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Resumo 

 

RESUMO 

 

 

Silva ASC. Análise comparativa da atividade velofaríngea aferida por rinometria 

acústica e nasofaringoscopia [dissertação]. Bauru: Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2013. 

 

Objetivo: Analisar a atividade velofaríngea (VF) de indivíduos com disfunção 

velofaríngea (DVF) aferida por rinometria acústica, comparativamente à atividade 

observada por nasofaringoscopia. 

Modelo: Estudo clínico prospectivo. 

Participantes: 25 indivíduos com fissura de palato±lábio reparada e DVF residual, 

adultos, de ambos os sexos.  

Variáveis analisadas: Variação volumétrica da nasofaringe (∆V) na produção da 

plosiva velar /k/ relativamente ao repouso, aferida por rinometria, e, padrão e 

extensão do movimento VF no /k/, avaliados por juízes, em registros 

nasofaringoscópicos.  

Resultados: Observou-se uma redução média no volume da nasofaringe (∆V) de 

15%, significantemente menor (p<0.05) que a variação percentual de referência 

(30%). Em 72% dos pacientes, a redução foi <3cm3, resultado compatível com o 

diagnóstico da DVF, e em 28%, foi ≥3cm3, apesar da DVF. O padrão de gap circular 

(CI) foi observado em 76% dos casos e o coronal (CO) em 24%. A extensão do 

movimento VF foi julgada adequada(A), moderada(M) e inadequada(I) em 64%, 24% 

e 18%, respectivamente. O ∆V não diferiu entre CI e CO e entre A, M e I. Tendência 

a aumento do ∆V com o aumento da extensão do movimento foi observada. A 

concordância entre os métodos no diagnóstico da DVF ocorreu em 56% dos casos. 

Conclusão: A rinometria foi capaz de identificar o comprometimento da atividade VF 

na maioria dos indivíduos estudados. Contudo, a variação volumétrica da 

nasofaringe não mostrou correlação com o padrão e a extensão do movimento VF, 

possivelmente por questões metodológicas. Estudos complementares são 

necessários para definir a acurácia do teste rinométrico na identificação da DVF.  

 

Descritores: Fala. Fissura palatina. Insuficiência velofaríngea. Rinometria acústica. 

Nasofaringe.  



 

 



Abstract 

 

ABSTRACT 

 

 

Silva ASC. Comparative analysis of velopharyngeal activity assessed by acoustic 

rhinometry and nasoendoscopy [dissertation]. Bauru: Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2013. 

 

Objective: To analyze velopharyngeal (VP) activity of subjects with VP dysfunction 

(VPD) by acoustic rhinometry, compared to the activity observed by nasoendoscopy. 

Model: Prospective clinical study. 

Participants: 25 adults with repaired cleft palate±lip and residual VPD, of both 

genders. 

Outcome measures: Nasopharyngeal volume change (ΔV) during the production of 

the velar plosive /k/ compared to the rest condition, measured by rhinometry, and VP 

closure pattern and VP structures movement during /k/ production, rated by blinded 

judges by observing nasoendoscopy recordings. 

Results: A mean nasopharyngeal volume decrease of 15% was observed, 

significantly lower (p<0.05) than the reference percentage of change (30%). In 72% 

of patients reduction was <3cm3, compatible with VPD diagnosis, and in 28%, there 

was a change ≥3cm3, despite VPD. A circular gap (CI) was observed in 76% of 

patients and a coronal gap (CO) in 24%. The VP movement was judged to be 

adequate (A), moderate (M) and inadequate (I) in 64%, 24% and 18%, respectively. 

ΔV did not differ between CI and CO and between A, M and I. A tendency for a ΔV 

increase with increasing VP movement was observed. Absolute agreement between 

the two methods was observed in 56% of patients. 

Conclusion: Rhinometry was able to identify the impairment of VP activity in most 

subjects. However, nasopharyngeal volume changes showed no correlation with the 

pattern and range of VP movement, possibly due to methodological issues. 

Additional studies are needed to define the rhinometric test's accuracy in identifying 

VPD. 

 

Keywords: Speech. Cleft palate. Velopharyngeal insufficiency. Acoustic rhinometry. 

Nasopharynx.  
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1  INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A distribuição do fluxo aéreo expiratório e das vibrações acústicas para a 

cavidade oral, na produção dos sons orais da fala, e, para a cavidade nasal, na 

produção dos sons nasais, são de responsabilidade das estruturas velofaríngeas -

palato mole, paredes laterais e parede posterior da faringe-. Essas estruturas, 

organizadas em forma de anel, aproximam-se na linha média durante a produção 

dos sons orais, impedindo a comunicação entre as cavidades oral e nasal. O 

selamento inadequado da velofaringe, chamado de inadequação ou disfunção 

velofaríngea (DVF), compromete a fala de diferentes formas, podendo levar a 

hipernasalidade, emissão de ar nasal, fraca pressão intraoral e distúrbios 

articulatórios compensatórios (Genaro et al 2010 e Kummer et al 2012).  

A principal causa da DVF é a fissura palatina, defeito congênito que se 

caracteriza pela descontinuidade das lâminas ósseas palatinas, e, como 

consequência, pela inserção anômala dos músculos que formam o palato mole. As 

fibras do levantador do véu do palato, que, em condições normais, ocupam uma 

posição horizontal, formando uma cinta, se apresentam em posição mais 

longitudinal, inserindo-se na borda posterior do palato duro. A palatoplastia primária 

visa a reorientação das fibras musculares no sentido horizontal, de modo a favorecer 

o movimento de elevação do véu palatino característico da produção de sons orais 

(Kummer 2001, Moon e Kuehn 2004 e Brustello 2012). 

Contudo, tem sido relatado que em parcela considerável de casos, de até 

60%, a DVF pode persistir mesmo após a cirurgia primária do palato (Fukushiro e 

Trindade 2011). No Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da 

Universidade de São Paulo (HRAC-USP), onde o presente estudo foi desenvolvido, 

esse quadro se manifesta em cerca de 20% dos casos (Bertier e Trindade 2007). 

A insuficiência velofaríngea (IVF) é o resultado mais frequente da 

palatoplastia. Usualmente, decorre da presença de véu palatino muito curto, por falta 

de tecido ou por retração cicatricial pós-cirúrgica. Intervenções secundárias como a 

faringoplastia, a esfincteroplastia e a veloplastia intravelar são procedimentos 

utilizados para corrigir o defeito estrutural (Rocha 2007, Fukushiro e Trindade 2011 e 

Yamashita et al 2012). Pode ser causada, também, por outras anomalias como a 
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fissura submucosa e a presença de uma faringe aumentada. A incompetência 

velofaríngea, por sua vez, tem causa neurogênica, caracterizando-se pela redução 

ou ausência de mobilidade das estruturas velofaríngeas, sendo que também pode se 

beneficiar de intervenções cirúrgicas ou protéticas (Kummer et al 2012). 

Independente da origem, o diagnóstico realizado por profissionais experientes é 

fundamental para o sucesso do tratamento.  

A avaliação perceptivo-auditiva da fala é considerada o principal método de 

avaliação da DVF. Contudo, ainda que se reconheça a sua importância no processo 

diagnóstico, e ainda que seja possível minimizar sua subjetividade (Trindade et al 

2005), sabe-se que o julgamento perceptivo é sujeito a variações e erros, mesmo 

entre ouvintes treinados, por ser influenciado por fatores como o padrão articulatório 

do paciente, tonalidade e intensidade da voz, contexto fonético, experiência prévia e 

expectativas do julgador (Couniham e Cullinan 1970 e Dalston 2004). 

Assim sendo, a avaliação perceptiva da fala deve ser idealmente 

complementada com métodos instrumentais. Segundo Dalston et al (1988), a 

avaliação de resultados cirúrgicos em indivíduos com fissura de lábio e palato deve 

fundamentar-se em, pelo menos, um dos seguintes métodos instrumentais: a 

nasofaringoscopia e a videofluoroscopia, considerados métodos diretos, e, a 

nasometria e a rinomanometria, considerados métodos indiretos (Trindade et al 

2007b), recomendação que perdura até os dias de hoje. 

Levantamento recente realizado por Kummer et al (2012) mostrou que 

depois da avaliação perceptiva e do exame intraoral, a nasofaringoscopia foi 

identificada como o método mais empregado no diagnóstico da DVF em centros 

especializados, entre os acima citados. Permite visualizar as estruturas 

velofaríngeas, inclusive durante a fala, e, assim, avaliar o padrão de fechamento e 

estimar o tamanho e forma do orifício (gap) velofaríngeo. Com base na técnica, é 

possível constatar os quatro padrões de fechamento, encontrados na população 

normal, e que, na população com fissura de palato, operada ou não, configuram 

tentativas de fechamento. São eles: o fechamento transverso ou coronal, no qual 

predomina o movimento do palato mole; o fechamento sagital, no qual predomina o 

movimento medial das paredes laterais da faringe; o fechamento circular, no qual 

ocorre igual movimentação de todas as estruturas velofaríngeas, à semelhança de 

um esfíncter, e o fechamento circular com prega de Passavant, no qual, ocorre, 
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ainda, a formação de uma saliência na parede posterior da faringe, denominada 

prega de Passavant (Skolnick et al 1973 e Trindade et al 2007b). Porém, ainda que a 

nasofaringoscopia permita visualizar o anel velofaríngeo em atividade, o diagnóstico 

usualmente se baseia em critérios subjetivos, comparativamente aos demais 

métodos. 

Dalston (1992) chamou atenção para outro método com potencial para 

avaliar a função velofaríngea- a rinometria acústica. A técnica foi introduzida por 

Sondhi e Gopinath (1971) como método de avaliação da geometria nasal. Permite 

medições consecutivas da área seccional e do volume de diferentes segmentos da 

cavidade nasal, desde as narinas até a nasofaringe e, desse modo, a identificação 

exata do local das constrições que contribuem para a resistência nasal, de forma 

rápida, não invasiva, e sem a necessidade da participação ativa do paciente (Hilberg 

e Pedersen 2000, Bertier e Trindade 2007, Trindade et al 2007a e Gomes et al 

2008).  

Com base nos princípios da rinometria acústica, Dalston (1992) propôs a 

medição do volume da nasofaringe no repouso e depois durante a produção dos 

sons da fala, como forma de aferir o movimento do véu do palato na fala. Seaver et 

al (1995), ao superpor rinogramas obtidos no repouso velar e na produção contínua 

e silenciosa do fone /f/ em dois indivíduos, observaram o distanciamento entre as 

duas curvas, denotando redução do volume nasofaríngeo decorrente da elevação 

velar. Kunkel et al (1998a), por sua vez, demonstraram que a rinometria foi capaz 

não só de identificar variações volumétricas na nasofaringe induzidas por um balão 

inflável em voluntários normais, mas de identificar deficiências no movimento velar 

durante a fala em indivíduos com fissura de palato, comparativamente a não-

fissurados.  

