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RESUMO 

 

 
Ferreira GZ. Achados nasoendoscópicos após a cirurgia primária de palato: a 
técnica de Furlow pode resultar em menor gap velofaríngeo? [dissertação]. Bauru: 
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 
2014. 

 

Introdução: O exame nasoendoscópico permite a visualização das estruturas da 

velofaringe em repouso e durante a fala e por isso pode ajudar a definir o 

diagnóstico e a melhor conduta de tratamento para a disfunção velofaríngea (DVF). 

Uma vez que a técnica de Furlow (F) preconiza uma maior extensão do véu palatino 

por meio do reposicionamento das fibras dos músculos do palato mole, este trabalho 

faz a seguinte pergunta: Será que os pacientes operados pela técnica de F que 

permaneceram com insuficiência velofaríngea (IVF) após a cirurgia de palato 

apresentam menor gap velofaríngeo (VF) do que aqueles operados pela de von 

Langenbeck (vL)? Objetivo: Comparar os achados nasoendoscópicos entre 

pacientes com fissura labiopalatina operados do palato pela técnica de F e aqueles 

operados pela de vL. Material e Métodos: Os exames analisados neste estudo 

foram coletados do banco de gravações de exames de nasoendoscopia do Projeto 

Florida do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP. A amostra 

foi constituída por 70 gravações de nasoendoscopia obtidas de 22 pacientes que 

receberam o procedimento de F e 48 que receberam o procedimento de vL durante 

palatoplastia primária. Os pacientes, de ambos os sexos, permaneceram com IVF 

após a palatoplastia e realizaram o exame de nasoendoscopia para definição da 

melhor conduta para corrigir IVF, entre as idades de 5 e 15 anos (média 8 anos). As 

imagens foram editadas em sequência aleatória em um DVD e julgadas por três 

fonoaudiólogas experientes, quanto: ao movimento e deslocamento do véu palatino; 

ao movimento e descolamento das paredes laterais da faringe, ao movimento e 

deslocamento da parede posterior da faringe, à ocorrência da prega de Passavant, e 

ao tamanho e tipo do gap VF. Resultados: Os resultados mostraram uma 

concordância geral quase perfeita intrajuízas com uma média 86% (Teste Kappa) 

para a maioria dos parâmetros julgados. Quanto à comparação das medidas entre 

as técnicas cirúrgicas (F vs. vL) nenhum resultado foi estatisticamente significante. 

Conclusão: A técnica cirúrgica utilizada na palatoplastia primária não foi relevante 

para determinar diferença no tamanho do gap VF e na movimentação das estruturas 

VF para os pacientes que ficaram com IVF.  

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



 



 

ABSTRACT 

 

 
Ferreira GZ. Nasoendoscopic findings after primary palatal surgery: can the Furlow 
technique result in a smaller velopharyngeal gap? [dissertation]. Bauru: Hospital de 
Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Introduction: The nasoendoscopic exam allows for visualization of the structures of 

the velopharynx during rest and during speech and can help the diagnostic and the 

identification of the best treatment approach to correct velopharyngeal dysfunction 

(VPD). Since the Furlow technique can lead to a longer velum by means of 

repositioning the muscles fibers of the soft palate, this study investigates the 

following question: Do patients who have undergone palatal surgery with the Furlow 

technique, who remained with velopharyngeal insufficiency (VPI), present smaller 

velopharyngeal gap than those operated with the von Langenbeck technique? 

Objective: To compare the nasoendoscopic findings between patients who received 

the Furlow technique and those who received the von Langenbeck technique for the 

primary palatal repair. Material and Methods: The nasoendoscopic exams analyzed 

in this study were retrieved from a bank of nasoendoscopic exams of the Projeto 

Florida/HRAC/USP. The sample consisted of 70 recorded nasoendoscopic exams 

obtained from 22 patients who received the F and 48 who received the vL during 

primary palatoplasty. The patients, both genders, presented with VPI after 

palatoplasty and were submitted to nasoendoscopic examination, between the ages 

of 5y and 15 y (mean=8y), for definition of the best treatment approach to correct 

VPI. The images were edited into a DVD in a randomized sequence to be judged by 

three experienced speech-language pathologists (SLP), who rated: displacement and 

excursion of the soft palate; maximum displacement and excursion of lateral 

pharyngeal walls, displacement and excursion of the posterior pharyngeal wall, 

presence of Passavant´s pad, and size and type of velopharyngeal gap. Results: 

Mean intrajudge reliability was almost perfect and found at a 86% level (Kappa) for 

most parameters rated. Comparison of ratings between F and vL groups revealed a 

difference that was not statistically significant. Conclusion: The surgical technique 

used in primary palatoplasty was not relevant to determining difference in the size of 

the velopharyngeal gap and displacement and excursion of velopharyngeal the for 

patients who remained with VPI after primary surgery. 

 
Keywords: Cleft palate. Velopharyngeal Insufficiency. Speech. Evaluation. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

As correções cirúrgicas da fissura labiopalatina são preconizadas nos 

primeiros anos de vida, sendo elas a queiloplastia primária (cirurgia para correção do 

lábio) e palatoplastia primária (reconstrução do palato duro e/ou mole). 

As cirurgias primárias podem ser realizadas por diversas técnicas cirúrgicas, 

sendo elegível a melhor para o tipo e a amplitude da fissura, buscando sempre a 

correção do ponto de vista anatômico e funcional. O insucesso cirúrgico pode ser 

pela técnica cirúrgica, pela habilidade do cirurgião e/ou pela amplitude da fissura 

palatina. A necessidade de intervenção física secundária geralmente ocorre para 

corrigir fístula palatina ou a disfunção do mecanismo velofaríngeo (MVF). Há falha 

do MVF é denominada disfunção velofaríngea (DVF), que ocorrer pela falta de tecido 

(insuficiência velofaríngea) ou pela falta de funcionalidade (incompetência 

velofaríngea). 

A avaliação do MVF é realizada por meio de uma avaliação perceptiva da 

fala, porém em alguns casos necessita ser complementada com exames 

instrumentais, podendo ser eles indiretos (valores estimados, sem visualização das 

estruturas do MVF) ou diretos (visualização das estruturas do MVF durante o 

repouso e a fala). A nasoendoscopia e a videofluoroscopia são os exames 

instrumentais diretos mais utilizados. 

A nasoendoscopia é um exame que permite a visualização tridimensional de 

todas as estruturas velofaríngeas em repouso e durante a fala. Ela complementa a 

avaliação clínica e possibilita à equipe a definição da melhor conduta a ser tomada. 

Permite ainda a realização de medidas do deslocamento de cada estrutura 

velofaríngea, sendo elas o véu palatino, as paredes laterais da faringe (direita e 

esquerda) e a parede posterior da faringe, além de estimar de modo subjetivo o 

tamanho e o tipo do gap velofaríngeo (VF). 

O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP, em parceria 

com o Centro Craniofacial da Universidade da Florida (EUA), realizou o maior estudo 

prospectivo, do tipo clinical trial, denominado „‟Função Velofaríngea para a Fala após 

a Cirurgia de Palato‟‟, conhecido como Projeto Florida, com o objetivo de investigar 

se os resultados de fala e da função velofaríngea em pacientes com fissura 
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labiopalatina unilateral operados pela técnica de Furlow eram superiores do que os 

obtidos por aqueles operados pela técnica de von Langenbeck com veloplastia 

intravelar. A casuística foi distribuída de forma randomizada por técnica, por 

cirurgião e pela idade do paciente que deveria ocorrer ou entre 9 e 12 meses ou 

entre 15 e 18 meses (WILLIAMS et al., 2011). Este estudo demonstrou 

estatisticamente que a técnica de Furlow (F) foi superior a de von Langenbeck (vL) 

para a fala. Contudo, não investigou os achados nasoendoscópicos dos pacientes 

que apresentaram DVF. 

