Fisiologia do HRAC-USP, em 

falantes do Português brasileiro, esta correlação entre os métodos de avaliação 

clínico e instrumental também pode ser comprovada. Zuiani et al. (1998) e 

Fukushiro e Trindade (2011) confirmaram, por meio da avaliação nasométrica, os 
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resultados de fala da cirurgia de retalho faríngeo. Yamashita et al. (2011) 

correlacionaram a nasalidade e nasalância da fala após palatoplastia secundária 

realizada com veloplastia intravelar. Baraldi (2011), no mesmo ano, verificou a 

nasalidade de indivíduos após a palatoplastia primária por meio da avaliação 

perceptivo-auditiva combinada à nasometria e os resultados demonstraram que os 

dois métodos de avaliação são efetivos para detecção da hipernasalidade, havendo 

concordância significativa entre as duas modalidades de avaliação. 

O primeiro relato de uma aferição da nasalidade de forma instrumental 

ocorreu em 1970, com um equipamento chamado TONAR (The Oral Nasal Acoustic 

Ratio), que utilizava técnicas psicofísicas para comparar níveis de pressão sonora 

dos sons emitidos a partir da boca e do nariz. Segundo os autores, a ideia surgiu 

devido à variabilidade dos resultados das avaliações subjetivas (FLETCHER, 1970; 

FLETCHER, 1976). 

A partir da década de 80, o equipamento foi substituído pelo Nasômetro, um 

sistema computadorizado composto por dois microfones, posicionados um de cada 

lado de uma placa horizontal de separação sonora que se posiciona entre a boca e o 

nariz, e este conjunto mantido por um capacete (DALSTON; WARREN, 1986). 

Assim, passou a ser a metodologia instrumental utilizada em vários estudos 

nacionais e internacionais envolvendo o diagnóstico da hipernasalidade. Até os dias 

atuais, o equipamento tem sido utilizado com êxito, por meio de atualização do 

software em versões mais modernas (DALSTON; WARREN; DALSTON, 1991; 

HARDIN et al., 1992; DALSTON; NEIMAN; GONZALEZ-LANDA, 1993; KARNELL, 

1995; WATTERSON; LEWIS; DEUSCH, 1998; KARNELL; SCHULTZ; CANADY, 

2001; SWEENEY; SELL, 2008; FUKUSHIRO; TRINDADE, 2011; BARBOSA et al., 

2013). 

A determinação da nasalância deve ser realizada durante a produção de 

amostras de fala padronizadas, compostas por consoantes essencialmente orais ou 

predominantemente nasais para diagnóstico da hipernasalidade e hiponasalidade, 

respectivamente (DALSTON; SEAVER, 1992; WATTERSON; HINTON; 

McFARLANE, 1996; TRINDADE; YAMASHITA; BENTO- GONÇALVES, 2007; VAN 

DOORN; BERGH; BRUNNEGÅRD, 2008). Os estímulos de fala podem ser de alta 

pressão, contendo consoantes plosivas, fricativas e africadas, ou de baixa pressão, 

contendo somente vogais e consoantes líquidas (WATTERSON; LEWIS; DEUTSCH, 
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1998). Neste propósito, Bastazini (2008) comparou valores de nasalância em 

amostras de fala, vocábulos e frases, contendo sons de alta e baixa pressão 

intraoral na presença e ausência de hipernasalidade, não encontrando diferença 

entre as amostras de fala utilizadas.  

Considerando que os valores de nasalância variam de acordo com o dialeto 

ou língua falados, os estímulos de fala utilizados, bem como seus valores controles 

devem ser estipulados previamente em falantes sem alterações estruturais e de fala 

(TACHIMURA et al., 2000; VAN LIERDE et al., 2001; SWEENEY; SELL; O’REGAN, 

2004; BRUNNEGÅRD; VAN DOORN, 2009).  

Em 1991, por exemplo, o estudo de Seaver et al determinou os escores de 

nasalância de falantes da língua inglesa em diferentes regiões dos Estados Unidos e 

Canadá e verificaram que mesmo entre indivíduos normais falantes da mesma 

língua, pode haver variação nos valores de nasalância. Para o Inglês Norte-

Americano de diferentes regiões do país, utilizando amostras de fala nasal, oral e 

oronasal os escores variaram, respectivamente, de 61% a 65%, de 12% a 21%, e de 

34% a 39%.  

Para falantes do espanhol, foram encontrados valores de nasalância de 36% 

utilizando estímulo de fala contendo consoantes nasais e 22% com estímulo de fala 

contendo consoantes orais, em adultos do sexo feminino (ANDERSON, 1996). Já 

em outro estudo, também com falantes da língua espanhola, da região central do 

México, os valores para adultos e crianças do sexo feminino foram de 22% e 55%, 

respectivamente, para estímulos oral e nasal (NICHOLS, 1999).  

Em estudo realizado no Japão, a média de nasalância em adultos, ambos os 

sexos, foi de 9% para estímulo de fala contendo consoantes e vogais somente orais, 

(TACHIMURA et al., 2000). Van Lierde et al. (2001), para a língua flamenga 

utilizada na Bélgica, encontraram um dado normativo de nasalância para adultos 

de 11% para texto oral, 34% para texto oronasal e 56% para texto nasal. Para 

falantes do cantonês, Whitehill (2001), no mesmo ano, estabeleceu materiais para 

dados normativos da nasalância em adultos do sexo feminino, encontrando os 

valores de 14%, 56% e 35% para amostras oral, nasal e oronasal, respectivamente.  

Os valores de nasalância para crianças encontrados no estudo de 

Prathanee et al. (2003), para o tailandês, foram baseados em três amostras, sendo 
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a primeira contendo consoantes orais, a segunda contendo consoantes oronasais e 

a terceira contendo somente consoantes nasais cujos valores foram de 14%, 36% e 

51%, respectivamente, valores estes semelhantes aos escores da língua inglesa. 

Em crianças irlandesas os valores foram de 14%, 16%, e 51%, respectivamente, 

para sentenças de alta pressão, baixa pressão e consoantes nasais (SWEENEY; 

SELL; O’REGAN, 2004). 

E assim, a determinação dos valores normativos de nasalância se estendeu 

a diversas línguas, como a húngara (HIRSCHBERG et al., 2005), Português de 

Portugal (FALÉ; FARIA, 2008), sueca (BRUNNEGÅRD; VAN DOORN, 2009), 

holandesa (VAN DER HEIJDEN et al., 2011), grega (OKALIDOU; KARATHANASI; 

GRIGORAKI, 2011), turca (KARAKOK et al., 2013) e mais recentemente, a língua 

coreana (PARK, 2014). 