Conforme salientou Araújo (2010), a acurácia das medidas feitas com a 

rinometria acústica na região posterior da cavidade nasal tem sido questionada pela 

possível interferência de fatores como: 1) presença de obstruções significativas 

situadas anteriormente à nasofaringe, que subestimariam as medidas, 2) a reflexão 

acústica do som para a cavidade nasal contralateral ou para os seios paranasais, 

verificada em estudos feitos em modelos in vivo, que superestimariam as medidas 

(Kunkel et al 1998b, Terheyden et al 2000 e Cakmak et al 2005), 3) os movimentos 

palatinos voluntários e involuntários, e, 4) esforço respiratório (Hilberg et al 1993, 
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Fisher et al 1995, Clement e Gordts 2005 e Prado 2009). Contudo, no caso da 

avaliação da mobilidade velar, mede-se a variação volumétrica da nasofaringe (ΔV), 

do estado de repouso para o estado de atividade velar máxima, sucessivamente. 

Como se trata de medida relativa, fica minimizada, ou mesmo anulada, a 

interferência eventualmente causada por fatores como os mencionados.  

Estudo desenvolvido no Laboratório de Fisiologia do HRAC-USP por Gomes 

(2004) mostrou, em adultos sem fissura, na produção contínua e silenciosa da 

fricativa /f/, uma diminuição do volume nasofaríngeo, em cerca de 20%, 

relativamente ao repouso, causada pela elevação velar, conforme interpretação da 

autora.  

A seguir, outro estudo foi desenvolvido no Laboratório de Fisiologia do 

HRAC-USP, com o objetivo de analisar o grau de mobilidade velar de indivíduos com 

função velofaríngea inadequada, comparativamente a indivíduos com função 

adequada, por meio da rinometria acústica (Araújo 2010). Neste caso, o volume 

nasofaríngeo foi determinado no repouso e durante a produção sustentada do fone 

/k/ no contexto da palavra /kaza/, sendo a mobilidade velar calculada pela diferença 

entre as medidas volumétricas nas duas condições. Os resultados mostraram que, 

utilizando este tipo de abordagem, a rinometria acústica foi capaz de identificar o 

déficit do movimento velar que caracteriza DVF, ou seja, pacientes com função 

velofaríngea inadequada apresentaram variação volumétrica pouco significativa, 

comparativamente a indivíduos com função velofaríngea adequada. Contudo, 

identificou-se entre os pacientes com diagnóstico de DVF, uma parcela que 

apresentou resultados sugestivos de boa mobilidade velar ao exame rinométrico. 

Esse achado levantou a possibilidade de que os sintomas de DVF naquele sub-

grupo poderiam ser resultantes, entre outros fatores, da ausência de participação 

das paredes laterais da faringe no fechamento velofaríngeo, caracterizando uma 

tendência a fechamento coronal, o que seria passível de comprovação por inspeção 

direta da velofaringe.  

Assim sendo, como forma de contribuir para a validação da rinometria 

acústica como método de avaliação da mobilidade velofaríngea, entendeu-se como 

relevante, no presente estudo, correlacionar os achados da rinometria acústica com 

informações anatômicas sobre a atividade velofaríngea, identificadas por meio da 

nasofaringoscopia, aqui entendido como método padrão-ouro. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

Como parte de um estudo mais amplo, no qual se tem estudado a eficiência 

e as aplicações da rinometria acústica no diagnóstico das disfunções do mecanismo 

velofaríngeo e no acompanhamento de resultados de intervenções terapêuticas, o 

presente estudo teve por objetivo analisar a atividade velofaríngea de pacientes com 

insuficiência velofaríngea aferida por rinometria acústica, comparativamente à 

atividade observada por inspeção direta da velofaringe por nasofaringoscopia, 

utilizando a seguinte abordagem:  

1) Análise da variação volumétrica da nasofaringe durante a produção de 

uma atividade de fala, relativamente ao repouso, pela técnica rinométrica; 

2) Análise do padrão (coronal, sagital ou circular) e extensão do movimento 

das estruturas velofaríngeas (percentual relativamente ao repouso) por 

nasofaringoscopia; 

3) Comparação dos achados da rinometria acústica e da nasofaringoscopia, 

interpretada como método de referência. 
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3  MATERIAL E MÉTODO 

 

 

O projeto recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos do HRAC-USP, conforme ofício no 329/2010 – 16/2013 (Anexo 1), sendo 

conduzido junto ao Laboratório de Fisiologia da instituição. 

 

 

3.1  CASUÍSTICA 

 

Foram avaliados, prospectivamente, 25 indivíduos com fissura operada de 

palato ± lábio, sendo 15 do sexo feminino e 10 do sexo masculino, com idade entre 

12 e 30 anos (21±5, em média), após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 2). 

Os participantes foram selecionados entre aqueles com DVF origem 

estrutural (IVF), constatada em avaliação perceptivo-auditiva presencial, realizada de 

rotina no Laboratório de Fisiologia (Trindade et al 2005 e Genaro et al 2010), e com 

indicação de nasofaringoscopia para definição de conduta cirúrgica ou em 

seguimento pós-cirúrgico (palatoplastia secundária). Os achados da avaliação 

perceptivo-auditiva foram utilizados apenas para identificar os pacientes aptos a 

participar do estudo. 

Não foram incluídos no estudo pacientes com articulação compensatória no 

fone /k/, fístulas residuais no palato, retalho faríngeo e sintomas de obstrução nasal 

ao exame, assim como pacientes com síndromes evidentes e com deficiência 

auditiva ou incapacidade física/mental que pudessem comprometer a realização dos 

exames. 

 

 

3.2  PROCEDIMENTOS 

 

Os pacientes que atenderam aos critérios de inclusão foram, primeiramente, 

submetidos à rinometria acústica e, no mesmo dia ou no dia subsequente, à 
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nasofaringoscopia. Essa sequência foi assim definida de modo a não interferir na 

rotina de atendimentos do HRAC-USP. 

Um total de 22 pacientes que, de início, atenderam aos critérios de inclusão, 

e foram submetidos à rinometria acústica, foram excluídos do estudo pelo fato das 

imagens nasofaringoscópicas não apresentarem boa qualidade técnica, ou, por não 

terem sido submetidos à nasofaringoscopia, mas, sim, encaminhados primeiramente 

para rinosseptoplastia ou cirurgia ortognática. 

 

 

3.2.1  Avaliação da atividade velofaríngea por rinometria acústica  

 

O exame rinométrico foi realizado pela pesquisadora principal, após o devido 

treinamento, sob supervisão de profissionais habilitados do Laboratório de Fisiologia, 

utilizando o sistema Eccovision Acoustic Rhinometer (Hood Laboratories), mostrado 

na Figura 1. 

O sistema é composto por um tubo de 24 cm de comprimento com uma 

fonte sonora (alto-falante) na extremidade distal (relativamente ao paciente) e um 

microfone na extremidade proximal. Durante o exame, a porção proximal do 

tubo, recoberta por uma peça de silicone (nosepiece) é encostada em uma das 

narinas; uma onda sonora gerada pelo alto-falante se propaga pelo tubo, passa pelo 

microfone sem sensibilizá-lo e entra na cavidade nasal. Variações na área de secção 

transversa nasal, ou seja, constrições ao longo da cavidade, causam a reflexão da 

onda sonora de volta para o tubo do rinômetro. Os sinais de pressão sensibilizam o 

microfone, são amplificados e digitalizados. Um microcomputador com software 

específico é utilizado para análise dos dados. A configuração do sistema é mostrada, 

esquematicamente, na Figura 2. 

O sistema faz medições em rápida sucessão (10 pulsos sonoros, 

aproximadamente a cada 0,5 segundos) e permite medidas de toda a cavidade 

nasal, dos lados direito e esquerdo independentemente. A cada teste, o programa 

calcula a média das áreas seccionais e dos volumes das dez repetições. A 

calibração do equipamento é feita a cada início de período do dia. 
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Figura 1 - Rinômetro Acústico: (1) tubo do rinômetro com adaptador nasal 
(nosepiece); (2) tela do microcomputador com rinograma (Araújo 2010). 
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Figura 2 -  Rinômetro acústico: representação esquemática da 
instrumentação usada para medida das dimensões internas 
da cavidade nasal e da nasofaringe (adaptado de Roithmann 
et al 1995). 
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A área de secção transversa nasal é calculada a partir da intensidade do 

eco. A distância da constrição é calculada a partir da velocidade da onda e do tempo 

de chegada do eco. Os dados são convertidos em função área-distância e 

apresentados na tela do computador na forma de um gráfico, o rinograma, no qual a 

área é mostrada em escala semilogarítmica no eixo y (em cm²) e a distância no eixo 

x (em cm), conforme se observa na Figura 3. Volumes são calculados pela 

integração da área sob a curva, como se observa nas Figuras 4A e 4B. 

No presente estudo, o exame foi realizado durante o repouso velar (palato 

mole e paredes faríngeas relaxadas) e durante a atividade velofaríngea máxima 

(palato mole elevado e/ou paredes faríngeas aproximadas na linha média). 

No presente estudo, com o rinômetro encostado na narina, o paciente era 

primeiramente solicitado, após alguns ciclos respiratórios, a interromper a respiração 

no final de uma expiração, seguindo-se a aquisição dos dados. Duas repetições 

eram realizadas em cada cavidade nasal. O lado de maior área seccional da válvula 

nasal (2ª deflexão do rinograma) era selecionado para análise (Figura 3). 

A seguir, mantendo-se o tubo no lado de maior área, o paciente era 

orientado a produzir o fone /k/, inserido na sílaba /ka/, sustentando a pressão 

intraoral por aproximadamente 5 segundos até a conclusão da aquisição dos dados. 

Duas repetições eram feitas, sendo escolhida a 1ª curva tecnicamente aceitável. A 

plosiva surda /k/ foi a amostra de fala escolhida por exigir elevação velar máxima, 

mas de forma silenciosa, evitando-se, assim, sinais contaminantes. 

Na execução dos exames, foram seguidas as condutas discutidas por 

Gomes (2004) para minimizar possíveis causas de erros nas medições, como 

aqueles resultantes de variações da temperatura ambiente, da umidade do ar e de 

ruídos externos. As medidas eram realizadas sempre na mesma sala, em ambiente 

com temperatura estável (entre 22ºC e 25ºC), umidade do ar em torno de 50% e 

nível de ruído não superior a 60 dB, após um período de cerca de 30 minutos de 

adaptação do paciente às condições ambientais. Para uniformizar a posição do tubo 

do rinômetro num mesmo exame e em exames sucessivos, e, para evitar perda 

sonora, o tubo era posicionado em paralelo ao dorso do nariz e o vedamento entre o 

adaptador nasal e a narina era assegurado pelo uso do gel neutro. Assim também, 

era tomado o devido cuidado para não provocar a deformação da narina e, por 
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consequência da válvula nasal. Óculos eram retirados para não haver pressões 

externas sobre o nariz. 