Uma vez que a técnica de Furlow preconiza uma maior extensão do véu 

palatino por meio do reposicionamento das fibras dos músculos do palato mole, este 

trabalho levanta a seguinte hipótese: Será que os pacientes operados pela técnica 

de Furlow que permaneceram com insuficiência velofaríngea após a cirurgia 

apresentam gap VF menor do que aqueles operados pela técnica de VL que 

também permaneceram com insuficiência velofaríngea? 



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  PRODUÇÃO DE FALA E MECANISMO VELOFARÍNGEO  

 

Além dos aspectos cognitivos e fonológicos, para uma correta produção dos 

sons da fala, é imprescindível que o sistema respiratório, fonador, articulatório e de 

ressonância esteja íntegro, para que a produção normal da fala (MARCHESAN, 

2010; MARTINELLI et al., 2011). Dentre essas estruturas, encontram-se as que 

constituem o MVF, que não só determina o equilíbrio da ressonância oral e nasal 

dos sons, como também atua no controle das pressões aéreas necessárias para a 

fala (PEGORARO-KROOK et al., 2010; KUMMER, 2014).  

O MVF é formado pelo movimento do palato mole para cima e para trás, 

pelo movimento mesial das paredes laterais e pela anteriorização da parede 

posterior da faringe, com a função de separar a cavidade nasal da cavidade oral 

durante a emissão dos fonemas orais. Uma falha na ação do MVF, denominada de 

disfunção velofaríngea, faz com que haja um acoplamento indesejável entre ambas 

as cavidades, levando a alterações na fala, pela presença de hipernasalidade, de 

emissão de ar nasal e de articulações compensatórias (JOHNS; ROHRICH; 

AWADA, 2003; KUMMER, 2008c; PEGORARO-KROOK et al., 2010; HOPPER et al., 

2014).  

A DVF é um termo utilizado para denominar as alterações do MVF o em 

geral, entretanto dependendo do tipo de DVF, há uma denominação mais específica. 

Portanto, quando a DVF ocorre por palato curto ou por uma nasofaringe mais 

profunda do que o normal denomina-se de insuficiência velofaríngea. Quando o 

fechamento VF não ocorre devido a alterações neuromusculares, denomina-se 

incompetência velofaríngea e quando este ocorre unicamente por falha na função, 

denomina-se erro de aprendizagem (TROST-CARDAMONE, 1989; TRINDADE; 

YAMASHITA; GONÇALVES, 2007; PEGORARO-KROOK et al., 2010; KUMMER, 

2014).   
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2.2  CORREÇÃO DA FISSURA DE PALATO 

 

A idade ideal para a correção cirúrgica da fissura palatina ainda permanece 

controversa. A maioria dos estudos recentes advoga a favor da idade precoce, entre 

6 e 18 meses, para facilitar a aquisição normal da fala e para prevenir a perda 

auditiva (BERTIER; TRINDADE; SILVA FILHO, 2007; AGRAWAL, 2009; ALONSO et 

al., 2010; RAPOSO-DO-AMARAL, 2010; WILLIAMS et al., 2011). Alguns cirurgiões 

advogaram a favor de uma cirurgia em dois tempos para fissura de palato completa, 

na qual o fechamento do palato mole é realizado entre 3 e 8 meses enquanto o 

palato duro é adiado até 15 meses a 15 anos de idade (ROHRICH et al., 2000; 

LIAO; MARS, 2006; AROSARENA, 2007). 

É por meio da palatoplastia primária que se previne a DVF em crianças com 

fissura palatina. Além da idade e da habilidade do cirurgião, a escolha da técnica 

cirúrgica é um dos fatores mais importantes. Esta deve proporcionar não somente o 

fechamento da parte anatômica da fissura, como também permitir alongamento e 

mobilidade suficientes do palato mole para que este interaja com as paredes 

faríngeas quando o fechamento VF for requisitado para a fala (KIRSCHNER; 

LAROSSA, 2000; MA et al., 2013; SMITH; LOSEE, 2014). 

Alguns estudos apontam que mesmo após a correção do palato pode 

ocorrer uma incidência de DVF que pode variar de 5% a 36%, mesmo quando o 

indivíduo é operado em condições consideradas ideais. Contudo, esta proporção 

pode aumentar consideravelmente quando o paciente é operado tardiamente, ou 

quando a escolha da técnica cirúrgica não considerou os aspectos inerentes à fala 

(WYATT et al., 1996; CABLE et al., 2004; NAGARAJAN; SAVITHA; 

SUBRAMANIYAN, 2009; RULLO et al., 2009; PEGORARO-KROOK et al., 2010; 

KUMMER, 2011; HORTIS-DZIERZBICKA; RADKOWSKA; FUDALEJ, 2012; 

KUMMER et al., 2012; MAHONEY; SWAN; FISHER, 2013).  

O reparo da fissura de palato foi primeiramente descrito por von 

Langenbeck, em 1861, cuja técnica que leva o seu nome ressalta a importância da 

separação das cavidades oral e nasal, princípio utilizado na maioria das técnicas até 

hoje (SPAUWEN; GOORHUIS-BROWER; SCHUTTE, 1990; BECHER et al., 2000; 

LAROSSA, 2000; SMITH; UGALDE, 2009; WILLIAMS et al., 2011; LV et al., 2013; 

HOPPER et al., 2014). Muitos autores salientam que a desvantagem desta técnica é 
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que ela não alonga o palato de forma suficiente para a reconstrução do MVF 

(SPAUWEN; GOORHUIS-BROWER; SCHUTTE, 1992; HARRIS et al., 2011; 

WILLIAMS et al., 2011). 

A veloplastia intravelar consiste em um procedimento cirúrgico que libera a 

musculatura do palato inserida na borda posterior do osso palatino, a fim de alongar 

o palato ao máximo, ao mesmo tempo em que reposiciona o feixe muscular de 

forma medializada e posterior (MARSH; GRAMES; HOLTMAN, 1989; SOMMERLAD 

et al., 2002; ANDRADES et al., 2008; LOSEE et al., 2008; SMITH; LOSEE, 2014). 

Wardill-Kilner, em 1937, descreveu a técnica de reposicionamento V-Y 

salientando que é a mais indicada para a correção cirúrgica da fissura de palato 

incompleta, com a vantagem que os retalhos, ao serem puxados para trás, 

proporcionam maior alongamento ao palato (COSTELLO; RUIZ, 2008; SEAGLE, 

2008; VAN AALST; KOLAPPA; SADOVE, 2008; LAGE et al., 2010; GONGORJAV et 

al., 2012; HOPPER et al., 2014). Furlow (1986) descreveu uma técnica de 

palatoplastia usando a zetaplastia em espelho da mucosa oral e nasal, 

proporcionando maior alongamento do palato e restaurando a alça muscular. 

Khosla, Mabry e Castiglione (2008) avaliaram os resultados cirúrgicos da 

palatoplastia primária pela técnica de Furlow em pacientes com fissura de palato 

isolada, com fissura de palato associada a síndromes e à Sequência de Pierre 

Robin. Dos 140 pacientes avaliados, 84% não apresentaram evidências de IVF, 83% 

não tinham hipernasalidade, 91% não tinham escape de ar nasal, e 69% não 

apresentavam articulações compensatórias. Os autores concluíram que a técnica de 

Furlow se mostrou eficaz para a fala. Os estudos de Yu, Chen e Chen (2001); 

Oliveira (2009); Williams et al. (2011); Di Ninno et al. (2012); Chan et al. (2014) e Ng 

et al. (2014) também encontraram resultados de fala superiores para os pacientes 

operados pela técnica de Furlow comparado aos pacientes operados por outras 

técnicas cirúrgicas.  