Achados importantes relacionados à normatização também foram relatados 

com o uso do nasômetro. Em um estudo que comparou a nasalância das amostras 

de fala do Inglês obtidas por meio de falantes nativos e falantes nativos do 

mandarim, fluentes na língua inglesa, verificou-se que a nasalância obtida por 

nativos do mandarim é menor (TSAI et al., 2012). Outro achado interessante foi o 

fato de alguns trabalhos relatarem as variações de valores normativos de 

nasalância entre regiões, raças e dialetos (SEAVER et al., 1991; WALTON; 

ORLIKOFF, 1994), justificando que estas variações podem derivar de muitos 

fatores, como a composição de consoantes e vogais da língua, as propriedades das 

vogais aprendidas e as diferenças de articulação entre as línguas (TACHIMURA et 

al., 2000). De acordo com Walton e Orlikoff (1994), a nasalidade pode, ainda, ajudar 

na identificação de diferentes regionalismos. Entretanto, em estudo realizado no 

Português brasileiro, para verificação da influência do regionalismo sobre a 

nasalância, não houve diferença entre a média da nasalância entre mineiros e 

paulistas (NERECE, 2007). 

No Português brasileiro, os escores da nasalância também foram 

estabelecidos para adultos e crianças em quatro diferentes estímulos de fala 

utilizando consoantes orais de alta e baixa pressão intraoral e dois conjuntos de 

sentenças nasais. As médias encontradas para estímulos utilizando consoantes de 

alta e baixa pressão foram de 14% e 16%, respectivamente, enquanto que para 

consoantes nasais, os valores foram de 49% e 50% (TRINDADE; GENARO; 
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DALSTON, 1997). Estabeleceu-se, ainda, no Português brasileiro, os limites de 

normalidade. Na leitura do “texto oral” utilizado para identificar hipernasalidade 

(cinco frases contendo exclusivamente sons orais), o valor de 27% foi definido como 

limite superior de normalidade, ou seja, valores de nasalância acima de 27% devem 

ser interpretados como sugestivos de hipernasalidade (RIBEIRO et al., 1999). 

Observa-se, assim, que em relação às amostras de fala utilizadas, a maioria 

dos estudos utilizou conjuntos de sentenças contendo consoantes orais e nasais 

separadamente, e em alguns, conjuntos oronasais, ao incluir vocábulos orais e 

nasais em uma mesma amostra de fala. Confirmando esta constatação, Van Doorn 

et al. (2008) propuseram a utilização de amostras de fala mais curtas, como frases, 

para facilitar o uso clínico, uma vez que os resultados demonstraram que as 

amostras de texto e frases são equivalentes na avaliação da nasalância.  

Sendo assim, a nasometria determina a nasalância em função da atividade 

do mecanismo velofaríngeo (GENARO; YAMASHITA; TRINDADE, 2010) durante a 

fala. Entretanto, na presença de disfunção velofaríngea e consequente redução 

aérea da pressão intraoral, o indivíduo pode realizar compensações na emissão de 

consoantes, na tentativa de propiciar melhor inteligibilidade. Tais alterações 

denominadas articulações compensatórias são caracterizadas pela substituição dos 

pontos que ocorrem, principalmente, em consoantes de alta pressão intraoral 

(HENNINGSSON et al., 2008; PRANDINI et al., 2011), em pontos aquém ou 

além do mecanismo velofaríngeo, como glote, faringe ou palato duro, 

dificultando a avaliação subjetiva da hipernasalidade. Já na emissão de consonantes 

de baixa pressão intraoral, tal adaptação não se faz necessária, permitindo que sua 

produção ocorra, na maioria dos casos, sem alterações.  

Com o objetivo de verificar a influência da articulação compensatória sobre a 

nasalância, Garcia (2013) avaliou a relação entre a nasalância e articulação 

compensatória em estímulos de fala de alta e baixa pressão intraoral, detectando um 

aumento da nasalância na presença de articulação compensatória, especialmente 

em consoantes fricativas. Já nas consoantes de baixa pressão intraoral, a 

articulação compensatória não foi detectada, confirmando os achados de Prandini 

(2011) ao afirmar que há baixa ocorrência de erros articulatórios na produção de 

fones líquidos. 
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Desta forma, em função da variabilidade de resultados obtidos em diferentes 

estudos na área e na tentativa de se determinar o melhor estímulo de fala para 

avaliação da nasalidade e nasalância, do ponto de vista clínico, este trabalho se 

propõe a verificar a influência das amostras contendo consoantes de alta e baixa 

pressão intraoral sobre a percepção subjetiva e instrumental da fala de indivíduos 

com fissura palatina reparada. 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

Determinar o estímulo de fala que melhor identifique a hipernasalidade, 

comparando-se a nasalidade e a nasalância da fala em estímulos de alta e baixa 

pressão intraoral em indivíduos com fissura labiopalatina previamente reparada. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1  CASUÍSTICA 

 

Foram avaliados 44 indivíduos com fissura labiopalatina, regularmente 

matriculados na instituição, sendo 21 indivíduos do sexo masculino e 23 do sexo 

feminino. Entre os indivíduos, 29 apresentavam fissura de lábio e palato unilateral, 9 

fissura de lábio e palato bilateral e 6 fissura isolada de palato, e idades entre 6 e 59 

anos, com média de 24±11 anos. Todos os indivíduos eram nascidos no Brasil e 

falantes da língua portuguesa brasileira. Os indivíduos foram recrutados por 

conveniência a partir dos atendimentos ambulatoriais de rotina do Laboratório de 

Fisiologia do HRAC-USP. O número de indivíduos foi definido após realização do 

cálculo do tamanho amostral adotando-se nível de significância de 5% e poder de 

teste de 80%, a partir de dados de média e desvio padrão do estudo de Watterson et 

al. (1998), acrescido de 10%. 

Não foram incluídos no estudo indivíduos com síndromes óbvias, fístulas 

residuais muito extensas no palato não passíveis de vedamento por meio de hóstia, 

indivíduos apresentando congestão nasal ao exame identificada pelo examinador, 

presença de disfonia também identificada pelo pesquisador durante conversa 

espontânea e/ou descrição prévia no prontuário, e deficiência auditiva. 

Adicionalmente, os indivíduos foram submetidos à nasometria com a leitura de 

sentenças contendo sons predominantemente nasais para a identificação de 

hiponasalidade previamente à execução da amostra de fala utilizada no estudo. Os 

sujeitos que apresentaram valores de nasalância menores que 43%, sugestivos de 

hiponasalidade (TRINDADE; YAMASHITA; BENTO-GONÇALVES, 2007) não foram 

incluídos no estudo. 

 

 

4.2  PROCEDIMENTOS 

 

Estudo desenvolvido no Laboratório de Fisiologia do HRAC-USP, aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da instituição, parecer nº 
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207.008 (Anexo A), com consentimento livre e esclarecido dos pais e/ou 

responsáveis (Anexo B). 

 

 

4.2.1  Avaliação nasométrica da fala 

 

A nasometria foi realizada com o equipamento nasômetro modelo 6200–

3 IBM (Kay Elemetrics Corp), que utiliza sistema computadorizado composto de 

dois microfones, um de cada lado de uma placa horizontal de separação sonora, 

apoiada sobre o lábio superior, sendo este conjunto mantido por um capacete. O 

microfone superior capta sinais do componente nasal da fala e o inferior capta 

os sinais do componente oral. A configuração do exame é representada de forma 

esquemática na Figura 1. 

 

 

Fonte: Trindade IEK, Yamashita RP, Bento-Gonçalves CGA. Diagnóstico instrumental da 
disfunção velofaríngea. In: Trindade IEK, Silva Filho OG. Fissuras labiopalatina: uma 
abordagem interdisciplinar. São Paulo: Ed. Santos; 2007. p. 123-143. 