Nas medidas feitas no repouso, o paciente era orientado a permanecer, com 

a boca fechada, sem deglutir ou movimentar a língua, de modo a evitar 

interferências nas medidas e na qualidade dos rinogramas. Com este propósito, 

utilizou-se um suporte especialmente concebido para esse fim por Gomes (2004), 

montado em uma haste fixada à cadeira para apoio do mento e da testa, de modo 

que todas as medidas fossem realizadas com a cabeça estabilizada e paralela ao 

solo. 

 

 

3.2.1.1  Análise das variáveis rinométricas 

 

Conforme proposto por Araújo (2010), o volume nasofaríngeo foi 

determinado pela integração da curva área-distância (Figuras 4A e 4B), a partir do 

ponto de divergência entre as curvas do repouso e da fala (Figura 4C), que 

corresponde à região da borda posterior do palato duro, até 5cm daquele ponto. Nos 

casos em que não se constatou a divergência entre as curvas, pela ausência de 

atividade velar e/ou faríngea, o volume nasofaríngeo foi calculado no intervalo entre 

7,7 a 12,7cm em relação às narinas (1ª deflexão do rinograma, Figura 3). Em ambos 

os casos, portanto, um segmento de 5cm foi analisado, correspondente à 

nasofaringe. 

A variação volumétrica da nasofaringe resultante da atividade velofaríngea 

na fala (ΔV) foi estimada pela diferença entre o volume da nasofaringe no repouso 

(Vr) e na fase de imposição da pressão oral do fone /k/ (Vk). Os resultados foram 

expressos como variação absoluta (ΔVA=Vk-Vr), ou seja, volume final-volume inicial, 

e, variação relativa (ΔVR=Vk-Vr/Vr), ou seja, volume final-volume inicial/volume 

inicial (Kunkel et al 1998a e 1998b). Para fins de análise, foram utilizados os valores 

modulares |ΔVA| e |ΔVR|. Como já mencionado, a análise da diferença entre duas 

medidas volumétricas feitas sucessivamente, no mesmo indivíduo, elimina fatores 

que possam interferir com as medidas realizadas na porção posterior da cavidade 

nasal. 

 



Material e Método 

 

47 

 

Figura 3 - Rinograma: áreas de secção transversa nasais (eixo y) em função da distância 
(eixo x). A segunda deflexão corresponde à área de secção transversa da 
válvula nasal, usada para a escolha da cavidade nasal de melhor 
permeabilidade (Gomes et al 2008). 
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Figura 4 - Os traçados (A) e (B) correspondem aos rinogramas obtidos no repouso e 
durante a atividade velofaríngea, respectivamente, e mostram o segmento 
utilizado para determinação do volume nasofaríngeo (Vk e Vr), calculado pela 
integração da área sob a curva. O traçado (C) corresponde aos dois 
rinogramas sobrepostos (A e B). A seta indica o ponto de divergência entre as 
curvas, demonstrando redução do volume nasofaríngeo por elevação velar 
e/ou aproximação das paredes faríngeas. 
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3.2.2  Avaliação da atividade velofaríngea por nasofaringoscopia 

 

Todos os participantes do estudo foram submetidos a exame 

nasofaringoscópico, sempre realizado por um cirurgião plástico e dois 

fonoaudiólogos, de longa experiência na área (Trindade et al 2007b).  

De rotina, no HRAC-USP, a nasofaringoscopia é feita utilizando um 

endoscópio flexível Olympus ENF-Type P3, de 30cm de comprimento e 2mm de 

diâmetro externo na sua extremidade distal (relativamente ao examinador), na qual 

uma lente Olympus OTV S2 capta a imagem real da nasofaringe. O endoscópio é 

conectado a uma fonte externa Olympus CLV-U20 que gera luz fria de alta 

intensidade. O equipamento é acoplado a um gravador VHS, a um gravador de DVD, 

um monitor de TV Sony Trinitron PVM-1343 colorido, um microfone e uma 

impressora (Figura 5). O sistema permite que o avaliador e a equipe visualizem, no 

monitor de TV, o comportamento das estruturas velofaríngeas em tempo real. 

O exame inicia-se com a inserção da extremidade distal flexível do 

endoscópio na cavidade nasal mais permeável, estando o paciente sentado e com a 

cabeça apoiada no encosto da cadeira. Para minimizar o desconforto, o exame é 

realizado sob anestesia tópica (neotutocaína à 2%, na narina escolhida para 

intubação). O examinador acompanha a trajetória do endoscópio pelo monitor e o 

direciona até a nasofaringe através do meato médio, posicionando-o acima do plano 

de movimento do véu palatino (Trindade et al 2007b). 

Uma vez visualizado o orifício velofaríngeo e as estruturas que o rodeiam (a 

borda posterior do palato mole, as paredes faríngeas laterais esquerda e direita e a 

parede posterior da faringe), o paciente é orientado a produzir amostras padronizadas 

de fala: 1) repetição de sílabas, incluindo o /ka/; 2) repetição de vocábulos e frases 

contendo fonemas plosivos, fricativos surdos e sonoros e fonemas nasais, dentre eles 

/kaІki/ e 3) emissão das vogais /a/, /i/, /u/; 4) produção isolada e prolongada das 

fricativas surdas. O diagnóstico da IVF se baseia na observação de falha no 

fechamento velofaríngeo por insuficiência de tecido na produção das amostras de fala. 

Além da análise em tempo real faz-se, como procedimento de rotina no 

HRAC-USP, a documentação de todo exame por meio de gravação em vídeo e, em 

papel fotográfico, para amostras específicas. 
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Figura 5 - 1) Sistema completo da nasofaringoscopia: 
monitor de TV; videocassete; aparelho de 
DVD; vídeo-impressora; fonte geradora de luz 
fria e cadeira. 2) Nasofaringoscópio flexível 
modelo OLYMPUS ENF-P3 e teclado de 
controle (SONY). 

(1) 

(2) 
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3.2.2.1  Análise das imagens nasofaringoscópicas por juízes 

 

Todos os exames foram acompanhados pela pesquisadora principal, a qual, 

uma vez confirmado o diagnóstico da IVF, teve acesso às gravações em vídeo, que 

foram submetidas, a posteriori, à análise por dois juízes, fonoaudiólogos, com longa 

experiência na área, para verificação da movimentação das estruturas velofaríngeas, 

exclusivamente no fone /k/, inserido na sílaba /ka/, no vocábulo /kaІki/ e na frase 

/okakikaІiw/, relativamente ao repouso. 

Previamente à análise, cada um dos juízes foi devidamente orientado quanto 

aos objetivos e metodologia do estudo. Em seguida, em conjunto, foi realizada uma 

sessão de calibração, sob coordenação da pesquisadora principal, tomando alguns 

casos como exemplo. Finda a calibração, cada juiz recebeu material 

especificamente elaborado para os fins do presente estudo, composto por 

formulários e um pen drive contendo as imagens nasofaringoscópicas, sendo dado 

um prazo de 30 dias para a análise e devolução dos formulários preenchidos. 

As análises foram primeiramente realizadas de forma independente e, nos 

casos não concordantes, identificados pela pesquisadora principal, os juízes se 

reuniram para uma análise de consenso. 

Para fins de comparação com o resultado da rinometria acústica (variação 

volumétrica da nasofaringe) foram consideradas as seguintes variáveis: padrão e 

extensão do movimento velofaríngeo, nessa ordem.  

A avaliação do padrão do movimento velofaríngeo tomou por base a 

classificação de Skolnick et al (1973), ou seja, coronal, quando há predomínio do 

movimento velar, sagital, quando há predomínio de movimento das paredes laterais 

da faringe, circular, quando o movimento velar e das paredes faríngeas são 

equivalentes, circular com prega de Passavant, quando o movimento circular está 

associado à formação de prega muscular na parede posterior da faringe, conforme 

mostra a Figura 6. Indiretamente, portanto, a classificação permite a análise 

qualitativa da participação relativa do véu do palato e das paredes faríngeas no 

fechamento velofaríngeo. Quando da análise de pacientes com IVF, trata-se, na 

verdade, de uma tentativa de fechamento, que não ocorre em função do déficit de 

tecido. No presente estudo, as imagens nasofaringoscópicas foram analisadas, 
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exclusivamente, na emissão do fone /k/, para fins de comparação com os dados da 

rinometria acústica. 

Para análise da extensão do movimento velofaríngeo como um todo, que 

indiretamente estima o grau de fechamento velofaríngeo, adotou-se a escala de 

Chanchareonsook et al (2007), modificada, onde 0(0%)= IVF grave (nenhum 

movimento), 0.25(25%)= IVF moderada a grave (movimento mínimo), 0.50(50%)= 

IVF moderada (movimento moderado), 0.75(75%)= IVF leve (entre movimento 

moderado e toque), 0.90(90%)= IVF marginal (toque), 1.00(100%)= IVF ausente 

(fechamento), conforme ilustrado na Figura 7 e detalhado no Anexo 3. 

Medidas foram também realizadas para avaliar a extensão do movimento do 

véu palatino, das paredes laterais da faringe e parede posterior da faringe, 

individualmente, usando a abordagem semiquantitativa de Golding-Kushner et al 

(1990), que utiliza uma escala na qual 1.0 (100%) representa o máximo movimento 

possível e 0 (0%) representa a ausência de movimento, com escores intermediários 

de 0,25 (25%), 0,50 (50%), 0,75 (75%) e 0,90 (90%), conforme ilustrado na Figura 7 

e detalhado no Anexo 3. No caso das paredes laterais, os resultados de ambos os 

lados foram somados. 

 

 

3.2.2.1.1  Material para análise dos juízes 

 

Para auxiliar os juízes nos procedimentos de análise foi produzido um 

material em pen drive (Anexo 3), contendo instruções para a avaliação e as imagens 

nasofaringoscópicas de cada caso, numerados de 1 a 25, editadas da seguinte 

forma: a primeira, no repouso (respiração) e a segunda, na produção da sílaba /ka/ 

(fala). Foram selecionadas apenas imagens de boa qualidade técnica quanto a 

resolução, velocidade de gravação, presença de áudio e angulação do endoscópio. 

Foram acrescentadas, ainda, imagens da produção da sílaba /ka/ em velocidade 

reduzida (0,125x), da produção do vocábulo /kaІki/ e da frase /okakikaІiw/, para uso 

dos juízes, como suporte e em caso de dúvida, conforme ilustrado na Figura 8. 
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Fonte: Arquivos da Cirurgia Plástica HRAC-USP 

Figura 6 -  Padrões de movimento das estruturas velofaríngeas em 
casos de fissura labiopalatina operados no HRAC-USP. 
A seta aponta o véu do palato. 

 
 

Coronal Sagital 

Circular Circular com Prega de 

Passavant 
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Figura 7 - (A) Escala semiquantitativa modificada da extensão do movimento 
velofaríngeo de Chanchareonsook et al (2007) e (B) escala 
semiquantitativa de Golding-Kushner et al (1990). 
 