 

 
2.3  DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO VELOFARÍNGEA 

 

A avaliação da fala de todos os indivíduos com fissura palatina deve ser 

realizada após a palatoplastia primária, até se ter condições de realizar o diagnóstico 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sadove%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18182955
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da função velofaríngea para a fala. Se a DVF ocorrer por falta de tecido no palato 

para efetuar o fechamento VF (insuficiência velofaríngea), indica-se um 

procedimento físico (cirurgia ou prótese de palato) e se ocorrer por incompetência 

funcional das estruturas envolvidas no MVF, indica-se a fonoterapia. É comum 

muitas vezes que um mesmo indivíduo necessite da indicação de um o mais 

procedimentos (ROCHA, 2007; PEGORARO-KROOK et al., 2010; AFERRI, 2011; 

BISPO et al., 2011; RUDA; KRAKOVITZ; ROSE, 2012). Diante da complexidade da 

ação do MVF para a fala, o diagnóstico diferencial é fundamental.  

Especificamente quanto à avaliação clínica, é importante destacar o papel 

fundamental da avaliação perceptivo-auditiva (KUEHN; MOLLER, 2000; LEE; 

WHITEHILL; CIOCCA, 2009; VOGEL et al., 2009; GENARO; YAMASHITA; 

TRINDADE, 2010; MA et al., 2013). Durante a avaliação perceptivo-auditiva é 

realizado o julgamento da presença e ausência de hipernasalidade, classificando o 

grau de severidade, além de apontar as articulações compensatórias, usando como 

instrumento o ouvido humano (KUMMER; BRIGGS; LEE, 2003; SHPRINTZEN, 

2005; TRINDADE et al., 2005; PANIAGUA; COLLARES; COSTA, 2010; PANIAGUA 

et al., 2013). Entretanto, é muito comum que esta avaliação seja complementada 

com exames instrumentais, principalmente os de nasoendoscopia e de 

videofluoroscopia. Tais exames permitem a visualização das estruturas da 

velofaringe em repouso e durante a fala e por isso podem ajudar a definir o 

diagnóstico e a melhor conduta de tratamento para a DVF (CROFT; SHPRINTZEN; 

RAKOFF, 1981; KUMMER, 2008c; GENARO; YAMASHITA; TRINDADE, 2010; 

RAJION et al., 2012; KUMMER, 2014).  

Dentre os exames instrumentais, o de nasoendoscopia é o mais utilizado, 

por ser um método direto e não envolver radiação. Permite a visualização das 

estruturas velofaríngeas e de seus movimentos durante a fala. É muito utilizado para 

avaliação da definição de conduta cirúrgica da DVF, para o acompanhamento de 

resultados cirúrgicos e terapêuticos, para a moldagem dos obturadores faríngeos e 

para biofeedbacks em terapias (SHPRINTZEN, 1995, 2004; TRINDADE; 

YAMASHITA; GONÇALVES, 2007; PENIDO et al., 2007; SOUZA, 2009; AFERRI, 

2011; KARNELL, 2011; NEUMANN; ROMANATH, 2012). É realizado por meio de 

uma fibra ótica flexível, a qual incorpora um feixe para emissão de uma fonte de luz 

e outro para captura das imagens de interesse. Para sua realização, a fibra deve ser 
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inserida na narina do paciente e posicionada acima do nível de funcionamento VF, 

de modo que o examinador possa observar a superfície nasal das estruturas 

velofaríngeas e as paredes da faringe, sem interferir diretamente nos seus 

movimentos (SHPRINTZEN, 2004; LAM et al., 2006; PENIDO et al., 2007; 

PEGORARO-KROOK; DUTKA-SOUZA; MARINO, 2008; GENARO; YAMASHITA; 

TRINDADE, 2010; GART; GOSAIN, 2014). 

A nasoendoscopia permite avaliar alterações nasais, cicatrizes no palato, 

fístulas oronasais, fissura submucosa, tonsila faríngea, tonsila palatina e região 

laríngea (LAM; HUNDERT; WILKES, 2007; KUMMER, 2008b; KARNELL, 2011; 

GART; GOSAIN, 2014). Por meio deste exame há a possibilidade de caracterizar a 

anatomia das estruturas velofaríngeas em conjunto e de forma individual durante a 

fala. Diversas são as formas encontradas para analisar a função e as estruturas 

velofaríngeas, porém a pioneira foi descrita por Golding-Kushner et al. (1990), na 

qual padronizaram as medidas das estruturas velofaríngeas de forma qualitativa e 

quantitativa,  contrastando a posição do MVF em repouso e durante a fala. A 

proposta de Golding-Kushner et al. (1990) foi utilizada, difundida e adaptada por 

muitos autores (POPPELREUTER; ENGELKE; BRUNS, 2000; PERKINS et al, 2005; 

DAILEY et al., 2006; LAM et al., 2006; YOON et al., 2006; CHANCHAREONSOOK; 

WHITEHILL; SAMMAN, 2007; SIE et al., 2008; PEGORARO-KROOK; DUTKA-

SOUZA; MARINO, 2008; SOUZA, 2009; PANIAGUA; COLLARES; COSTA, 2010; 

LIPIRA et al., 2011; PANIAGUA et al., 2013; SILVA, 2013; RASHED; NAGUIB; 

ABDEL-AZIZ, 2014). Atualmente, o tamanho do gap VF já vem sendo estimado com 

auxílio de software para diminuir sua subjetividade, como demonstrado no trabalho 

de Gilleard et al. (2013). Dornelles (2009) realizou, por meio de uma adaptação de 

software, as medidas do movimento das paredes faríngeas no repouso, durante a 

deglutição, o sopro e a emissão do fonema /s/. 

O tipo de gap VF pode ser analisado de acordo com o movimento da 

estrutura de maior deslocamento. Skolnick, McCall e Barnes (1973), por exemplo, 

descreveram quatro tipos de tentativa de fechamento VF: coronal ou transverso, 

quando o movimento predominante é do véu palatino; sagital, quando o movimento 

predominante é das paredes laterais da faringe, circular, quando o movimento do 

véu palatino e das paredes laterais da faringe forem homogêneos; e circular com 
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Passavant, quando o movimento do tipo circular ocorrer com a formação da prega 

de Passavant. 

De acordo com Golding-Kushner et al. (1990), durante a nasoendoscopia, 

deve-se estimular o paciente a emitir amostras de fala contendo sílabas, palavras e 

frases com consoantes nasais e orais e com vogais altas e baixa. Camargo, 

Rodrigues e Avelar (2001) sugeriram a inclusão da vogal /a/ prolongada e 

Shprintzen (2004) ressaltou a importância dos fonemas fricativos isolados 

prolongados, pois estes facilitam o diagnóstico VF. 
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3  OBJETIVOS 

 

 

Comparar os achados nasoendoscópicos relacionados ao gap VF entre 

pacientes com fissura labiopalatina operados do palato pela técnica de Furlow e 

aqueles operados pela de von Langenbeck. 

 

 
3.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever e comparar o tamanho e o tipo do gap VF entre os pacientes 

descritos no objetivo geral;  

 Descrever e comparar de forma qualitativa e quantitativa os movimentos 

das estruturas velofaríngeas entre os pacientes descritos no objetivo 

geral.  
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP) 

sob o parecer n˚ 571.365 - SVAPEPE-CEP, em 25 de março de 2014 (Anexo A). 

 

 
4.1 AMOSTRA 

 

Os dados foram obtidos a partir de uma análise do banco de gravações dos 

exames de nasoendoscopia dos pacientes participantes do Projeto Florida que 

apresentavam suspeita de disfunção velofaríngea. Este projeto, realizado em 

parceria entre o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da 

Universidade de São Paulo e o Centro Craniofacial da Universidade da Florida 

(EUA) entre 1995 a 2006, foi um estudo prospectivo, randomizado, que visou 

comparar os resultados de fala e da função velofaríngea entre pacientes com fissura 

labiopalatina unilateral operados do palato pelas técnicas de Furlow e von 

Langenbeck. Os resultados de fala e da função velofaríngea geraram um enorme 

banco de dados de protocolos clínicos e instrumentais, incluindo a nasoendoscopia. 