Figura 1 - Esquema representativo da instrumentação para medida 
da nasalância (Nasômetro 6200-3 IBM, Kay Elemetrics 
Corp. Lincoln Park, NJ, USA) 

 

Os indivíduos realizaram leitura ou repetição de dois conjuntos de sentenças 

padronizados (TRINDADE; GENARO; DALSTON, 1997), apresentados na tela do 

computador. Os sinais da fala foram filtrados e digitalizados por módulos eletrônicos 
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e analisados por software para obtenção da nasalância, calculada pela seguinte 

fórmula:  

 

Energia acústica nasal       

Energia acústica total (oral + nasal) 

 

 

De acordo com o manual do usuário nasômetro II (KAY ELEMETRICS, 

2003), os sinais acústicos gravados por meio do conjunto microfone-nasômetro são 

filtrados imediatamente por um filtro passa-banda, que tem sua frequência de corte 

inferior a 300 Hz e maior frequência de corte em 750 Hz (p. 54). Assim, os sinais de 

fala gravados são armazenados como sinais filtrados no computador. A amostra de 

fala utilizada foi composta por dois conjuntos de sentenças em português: um 

conjunto de cinco sentenças contendo predominantemente consoantes de alta 

pressão intraoral (AP): “Papai caiu da escada. Fábio pegou o gelo. O palhaço chutou 

a bola. Tereza fez pastel. A árvore dá frutos e flores”. E outro conjunto de cinco 

sentenças composto exclusivamente por consoantes de baixa pressão intraoral 

(BP): “O louro ia olhar a lua. Laura lia ao luar. A leoa é leal. Lili era loira. Lulu olha a 

arara” (TRINDADE; GENARO; DALSTON, 1997). Para os incapazes de realizar a 

leitura, cada sentença foi repetida após modelo do examinador. Antes da realização 

de cada exame o nasômetro é calibrado utilizando fonte sonora do próprio 

equipamento. 

 

 

4.2.2  Gravação das amostras de fala em sistema de áudio 

 

Simultaneamente à nasometria, as amostras de fala foram registradas em 

sistema de áudio por meio do software WaveStudio – Sound Blaster Creative, 

captadas por um microfone headset unidirecional marca Karsect, modelo HT9, 

conectado a um notebook e posicionado ao lado da placa da nasometria, entre a 

boca e o nariz, a uma distância aproximada de 10 cm da boca (Figura 2). 

Posteriormente, as amostras foram editadas, randomizadas, e inseridas em 

dispositivos de memória portátil e distribuídas para análise por examinadores. 

x 100 Nasalância (%) = 
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Figura 2 -  Detalhe da posição do microfone headset unidirecional (A) durante a 
gravação de fala simultânea à nasometria 

 

 

4.2.3  Análise da nasalidade por examinadores 

 

As amostras foram analisadas perceptivamente por três examinadores 

experientes na avaliação em fissura labiopalatina, com tempo de atuação maior de 5 

anos na área. A nasalidade da fala foi classificada utilizando-se uma escala de 4 

pontos, onde 1= hipernasalidade ausente, 2= hipernasalidade leve, 3= 

hipernasalidade moderada e 4= hipernasalidade grave, conforme Fukushiro e 

Trindade (2011). 

Os examinadores receberam individualmente as amostras em um dispositivo 

de memória portátil em duas etapas distintas respeitando-se um intervalo de 32 

dias entre cada uma delas. Em cada etapa, os examinadores receberam 44 

amostras de fala de alta e baixa pressão intraoral acrescido de mais 10 amostras 

repetidas para posterior análise intraexaminador, portanto, um total de 54 amostras 

de fala. Os examinadores foram instruídos a analisar os registros individualmente, 

podendo utilizar fone de ouvido, em ambiente silencioso, e em número de vezes 

necessária a fim de se classificar a hipernasalidade para cada uma das amostras. O 

número total de arquivos correspondeu a 88 amostras de fala de 44 indivíduos, 

sendo 44 amostras de sentenças AP e 44 amostras de sentenças BP. 

Adicionalmente, foram incluídas na avaliação dos examinadores a repetição de vinte 

amostras (aproximadamente 20% do total), para verificação da concordância 

intraexaminador. As amostras de fala a serem reavaliadas para concordância 

intraexaminadores foram randomizadas para a distribuição. 

A 

A 
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A partir da análise apresentada pelos examinadores, a concordância 

interexaminadores foi verificada e uma classificação final para a nasalidade foi 

estabelecida para cada indivíduo em cada uma das amostras AP e BP. A 

classificação final correspondeu a uma média dos examinadores, determinada a 

partir do julgamento da maioria (mesmo valor atribuído por todos os três 

examinadores ou mesmo valor atribuído por dois dos três examinadores). Nos casos 

em que os três examinadores atribuíram escore diferente a uma mesma amostra, foi 

utilizada a classificação atribuída pelo examinador com maior coeficiente de 

concordância intraexaminador, de acordo com o coeficiente de Kappa (LANDIS; 

KOCH, 1977). 

 

 

4.3  FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A verificação da significância entre os escores de nasalância comparando-se 

as duas amostras de fala (AP e BP) foi realizada por meio do teste t pareado 

(ALTMAN, 1991).  Para a comparação dos escores finais individuais da nasalidade 

para as duas amostras utilizou-se o teste de Wilcoxon (ROSNER, 2006), adotando-

se o nível de significância de 5%. 

Para a concordância intra e interexaminadores na avaliação da nasalidade 

de fala foi utilizado coeficiente de Kappa (LANDIS; KOCH, 1977), no qual coeficiente 

abaixo de zero não indica concordância; de 0-0,20, concordância pobre; 0,21-0,40, 

discreta concordância; 0,41-0,60, moderada; 0,61-0,80, substancial e de 0,81-

1,0, concordância quase perfeita. Após essa etapa, as proporções de cada 

classificação do julgamento da nasalidade foram comparadas por meio do Teste Z 

(ROSNER, 2006). 

Adicionalmente, a correlação entre os dados perceptivos e nasométricos da 

nasalidade da fala foi verificada por meio do Coeficiente de Correlação de Spearman 

(ROSNER, 2006). 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1  AVALIAÇÃO NASOMÉTRICA DA FALA 

 

De acordo com a avaliação nasométrica, o valor médio± desvio padrão (DP) 

da nasalância para os 44 indivíduos, na produção da amostra AP, foi de 31±15%, e 

na amostra BP foi de 31±12%, não havendo diferença significante entre as duas 

amostras (p=1,0). A Tabela 1 mostra os valores individuais e médios dos escores de 

nasalância para as amostras AP e BP e a diferença entre os mesmos (AP-BP). Em 

análise individual dos dados, observou-se que 61% (27/44) dos indivíduos 

apresentaram escores de nasalância maiores para a amostra AP. Em 34% (15/44), 

observou-se o inverso, com escores maiores para a amostra BP. Apenas 5% (2/44) 

não apresentaram diferença entre as os valores de nasalância em AP e BP. Deste 

modo, a nasalância entre as amostras AP e BP variou de -41% a 26%. 