 

(A) (B) 
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Figura 8 - Sequência de edição das imagens nasofaringoscópicas, apresentadas no 
formato de vídeo (wmv) para análise dos juízes. 1) Apresentação do conteúdo 
e identificação do caso. 2) Repouso (respiração), 3) Fala - Produção da sílaba 

/ka/ isolada, produção do vocábulo /ka
І
ki/ e da frase /okakika

І
iw/, e, 4) 

Produção da sílaba /ka/ em velocidade reduzida (0,125x). 
 
 

 (1) (2) 

(3) (4) 
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Foi, também, elaborado um formulário de avaliação composto de duas 

partes: a primeira referente à classificação do padrão de movimento velofaríngeo, e, 

a segunda, à análise da extensão do movimento velofaríngeo como um todo e, das 

estruturas velofaríngeas individualmente (atividade do véu palatino, das paredes 

laterais faríngeas e da parede posterior da faringe), conforme mostrado no Anexo 3. 

 

 

3.3  ANÁLISE DOS DADOS  

 

Com relação à rinometria acústica, considerando que a variável volume, 

segue distribuição normal, com apenas discreto desvio à esquerda (Corey et al 

1998), os volumes nasofaríngeos no repouso e na fala são expressos como 

média±desvio-padrão. 

A significância das diferenças entre os valores observados nas duas 

condições estudadas (repouso e atividade velofaríngea) foi avaliada pelo Teste “t” de 

Student para amostras pareadas. Utilizou-se como limite de normalidade um  

ΔV=3cm3, ou seja, valores menores que esse limite (ΔV<3cm3) foram interpretados 

como indicativos de atividade velofaríngea inadequada (Araújo 2010). 

A comparação entre a variação volumétrica da nasofaringe (ΔV) e o padrão 

de movimento velofaríngeo foi feita por meio de Análise de Variância. A comparação 

entre a variação volumétrica da nasofaringe (ΔV) e a extensão do movimento 

velofaríngeo foi feita por meio de Análise de Variância e Análise de Correlação de 

Spearman. 

Foram aceitos como significantes os valores de p<0,05. 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1  RINOMETRIA ACÚSTICA 

 

4.1.1 Análise dos valores médios do volume nasofaríngeo no repouso e 

durante a atividade velofaríngea 

 

Os valores médios do volume nasofaríngeo no repouso e na atividade de 

fala obtidos em 25 indivíduos com DVF são mostrados na Tabela 1. Para fins de 

comparação são apresentados, na mesma tabela, dados aferidos por Araújo (2010), 

em estudo anterior do Laboratório, realizado em indivíduos sem fissura e sem DVF, 

com idade equivalente, usando a mesma metodologia. 

No grupo de indivíduos com DVF, aqui estudado, observou-se no repouso 

um volume absoluto de 20,3cm3, em média, valor que não diferiu daquele 

encontrado por Araújo (2010) em indivíduos controles, indicando dimensões 

nasofaríngeas equivalentes. No grupo DVF, o volume médio diminuiu para 18,0cm3 

durante a atividade velofaríngea. A análise estatística mostrou que valores obtidos 

no repouso e na atividade velofaríngea, embora próximos, diferiram 

significativamente entre si (p=0,00571), assim como havia demonstrado Araújo 

(2010) em indivíduos controles, para uma diferença de maior magnitude. 

A Tabela 1 mostra, também, que a redução média do volume nasofaríngeo 

observada correspondeu a 3,1cm3, em valores absolutos, ou 15%, em valores 

relativos, os quais diferiram significantemente (p=0,000523) e (p=0,0000698) dos 

observados por Araújo (2010), em indivíduos controles (7,3cm3 ou 30%, 

respectivamente). 

A tendência de maiores variações do volume nasofaríngeo (|ΔVA| e |ΔVR|) 

no grupo de indivíduos sem DVF obtidos por Araújo (2010), comparativamente aos 

do presente estudo, podem ser visualizados na Figura 9. 
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Tabela 1 - Volumes nasofaríngeos médios obtidos no repouso velar (Vr) e durante atividade 
de fala (Vk) em indivíduos com disfunção velofaríngea (DVF), comparativamente 
aos observados por Araújo (2010) em indivíduos sem DVF, com idade 
equivalente. São mostrados valores médios (±DP), valores mínimos-máximos e 
variação absoluta (∆VA) e relativa (∆VR%), expressas como módulo. 

 
VOLUMES (cm

3
) 

GRUPO 
Repouso Velar 

(Vr) 
Fala 
(Vk) 

|∆VA| 
(Vk-Vr) 

|∆VR%| 
(Vk-Vr/Vr) 

DVF 
(n=25) 

20,3±7,2 
 (10,3-37,7) 

18,0±6,3
#
 

  (9,4-31,7) 
3,1±3,2* 

(0,2-15,1) 
  15±12%* 
(1,1-40,6) 

Sem DVF 
(Araújo 2010) 

(n=18) 

23,2±6,3
 

 (14,6-35,1) 
15,9±3,7

# 

  (9,4-21,7) 
7,3±4,2 

 (3,1-18,9) 
  30±10% 

(14,2-53,8) 

*p<0,05 diferença estatisticamente significante (DVF versus Sem DVF) – teste t. 
#p<0,05 diferença estatisticamente significante (Repouso versus Fala) – teste t pareado. 

 



Resultados 

 

61 

 

Figura 9 - Comparação das diferenças absolutas |ΔVA|, em cm3, e 
relativas |ΔVR|, em %, obtidas no presente estudo, em 
indivíduos com DVF, com as obtidos por Araújo (2010) em 
indivíduos sem DVF. Os símbolos “▲”, “” e “”, 
representam, respectivamente, o valor mediano, mínimo e 
máximo da variação volumétrica. 
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4.1.2   Análise dos valores individuais do volume nasofaríngeo no repouso e 

durante a atividade velofaríngea 

 

Os valores individuais do volume nasofaríngeo no repouso e durante a 

atividade velofaríngea estão apresentados na Tabela 2. Observou-se que dos 25 

pacientes, 18 (72%) não apresentaram redução significativa do volume nasofaríngeo 

durante a atividade de fala (∆V<3), sugerindo ausência de atividade velofaríngea. 

Este padrão foi observado nos pacientes assinalados com asterisco na Tabela 2. Por 

outro lado, corroborando achados de Araújo (2010), nos demais 7 pacientes (28%), 

observou-se um decréscimo significativo do volume nasofaríngeo (∆V≥3), sugerindo 

a presença de atividade velofaríngea, apesar do diagnóstico de DVF. As diferenças 

variaram entre 0,2 e 15cm3, ou seja, de 1% a 41%.  

Reanalisando os dados para o grupo de pacientes com ∆V<3 e o grupo com 

∆V≥3 (Tabela 3), separadamente, observou-se, no grupo ∆V<3 (ausência de 

atividade velofaríngea), uma variação média do volume nasofaríngeo de 1,5cm3 

durante a atividade de fala, correspondendo a uma redução de 9%. No grupo com 

∆V≥3, esses valores corresponderam, respectivamente, a 6,9cm3 e 31%. Os valores 

obtidos no grupo ∆V≥3 se assemelham substancialmente aos observados por Araújo 

(2010) em indivíduos sem fissura e sem DVF. 

 

 

4.2  NASOFARINGOSCOPIA 

 

4.2.1  Concordância entre juízes 

 

As imagens nasofaringoscópicas dos 25 pacientes foram submetidas à 

análise por dois juízes. Para fins de comparação com os dados da rinometria 

acústica, a análise concentrou-se na avaliação do padrão do movimento 

velofaríngeo e da extensão do movimento das estruturas velofaríngeas como um 

todo e isoladamente (véu palatino e paredes faríngeas). 
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Tabela 2  Resultados individuais do exame rinométrico em indivíduos com disfunção 
velofaríngea: volumes nasofaríngeos no repouso velar (Vr) e na atividade de fala 
(Vk) e as respectivas variações absoluta (∆VA) e relativa (∆VR%), expressas 
como módulo. 

 VOLUMES (cm
3
) 

Pacientes Repouso Velar 

(Vr) 

Fala 

(Vk) 

|∆VA| 

(Vk-Vr) 

|∆VR%| 

(Vk-Vr/Vr) 

01* 15,6 17,7 2,1 13,4 

02* 21,3 22,7 1,4   6,4 

03* 13,5 15,6 2,1 15,6 

04* 13,4 13,5 0,2   1,2 

05* 11,9   9,6 2,3 19,5 

06 26,5 21,8 4,7 17,7 

07* 10,3 11,4 1,1 10,3 

08* 33,4 31,7 1,6   4,9 

09 19,0 12,6 6,4 33,6 

10 20,2 12,0 6,8 40,6 

11* 21,5 20,4 1,1   5,0 

12* 29,7 28,2 1,5   5,0 

13* 21,5 19,7 1,7   8,1 

14* 20,9 19,9 1,1   5,2 

15* 28,9 28,6 0,3   1,1 

16 15,2   9,4 5,8 38,3 

17 37,7 22,6 15,1 40,2 

18* 21,6 22,5 0,9   4,3 

19 13,6   9,6 4,0 29,1 

20* 11,6 13,2 1,7 14,5 

21 23,1 18,7 4,4 19,1 

22* 25,8 23,2 2,6 10,2 

23* 13,9 12,5 1,4 10,1 

24* 14,5 12,6 1,9 13,0 

25* 25,5 22,5 2,9 11,5 

* pacientes com ∆V<3 (ausência de atividade velofaríngea). 
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Tabela 3 - Volumes nasofaríngeos médios obtidos no repouso velar (Vr) e durante a 
atividade de fala (Vk) em indivíduos com disfunção velofaríngea (DVF), 
distribuídos em dois subgrupos de acordo com variação volumétrica observada 
(<3cm3 e ≥3cm3), comparativamente aos observados por Araújo (2010) em 
indivíduos sem DVF. São mostrados valores médios (±DP), valores mínimos-
máximos e variação absoluta (∆VA) e relativa (∆VR%), expressa como módulo. 

 
VOLUMES (cm

3
) 

SUBGRUPO 
Repouso Velar 

(Vr) 
Fala 
(Vk) 

|∆VA| 
(Vk-Vr) 

|∆VR%| 
(Vk-Vr/Vr) 

|∆VA|<3cm
3 

(n=18) 
19,7±6,9 

(10,3-33,4) 
19,2±6,4 
(9,6-31,7) 

 1,5±0,7* 
(0,2-2,9) 

9±5%* 
(1,1-19,5) 

|∆VA|≥3cm
3
 

(n=7) 
22,1±8,1 

(13,6-26,4) 
15,2±5,6 

 (9,4-22,6) 
6,9±3,8* 

(4,0-15,1) 
31±9%* 

(18-40,6) 

Sem DVF 
(Araújo,2010) 

(n=18) 

23,2±6,3 
(14,6-35,1) 

15,9±3,7
# 

(9,4-21,7) 
7,3±4,2 

(3,1-18,9) 
30±10% 

(14,2-53,8) 

* p<0,05 diferença estatisticamente significante (|∆VA|<3cm
3
 versus |∆VA|≥3cm

3
) – teste t. 