Os pacientes do Projeto Florida encaminhados para a nasoendoscopia eram os com 

suspeita de DVF, que apresentavam escores acima de 02/10 no Teste de Emissão 

de Ar Nasal e/ou de 02/10 no Teste de Hipernasalidade (WILLIAMS et al., 2011).  

As 187 gravações dos exames de nasoendoscopia do banco de dados do 

Projeto Florida foram visualizadas uma a uma e tabuladas em uma tabela Excel. 

Para selecionar quais exames iriam compor a amostra deste estudo, somente foram 

selecionados os exames dos pacientes que:  

 Apresentassem insuficiência velofaríngea após a palatoplastia primária; 

 Não apresentassem fístula de palato; 

 Apresentassem a gravação da nasoendoscopia para avaliação da 

disfunção velofaríngea durante a emissão da sequência silábica “papapa”, 

com boa qualidade técnica de imagem e som, realizada entre as idades 
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de 5 a 15 anos (média= 8 anos), antes de qualquer intervenção cirúrgica 

secundária para correção da insuficiência velofaríngea.  

Aplicados os critérios de inclusão, a amostra do presente estudo foi então 

constituída de 70 gravações de nasoendoscopia realizadas entre 2002 e 2011, de 70 

pacientes (uma por paciente), sendo 22 operados pela técnica de Furlow (13 

meninos e 9 meninas) e 48 pela de von Langenbeck com veloplastia intravelar (30 

meninos e 18 meninas), operados do palato entre 9 e 18 meses de idade. 

 

 
4.2  NASOENDOSCOPIA 

 

O nasoendoscópio consiste em um tubo de inserção flexível de diâmetro que 

varia de 1,7 a 4 mm, de aproximadamente 30 cm de comprimento coberto por uma 

capa de vinil preta, dotado de excelente angulação. Em uma das extremidades há uma 

lente que é utilizada para captar a imagem, e na outra extremidade, uma micro câmera 

de vídeo utilizada para gravação das imagens. O nasoendoscópio é inserido dentro da 

narina mais permeável do paciente, preferencialmente através do meato médio para se 

conseguir a visualização do melhor ângulo (Figura 1). Por meio deste nível superior de 

visualização, a maior vantagem é o manuseio e a flexibilidade do instrumento para 

captar a imagem tridimensional das estruturas velofaríngeas. Durante a fala, é 

possível visualizar o potencial de movimento do véu palatino para cima e para trás 

em direção às paredes laterais e posterior da faringe, assim como o potencial de 

movimento das próprias paredes a fim de determinar o tipo e o tamanho do gap VF. 

 

 
Fonte: MESQUITA (2009, p. 52). 

Figura 1 -  Visão lateral do trato vocal com o nasoendoscópio em 
posição na velofaringe para avaliação do MVF 
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4.3  PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME 

 

Os exames de nasoendoscopia de todos os pacientes foram realizados por 

uma fonoaudióloga com experiência de 20 anos, na realização deste tipo de exame 

para avaliação velofaríngea em indivíduos com fissura palatina ou por médicos 

(sendo cirurgião plástico e otorrinolaringologista) acompanhados de uma ou mais 

fonoaudiólogas. O nasoendoscópio flexível utilizado para todos os exames dos 

pacientes deste trabalho foi o da marca Olympus, modelo ENF tipo P4. 

As gravações dos exames de nasoendoscopia foram realizadas em fita de 

vídeo VHS até o ano de 2005 e posteriormente digitalizadas por meio de um 

sistema de captura utilizando um videocassete mini-DV e um computador de última 

geração. Desde 2005, as imagens dos exames passaram a ser gravadas em fitas 

digitais mini-DV. 

 

 
4.4  EDIÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

As amostras para análise foram editadas a partir das gravações dos exames de 

nasoendoscopia selecionados. As imagens foram editadas no repouso e durante a 

emissão da sequência silábica "papapa", replicada quatro vezes para facilitar a análise. 

Todas as amostras foram editadas em um único DVD em sequência 

aleatória, com inclusão, também aleatória, de 20% das amostras dos mesmos 

pacientes para julgamento intrajuízas (totalizando 84 exames). 

 

 
4.5  ANÁLISES DAS AMOSTRAS 

 

Para análise da amostra foi elaborado um material multimídia, que continha 

um exemplo de cada possibilidade a ser julgado, cada qual demonstrado em formas 

de esquemas representativos, fotos e vídeos (Apêndice A). Os modelos em vídeos 

eram pausados automaticamente e indicavam exatamente o modo de avaliar. 
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As amostras gravadas dos exames foram avaliadas por três fonoaudiólogas 

experiência no diagnóstico da disfunção velofaríngea por meio da nasoendoscopia, 

as quais, a partir deste momento, serão denominadas juízas.  

Cada juíza recebeu uma cópia do manual com orientações para análises das 

amostras (Apêndice A) e fizeram a análise juntas, podendo discuti-las, até chegarem 

a um consenso. Assim sendo, receberam folhas de resposta (Apêndice B) para o 

julgamento dos 84 exames. 

Os achados nasoendoscópicos foram analisados utilizando-se uma 

adaptação dos protocolos propostos por Golding-Kushner et al. (1990) e Souza 

(2009). Estes protocolos são modelos de medidas semiquantitativos que foram 

desenvolvidos com o objetivo de padronizar a obtenção de informações sobre o 

funcionamento do MVF por meio da nasoendoscopia. São baseados em medidas 

relativas, com a classificação do contraste entre a posição de repouso e a 

quantidade de deslocamento das estruturas faríngeas. 

Para que as juízas tivessem uma referência ao analisar os aspectos do 

protocolo, foi desenvolvido um manual (em Power Point) ilustrado com orientações 

sobre cada aspecto analisado, com gravações e/ou imagens de exames que 

poderiam ser encontradas nas amostras (Apêndice A). As juízas poderiam assistir ao 

manual quantas vezes julgassem necessárias, até que tivessem segurança para 

responder ao aspecto analisado no momento, sendo o julgamento realizado a partir 

do trecho de fala que representasse o maior deslocamento das estruturas a serem 

analisadas. Segue abaixo, a descrição de cada aspecto avaliado: 

a) Movimento do véu palatino 

As juízas deveriam observar presença ou ausência de movimento do véu 

palatino. 

b)  Deslocamento máximo do véu palatino 

As juízas deveriam estimar a medida, em porcentagem, do 

deslocamento máximo do véu palatino, considerando que este em 

repouso tem o valor fixado em 0, a parede posterior da faringe em 

repouso, valor fixado em 100% e o centro do MVF em repouso, valor 

fixado em 50%. De acordo com o protocolo, o deslocamento máximo do 
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véu palatino poderia se enquadrar em quatro medidas: 0-25%; 26-50%; 

51-75%; 76-100%. 

c) Movimento da parede posterior da faringe 

As juízas deveriam identificar presença ou ausência de movimento da 

parede posterior da faringe. 

d)  Deslocamento máximo da parede posterior da faringe 

As juízas deveriam estimar a medida, em porcentagem, do 

deslocamento máximo da parede posterior em relação ao véu palatino, 

considerando que a parede em repouso tem valor de referência fixado 

em 0%, e que o véu palatino em repouso tem valor de referência fixado 

em 100%. Assim, de acordo com o protocolo, o deslocamento máximo 

da parede posterior poderia se enquadrar em quatro medidas: 0-25%; 

26-50%; 51-75% e 76-100%. 

e) Movimento das paredes laterais da faringe 

As juízas deveriam identificar presença e ausência de movimento das 

paredes laterais direita e esquerda. 