 

 

5.2  ANÁLISE DA NASALIDADE POR EXAMINADORES 

 

A análise da concordância intraexaminador, na avaliação da nasalidade da 

fala é demonstrada na Tabela 2. De acordo com o coeficiente de Kappa, a 

concordância foi de quase perfeita para o examinador 1, substancial para o 

examinador 2 e discreta para o examinador 3.  

A concordância interexaminadores na avaliação da nasalidade da fala é 

apresentada nas Tabelas 3, 4 e 5. Verifica-se, na Tabela 3, que a concordância na 

análise das 88 amostras de fala como um todo (amostras AP e BP) foi discreta entre 

os três examinadores (1x2, 1x3, 2x3 e 1x2x3). Já na análise interexaminadores para 

as 44 amostras AP (Tabela 4), a concordância variou de discreta a moderada. Entre 

os examinadores 1 e 2 observou-se concordância discreta; entre os examinadores 2 

e 3, e entre os examinadores 1 e 3, moderada. O coeficiente médio entre os três 

examinadores indicou concordância moderada.  

A Tabela 5 apresenta a concordância interexaminadores para as 44 

amostras BP, observando-se variação de pobre a discreta. Entre os examinadores 
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1 e 3 o coeficiente indicou concordância pobre. Entre os examinadores 1 e 2 e 

entre 2 e 3, a concordância foi discreta. Na análise média dos três examinadores, 

a concordância foi discreta.  

A comparação entre as proporções dos coeficientes Kappa para as 

amostras de fala AP e BP interexaminadores está representada na Tabela 6. A 

análise mostra que não houve diferença (p=0,12) nas proporções de respostas 

iguais entre os examinadores 1 e 2 (p=1,0), 2 e 3 (p=0,051) e entre os três 

examinadores, para as duas amostras de fala. Apenas entre os examinadores 1 e 

3, a diferença das proporções foi significativa (p=0,05). 

Na análise descritiva da concordância interexaminadores, na avaliação da 

hipernasalidade das 88 amostras de sentenças AP e BP, verificou-se que os três 

examinadores concordaram em 35% das amostras. Em 57%, concordaram 

parcialmente (2 de 3 examinadores) e em 8% não houve consenso entre os três 

examinadores, uma vez que cada examinador atribuiu um escore diferente em sua 

análise. Esses resultados estão ilustrados na Figura 3. 

A Tabela 7 apresenta o escore final de nasalidade para cada individuo 

após análise dos examinadores para as amostras AP e BP. A mediana referente 

ao escore da nasalidade para os 44 indivíduos na produção das amostras AP e BP 

foi 2 e 3, respectivamente, e a comparação entre os escores finais apresentou 

diferença significativa (p=0,05) entre as duas amostras de fala. De acordo com os 

dados, para a amostra AP, 25% dos indivíduos (11/44) apresentaram ausência de 

hipernasalidade, 18% (8/44) hipernasalidade leve, 43% (19/44) hipernasalidade 

moderada, e 14% (6/44) hipernasalidade grave. Para a amostra BP, 34% (15/44) 

apresentaram ausência de hipernasalidade, 27% (12/44) hipernasalidade leve, 

32% (14/44) hipernasalidade moderada e 7% (3/44) apresentaram hipernasalidade 

grave. Comparando-se os escores finais individuais para as duas amostras, 

verificou-se que 57% (25/44) dos indivíduos receberam a mesma classificação de 

nasalidade para ambas as amostras de fala. 
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5.3  ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE OS DADOS PERCEPTIVOS E 

NASOMÉTRICOS DA NASALIDADE 

 

A Tabela 8 mostra a correlação entre a nasalidade e a nasalância de acordo 

com os métodos de avaliação utilizados para as amostras AP e BP. Os coeficientes 

indicam correlação forte entre a avaliação subjetiva e objetiva para as amostras AP 

e correlação substancial para as amostras BP. 



5 Resultados 44 

Tabela 1 -  Escores de nasalância individuais e médios de acordo com as amostras de fala: 
sentenças com consoantes de alta pressão intraoral (AP) e sentenças com consoantes de 
baixa pressão intraoral (BP) e sua diferença (AP-BP) 

N Indivíduos Amostra AP (%) Amostra BP (%) Diferença AP-BP 

1 18 59 -41 

2 9 33 -24 

3 5 25 -20 

4 19 31 -12 

5 40 49 -9 

6 19 27 -8 

7 30 37 -7 

8 8 13 -5 

9 27 31 -4 

10 28 32 -4 

11 13 16 -3 

12 20 21 -1 

13 10 11 -1 

14 30 31 -1 

15 36 37 -1 

16 47 47 0 

17 15 15 0 

18 24 23 1 

19 35 34 1 

20 19 18 1 

21 48 47 1 

22 32 31 1 

23 35 33 2 

24 53 51 2 

25 33 31 2 

26 31 28 3 

27 9 6 3 

28 25 22 3 

29 33 29 4 

30 40 36 4 

31 34 30 4 

32 45 41 4 

33 51 46 5 

34 40 35 5 

35 59 54 5 

36 47 42 5 

37 16 11 5 

38 15 10 5 

39 16 10 6 

40 44 36 8 

41 53 45 8 

42 40 29 11 

43 52 36 16 

44 63 37 26 

Média ±DP 31±15 31±12  

APxBP: não significante (p=1,0), teste t pareado 
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Tabela 2 - Análise da concordância intraexaminador quanto ao julgamento da nasalidade: coeficiente 
de Kappa e concordância 

Examinador Coeficiente de Kappa Concordância 

1 0,92 Quase perfeita 

2 0,73 Substancial 

3 0,39 Discreta 

 

 

Tabela 3 - Análise da concordância interexaminadores quanto ao julgamento da nasalidade das 88 
amostras de fala contendo as sentenças com consoantes de alta pressão intraoral (AP) e 
sentenças com consoantes de baixa pressão intraoral (BP): coeficiente de Kappa, 
concordância e interpretação do teste 

Examinadores Coeficiente de 
Kappa 

Concordância Valor de p Interpretação 

1 x 2 0,39 Discreta <0,001 Significante 

1 x 3 0,36 Discreta <0,001 Significante 

2 x 3 0,35 Discreta <0,001 Significante 

1 x 2 x 3 0,36 Discreta <0,001 Significante 

 

 

Tabela 4 - Análise da concordância interexaminadores quanto ao julgamento da nasalidade das 44 
amostras de fala contendo sentenças com consoantes de alta pressão intraoral (AP): 
coeficiente, concordância e interpretação do teste 

Examinadores Coeficiente de 
Kappa 

Concordância Valor de p Interpretação 

1 x 2 0,38 Discreta <0,001 Significante 

1 x 3 0,51 Moderada <0,001 Significante 

2 x 3 0,45 Moderada <0,001 Significante 

1 x 2 x 3 0,44 Moderada <0,001 Significante 

 

 

Tabela 5 - Análise da concordância interexaminadores quanto ao julgamento da nasalidade das 44 
amostras de fala contendo sentenças com consoantes de baixa pressão intraoral (BP): 
coeficiente, concordância e interpretação do teste 