# p<0,05 diferença estatisticamente significante (Repouso versus Fala) – teste t pareado. 
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Com relação à análise do padrão do movimento (tentativa de fechamento), 

observou-se concordância entre juízes na categorização das imagens de 19 

pacientes (76%). Na avaliação da extensão do movimento como um todo, a 

concordância se deu em 13 casos (52%), e das estruturas isoladas -véu palatino, 

paredes laterais faríngeas direita e esquerda, e, parede posterior da faringe- em 

8(32%), 14(56%), 9(36%) e 9(36%), respectivamente. Os casos em que houve 

discordância foram reavaliados por ambos os juízes, em conjunto, até ser obtido 

consenso. 

Na Tabela 4 são mostrados os resultados individuais obtidos nos 25 

pacientes analisados, e, para fins de comparação, são reapresentados os valores 

individuais da variação volumétrica absoluta (∆VA) e relativa (∆VR%) da nasofaringe. 

 

 

4.2.2  Análise do padrão do movimento velofaríngeo 

 

A Tabela 5 mostra a distribuição dos 25 pacientes de acordo com o padrão 

do movimento velofaríngeo avaliado pelos juízes. O padrão coronal foi identificado 

em 6(24%) pacientes, o circular em 9(36%) e o circular com prega de Passavant em 

10 (40%). Em nenhum paciente foi observado o padrão sagital (S). Para os fins do 

presente estudo, os grupos com padrão circular e circular com prega de Passavant 

foram reunidos em um único grupo (circular), composto por 19 pacientes (76%). 

Para fins de comparação, são também apresentados na Tabela 5, os valores 

médios da variação volumétrica absoluta (∆VA) e relativa (∆VR%) da nasofaringe 

calculados para os dois subgrupos “circular” e “coronal”. As diferenças observadas 

entre os dois subgrupos não foram estatisticamente significantes. 

 

 

4.2.3  Análise da extensão do movimento velofaríngeo 

 

A Tabela 6 mostra a distribuição dos 25 pacientes de acordo com extensão 

do movimento das estruturas velofaríngeas, avaliada pelos juízes, das estruturas 

como um todo e do véu palatino e das paredes faríngeas, separadamente. 
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Tabela 4 - Resultados individuais do exame nasofaringoscópico e do exame rinométrico em 
indivíduos com disfunção velofaríngea: 1) padrão de movimento velofaríngeo (PM) 
-coronal (CO), circular (CI), circular com prega de Passavant (CIP)-, 2) extensão 
do movimento velofaríngeo (EM) como um todo (total) e do véu palatino, das 
paredes faríngeas laterais (PL=soma da direita e esquerda) e da parede 
posterior da faringe (PP), isoladamente, e, 3) variação volumétrica absoluta 
(∆VA) e relativa (∆VR%) da nasofaringe, expressas em módulo.  

NASOFARINGOSCOPIA  RINOMETRIA 

Pac PM EM 
Total 

(%) 

EM  
Véu  

(%) 

EM    
PL    

(%)  

EM    
PP    

(%) 

 |∆VA| 

(Vk-Vr) 

|∆VR%| 

(Vk-Vr/Vr) 

01* CIP 75 25 75 50  2,1 13,4 

02* CIP 75 50 50 25  1,4 6,4 

03* CO 90 90 0 0  2,1 15,6 

04* CI 90 90 75 0  0,2 1,2 

05* CIP 90 100 100 50  2,3 19,5 

06 CI 25 25 0 0  4,7 17,7 

07* CIP 100 100 100 25  1,1 10,3 

08* CO 90 90 0 50  1,6 4,9 

09 CO 100 100 0 0  6,4 33,6 

10 CIP 100 100 50 50  8,2 40,6 

11* CIP 25 25 0 25  1,1 5,0 

12* CI 50 50 50 25  1,5 5,0 

13* CO 100 100 0 0  1,7 8,1 

14* CIP 100 90 50 25  1,1 5,2 

15* CIP 75 50 50 25  0,3 1,1 

16 CI 90 90 100 0  5,8 38,3 

17 CI 90 100 100 25  15,1 40,2 

18* CI 100 50 100 0  0,9 4,3 

19 CO 100 100 0 0  4,0 29,1 

20* CI 25 25 0 0  1,7 14,5 

21 CI 90 50 0 25  4,4 19,1 

22* CIP 75 90 25 25  2,6 10,2 

23* CO 75 75 0 0  1,4 10,1 

24* CIP 90 90 50 50  1,9 13,0 

25* CI 100 100 75 0  2,9 11,5 

* pacientes com ∆V<3 (ausência de atividade velofaríngea). 
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Tabela 5 - Variação absoluta (∆VA) e percentual (∆VR) do volume nasofaríngeo na 
atividade de fala em indivíduos com disfunção velofaríngea, expressas como 
módulo, segundo o padrão de movimento velofaríngeo -circular, coronal e 
sagital- ao exame nasofaringoscópico. 

NASOFARINGOSCOPIA 
 

 
RINOMETRIA 

Padrão de movimento 
velofaríngeo 

n (%) 

 Variação volumétrica  

 
|∆VA| 
(cm

3
) 

|∆VR| 
(%) 

|∆V|<3n 
(%) 

|∆V|≥3n 
(%) 

Circular 19 (76%)  3,1±3,5 15±11% 14 (74%) 5 (26%) 

Coronal   6 (24%)  2,9±1,9 17±12%   4 (67%) 2 (33%) 

Sagital
≠
 0  - - - - 

≠ padrão sagital não observado na população estudada. 
p>0,05 diferenças entre volumes estatisticamente não significante – Teste t. 
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Tabela 6 - Distribuição numérica e percentual de pacientes com disfunção velofaríngea 
conforme a extensão do movimento velofaríngeo: inadequado (0;25%), 
moderado (50;75%) e adequado (90;100%) ao exame nasofaringoscópico. 
Valores médios (±DP) da variação absoluta (∆VA) e relativa (∆VR%), expressa 
como módulo. 

EXTENSÃO DO MOVIMENTO VELOFARÍNGEO  VARIAÇÃO VOLUMÉTRICA 

Participação        
das estruturas 
velofaríngeas 

Extensão do 
movimento (%) 

n (%)  |∆VA| (cm
3
) |∆VR| (%) 

Véu + 
Paredes Faríngeas  

0;25 3 (12%)  2,5±1,9 12±6 

50;75 6 (24%)  1,5±0,8 8±4 

90;100 16 (64%)  3,7±3,7 18±14 

      

Véu 

0;25 4 (16%)  2,4±1,5 13±5 

50;75 6 (24%)  1,6±1,4 8±6 

90;100 15 (60%)  3,8±3,8 19±14 

      

Paredes Laterais 
(D+E) 

0;25 9 (36%)  2,8±1,7 15±9 

50;75 11 (44%)  2,2±2,4 11±12 

90;100 5 (20%)  5,0±5,9 22±16 

      

Parede Posterior 

0;25 20 (80%)  3,0±3,3 14±12 

50;75 5 (20%)  3,2±2,7 18±13 

90;100 0  - - 

p>0,05 diferenças entre volumes estatisticamente não significante – Análise de Variância. 
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Para os fins do presente estudo, foram definidos três níveis de movimento: 

ausente ou de 25% do máximo possível, categorizado como movimento inadequado, 

de 50 ou 75%, como movimento moderado, e, de 90 ou 100%, como movimento 

adequado, na amostra de fala testada.  

Usando este critério, observou-se que o grupo analisado apresentava 

primordialmente movimento “adequado” (64% dos pacientes). Percentuais menores 

apresentavam movimento moderado (24%) e inadequado (12%). Uma distribuição 

similar foi observada para o movimento velar, isoladamente (60%, 24%, 16%, 

respectivamente). Já, para as paredes faríngeas laterais a distribuição foi inversa: o 

maior percentual de pacientes apresentou movimento inadequado ou moderado 

(80% no total), o mesmo ocorrendo com relação à parede posterior da faringe (100% 

no total). 

Para fins de comparação, são também apresentados na Tabela 6, os valores 

médios da variação volumétrica absoluta (∆VA) e relativa (∆VR%) da nasofaringe 

calculados para os três subgrupos “inadequado”, “moderado” e “adequado”. As 

diferenças observadas entre os três subgrupos não foram estatisticamente 

significantes. 

A análise de regressão mostrou não haver correlação estatisticamente 

significante entre a variação volumétrica observada (∆VA) e extensão do movimento 

velofaríngeo na fala. Contudo, a Figura 10a mostra uma tendência a um aumento da 

variação do volume da nasofaringe à medida em que aumenta o movimento das 

estruturas velofaríngeas como um todo. Isoladamente, essa tendência se mostra 

mais nítida para o movimento do véu palatino (Figura 10b) do que para as paredes 

laterais (Figura 10c) ou parede posterior da faringe (Figura 10d). 

 

 

4.2.4  Acurácia diagnóstica da rinometria acústica 

 

Muito embora o tamanho da amostra analisada não permita a determinação 

da acurácia diagnóstica da rinometria acústica, a título de especulação e como uma 

abordagem preliminar, construiu-se uma tabela 2x2 (Tabela 7) relacionando o 

resultado da rinometria (método em teste) nas caselas horizontais e o resultado da 

nasofaringoscopia (método padrão-ouro) nas caselas verticais.  
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Figura 10 -  Relação entre variação volumétrica da nasofaringe (|∆VA|) e extensão 
do movimento das estruturas velofaríngeas como um todo (a) e do véu 
palatino (b), paredes laterais direita+esquerda (c) e parede posterior (d) 
da faringe, separadamente. 

 
 

(a) (b) 

(d) (c) 
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Tabela 7 - Distribuição dos pacientes segundo a atividade velofaríngea aferida por 
rinometria acústica, pela variação volumétrica da faringe, e, por 
nasofaringoscopia, pela extensão do movimento velofaríngeo total. 

ATIVIDADE VELOFARÍNGEA 

 NASOFARINGOSCOPIA 

RINOMETRIA 
0-75% 

inadequada 
90-100% 
adequada 

Total 

|∆VA|<3cm
3 

inadequada 
8 10 18 

|∆VA|≥3cm
3 

adequada 
1 6 7 

Total 9 16 25 
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Considerando que a amostra estudada apresentava DVF, na rinometria, 

considerou-se como resultado positivo um |∆VA|<3 (atividade velofaríngea 

inadequada) e como resultado negativo um |∆VA|≥3 (atividade velofaríngea 

adequada). Na nasoendosocopia, considerou-se como resultado positivo um 

movimento das estruturas velofaríngeas entre 0-75% (presença de gap/ atividade 

velofaríngea inadequada) e resultado negativo, 90-100% (ausência de gap/ atividade 

velofaríngea adequada). Assim procedendo, foi possível constatar concordância no 

diagnóstico em 14 pacientes, o que corresponde a 56% dos casos. A Figura 11 

ilustra dois casos representativos de resultado concordantes positivo e negativo pela 

rinometria acústica e a nasofaringoscopia. 
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Figura 11 - Rinogramas e imagens nasofaringoscópicas obtidos no repouso 
(Vr) e na atividade de fala (Vk) em dois pacientes da amostra. O 
caso 01 ilustra, primeiramente, um resultado positivo ao exame 
rinométrico (|∆VA|<3, atividade velofaríngea inadequada) e ao 
exame nasofaringoscópico (movimento das estruturas 
velofaríngeas entre 0-75%, presença de gap) e o caso 19 ilustra, 
resultados negativos (|∆VA|≥3, atividade velofaríngea adequada e 
movimento das estruturas velofaríngeas entre 90-100%, ausência 
de gap). 