f)  Deslocamento máximo das paredes laterais da faringe 

As juízas deveriam estimar a medida, em porcentagem, do 

deslocamento máximo das paredes laterais direita e esquerda, uma em 

relação à outra, considerando que a parede em repouso tem valor de 

referência fixado em 0% e que a outra, valor de referência fixado em 

100%. Assim, de acordo com o protocolo, o deslocamento máximo das 

paredes direita e esquerda poderiam se enquadrar em quatro medidas: 

0-25%; 26-50%; 51-75% e 76-100%. 

g) Prega de Passavant 

As juízas deveriam julgar se havia ou não presença da prega de 

Passavant. 

h) Tamanho do gap velofaríngeo 

As juízas deveriam quantificar o tamanho do gap VF de acordo com as 

medidas de referência, ou seja, quantificarem o espaço que restou do 
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movimento máximo das estruturas velofaríngeas e não o quanto as 

estruturas por ventura tivessem se movimentado. Para isso, deveriam 

contrastar a imagem em repouso com a imagem das estruturas em maior 

deslocamento. Quando não houvesse movimento das estruturas 

velofaríngeas (onde a imagem em repouso é igual a imagem em maior 

deslocamento), deveriam quantificar o tamanho do gap em 100%. As 

medidas de referência adotadas para este item foram subdivididas em 

uma escala de seis pontos baseada nos protocolos de Golding-Kushner 

et al. (1990) e Souza (2009): 0% = fechamento VF; 10% = gap VF com 

borbulha de ar; 25% = gap VF pequeno; 50% = gap VF médio; 75% = 

gap VF grande; 100% = gap VF muito grande. 

i) Tipo de gap velofaríngeo 

As juízas deveriam classificar o tipo de gap VF, observando o 

comportamento de todas as estruturas, de acordo com a seguinte 

classificação proposta por Skolnick, McCall e Barnes (1973): 

- Sagital: neste padrão ocorre o predomínio de movimentação das 

paredes laterais da faringe quando comparadas às demais estruturas 

velofaríngeas; 

- Coronal ou transverso: ocorre o predomínio de movimentação do 

véu palatino (para cima e para trás), quando comparado às demais 

estruturas; 

- Circular: neste padrão ocorre a participação “homogênea” do véu 

palatino e das paredes laterais da faringe; 

- Circular com prega de Passavant: ocorre o padrão circular com a 

formação da prega de Passavant na parede posterior da faringe. 

 

 

4.6  ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Para análise estatística foram realizadas associações dos resultados obtidos 

para cada aspecto avaliado entre os pacientes operados pela técnica de Furlow e 

aqueles operados pela de von Langenbeck, utilizando-se o teste estatístico de 
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Fisher para movimento do véu palatino e das paredes laterais, deslocamento 

máximo do véu palatino e da parede posterior e tipo do gap VF. O teste Qui-

quadrado foi aplicado para movimento da parede posterior da faringe, deslocamento 

máximo das paredes laterais da faringe e prega de Passavant. Já para o tamanho 

do gap VF foi aplicado o teste Mann Whithney. Para estes testes foi considerado 

como estatisticamente significante os resultados que obtiveram p<0,05. 

Para concordância intrajuízas foi utilizado o teste Kappa, segundo a 

categorização proposta por Landis e Koch (1977): 

 Pobre: Kappa < 0,00 

 Pequena: Kappa entre 0,00 e 0,20 

 Regular: Kappa entre 0,21 e 0,40 

 Moderada: Kappa entre 0,41 e 0,60 

 Substancial: Kappa entre 0,61 e 0,80 

 Quase perfeita: Kappa entre 0,81 e 1,00 

 



 



 

5 RESULTADOS 
  



 

  



5 Resultados 43 

5  RESULTADOS 

 

 

5.1  CONCORDÂNCIA INTRAGRUPO DE JUÍZAS  

 

Os julgamentos dos aspetos do MVF foram obtidos por meio do consenso 

entre as três juízas. As porcentagens de concordância intragrupo foram 

consideradas quase perfeitas para os aspectos: movimento da parede posterior 

(0,84), deslocamento máximo da parede posterior da faringe (1,00), deslocamento 

máximo da parede lateral direita (1,00), deslocamento máximo da parede lateral 

esquerda (1,00) e tamanho do gap VF (0,90); substancial para o tipo de gap VF 

(0,77) e moderada para presença da prega de Passavant (0,51) (Tabela 1). Devido a 

uma limitação do teste Kappa as variáveis movimento e deslocamento do véu 

palatino e movimento das paredes laterais direita e esquerda não obtiveram valor, 

pois uma das juízas não usou todas as categorias definidas. 

 

Tabela 1 -  Valores de concordância intragrupo de juízas para cada aspecto do mecanismo 
velofaríngeo avaliado 

 Kappa Concordância Kappa 

Movimento da Parede Posterior 0,84 Quase Perfeita 

Deslocamento Máximo da Parede Posterior 1,00 Quase Perfeita 

Deslocamento Máximo da Parede Lateral Direita 1,00 Quase Perfeita 

Deslocamento Máximo da Parede Lateral Esquerda 1,00 Quase Perfeita 

Prega de Passavant 0,51 Moderada 

Tamanho do gap 0,90 Quase Perfeita 

Tipo de gap 0,77 Substancial 

Média geral da concordância intragrupo de juízas 0,86 Quase Perfeita 

 

 

5.2  MOVIMENTO DO VÉU PALATINO 

 

A presença de movimento do véu palatino foi observada para todos (100%) 

os pacientes operados pela técnica de F e para 46 (96%) dos operados pela de vL. 

A diferença entre estes resultados não foi estatisticamente significante (Teste Fisher, 

p=1,000). 
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5.3  DESLOCAMENTO MÁXIMO DO VÉU PALATINO 

 

O deslocamento máximo do véu palatino entre 0-25% ocorreu para 7 (32%) 

dos pacientes operados pela técnica de F e 11 (23%) dos operados pela de vL; entre 

26-50% para 4 (18%) de F e 3 (6%) de vL; entre 51-75% para 3 (14%) de F e 7 

(15%) de vL e entre 76-100% para 8 (36%) de F e 27 (56%) de vL (Tabela 2). A 

comparação entre os resultados não foi estatisticamente significante (Teste de 

Fisher, p=0,282). 

 

Tabela 2 - Distribuição do número e porcentagem dos pacientes operados pelas técnicas de Furlow e 
von Langenbeck, de acordo com os valores do deslocamento máximo do véu palatino 

Deslocamento Máximo do Véu 
Palatino 

Furlow 
n (%) 

von Langenbeck 
n (%) 

0-25% 7 (32) 11 (23) 

26-50% 4 (18) 3 (6) 

51-75% 3 (14) 7 (15) 

76-100% 8 (36) 27 (56) 

Total 22 (100) 48 (100) 

Teste de Fisher, p=0,282 

 

 

5.4  MOVIMENTO DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE 

 

O movimento da parede posterior da faringe foi observado para 10 (45%) 

dos pacientes operados pela técnica de F e para 19 (39%) dos operados pela de vL. 

A diferença entre os resultados não foi estatisticamente significante (Teste Qui- 

quadrado, p=0,840). 

 

 
5.5  DESLOCAMENTO MÁXIMO DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE 

 

O deslocamento máximo da parede posterior da faringe entre 0-25% ocorreu 

para 19 (86%) dos pacientes operados pela técnica de F e para 42 (87%) dos 

operados de vL; entre 26-50% ocorreu para  3 (14%) de F e para 6 (13%) de vL. Não 

houve deslocamento acima de 50% em ambas as técnicas de palatoplastia primária 



5 Resultados 45 

para nenhum paciente (Tabela 3). Os resultados entre as comparações não foram 

estatisticamente significantes (Teste Fisher, p=1,000). 