Examinadores Coeficiente de 
Kappa 

Concordância Valor de p Interpretação 

1 x 2 0,38 Discreta <0,001 Significante 

1 x 3 0,20 Pobre 0,036 Não significante 

2 x 3 0,23 Discreta 0,015 Não significante 

1 x 2 x 3 0,26 Discreta <0,001 Significante 
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Tabela 6 - Comparação entre as proporções de coeficiente Kappa interexaminadores quanto ao 
julgamento da nasalidade das amostras de fala com consoantes de alta (AP) e baixa 
pressão intraoral (BP) 

Examinadores Coeficiente Kappa 
Amostra AP 

Coeficiente Kappa 
Amostra BP 

p Interpretação 

1 x 2 0,38 0,38 1,0 Não significante 

1 x 3 0,51 0,20 0,005 Significante 

2 x 3 0,45 0,23 0,051 Não Significante 

1 x 2 x 3 0,44 0,26 0,12 Não significante 

APxBP: significante (p=0,05), teste Z 
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Figura 3 -  Análise descritiva da concordância interexaminadores na avaliação 
da nasalidade das 88 amostras de sentenças com consoantes de 
alta pressão intraoral (AP) e baixa pressão intraoral (BP): 
porcentagem de amostras com concordância total (todos os 
examinadores), porcentagem de amostras com concordância 
parcial (2 de 3 examinadores) e porcentagem de amostras sem 
concordância interexaminadores (0 de 3 examinadores) 
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Tabela 7 - Escore final (média dos três examinadores) da nasalidade perceptiva para cada indivíduo 
de acordo com as amostras de fala: sentenças com consoantes de alta pressão intraoral 
(AP) e sentenças com consoantes de baixa pressão intraoral (BP) 

N Indivíduos Amostra AP Amostra BP  

1 1 2 

2 1 1 

3 3 1 

4 1 1 

5 3 3 

6 1 1 

7 1 1 

8 1 1 

9 3 3 

10 4 4 

11 2 2 

12 2 2 

13 3 2 

14 1 1 

15 2 1 

16 3 3 

17 1 1 

18 1 1 

19 3 3 

20 2 3 

21 3 2 

22 2 3 

23 3 2 

24 2 2 

25 3 2 

26 4 4 

27 3 2 

28 1 1 

29 3 3 

30 3 2 

31 3 1 

32 3 2 

33 3 3 

34 4 3 

35 2 1 

36 1 1 

37 4 3 

38 2 1 

39 3 3 

40 4 4 

41 3 2 

42 3 3 

43 3 3 

44 4 3 

Mediana 2 3 

APxBP: significante (p=0,05), teste de Wilcoxon 
1=Hipernasalidade ausente; 2=Hipernasalidade leve; 3=Hipernasalidade moderada; 4=Hipernasalidade grave. 

 



5 Resultados 49 

Tabela 8 - Análise da correlação entre avaliação nasométrica e perceptiva da nasalidade para as 
amostras de alta pressão intraoral (AP) e baixa pressão intraoral (BP): coeficiente, 
correlação e interpretação 

Amostra Coeficiente Correlação p Interpretação 

AP 0,71 Forte <0,001 Significante 

BP 0,63 Substancial <0,001 Significante 

Coeficiente de Correlação de Spearman 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

A determinação de uma amostra de fala adequada e representativa, a ser 

utilizada em avaliação e documentação clínica dos distúrbios da produção da fala, 

tem sido uma preocupação comum entre clínicos e pesquisadores nacionais e 

internacionais. Na presença de malformações craniofaciais, como as fissuras 

labiopalatinas, este é um assunto que tem gerado iniciativas de cooperação 

multicêntrica para a discussão de temas como escolha dos fones, vocábulos e 

sentenças e tipos de emissões que devem compor uma amostra de fala significativa 

e passível de uso em centros craniofaciais de todo o país, facilitando a comparação 

entre os resultados de diversos serviços.  

Em função da variabilidade de resultados de fala e crescimento craniofacial 

ou até mesmo pela escassez de documentação clínica para tal análise entre os 

diferentes serviços de tratamento das fissuras labiopalatinas no país, uma força-

tarefa, denominada Brasilcleft, composta por clínicos e pesquisadores e liderada por 

profissionais do HRAC-USP, iniciou, nos últimos anos, suas discussões nas áreas 

de fonoaudiologia, ortodontia e cirurgia plástica, com o objetivo de se criar 

parâmetros norteadores para a avaliação e documentação clínica, a exemplo de 

grupos internacionais de sucesso como o Eurocleft, Scandcleft, Americleft, Asia 

Cleft, entre outros. Um dos temas de interesse dessas discussões é a escolha da 

amostra de fala ideal para identificar os distúrbios de ressonância e articulatórios. 

Colaborando com esta iniciativa, o presente estudo relaciona-se a este 

desafio de se determinar uma amostra de fala que consiga identificar as alterações 

de fala de maneira objetiva e fidedigna. 

Antes de discorrer sobre os achados do presente estudo, é importante 

destacar algumas características da produção da fala consideradas fundamentais 

em sua análise, principalmente na presença da fissura palatina.  

Os sons que compõem uma língua são as vogais e consoantes que são 

classificadas de acordo com seu ponto e modo de produção. Todas as línguas, por 

exemplo, utilizam as vogais, diferindo apenas na frequência do seu uso. Entretanto, 

as vogais nasais são utilizadas apenas em algumas línguas, como no Português 

brasileiro. Da mesma forma, as consoantes plosivas também são produzidas em 
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todas as línguas e são sons considerados mais vulneráveis dentro de uma amostra 

de fala porque fornecem maior risco na produção de erros articulatórios (HOWARD; 

LOHMANDER, 2011), especialmente na presença de disfunção velofaríngea, como 

ocorre nas fissuras labiopalatinas. 

As consoantes são consideradas sons de pressão porque, diferente das 

vogais, são produzidas a partir da obstrução do ar expiratório total ou parcial no 

trato vocal, gerando alta e baixa pressão aérea intraoral, de acordo com o ponto 

articulatório. Durante a produção de consoantes plosivas, há uma obstrução 

completa da passagem do ar expiratório e posterior soltura através da cavidade oral. 

Já nas consoantes fricativas, durante a passagem do ar, os articuladores não o 

obstruem totalmente na boca. Consoantes nasais são produzidas da mesma forma 

que as plosivas, com obstrução completa da passagem do ar expiratório e posterior 

liberação através da cavidade oral, porém há abaixamento do véu palatino e soltura 

do ar também pela cavidade nasal. Já as consoantes líquidas são produzidas com 

menor pressão intraoral, porque de acordo com o ponto articulatório, ocorre a 

oclusão da corrente aérea na cavidade oral pela língua, de forma parcial, que 

permite que o ar saia pelos lados da boca (LAMPRECHT et al., 2004).  

Na presença de alteração no mecanismo velofaríngeo, consoantes plosivas 

e fricativas são as mais afetadas. As alterações provenientes da disfunção 

velofaríngea e detectadas principalmente durante a produção destas consoantes 

são a fraca pressão intraoral, o ronco nasal, a emissão de ar nasal, as articulações 

compensatórias e a hipernasalidade, características de caráter subjetivo que 

requerem treinamento e experiência por parte do avaliador.  