 

 

|∆VA|<3cm (+) 

 

|∆VA|≥3cm (-) 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

A rinometria acústica é uma técnica, objetiva, rápida, indolor e não invasiva, 

para avaliar a geometria nasal. Na clínica, tem sido usada primariamente para aferir 

e caracterizar a obstrução nasal, entre outras possibilidades (Corey 2006), trazendo 

a vantagem da prática do que se tem chamado de “medicina baseada em 

evidências”. 

Analisar as aplicações da rinometria acústica como método de avaliação da 

ação do esfinctérica das estruturas velofaríngeas é o objetivo final de um projeto que 

vem sendo desenvolvido junto ao Laboratório de Fisiologia do HRAC-USP, do qual o 

presente estudo é o terceiro de uma série. 

O primeiro foi desenvolvido por Gomes (2004) com o propósito de 

determinar as áreas seccionais e os volumes de segmentos específicos da cavidade 

nasal, incluindo a nasofaringe, de indivíduos sem evidências de obstrução nasal, 

com vistas ao estabelecimento de valores de referência. Paralelamente foram 

avaliados os mesmos volumes na produção de uma amostra de fala, ou seja, 

durante a atividade velofaríngea. Nesta situação, comprovou-se que o volume 

nasofaríngeo se mostrou significantemente menor que o observado no repouso, 

remetendo à proposta original de Dalston (1992) de que a técnica poderia ser 

utilizada para identificar deficiências do movimento velar durante a fala. 

A seguir, para melhor testar essa hipótese, Araújo (2010) comparou 

indivíduos com DVF (residual ao fechamento cirúrgico do palato fissurado) e 

indivíduos normais (sem fissura e sem DVF) constatando que a rinometria acústica 

permitia, de fato, discriminar os dois grupos. 

Como primeira etapa do presente estudo, o terceiro da série, um novo grupo 

de pacientes com DVF foi selecionado e os resultados da rinometria comparados 

com aqueles do grupo controle do estudo anterior. Enquanto a redução média do 

volume nasofaríngeo foi de 15% nos pacientes com DVF, ora avaliados, nos 

indivíduos controles de Araújo (2010), a variação havia sido duas vezes maior 

(30%,respectivamente). Do ponto de vista anatômico, essa mudança nas dimensões 

da nasofaringe é muito significativa (3cm3, no grupo DVF e 7cm3, no grupo controle), 

uma vez que se trata de dimensão cúbica (em cm3) e não quadrática (em cm2). 
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Adicionalmente, no estudo de Araújo (2010), havia sido constatado que 70% 

dos indivíduos do grupo com DVF demonstravam variação volumétrica da faringe 

sugestiva de elevação “velar” prejudicada (inferior ao limiar de corte que maximizou, 

simultaneamente, a sensibilidade e a especificidade do teste), confirmando o 

diagnóstico clínico. Contudo, uma parcela considerável de 30% dos pacientes 

apresentavam comportamento ao exame rinométrico não compatível com DVF, ou 

seja, os resultados mostraram, neste sub-grupo, variação volumétrica indicativa de 

boa mobilidade “velar” na presença de sintomas. Levantou-se, então, a hipótese de 

que os indivíduos que demonstravam boa atividade velar ao exame rinométrico 

pudessem apresentar falta de mobilidade das paredes laterais da faringe, o que 

explicaria a redução da nasofaringe (por elevação velar) na presença de sintomas. 

Igual análise feita no presente estudo, identificou a mesma parcela de 

pacientes (72%) que não apresentavam variação significativa do volume 

nasofaríngeo, confirmando o diagnóstico clínico, enquanto que 28% apresentavam 

variação volumétrica significativa apesar dos sintomas. 

Ressalte-se que, neste estudo, tomou-se o cuidado de substituir a expressão 

atividade “velar”, que vinha sendo utilizada, por atividade “velofaríngea”, quando nos 

referimos ao fator causal da redução da nasofaringe detectada pela rinometria. Isto 

porque, embora a elevação do véu seja o componente mais importante do 

fechamento velofaríngeo, a participação das paredes faríngeas não é desprezível. 

Ao contrário, Di Ninno et al (2012), em levantamento recente realizado em centro 

fonoaudiológico da PUC-MG, verificou numa amostra de 89 pacientes uma 

proporção de cerca de 50% dos casos com fechamento circular (sem e com prega 

de Passavant), padrão que inclui a participação das paredes faríngeas, e, uma 

proporção bem menor de 13% de casos com fechamento sagital, padrão em que há 

predomínio do movimento medial das paredes laterais. A elevação exclusiva ou 

predominante do véu palatino, caracterizando um padrão de fechamento coronal, 

também foi observada em apenas 13% dos casos. 

No presente estudo, numa amostra de 25 pacientes, escolhidos 

sucessivamente entre os que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão, a partir 

de um universo de 47 pacientes, observou-se fechamento circular em 76% dos 

casos, e fechamento coronal, em 24%, proporções maiores que as observadas no 

estudo de Di Ninno et al (2012). Por outro lado, nenhum caso de fechamento sagital 
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foi constatado, o que, de certa forma, limitou a abrangência da análise do efeito do 

padrão de fechamento sobre as medidas rinométricas. 

Tendo presente, então, que a ação esfinctérica da velofaringe compreende o 

movimento superior e posterior do véu do palato, o movimento medial das paredes 

laterais e o movimento anterior da parede posterior da faringe, com variações 

individuais da parcela de participação no fechamento do orifício velofaríngeo, e 

diante dos achados de Araújo (2010), entendeu-se necessário comparar, como 

segunda etapa do presente estudo, os resultados da rinometria com imagens das 

estruturas velofaríngeas em atividade, uma vez que falhas da atividade velar bem 

como das paredes faríngeas poderiam explicar as observações até então feitas. 

Para tanto, optou-se pela comparação com as imagens fornecidas pela 

nasofaringoscopia. Estudo seguinte deverá comparar os resultados da rinometria 

acústica com imagens videofluroscópicas. Ambas são consideradas métodos diretos 

de avaliação da função velofaríngea, que juntamente com os métodos indiretos, 

nasometria e avaliação aerodinâmica, compõem o arsenal de técnicas instrumentais 

a serem utilizadas no diagnóstico da DVF (American Cleft Palate-Craniofacial 

Association 2000). 

A nasofaringoscopia tem como principal vantagem o fato de permitir a 

visualização direta da atividade velar e faríngea na produção da fala, sendo por essa 

razão usada como método diagnóstico preferencial por vários centros do mundo, 

conforme levantamento feito por Kummer et al (2012), já mencionado. Mas, além do 

fato de ser um método invasivo, que causa certo desconforto ao paciente, tem como 

sua maior desvantagem o fato do posicionamento e da angulação da fibra óptica no 

momento da aquisição das imagens interferir significativamente no padrão das 

imagens geradas, limitando, por exemplo, a  mensuração do gap velofaríngeo e 

comparações pré e pós-intervenções. 

Embora tentativas tenham sido feitas no sentido de tornar o procedimento de 

avaliação das imagens nasofaringoscópicas mais objetivo, particularmente na 

aferição do padrão do fechamento (ou da tentativa de fechamento) e o tamanho do 

gap velofaríngeo na DVF (Golding-Kushner et al 1990), o procedimento não deixa de 

ter um componente subjetivo, o que se comprovou no presente estudo, quando da 

análise da reprodutibilidade das avaliações e medidas feitas por dois juízes de 

grande experiência na área. Com relação à análise do padrão do movimento, 
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observou-se concordância entre os juízes em 76% dos casos avaliados em primeira 

instância. Na avaliação da extensão do movimento como um todo, a proporção 

diminuiu para 52%, e das estruturas isoladas para até 32%, no caso da avaliação da 

atividade do véu palatino. 

Tendo em vista o baixo nível de concordância entre os juízes, especialmente 

nas avaliações individualizadas e considerando a natureza do estudo 

(nasofaringoscopia como método de referência), optou-se pela abordagem de 

consenso, ou seja, os casos em que não houve concordância foram reavaliados por 

ambos os juízes, em conjunto, até ser obtido o consenso, para assegurar maior 

confiabilidade. Vale ressaltar que Chanchareonsook et al (2007), ao analisar a 

reprodutibilidade de medidas da extensão do movimento velofaríngeo como um 

todo, feita por 3 juízes, usando metodologia similar a do presente estudo, 

encontraram concordância integral  em apenas 40% dos casos. Quando 

consideraram os casos em que houve concordância entre 2 juízes, foram 

observados mais 54% de casos concordantes, perfazendo um total de 94%, que é 

bem maior que a presentemente observada (52% entre 2 juízes), o que reforça a 

decisão de analisar os resultados de consenso. 

Assim mesmo, a comparação dos dados da rinometria acústica com os 

achados da nasofaringoscopia, no que se refere ao padrão e a extensão do 

movimento velofaríngeo, não foi de todo esclarecedora. Primeiro não foram 

constatadas diferenças estatisticamente significantes entre as variações 

volumétricas observadas nos subgrupos com padrão de movimento coronal, onde 

predomina a elevação velar (redução de 17%) e com padrão de movimento circular 

(redução de 15%) onde a participação das paredes laterais se equipara a do véu do 

palato e que, em tese, seria mais suscetível a falhas da movimentação faríngea.    

Por outro lado, o grupo analisado apresentava percentual relativamente 

elevado de pacientes com fechamento considerado adequado (64%) na produção do 

/k/. Percentual menor apresentava fechamento moderado (24%) e, menor ainda, 

fechamento inadequado (12%), sendo que o mesmo se observou para o movimento 

velar, isoladamente (60%, 24%, 16%, respectivamente), indicando que nos 

pacientes com fechamento adequado, a elevação velar era o principal componente 

envolvido. Comparando as variações volumétricas entre os subgrupos com 

fechamento inadequado, moderado e adequado, também não foram constatadas 
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diferenças estatisticamente significativas. Lembrando que o grupo considerado como 

tendo fechamento inadequado não incluía pacientes sem movimento algum (0%), 

mas apenas pacientes com 25% do máximo possível, talvez a divisão em subgrupos 

25;50%, 75;90% e 100%, pudesse expressar melhor a tendência verificada na 

análise de regressão, feita para verificar se havia correlação entre a variação 

volumétrica observada (∆VA) e extensão do movimento velofaríngeo na fala. Muito 

embora não tenha sido constatada correlação estatisticamente significante, foi 

possível verificar uma tendência a uma maior redução do volume da nasofaringe 

(aumento do ∆VA, expresso como módulo) com o aumento no movimento das 

estruturas velofaríngeas (Figura 10). Isoladamente, essa tendência se mostrou mais 

nítida para o movimento do véu palatino do que para as paredes laterais ou parede 

posterior da faringe, demonstrando mais uma vez a importância da elevação velar no 

fechamento velofaríngeo. 