 

 
Tabela 3 - Distribuição do número e porcentagens dos pacientes operados pelas técnicas de Furlow 

e von Langenbeck, acordo com os valores do deslocamento máximo da parede posterior 
da faringe 

Deslocamento Máximo da 
Parede Posterior 

Furlow 
n (%) 

von Langenbeck 
n (%) 

0-25% 19 (86%) 42 (87%) 

26-50% 3 (14%) 6 (13%) 

51-75% 0 (0%) 0 (0%) 

76-100% 0 (0%) 0 (0%) 

Total 22 (100) 48 (100) 

Teste Fisher, p=1,000 

 

 

5.6  MOVIMENTO DAS PAREDES LATERAIS DA FARINGE 

 

O movimento das paredes faríngeas direita e esquerda ocorreu para todos 

os pacientes operados tanto pela técnica de F como pela de vL. Contudo, para os 

operados pela técnica de vL, o movimento da parede faríngea direita ocorreu para 

45 (94%) e da parede faríngea esquerda ocorreu para 43 (93%). Os resultados entre 

as comparações não foram estatisticamente significantes (Teste Fisher, parede 

direta p=0,547, parede esquerda p=0,546).  

 

 
5.7  DESLOCAMENTO MÁXIMO DAS PAREDES LATERAIS DA FARINGE 

 

O deslocamento máximo da parede faríngea direita entre 0-25% ocorreu 

para 16 (73%) dos pacientes operados pela técnica de F e para 33 (77%) de vL; 

entre 26-50% para 6 (27%) de F e 11 (23%) de vL. Os resultados entre as 

comparações não foram estatisticamente significantes (Teste Qui-quadrado, 

p=0,925). O deslocamento máximo da parede faríngea esquerda entre 0-25% foi 

obtido para 17 (77%) dos pacientes de F e 30 (65%) de vL (2 pacientes de vL não 

tiveram julgamento pois as juízas julgaram que seus exames não permitiram a 

visualização desta parede); entre 26-50% foi obtido para 5 (23%) de F e 16 (35%) de 



5 Resultados 46 

vL. Nenhum paciente obteve deslocamento entre 51-75%, nem entre 76-100%. Os 

resultados entre as comparações não foram estatisticamente significantes (Teste 

Qui-quadrado, p=0,468). Vide Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Distribuição dos números e porcentagens dos pacientes operados pelas técnicas de 
Furlow e von Langenbeck, de acordo com os valores do deslocamento máximo das 
paredes laterais da faringe 

Deslocamento Máximo das 
Paredes Laterais da Faringe 

Furlow 
n (%) 

 
 

von Langenbeck 
n (%) 

LD LE  LD LE 

0-25% 16 (73) 17 (77)  37 (77) 30 (65) 

26-50% 6 (27) 5 (23)  11 (23)  16 (35) 

51-75% 0 (0) 0 (0)  0 (0) 0 (0) 

76-100% 0 (0) 0 (0)  0 (0) 0 (0) 

Total 22 (100) 22 (100)  48 (100) 46 (100) 

Teste Qui-quadrado, p=0,925 (LD) p=0,468 (LE) 

 

 

5.8  PREGA DE PASSAVANT 

 

A presença da prega de Passavant foi observada em 7 (32%) pacientes 

operados pela técnica de F e em 14 (31%) de vL. A comparação entre os resultados 

não foi estatisticamente significante (Teste Qui-quadrado, p=0,955). 

 

 
5.9  TAMANHO DO GAP VELOFARÍNGEO 

 

O tamanho do gap VF de 0% não ocorreu para nenhum paciente operado 

pela técnica de F e ocorreu em apenas 2 (4%) dos operados de vL; de 10% para 5 

(23%) pacientes de F e 16 (33%) de vL; de 25% para 7 (32%) de F e 7 (15%) de vL; 

de 50% para 4 (18%) de F e 12 (25%) de vL; de 75% para 6 (27%) de F e 10 (21%) 

de vL; de 100% para nenhum (0%) de F e 1 (2%) de vL. As diferenças entre as 

comparações dos resultados não foram estatisticamente significantes (Teste Mann 

Whitney, p=0,531). Vide Tabela 5 e Gráfico 1. 
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Tabela 5 - Distribuição do número dos pacientes operados pelas técnicas de Furlow e von 
Langenbeck, de acordo com os valores que obtidos quanto ao tamanho do gap 
velofaríngeo 

Tamanho do Gap Velofaríngeo Furlow 
n (%) 

von Langenbeck 
n (%) 

0% 0 (0%) 2 (4%) 

10% 5 (23%) 16 (33%) 

25% 7 (32%) 7 (15%) 

50% 4 (18%) 12 (25%) 

75% 6 (27%) 10 (21%) 

100% 0 (0%) 1 (2%) 

Total 22 (100) 48 (100) 

Teste Mann Whitney, p=0,531 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição do número dos pacientes operados pelas técnicas de Furlow e 
von Langenbeck, de acordo com os valores que obtidos quanto ao tamanho 
do gap velofaríngeo 

 

 
5.10  TIPO DE GAP VELOFARÍNGEO 

 

O tipo de gap VF coronal ocorreu para 8 (36%) pacientes de F e 20 (42%) de 

vL; o sagital ocorreu para 2 (9%) de F e 1 (2%) de vL; o circular ocorreu para 7 

(32%) de F e 18 (37%) de vL e o circular com prega de Passavant ocorreu para 5 

(23%) de F e 9 (19%) de vL. A comparação entre os resultados não foi 

estatisticamente significante (Teste Fischer, p=0,557). Vide Tabela 6 e Gráfico 2. 
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Tabela 6 - Distribuição do número de pacientes operados pelas técnicas de Furlow e von 
Langenbeck, de acordo com o tipo de gap velofaríngeo 

Tipo de Gap Velofaríngeo Furlow 
n (%) 

von Langenbeck 
n (%) 

Coronal 8 (36%) 20 (42%) 

Circular 7 (32%) 18 (37%) 

Circular com Passavant 5 (23%) 9 (19%) 

Sagital 2 (9%) 1 (2%) 

Total 22 (100) 48 (100) 

Teste Fischer, p=0,557 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição do número de pacientes operados pelas técnicas de Furlow e 
von Langenbeck, de acordo com o tipo de gap velofaríngeo 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

Este estudo foi realizado a partir do clinical trial realizado por Williams et al. 

(2011) que comparou os resultados perceptivo-auditivos da fala de pacientes com 

fissura labiopalatina unilateral operados do palato pelas técnicas de Furlow (F) e de 

von Langenbeck (vL). Os resultados demonstraram que os pacientes operados pela 

técnica de F foram superiores aos operados pela de vL em relação à fala, 

concordando com outros estudos da literatura (YU; CHEN; CHEN, 2001; KHOSLA; 

MABRY; CASTIGLIONE, 2008; PHUA; CHALAIN, 2008; OLIVEIRA, 2009; DI NINNO 

et al., 2012; CHAN et al., 2014).  

Assumiu-se no presente estudo que o alongamento do palato mole obtido 

com a técnica de F resultaria em gaps velofaríngeos menores do que os observados 

nos pacientes operados com a técnica de VL. Os resultados, no entanto, não 

confirmaram a hipótese que os pacientes operados pela técnica de F que 

permaneceram com insuficiência velofaríngea (IVF) após a palatoplastia primária 

pudessem apresentar gap VF menor do que os operados pela de vL que também 

permaneceram com IVF. Todas as comparações das estruturas velofaríngeas 

observadas não mostraram diferenças estatisticamente significantes.  