Desta forma, a seleção de uma amostra de fala padrão visa também 

minimizar a subjetividade da avaliação, auxiliando, ainda, fonoaudiólogos não 

experientes na avaliação de fala de indivíduos com fissura labiopalatina.  

Assim, optou-se pela realização de um estudo testando dois diferentes 

estímulos de fala já padronizados (TRINDADE; GENARO; DALSTON, 1997) 

selecionados a partir do seu tipo de produção: sons de alta e baixa pressão 

intraoral. O uso efetivo de amostras contendo consoantes de alta pressão é notório, 

sendo utilizado de rotina em todos os serviços de tratamento de fissura 

labiopalatina. Entretanto, observa-se, na prática clínica, que na presença de 

algumas alterações articulatórias, relacionadas ao ponto articulatório e de certa 
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forma, à pressão intraoral, como o golpe de glote e a fricativa faríngea, a análise da 

função velofaríngea, utilizando este tipo de amostra fica prejudicada. Já a 

efetividade dos estímulos de fala de baixa pressão intraoral na determinação da 

nasalidade é pouco explorada, mas parecem permitir a percepção do sintoma e 

classificação da função velofaríngea em condições articulatórias diversas, facilitando 

a avaliação. Segundo Karnell (1995), em consoantes de baixa pressão, a língua 

controla a corrente de ar na cavidade oral por meio da oclusão parcial do fluxo, 

podendo facilitar a identificação da hipernasalidade. Considerando esta hipótese, o 

presente estudo foi desenvolvido para verificar, em última análise, a influência de 

amostras AP e BP sobre a avaliação da nasalidade e nasalância na tentativa de 

sugerir o estímulo de fala que melhor identifique a hipernasalidade. 

Sabe-se que a fala espontânea é a melhor amostra para avaliação, porque 

fornece informações da fala de uso cotidiano do indivíduo, em seu meio social, e 

quando em situações de avaliação, especialmente repetição ou leitura, o indivíduo 

pode controlar a produção de fala. Porém, no âmbito científico, o uso de frases ou 

sentenças é considerado efetivo uma vez que permitem o controle do contexto 

fonético e se aproximam da fala espontânea, sendo, portanto, amostras de fala 

convenientes (SELL, 2005). De acordo com recente estudo de Howard (2013), a fala 

encadeada permite analisar características específicas da produção de fala, o que 

fala a favor do uso de sentenças na avaliação. 

No que se refere ao método instrumental utilizado no presente estudo, a 

escolha da nasometria se deu em função de ser um método consagrado na 

literatura que “quantifica” a hipernasalidade, por meio da determinação da 

nasalância. Sua aplicação envolve a complementação das impressões clínicas da 

nasalidade, devido à boa correlação com a avaliação perceptivo-auditiva 

(SWEENEY; SELL, 2008), além de ser um método eficaz na identificação da 

disfunção velofaríngea (DALSTON; WARREN; DALSTON, 1991).  

De acordo com os resultados do presente estudo, os valores de nasalância 

não diferiram, em média, entre as amostras AP e BP. Em estudo semelhante, 

Watterson e colaboradores (1998) determinaram a nasalância durante a produção 

de fala de consoantes plosivas, fricativas e africadas e consoantes líquidas e vogais, 

e igualmente, não encontraram diferença significativa entre os dois estímulos de fala 

utilizados. Da mesma forma, os trabalhos realizados no Português brasileiro 
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(TRINDADE et al., 1997; BASTAZINI, 2008) utilizando amostras AP e BP também 

não encontraram diferença entre as médias de nasalância, concordando com os 

estudos internacionais (KARNELL, 1995; WATTERSON; LEWIS; DEUTSCH, 1998; 

SWEENEY; SELL; O’REGAN, 2004).  

Por outro lado a análise individual dos dados verificou que a maioria dos 

indivíduos (61%) apresentou nasalância maior para sentenças AP, ainda que em 

alguns casos uma diferença mínima (de 1 a 10%), que muito provavelmente não 

tem relevância clínica. Tal resultado se assemelha ao estudo de Karnell (1995) que 

também investigou a diferença nas medidas de nasalância utilizando sentenças AP 

e BP, sem diferença significante entre as médias, porém analisando grupos 

diferentes de indivíduos com presença ou ausência de hipernasalidade, concluiu 

que os valores de nasalância podem variar entre as sentenças AP e BP na 

presença de hipernasalidade, informação que pode explicar as diferenças 

individuais encontradas no presente estudo. Um recente estudo verificou a 

nasalância de adultos irlandeses falantes da língua inglesa e ressonância oronasal 

equilibrada, em amostras de fala AP e BP, encontrando maiores valores de 

nasalância para AP (LEE; BROWNE, 2013).  

Outro fator que pode ter influenciado a nasalância no que se refere aos 

escores superiores em parte das amostras AP é a possível presença de outras 

alterações na fala como articulação compensatória, fraca pressão aérea intraoral, 

emissão de ar nasal audível e ronco nasal, variáveis não controladas no presente 

estudo. Segundo alguns autores, tais sintomas podem sensibilizar o microfone nasal 

do nasômetro, aumentando os escores de nasalância. Como exemplo da influência 

destas alterações nos valores de nasalância, Karnell (1995) observou em seu 

estudo que a presença do ronco nasal aumentou os escores da nasalância. Além 

disso, variações entre os valores de nasalância podem ser influenciados pelas 

próprias diferenças dos estímulos de fala utilizados na avaliação (KUMMER, 2001), 

já que as amostras não são idênticas.  

De fato, é possível compreender que na presença de articulação 

compensatória, o mecanismo velofaríngeo não é estimulado, pois durante sua 

produção o bloqueio do fluxo aéreo é realizado em outro local do trato vocal, 

alterando a pressão aérea intraoral. Em estudo preliminar desenvolvido no 

Laboratório de Fisiologia do HRAC-USP (ARAÚJO et al., 2013), dois grupos de 
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indivíduos com e sem articulação compensatória foram submetidos à nasometria 

comparando-se as amostras AP e BP. Verificou-se que na presença de articulação 

compensatória houve um aumento da nasalância para o estímulo AP, comprovando 

a influência da articulação compensatória sobre a nasalância. Entretanto, uma 

limitação deste estudo foi a de não subdividir os indivíduos de acordo com o grau de 

hipernasalidade (leve, moderada ou grave), o que pode, por sua vez, ter 

superestimado os valores de nasalância para AP. 

Outro estudo recente que comparou os resultados de nasalância para 

amostras de fala AP e BP, na língua inglesa, de crianças sem fissura palatina e com 

fissura palatina operada e fechamento velofaríngeo adequado, verificou que as 

crianças com fissura apresentaram maiores valores de nasalância, porém a 

diferença significativa foi para amostras BP, e concluiu que as crianças com fissura 

palatina operada de seu estudo realizavam fechamento velofaríngeo durante a 

produção de amostra AP, porém o mesmo não ocorria na produção de amostra BP 

(ZAJAC, 2013), ou seja, a diferença na produção de AP e BP pode ainda, estar 

influenciada pelo padrão de fechamento velofaríngeo, diferenciado para cada 

emissão. 