Por fim, vale comentar a respeito da relação entre os achados dos dois 

testes diagnósticos utilizados. A acurácia diagnóstica de um teste, como a rinometria 

acústica, na identificação de uma “doença”, como a DVF, exige o estudo da relação 

entre o resultado do teste e a ocorrência da doença que ele procura identificar, 

diagnosticada por outro teste considerado como padrão-ouro, no caso, a 

nasofaringoscopia. A acurácia corresponde à proporção de testes verdadeiramente 

positivos e verdadeiramente negativos, em relação à totalidade dos resultados 

(Flores 2005). 

Para calcular a acurácia diagnóstica de um teste, parte-se do pressuposto 

que a amostra de casos é representativa da população, o que foi um aspecto 

limitante no presente estudo. Isto deverá ocorrer quando do término do projeto onde 

este estudo está inserido. Ainda assim, a título de especulação, procedeu-se a esse 

tipo de análise.  

Na rinometria acústica, considerou-se como resultado da presença da 

doença, ou seja, resultado positivo, a observação de um |∆VA|<3 (atividade 

velofaríngea inadequada) e como resultado negativo, um |∆VA|≥3 (atividade 

velofaríngea adequada), valor de corte proposto por Araújo (2010). Na 

nasoendoscopia, considerou-se como resultado positivo o movimento das estruturas 

velofaríngeas entre 0-75% (presença de gap ou atividade velofaríngea inadequada) 

e resultado negativo, 90-100% (ausência de gap ou atividade velofaríngea 
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adequada). Assim procedendo, foi possível constatar concordância no diagnóstico 

em 14 pacientes (8 verdadeiros positivos e 6 verdadeiros negativos), o que 

corresponde a 56% do total de 25 casos.  

Uma proporção dessa magnitude expressa uma correlação apenas razoável 

entre as duas técnicas e pode levar, preliminarmente, a duas interpretações: ou a 

rinometria acústica não tem boa acurácia ou a nasofaringoscopia não pode ser 

considerada padrão-ouro. Esta última possibilidade não pode ser descartada frente à 

baixa reprodutibilidade interjuízes observada no presente estudo na caracterização 

da extensão do movimento velofaríngeo, já discutida anteriormente. Henningsson e 

Isberg (1991), por sua vez, verificaram que a nasofaringoscopia falhou em 

demonstrar o movimento das paredes laterais observado na videofluoroscopia, em 

um terço dos pacientes com hipernasalidade analisados, o que levou as autoras a 

afirmar que a videofluoroscopia é um método indispensável para a avaliação 

velofaríngea e a sugerir o uso combinado das duas técnicas.  

Por outro lado, a rinometria acústica tem também suas limitações, já 

destacadas em várias publicações do Laboratório de Fisiologia (Gomes 2004, 

Trindade et al 2007a, Gomes 2008, Gomes et al 2008, Vidotti e Trindade 2008, 

Prado 2009, Trindade et al 2009, Araújo 2010 e Trindade et al 2010) que foram 

levadas em consideração, no contexto de um projeto que visa contribuir para a 

análise da viabilidade do uso da técnica como método complementar de avaliação 

da função velofaríngea.  

Vale ressaltar alguns fatores que podem ter sido limitantes, a explicar o 

percentual de discordância verificada entre as técnicas rinométrica e 

nasofaringoscópica.  Primeiro, as avaliações não foram feitas simultaneamente; isto 

significa que defeitos inconsistentes podem ter influenciado diferentemente as 

medidas, nas diferentes ocasiões. Segundo, em ambas, a análise foi feita em uma 

única amostra de fala, o fone /k/, em contextos diferentes. E mais, com relação à 

nasofaringoscopia, pode-se questionar se deve ser considerada padrão-ouro para o 

tipo de medidas aqui realizadas, pelas razões anteriormente expostas, e, com 

relação à rinometria, pode-se questionar a amostra de “fala” utilizada -o fone /k/ no 

contexto da sílaba /ka/- pois as  medidas foram efetivamente realizadas enquanto o 

paciente mantinha o gesto articulatório que dá início à sílaba /ka/ e não na fase 

sonora. Mas assim como a plosiva /p/ no contexto da palavra rampa, usada em 
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estudos fluxo-pressão (Trindade et al 2007b), a plosiva /k/ exige atividade 

velofaríngea máxima na fase de imposição de pressão intraoral, sendo, portanto, o 

desempenho nesta fase um indicador da capacidade do véu do palato e de paredes 

faríngeas de se movimentar no sentido de ocluir o orifício velofaríngeo durante a 

fala. A participação da língua na elevação velar e a qualidade da produção do /k/ na 

rinometria também não foram variáveis controladas. Estes aspectos deverão ser 

objeto de avaliação na próxima etapa do projeto, quando se pretende comparar os 

resultados da rinometria com a videofluoroscopia, realizada simultanemente.  

Por fim, há que se destacar que não há como comparar nossos resultados 

com a literatura, pois a presente abordagem -rinometria acústica versus 

nasofaringoscopia- não foi ainda descrita por outros autores. O único artigo a 

comparar a rinometria com informações colhidas por outra técnica na fala foi o 

estudo piloto de Seaver et al (1995), em que registros videofluoroscópicos foram 

feitos em dois falantes normais (os próprios autores) durante a produção prolongada 

da fricativa /f/ simultaneamente à execução do teste rinométrico. Os autores tinham 

por propósito verificar se as mudanças no posicionamento velar mostradas nas 

imagens videofluoroscópicas correspondiam àquelas sugeridas pela rinometria 

acústica. Mais especificamente, na videofluoroscopia, determinaram a distância 

linear das narinas até a porção mais anterior na qual se notava a elevação do véu 

acima do plano palatino durante produção de uma amostra de fala, e, na rinometria, 

a distância do ponto de divergência dos rinogramas obtidos no repouso e na fala em 

relação ao mesmo referencial. Observaram excelente correspondência entre os dois 

procedimentos, uma vez que as medidas divergiram em menos de 1cm. 

Em suma, os resultados obtidos confirmam a capacidade da rinometria 

acústica em discriminar grupos de indivíduos com e sem disfunção velofaríngea, 

sendo que a comparação com a nasofaringoscopia se, por um lado contribuiu para o 

avanço dos conhecimentos acerca da função velofaríngea e seus métodos de 

avaliação, por outro mostrou que estudos complementares são necessários para 

definir a acurácia do teste rinométrico na identificação das deficiências do 

fechamento velofaríngeo na fala.  

Como antecipado por Seaver et al (1995), por se tratar de técnica não 

invasiva e que requer pouca colaboração do paciente, espera-se, a partir desses 

achados,  demonstrar em futuros estudos que a  rinometria acústica tenha suficiente 
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sensibilidade para identificar indivíduos que não apresentam boa mobilidade velar e 

faríngea, seja na insuficiência ou na incompetência velofaríngea, e especificidade 

para identificar indivíduos sem anormalidades, como também, acurácia suficiente 

para avaliar os efeitos de intervenções cirúrgicas ou terapêuticas.  
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6  CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados obtidos no presente estudo demonstraram que, em indivíduos 

com DVF, diagnosticada segundo protocolo de rotina do HRAC-USP:  

1) A rinometria acústica permitiu, por meio da análise da redução do 

volume da nasofaringe, causada pela produção de uma plosiva velar, 

confirmar a presença de DVF em 72% dos pacientes analisados. Nos 

demais, os resultados foram sugestivos de ausência de DVF, apesar dos 

sintomas.  

2) A análise, por juízes, da atividade velofaríngea em registros 

nasofaringoscópicos, utilizando a mesma amostra de fala e protocolo 

padronizado, indicou a presença de padrão circular (CI) em 76% dos 

casos e coronal, nos demais.  A extensão do movimento das estruturas 

velofaríngeas foi julgada como adequada em 64% dos casos, para a 

amostra de fala utilizada; movimento moderado ou inadequado, 

sugestivo de DVF, foi constatado em apenas 36% dos casos.  

3) A comparação dos achados rinométricos e nasofaringocópicos não 

demonstrou correlação significativa entre a redução volumétrica da 

nasofaringe e o padrão ou a extensão do movimento velofaríngeo, muito 

embora tenha sido observada uma tendência a uma maior redução do 

volume com o aumento no movimento das estruturas velofaríngeas. A 

concordância entre os métodos no diagnóstico ocorreu em 56% dos 

casos. 

Em resumo, a rinometria acústica mostrou-se uma técnica capaz de 

identificar o comprometimento da atividade VF na maioria dos indivíduos estudados. 

Contudo, a impossibilidade de demonstrar boa correlação entre os achados 

rinométricos e as observações feitas ao exame nasofaringoscópico apontam para a 

necessidade de se realizar estudos complementares, utilizando, por exemplo, a 

videofluoroscopia, para melhor definir a acurácia do teste rinométrico na 

identificação da DVF.  
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ANEXO 1 – OFÍCIO DE APROVAÇÃO DO PROJETO EMITIDO PELO COMITÊ DE 

ÉTICA EM PESQUISA EM SERES HUMANOS 
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ANEXO 2 – 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:‘’Análise comparativa da atividade velofaríngea aferida por rinometria acústica e 

nasofaringoscopia’’, realizada por Andressa Sharllene Carneiro da Silva, sob orientação do Profa. Dra. 

Inge Elly Kiemle Trindade (CRBM 1-2081), que tem como objetivo avaliar o funcionamento do véu do 

palato de pacientes que apresentam problemas de fala relacionados à fissura de palato. 

No LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA do HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 

CRANIOFACIAIS – HRAC (CENTRINHO), você será submetido a um exame chamado ‘’rinometria 

acústica’’ que permite determinar as dimensões de diferentes partes da cavidade nasal. Durante o exame 

o paciente fica sentado com o queixo apoiado em um suporte, um tubo do equipamento é encostado na 

narina e um som é lançado no nariz e recolhido, depois, como um eco. Isto permite determinar o volume 

da região nasofaríngea. As medidas serão feitas durante o repouso respiratório e na produção de um som 

da fala. O exame não causa dor, apenas um desconforto mínimo. O resultado obtido neste exame será 

comparado com o exame de nasofaringoscopia, realizado de rotina no hospital em todos os pacientes que 

apresentam o mesmo problema na fala. 

Na divulgação dos dados da pesquisa a sua identidade será mantida em sigilo. Qualquer dúvida poderá 

ser por nós esclarecida pessoalmente ou pelo telefone (14) 3235-8137. 

"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.13ºdo Código de Ética de Fonoaudiologia). 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

 

 

Bauru-SP, ________ de ______________________ de 20____.  

 

 

 

____________________________________             ______________________________________ 

        Assinatura do Sujeito da Pesquisa                      Assinatura do Pesquisador Responsável 
                             ou responsável 

 

* A SER PREENCHIDO, SE O SUJEITO DA PESQUISA NÃO FOR O PACIENTE. 