Ao interpretar estes achados, é importante considerar que a reorganização 

da musculatura do palato conforme conduzida em ambas as técnicas estudadas 

pode ter tido um impacto semelhante no tamanho do gap. A técnica de F, por 

exemplo, é uma técnica que alonga o palato mole através de duas zetoplastias em 

espelho, envolvendo retalhos orais e nasais (espelhados entre os planos) com 

transposição dos retalhos, o que proporciona retroposição muscular com 

consequente alongamento do palato mole. O músculo levantador do véu palatino 

nesta técnica passa de uma posição sagital para transversal permitindo a formação 

de uma cinta muscular após dissecação das fibras dos músculos que estão 

incorretamente inseridas no rebordo ósseo devido à fissura palatina (FURLOW, 

1986; LAROSSA, 2000; KHOSLA; MABRY; CASTIGLIONE, 2008; WILLIAMS et al., 

2011; NADJMI et al., 2013; HOPPER et al., 2014; SMITH; LOSEE, 2014). Já a 

técnica de vL envolve o uso de incisões relaxantes para aliviar a tensão na sutura 

central do palato. Estas incisões permitem a criação da cinta muscular do véu 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0901502712005024
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palatino após a liberação das fibras do palato mole, por meio da realização de uma 

veloplastia intravelar com fechamento longitudinal do palato secundário, para a 

aproximação dos retalhos mucoperiostais na linha mediana (TRIER; DREYER, 1984; 

BERTIER; TRINDADE; SILVA FILHO, 2007; STEWART; FISHER; OLSON, 2009). A 

veloplastia intravelar requer a liberação e a dissecação minuciosa da musculatura 

inserida na borda da fissura no osso palatino e maxilar, permitindo a posteriorização 

do feixe muscular para proporcionar maior mobilidade do véu palatino (MARSH; 

GRAMES; HOLTMAN, 1989; SOMMERLAD et al., 2002; ANDRADES et al., 2008; 

LOSEE et al., 2008; SMITH; UGALDE, 2009; WILLIAMS et al., 2011). Ou seja, 

ambas as técnicas envolvem liberação e posteriorização das fibras musculares, e 

apesar dos procedimentos para manipulação das fibras musculares serem distintos 

entre as técnicas, o resultado em termos de gap VF pode ser parecido, como foi 

observado no presente estudo. 

A inserção não convencional da musculatura do palato mole inerente à 

fissura labiopalatina é descrita por Fára e Dvorák (1970), mostrando que algumas 

fibras do palatofaríngeo acompanham o músculo levantador do véu palatino. Cassell 

e Elkadi (1995) e Kummer (2008a) afirmam que a função do músculo palatofaríngeo 

ainda não é bem compreendida. Entretanto, salientam que as fibras horizontais 

desse músculo podem produzir uma ação esfinctérica, medializando as paredes 

laterais para estreitar a nasofaringe e ajudar no fechamento VF. Alguns autores 

como Smith e Kier (1989); Ettema e Kuehn (1994) e Moon e Kuehn (1997) sugerem 

que o palatofaríngeo funciona como um músculo “hidrostático”, que contrai a porção 

posterior do véu palatino moldando a forma da parede posterior da faringe, 

resultando em um melhor selamento VF. Nos pacientes operados pela técnica de F 

o músculo palatofaríngeo juntamente com o músculo palatoglosso é liberado e 

reposicionado na cinta muscular junto com o retalho da mucosa oral (SMITH; 

LOSEE, 2014), diferentemente dos operados pela técnica de vL em que o 

palatofaríngeo e todos os demais músculos do palato mole são liberados do rebordo 

ósseo e posicionados na cinta muscular resultante (CUTTING; ROSENBAUM; 

ROVATI, 1995). Ambas as técnicas, portanto, podem influenciar no movimento das 

paredes da faringe, pois as duas realizam o reposicionamento do músculo 

palatofaríngeo visando a sua competência funcional e anatômica. 
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A habilidade do cirurgião, ao conduzir a técnica cirúrgica, já foi apontada 

como um fator importante no resultado do tratamento da fissura labiopalatina 

(WILLIAMS et al., 2011). Os pacientes com IVF do presente estudo fizeram parte do 

estudo de Williams et al. (2011) que utilizou quatro cirurgiões para a realização das 

técnicas de F e de vL. Esta equipe usava o procedimento de vL como técnica na 

rotina cirúrgica para a correção primária da fissura labiopalatina e foi treinada e 

calibrada para executar o procedimento de F nos indivíduos estudados, por meio de 

tradução dos artigos do Dr. Leonard Furlow e de seminários, reuniões e 

monitoramento feito pelo próprio Dr Furlow e outro colega experiente no novo 

procedimento. Brothers et al. (1995) salientam que a habilidade do cirurgião é uma 

variável que pode afetar os resultados de fala. De acordo com Smith e Ugalde 

(2009), a experiência do cirurgião é um fator determinante na escolha da técnica 

cirúrgica adequada. Mituuti et al. (2010) também acreditam que a habilidade e a 

experiência do cirurgião são fatores determinantes para o bom resultado de fala 

após a palatoplastia. Ou seja, se os cirurgiões, enquanto grupo foram melhores na 

condução do procedimento de rotina (vL) do que foram no procedimento inovador 

(F), a diferença esperada de maior alongamento do véu palatino e, portanto, de 

menor gap com o procedimento inovador não foi observada. Williams et al. (2011) 

reportaram que não houve diferença significante na comparação dos resultados de 

fala para os pacientes operados na primeira metade do clinical trial (quando os 

quatro cirurgiões tinham menos experiência no procedimento inovador) com os 

observados para os operados na segunda metade do estudo. 

A presença da tonsila faríngea esperada em falantes na faixa etária entre os 

9 e 13 anos de idade (SIEGEL-SADEWITZ; SHPRINTZEN, 1986) pode ter sido uma 

variável com impacto nos achados uma vez que os exames estudados foram obtidos 

em pacientes entre 5 e 15 anos (média= 8 anos). Assumiu-se, no entanto, que a 

presença da tonsila em diferentes fases de involução foi igualmente distribuída entre 

as duas populações estudadas. Ou seja, se houve participação da tonsila no 

fechamento velofaríngeo, esta participação ocorreu igualmente para o procedimento 

de F e de vL (BENTO-GONÇALVES; PEGORARO-KROOK, 1996; FINKELSTEIN et 

al., 2002; JUNQUEIRA et al., 2002; CÔRTES; PIAZENTIN-PENNA, 2008; ASKAR; 

QURIBA, 2014). 
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Assim como a tonsila faríngea, outras características individuais, anatômicas 

e funcionais que determinam o tipo de gap VF de um indivíduo pode também ter 

interferido nos resultados (SKOLNICK; MCCALL; BARNES, 1973). Skolnick, McCall 

e Barnes (1973) observaram quatro tipos de fechamento velofaríngeo em falantes 

sem fissura labiopalatina, o que foi confirmado por Witzel e Posnick (1989) para 

falantes com FLP corrigida. O presente estudo revelou ocorrência similar dos quatro 

tipos de gap VF entre as duas técnicas cirúrgicas, sugerindo que as diferenças entre 

as técnicas durante a reestruturação da cinta muscular velofaríngea e a amplitude 

da fissura labiopalatina não necessariamente resultam em gaps distintos, o que 

parcialmente justifica os achados deste estudo. 

O funcionamento velofaríngeo é afetado pela intensidade vocal e pelos 

diferentes níveis de pressão intraoral e subglótica que podem ser usados pelos 

falantes durante a produção de fala (KUMMER; BRUGS; LEE, 2003; PETERSON-

FALZONE et al., 2006; SIE; CHEN, 2007; KUMMER, 2008c; MA et al., 2013; 

HOPPER et al., 2014; KUMMER, 2014). O presente estudo não envolveu a 

realização da avaliação perceptivo-auditiva das amostras de fala obtidas durante o 

exame de nasoendoscopia, apesar de a maioria dos exames estudados ter revelado 

gaps VFs, portanto, com presença obrigatória de hipernasalidade e de escape de ar 

nasal. Assim, não houve o controle da ocorrência de articulação compensatória 

durante a emissão da sequência “papapa”. Sugere-se que esta limitação deve ser 

melhor controlada em futuros estudos, uma vez que o uso de articulação 

compensatória e a presença de hipernasalidade e escape de ar nasal podem 

interferir no movimento das estruturas velofaríngeas (MA et al., 2013; HOPPER et 

al., 2014). Produções de fala envolvendo pontos pós-uvulares, como laringe e 

faringe, podem ser associadas à minimização da movimentação velofaríngea e 

devem ser consideradas variáveis de interesse em estudos futuros (SMITH; KUEHN, 

2007; MARINO et al., 2012; MA et al., 2013; PÉRICO, 2013; HOPPER et al., 2014; 

KUMMER, 2014).   