Observa-se, ainda, na prática clínica que amostras de fala BP auxiliam na 

identificação da hipernasalidade quando há, por exemplo, contaminação em quase 

todos os fones por articulação compensatória, evidenciando as vogais. De acordo 

com o estudo realizado por Awan et al. (2011), onde verificaram o efeito das vogais 

em diferentes instrumentos de aferição da nasalância, inclusive o nasômetro, as 

vogais podem aumentar os valores de nasalância, especialmente as vogais altas. 

As amostras BP utilizadas no presente estudo apresentam maior quantidade de 

vogais altas na composição das sentenças quando comparadas a amostra AP. 

Assim, as vogais podem ter influenciado os maiores valores de nasalância em 34% 

das amostras BP, no presente estudo.  

A influência da idade sobre os valores de nasalância não foi uma variável 

estudada, uma vez que a comparação entre os valores das amostras em questão 

eram produzidas pelo mesmo indivíduo, entretanto, é importante ressaltar que há 

uma controvérsia na literatura. Enquanto alguns estudos na língua portuguesa 

brasileira referiram que a nasalância pode aumentar com a idade (TRINDADE; 

GENARO; DALSTON, 1997; DI NINNO et al., 2001), um recente estudo 
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internacional verificou que a variável não influencia os resultados (KARAKOK et al., 

2013), Já outros estudos mostraram que esta variação pode estar relacionada com 

a língua falada e tanto podem aumentar com a idade como podem diminuir 

(DALSTON; NEIMAN; GONZALES-LANDA, 1993; NICHOLS, 1999). 

Um último fator que pode ser questionável é a influência dos sotaques e 

regionalismos existentes na língua portuguesa brasileira. Os pacientes matriculados 

no HRAC-USP são provenientes de todos os estados brasileiros, por ser um centro 

de referência no tratamento das fissuras labiopalatina, sendo evidente a presença 

de sotaques na produção de determinados sons em indivíduos provenientes das 

diferentes regiões do país, com uma variação de produção mais evidente nos 

arquifones [R] e [S]. Embora os trabalhos internacionais relatem que variações de 

nasalância podem existir entre regiões, raças e dialetos (SEAVER et al., 1991; 

WALTON; ORLIKOFF, 1994), um estudo nacional, realizado no HRAC-USP avaliou 

a fala de indivíduos dos estados de Minas Gerais e de São Paulo, e não verificou 

diferença nos valores de nasalância (NERECE, 2007). No presente estudo, 

pacientes foram selecionados por conveniência, de acordo com a rotina ambulatorial 

do serviço, independentemente da região de origem. 

Em suma, a avaliação nasométrica demonstrou similaridade na 

determinação da nasalância nas duas amostras de fala testadas, sugerindo que os 

dois estímulos de fala podem ser utilizados no diagnóstico da hipernasalidade. 

Resta, portanto, discutir a influência da nasalidade perceptiva. 

A ressonância da fala é um fenômeno acústico no qual as vibrações da 

fonte laríngea podem ser transmitidas às cavidades através da excitação do ar 

circundante ou ainda através das ligações entre as estruturas (BEHLAU, 2001). No 

que envolve as cavidades oral e nasal, a ressonância é caracterizada pela 

nasalidade. Desta forma, a energia acústica e o fluxo aéreo expiratório caminham 

pelo trato vocal chegando até a faringe, onde a função velofaríngea determinará sua 

distribuição para a cavidade oral, durante produção de fones orais, ou parte da 

energia acústica e fluxo aéreo para a cavidade nasal, durante produção de fones 

nasais (KUMMER, 2001). A nasalidade pode ser classificada perceptivamente como 

equilibrada (equilíbrio oronasal), hipernasal ou hiponasal.  

De acordo com Sell (2005), a avaliação perceptivo-auditiva é considerada 

padrão ouro para avaliação de fala, uma vez que somente o ouvido humano 
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treinado é capaz de distinguir, simultaneamente, as características psicoacústicas 

que ocorrem na produção da fala, na presença da disfunção velofaríngea. Por ser 

uma avaliação subjetiva está sujeita a variações mesmo entre examinadores 

experientes, por isso os estudos descrevem a importância da concordância intra e 

interexaminadores para maior confiabilidade e precisão dos resultados da 

avaliação perceptivo-auditiva, treinamento dos examinadores e utilização de uma 

avaliação instrumental para confirmação dos achados (WATTERSON; LEWIS; 

DEUTSCH, 1998; LOHMANDER; OLSSON, 2004; SELL, 2005; BRUNNEGÅRD; 

LOHMANDER, 2007; SWEENEY; SELL, 2008). 

No presente estudo, a análise perceptiva da nasalidade foi realizada por três 

examinadores experientes na avaliação da fala de indivíduos com fissura 

labiopalatina, com tempo de atuação clínica que variou de 6 a 30 anos. Como 

primeiro resultado, verificou-se que os examinadores apresentaram concordância 

intraexaminador variável (discreta a quase perfeita), sendo que o avaliador com 

maior tempo de atuação na área obteve o maior índice de concordância. Observou-

se, ainda, que quanto maior a experiência do examinador, maior foi a concordância, 

comprovando a influência da experiência do avaliador. Os estudos internacionais a 

respeito da análise perceptivo-auditiva têm advertido que a experiência do 

examinador é um fator importante e isso, até certo ponto, bastava para que os 

coeficientes de concordância fossem altos, porém, atualmente, apenas utilizar o 

critério do tempo de experiência de um examinador não parece ser mais suficiente, 

sendo aconselhado a realização de treinamento (SELL et al., 2009). No presente 

trabalho, não foi realizado treinamento e nem a utilização de amostras de 

referências porque o intuito do julgamento dos examinadores era identificar a 

nasalidade do indivíduo nas duas amostras apresentadas, o que, em tese, utilizaria 

os mesmos padrões internos do examinador. Vale ressaltar, ainda, que para essa 

análise, os examinadores julgaram 20% das amostras como um todo, não sendo 

possível calcular a diferença intraexaminador para cada tipo de amostra de fala (AP 

e BP) separadamente, em função da distribuição randomizada das amostras. 

Quanto aos coeficientes interexaminadores, foram observados valores 

menores, especialmente na classificação da amostra BP, fazendo com que a 

concordância variasse de pobre a discreta. Para a amostra AP, os coeficientes 

foram um pouco maiores, gerando variação da concordância discreta a moderada.  
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A literatura afirma que fatores metodológicos podem influenciar na 

concordância entre os examinadores, como a falta de cuidados com as gravações 

das amostras de fala e sua padronização (SELL, 2005). Entretanto, entende-se que 

no presente estudo, método criterioso foi utilizado para se garantir qualidade à 

gravação, bem como a utilização da mesma amostra de fala para todos os 

indivíduos. Utilizou-se de sistema de gravação em áudio digital, simultaneamente à 

realização da nasometria, com especial cuidado em se posicionar o microfone a 

ponto de não manter contato com a placa do nasômetro, e também não se 

aproximar demais somente da boca ou do nariz, o que causaria interferência na 

coleta do sinal. 