Nome do Pesquisador Responsável: Andressa Sharllene Carneiro da Silva 

Endereço Institucional: Rua Sílvio Marchione, n
o
 3-20 

Cidade: Bauru;  Estado: São Paulo;  CEP: 17012-900; Telefone: (14) 3235-8421 Ramal: 8137 
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ANEXO 3 – INSTRUÇÕES E FORMULÁRIOS PARA ANÁLISE DA ATIVIDADE 

VELOFARÍNGEA 
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Caro(a) Juíz(a) Fonoaudiólogo(a), 
 
 
 

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade em participar 
deste estudo intitulado “Análise comparativa da atividade velofaríngea aferida por 
rinometria acústica e nasofaringoscopia” (processo n

o
 329/2010) cujos resultados podem 

vir a contribuir para a introdução de um novo método de aferição da função velofaríngea 
na rotina de exames disponíveis para a reabilitação da fala de pacientes com fissura 
palatina. Sua participação é fundamental para o sucesso do estudo. 

Na condição de juiz, sua função será verificar a movimentação das estruturas 
velofaríngeas aferida pela nasofaringoscopia, classificando o padrão de movimento 
velofaríngeo (coronal, sagital, circular ou circular com prega de Passavant) e a extensão 
do movimento velofaríngeo (percentual de falha relativamente ao repouso). 

Juntamente com esta carta, você receberá um material contendo: 
- 1 pen drive composto por 25 amostras de imagens do exame nasofaringoscópico 

de pacientes do HRAC-USP, gravadas em vídeo (wmv) e editadas. Cada uma das 
amostras tem duração de 40 segundos, em média. 

- 1 protocolo de avaliação da atividade velofaríngea, composto por 2 partes. A 
primeira se refere à classificação do padrão de movimento velofaríngeo, composta por 1 
ficha a ser preenchida. A segunda se refere à análise da extensão do movimento 
velofaríngeo, contendo 4 fichas a serem preenchidas.  

- 1 questionário de avaliação do material audiovisual e eventuais sugestões 
(opcional) 

Recomendamos que as análises das amostras sejam feitas em local silencioso e 
com baixa luz, utilizando um computador (ou notebook) e fones de ouvido. Caso não 
disponha desse equipamento podemos providenciar junto ao Laboratório de Informática do 
HRAC (pró-aluno).  Você poderá assistir as gravações quantas vezes forem necessárias e, 
também, poderá ajustar o volume de áudio conforme desejar.  

Solicitamos que as análises sejam realizadas individualmente.  
Cuidados foram tomados na qualidade das gravações e quanto a resolução das 

imagens e velocidade dos vídeos. Por isso, solicitamos que antes de começar a avaliação, 
esses itens sejam checados. 

Previamente à análise, será realizado um treinamento presencial, no qual a 
pesquisadora responsável irá, por meio de uma aula expositiva em power point (ppt), 
orienta-lo(a) quanto a metodologia a ser  empregada na análise das amostras. A aula 
também está incluída no pen drive para consulta do avaliador. 

Qualquer dúvida, favor entrar em contato no ramal 8066 ou 8137 ou pelo e-mail 
asc@usp.br 

 
Atenciosamente,                                  

                                                                                   Andressa Sharllene Carneiro da Silva 
Pesquisadora responsável 

Profa. Dra. Inge Elly Kiemle Trindade  
Orientadora 

Laboratório de Fisiologia HRAC-USP  
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ORIENTAÇÕES 

 

 

Antes de iniciar o processo de análise das amostras, é de suma importância considerar que:  

 

1. O alvo da avaliação é estritamente o fone /k/ inserido na sílaba /ka/ nas imagens 

nasofaringoscópicas editadas. A sílaba /ka/ é apresentada por duas vezes na edição, 

uma em velocidade normal de fala, e outra em velocidade lentificada (0,125x), para 

maior facilidade na análise. Outras amostras inseridas em vocábulos como “Caqui” e 

frases como “O caqui caiu” são apenas para uso auxiliar. 

 

2. Primeiramente deverá ser analisado o padrão de movimento velofaríngeo e, em seguida, 

a extensão do movimento velofaríngeo, seguindo as instruções. 

 

 

3. Na análise da extensão do movimento velofaríngeo das paredes laterais da faringe, 

cada lado deverá ser analisado individualmente, obedecendo a orientação 

direita/esquerda do paciente. 

 

4. No caso de discordância entre os juízes, haverá uma reunião entre os avaliadores para 

um consenso.  

 

Qualquer dúvida, favor entrar em contato no ramal 8066 ou 8137 ou pelo e-mail 

asc@usp.br 

 

Atenciosamente,                                  

                                                                                Andressa Sharllene Carneiro da Silva 
Pesquisadora responsável 

Profa. Dra. Inge Elly Kiemle Trindade  
Orientadora 

Laboratório de Fisiologia HRAC-USP 

 

 

BAURU 2012 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE VELOFARÍNGEA 

 
 

-Juiz- 
 

Projeto de pesquisa: 
Análise comparativa da atividade velofaríngea aferida por rinometria acústica e nasofaringoscopia 

Andressa S. Carneiro da Silva, Profa. Dra. Inge Elly Kiemle Trindade 
 
 
PARTE I: PADRÃO DE MOVIMENTO VELOFARÍNGEO  
 
Indique com um “X” (seguindo o exemplo), conforme seu julgamento, o padrão de movimento 
velofaríngeo nos referidos casos, a produção do fone /k/ em: 
 
CO  =  CORONAL: predomínio do movimento do véu palatino.  
S  = SAGITAL: predomínio de movimento das paredes laterais da faringe  
CI =  CIRCULAR: movimento velar e das paredes faríngeas equivalentes. 
CIP =  CIRCULAR COM PREGA DE PASSAVANT: movimento circular associado à formação de 

prega muscular na parede posterior da faringe.  
 
 

 
PADRÃO DE MOVIMENTO VELOFARÍNGEO  

 

 
 Observações 

Caso
s 

 
CO S CI CIP Observações  

Ex 

 

  X    

01     
 

 

02     
 

 

03     
 

 

04     
 

 

05     
 

 

06     
 

 

07     
 

 

08     
 

 

09     
 

 

10     
 

 

11     
 

 

12     
 

 

13     
 

 

14     
 

 

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        
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PARTE II: EXTENSÃO DO MOVIMENTO VELOFARÍNGEO 

 

1. MOVIMENTO VELOFARÍNGEO (véu palatino e paredes faríngeas) - GAP 

Indique com um “X” (seguindo o exemplo), a extensão do movimento velofaríngeo (percentual de 

falha relativamente ao repouso) durante a produção do fone /k/, usando o seguinte critério: 

 

0% = nenhum movimento----------------------------------------------------------------------------------- IVF grave 
25%  =  movimento mínimo------------------------------------------------------------------- IVF moderada a grave 
50%  =  movimento moderado-------------------------------------------------------------------------- IVF moderada 
75%  =  entre movimento moderado e toque--------------------------------------------------------------- IVF leve 
90%  =  toque------------------------------------------------------------------------------------------------- IVF marginal 
100% =  fechamento------------------------------------------------------------------------------------------ IVF ausente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOVIMENTO VELOFARÍNGEO 

(%) 

Casos 

 

0 25 50 75 90 100 

Exemplo   X   
 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        
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2. MOVIMENTO DO VÉU PALATINO 

Indique com um “X” (seguindo o exemplo), a extensão do movimento do véu palatino (percentual de 

falha relativamente ao repouso) durante a produção do fone /k/, usando o seguinte critério: 

 

0% = nenhum movimento------------------------------------------------------------------------------------- IVF grave 
25% = movimento mínimo--------------------------------------------------------------------- IVF moderada a grave 
50  = movimento moderado---------------------------------------------------------------------------- IVF moderada 
75  = entre movimento moderado e toque------------------------------------------------------------------ IVF leve 
90  = toque---------------------------------------------------------------------------------------------------- IVF marginal 
10% = fechamento-------------------------------------------------------------------------------------------- IVF ausente 
 

 

 
 

VÉU PALATINO (%) 

Casos 

 

0 25 50 75 90 100 

 

S/A* 

Ex   X    A-D 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          
*Colocar se o movimento é simétrico (S) ou assimétrico (A) e para qual lado é 
desviado (cf. exemplo acima). 

 

 

PLDF: Parede Lateral Direita da Faringe; PLEF: Parede Lateral Esquerda da Faringe; VP: Véu Palatino. 
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MOVIMENTO DAS PAREDES LATERAIS DA FARINGE 

Indique com um “X” (seguindo o exemplo), a extensão do movimento das paredes laterais da faringe 

(percentual de falha  relativamente ao repouso) durante a produção do fone /k/, usando o seguinte 

critério: 

 

-10% = movimento antagônico 
0%   =  nenhum movimento----------------------------------------------------------------------------------- IVF grave 
25% =  movimento mínimo------------------------------------------------------------------- IVF moderada a grave 
50% =  movimento moderado-------------------------------------------------------------------------- IVF moderada 
75% =  entre movimento moderado e toque---------------------------------------------------------------- IVF leve 
90% =  toque-------------------------------------------------------------------------------------------------- IVF marginal 
100% =  fechamento------------------------------------------------------------------------------------------ IVF ausente 
 

 
  PAREDES LATERAIS DA FARINGE (%) 
  Direita  Esquerda 

Casos 

 

-10* 0 25 50 75 90 100 

 

-10* 0 25 50 75 90 100 

Exemplo   X 
 

     X     

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 
OBS: Parede lateral direita e parede lateral esquerda devem ser analisadas separadamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLDF: Parede Lateral Direita da Faringe; PLEF: Parede Lateral Esquerda da Faringe; 
VP: Véu Palatino; PPF: Parede Posterior da Faringe. 

Esquerda do paciente 

50% 

Direita do paciente 

50% 
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3. MOVIMENTO DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE 

 

Indique com um “X” (seguindo o exemplo), a extensão do movimento da parede posterior da faringe 

(percentual de falha relativamente ao repouso) durante a produção do fone /k/, usando o seguinte 

critério: 

 

0%   = nenhum movimento----------------------------------------------------------------------------------- IVF grave 
25%  = movimento mínimo------------------------------------------------------------------- IVF moderada a grave 
50%  = movimento moderado-------------------------------------------------------------------------- IVF moderada 
75%  =  entre movimento moderado e toque---------------------------------------------------------------- IVF leve 
90%  =  toque-------------------------------------------------------------------------------------------------- IVF marginal 
100% = fechamento------------------------------------------------------------------------------------------ IVF ausente 
 
Na presença de prega de Passavant, colocar o local da prega, se ao nível (1), acima (2) ou abaixo (3) 

do padrão de movimento velofaríngeo. 

 

  PAREDE POSTERIOR DA FARINGE (%) 

Casos  0 25 50 75 90 100 Local da prega de Passavant  
(Se presente) 

Ex  X     1 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

 

 