Para o presente estudo foram selecionados apenas os exames de 

nasoendoscopia contendo a emissão da sequência “papapa”. Este era o estímulo de 

fala mais frequente no banco de dados o que proporcionou a seleção de um maior 

número de gravações para compor a amostra. Apesar de o conteúdo fonético da 

amostra de fala ter sido controlado (reduzindo-se assim as variáveis externas que 
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podem influenciar o MVF), o ideal seria poder contar com amostras de fala mais 

representativas da fala encadeada (foneticamente balanceadas). Isso otimizaria a 

interpretação dos resultados, principalmente no que diz respeito à relação da 

consistência do movimento das estruturas nos diferentes contextos fonéticos 

(GOLDING-KUSHNER et al., 1990; CAMARGO; RODRIGUES; AVELAR, 2001; 

SHPRINTZEN, 2004). Poppelreuter, Engelke e Bruns (2000) defendem o uso de 

estímulos de fala que contenham sequências silábicas do tipo CVC, priorizando o 

uso das consoantes “p” e “f” por requererem alta pressão intraoral acompanhadas da 

vogal “a” por esta sofrer menor interferência das estruturas orais. Pegoraro-Krook, 

Dutka-Souza e Marino (2008) recomendam que a nasoendoscopia seja realizada 

com prova terapêutica de forma a identificar qual o contexto fonético que melhor 

evidencia o potencial de deslocamento das estruturas velofaríngeas durante a 

emissão do estímulo de fala. O presente estudo, no entanto, não considerou todas 

estas variáveis, pois buscou incluir o maior número de exames mantendo a amostra 

homogênea quanto aos parâmetros de fala estudados.   

Em muitos estudos vêm se discutindo a subjetividade da avaliação 

perceptivo-auditiva (SOMMERLAD, 2002; FUKUSHIRO, 2007; HENNINGSSON et 

al., 2008), seja usando avaliação individual (SELL, 2005) ou por consenso 

(HENNINGSSON et al., 2008; LOHMANDER et al., 2009). A importância do uso de 

juízes múltiplos para a documentação dos resultados de fala após palatoplastia vem 

sendo discutida entre os investigadores. Assim como a avaliação perceptivo-auditiva 

de fala, também a interpretação da nasoendoscopia envolve procedimento 

perceptivo-visual (análise de imagens) combinado ou não à análise do componente 

perceptivo-auditivo (amostra gravada) (CHANCHAREONSOOK; WHITEHILL; 

SAMMAN, 2007; LAM; HUNDERT; WILKESL, 2007; PEGORARO-KROOK; DUTKA-

SOUZA; MARINO, 2008; SOUZA, 2009; PANIAGUA; COLLARES; COSTA, 2010; 

SILVA, 2013). O presente estudo estabeleceu o consenso entre os julgamentos dos 

exames de nasoendoscopia por juízes múltiplos experientes, buscando minimizar o 

impacto da concordância entre eles nos resultados. A concordância intrajuízas 

mostrou variabilidade de acordo com o parâmetro estudado, porém revelou uma 

concordância geral quase perfeita (0,86) entre sete dos parâmetros estudados. 

Apesar de os achados observados sugerirem boa consistência nos julgamentos 

obtidos, futuros estudos são necessários para um melhor entendimento do impacto 
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da técnica cirúrgica no tamanho e tipo de gap VF e no descolamento das estruturas 

velofaríngeas. 

Apesar de o grupo estudado ter apresentado mais exames de 

nasoendoscopia com IVF de pacientes operados pela técnica de vL do que os 

operados pela de F, as características dos gaps entre os grupos foram semelhantes. 

O número da amostra não pode ser controlado, pois a proposta do presente estudo 

foi estudar todos os exames com IVF do banco de dados. 
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7  CONCLUSÃO 

 

 

Os achados revelam que, na presença de insuficiência velofaríngea, a 

técnica de Furlow não foi superior à técnica de von Langenbeck modificada, com 

relação à movimentação das estruturas velofaríngeas e quanto ao tipo e tamanho do 

gap VF durante o exame de nasoendoscopia. Ou seja, não houve significância 

estatística nas diferenças observadas para as variáveis qualitativas e quantitativas 

estudadas. 
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APÊNDICE A - Manual para análise do Gap Velofaríngeo 
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APÊNDICE B - Folha de reposta entregue para as juízas 

 

 
Exame 1 

1.   Movimento do véu palatino    (  ) Presença   (  ) Ausência 

2.   Deslocamento máximo do véu palatino    (  ) 0-25%   (  ) 26-50%   (  ) 51-75%   (  ) 76-100% 

3.   Movimento da parede posterior da faringe    (  ) Presença   (  ) Ausência 

4.   Deslocamento máximo da parede posterior    (  ) 0-25%   (  ) 26-50%   (  ) 51-75%   (  ) 76-100% 

5a.  Movimento da parede lateral DIREITA    (  ) Presença  (  ) Ausência 

5b.  Movimento da parede lateral ESQUERDA    (  ) Presença   (  ) Ausência 

6a.  Deslocamento máx. parede lateral DIREITA    (  ) 0-25%   (  ) 26-50%   (  )   51-75%   (  ) 76-100% 

6b.  Deslocamento máx. parede lateral ESQUERDA    (  ) 0-25%   (  ) 26-50%   (  ) 51-75%   (  ) 76-100% 

7.   Prega de Passavant    (  ) Presença   (  ) Ausência 

8.   Tamanho do gap velofaríngeo    (  ) 0%   (  ) 10%   (  ) 25%   (  )50% (  )75%   (  ) 100% 

9.   Tipo de gap velofaríngeo    (  ) coronal   (  ) sagital   (  ) circular   (  ) circular com Passavant 

 

Exame 2 

1.   Movimento do véu palatino    (  ) Presença   (  ) Ausência 

2.   Deslocamento máximo do véu palatino    (  ) 0-25%   (  ) 26-50%   (  ) 51-75%   (  ) 76-100% 

3.   Movimento da parede posterior da faringe    (  ) Presença   (  ) Ausência 

4.   Deslocamento máximo da parede posterior    (  ) 0-25%   (  ) 26-50%   (  ) 51-75%   (  ) 76-100% 

5a.  Movimento da parede lateral DIREITA    (  ) Presença   (  ) Ausência 

5b.  Movimento da parede lateral ESQUERDA    (  ) Presença   (  ) Ausência 

6a.  Deslocamento máx. parede lateral DIREITA    (  ) 0-25%   (  ) 26-50%   (   ) 51-75%   (  ) 76-100% 

6b.  Deslocamento máx. parede lateral ESQUERDA    (  ) 0-25%   (  ) 26-50%  (  ) 51-75%    (  ) 76-100% 

7.   Prega de Passavant    (  ) Presença   (  ) Ausência 

8.   Tamanho do gap velofaríngeo    (  ) 0%   (  ) 10%   (  ) 25%   (  ) 50%   (  ) 75%   (  ) 100% 

9.   Tipo de gap velofaríngeo    (  ) coronal   (  ) sagital   (  ) circular   (  ) circular com Passavant 
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ANEXO A - Parecer consubstanciado do CEP 
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