Um dos fatores que pode explicar a maior concordância interexaminador na 

amostra AP está relacionado à característica dos sons utilizados. Em consoantes de 

alta pressão [p, t, k, b, d, g...], o ouvinte treinado pode ter maior facilidade em 

perceber a diferença na emissão, na presença da disfunção velofaríngea, uma vez 

que a produção da fala ocorrerá de maneira bem diferente da habitual, o que torna 

mais fácil a identificação da hipernasalidade pelos examinadores.  

Outro fator causal, relaciona-se ao maior uso de consoantes de alta pressão 

nas amostras de fala de protocolos de avaliações de serviços de tratamento de 

fissuras labiopalatinas. 

Há ainda que se considerar, por último, a influência das articulações 

compensatórias sobre o julgamento da nasalidade, uma variável não controlada no 

presente estudo. Ao realizar o exame nasométrico e a gravação simultânea da fala 

foi possível observar, por parte do pesquisador, que alguns indivíduos 

apresentavam articulações compensatórias nas consoantes pressóricas, incluindo 

os 6 indivíduos cujas amostras de fala não receberam um julgamento consensual 

dos três examinadores.  

Em análise individual da classificação da nasalidade estabelecida pela 

média dos três examinadores para as amostras AP e BP, observou-se ausência de 

hipernasalidade em 25% das amostras AP, confirmada pelo exame instrumental 

(valor de referência de 27%, segundo Ribeiro et al 1999), enquanto que para as 

amostras BP, essa proporção de ausência do sintoma foi de 34%. Considerando 

que cada indivíduo apresenta as duas amostras de fala, este resultado passa a ser 

clinicamente relevante, uma vez que há a possibilidade de um mesmo indivíduo 
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apresentar diagnóstico da função velofaríngea diferente, na dependência do 

contexto de fala. Outro achado importante ocorreu com relação à hipernasalidade 

grave, observada em 14% das amostras AP e 7% das amostras BP, indicando 

maior rigor no diagnóstico ao utilizar amostra AP. Ainda assim, 57% dos indivíduos 

receberam a mesma classificação da nasalidade para as amostras AP e BP, mas, 

em média, houve diferença significante entre as mesmas. 

Para a comparação entre dois métodos de avaliação, medidas de 

correlação são parâmetros adequados para avaliar variáveis quantitativas e 

qualitativas. De acordo com os resultados de correlação entre a nasometria e o 

julgamento perceptivo, houve forte correlação entre as duas variáveis estudadas 

para as amostras AP e correlação substancial entre as variáveis para as amostras 

BP, trazendo mais uma vantagem à amostra AP. A boa correlação entre os métodos 

de avaliação, subjetiva e objetiva, é descrita na literatura indicando que métodos de 

avaliação quantitativos sejam utilizados em clínica e pesquisa para complementação 

dos dados qualitativos. A correlação mostrou que o aumento nos valores de 

nasalância para as duas amostras de fala utilizadas, foram correspondentes aos 

valores de nasalidade estabelecidos pelos examinadores, oferendo maior segurança 

nos resultados de fala e credibilidade para os métodos de avaliação utilizados. 

Diante das limitações apresentadas pelo presente estudo como o controle 

das alterações de fala apresentados pelos indivíduos avaliados, especialmente a 

presença de articulação compensatória, estudos futuros devem ser conduzidos com 

o objetivo de confirmar os achados do presente estudo e, talvez, melhor sinalizar a 

indicação clínica da utilização das amostras BP.  

De modo geral, a avaliação nasométrica não identificou diferença entre AP e 

BP enquanto que a avaliação perceptiva sugeriu que a amostra AP é a que mais 

identifica a hipernasalidade, devendo ser utilizada na rotina de serviços de 

reabilitação das fissuras labiopalatinas. Ainda assim, as consoantes de baixa 

pressão intraoral fazem parte do repertório fonético e sua produção deve ser 

investigada na fala dos indivíduos com fissura labiopalatina, já que a inteligibilidade 

de fala dependerá da integridade de produção de todos os sons da língua falada. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados do presente estudo permitem concluir que a amostra de fala 

com consoantes de alta pressão intraoral mostrou-se mais eficiente na identificação 

da hipernasalidade, uma vez que proporcionou maior concordância entre os 

examinadores na análise perceptiva da nasalidade, apresentou resultados de forte 

correlação entre os dois métodos de avaliação utilizados e permitiu o diagnóstico da 

hipernasalidade em maior número de indivíduos. 
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ANEXO A -  Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do 

HRAC-USP 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

  

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 

____________________________________________________________________________________

portador da cédula de identidade _____________________________________, responsável pelo 

paciente ____________________________________________________________________, após 

leitura minuciosa deste documento, devidamente explicado pelos profissionais em seus mínimos 

detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a 

respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em 

participar da pesquisa: Influência das consoantes de alta e baixa pressão intraoral sobre a nasalidade e 

nasalância da fala, realizada por Flávia Ferlin (CRFa. 17556), sob orientação da Profa. Dra. Ana Paula 

Fukushiro (CRFa. 8267), que tem como objetivo verificar como está a voz de pacientes com fissura 

labiopalatina, comparando-se a produção de diferentes sons da Língua Portuguesa. Para isso, será 

realizado um exame denominado Nasometria que já é realizado de rotina no Laboratório de Fisiologia do 

HRAC-USP. O exame é indolor, não invasivo e não oferece riscos à saúde. O paciente irá ler ou repetir 

três pequenos textos (cinco frases em cada um) na tela de um computador, usando um capacete que tem 

uma plaquinha que encosta no rosto, abaixo do nariz, com dois microfones: um para captar o som que sai 

do nariz e o outro, o som que sai da boca. Ao mesmo tempo, sua voz será gravada em outro computador 

para posterior análise por examinadores experientes no tratamento de sujeitos com fissura labiopalatina. 

O exame terá duração de aproximadamente 20 minutos.  

Na divulgação dos dados da pesquisa a sua identidade (do seu filho) será mantida em sigilo. 

A pesquisa pode trazer benefícios ao diagnóstico e tratamento dos problemas de fala relacionados à 

fissura labiopalatina. 

"Caso o sujeito da pesquisa queira apresentar reclamações em relação a sua participação na 

pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, do 

HRAC-USP, pelo endereço Rua Silvio Marchione, 3-20 no Serviço de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 

Extensão ou pelo telefone (14) 3235-8421". 

Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a qualquer momento retirar seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e ciente de que 

todas as informações prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional 

(Art. 13 do Código de Ética do Fonoaudiólogo). 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

 

Bauru-SP, ________ de ______________________ de___________. 

 

_____________________________________                          _______________________________ 

Assinatura do Sujeito da Pesquisa                             Assinatura do Pesquisador                  

                ou responsável 

 

Nome do Pesquisador Responsável: Flávia Ferlin 

Endereço Institucional: Rua Silvio Marchione, nº 3-20 

Cidade: Bauru              Estado: São Paulo              CEP: 17012-9000 

Telefone: (14) 3235-8421 Ramal 8137          e-mail: flaviaferlin@yahoo.com.br 


