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RESUMO 

 

Scarmagnani RH. Elaboração de um instrumento para predizer o fechamento 

velofaríngeo com base nas características de fala e sua correspondência com as 

dimensões do orifício velofaríngeo [tese]. Bauru: Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

 
Introdução: Indivíduos com fissura labiopalatina podem apresentar alterações de 
fala específicas decorrentes da disfunção velofaríngea. Objetivo: Elaborar um 
intrumento para predizer o fechamento velofaríngeo (FVF), baseado na combinação 
dos sintomas de fala decorrentes da disfunção velofaríngea, aferidas na avaliação 
perceptivo-auditiva da fala e sua correspondência com a medida objetiva da 
dimensão do orifício velofaríngeo. Material e Método: Participaram deste estudo, 78 
pacientes, com fissura de palato operada, com idade entre 6 e 45 anos. Os 
pacientes foram submetidos à avaliação aerodinâmica da fala por meio da técnica 
fluxo-pressão para classificação do FVF (medida da área velofaríngea) e à gravação 
audiovisual de amostra de fala. As amostras de fala foram editadas e analisadas por 
três fonoaudiólogas para classificação dos sintomas: hipernasalidade, emissão de ar 
nasal audível, classificação da competência velofaríngea, turbulência nasal, fraca 
pressão consonantal, sintomas ativos-articulação compensatória e mímica facial. A 
correlação entre as características perceptivas da fala e a classificação do FVF foi 
feita utilizando-se o coeficiente de correlação de Spearman. Foram desenvolvidos 
dois modelos estatísticos (discriminante e exploratório) a fim de predizer a 
classificação do FVF. Os testes de sensibilidade e especificidade foram aplicados a 
fim de se verificar a aplicabilidade clínica dos modelos. Resultados: Verificou-se 
forte correlação entre todos os sintomas de fala e a classificação do FVF. Ambos os 
modelos mostraram 88,7% de acertos ao predizer o FVF. A sensibilidade e 
especificidade para o modelo discriminante foi de 92,3% e 97,2%, respectivamente e 
de, 96,2% e 94,4% para o modelo exploratório, respectivamente. Conclusão: Foram 
desenvolvidas e apresentadas dois instrumentos para predizer o FVF a partir dos 
sintomas perceptivos da fala e a sua correspondência com o fechamento 
velofaríngeo determinado pela avaliação objetiva. Acredita-se que tais ferramentas 
contribuirão para o diagnóstico da disfunção velofaríngea na prática clínica. 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Insuficiência velofaríngea. Fissura palatina. Rinomanometria. 
Distúrbios da fala. 



 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Scarmagnani RH. Developing a tool for predicting velopharyngeal closure based on 

speech characteristics and its correspondence with the velopharyngeal orifice area 

[tese]. Bauru: Hospital for Rehabilitation of Craniofacial Anomalies, University of Sao 

Paulo, 2017. 

 

 
Introduction: Individuals with cleft lip and palate may present specific speech 

disorders due to velopharyngeal dysfunction. Objective: To develop a tool in order to 

predict velopharyngeal closure (VFC), based on the combination of speech 

symptoms of velopharyngeal dysfunction, assessed in the auditory-perceptual 

evaluation and its correspondence with the instrumental measurement of 

velopharyngeal orifice size. Methods: Seventy eight patients with repaired cleft 

palate, aged 6 to 45 years, participated in this study. The patients undergone 

aerodynamic evaluation by means of pressure-flow technique to determine 

velopharyngeal closure (velopharyngeal orifice area) and audiovisual recording of 

speech samples. The samples were edited and analyzed by three speech-language 

pathologists for rating the symptoms: hypernasality, audible nasal air emission, 

velopharyngeal competence rating, nasal turbulence, weak pressure consonant, 

active symptoms (compensatory articulation error) and facial grimacing. Correlation 

between the perceptual speech characteristics and the velopharyngeal closure was 

performed by Spearman's correlation coefficient. Two statistical models (discriminant 

and exploratory) were developed to predict the VFC. The sensitivity and specificity 

tests were performed in order to verify the clinical applicability of the models. 

Results: There was a strong correlation between all speech symptoms and VFC. 

Both models showed 88.7% of accuracy on predicting VFC. The sensitivity and 

specificity for the discriminant model were 92.3% and 97.2%, respectively, and 

96.2% and 94.4% for the exploratory model, respectively. Conclusion: In the present 

study two tools were developed and presented to predict VFC based on speech 

symptoms and its correspondence with the velopharyngeal closure determined by 

the objective evaluation. Both tools may contribute to the diagnosis of velopharyngeal 

dysfunction in clinical practice. 

 

 

Keywords: Velopharyngeal insufficiency. Cleft palate. Rhinomanometry. Speech 

disorders 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A cada dois minutos uma criança nasce com fissura labiopalatina no mundo e, 

muitos destes indivíduos apresentarão distúrbios de fala decorrentes da disfunção 

velofaríngea, mesmo após a correção cirúrgica primária do palato (KOT; KRUK-

JEROMINI, 2007; MEIER; MUNTZ, 2016).  

A identificação dos sintomas de fala característicos da disfunção velofaríngea 

é feita pelo fonoaudiólogo por meio de avaliação perceptivo-auditiva combinada às 

avaliações instrumentais. A despeito do fato de que as avaliações instrumentais são 

eficazes para identificar e quantificar objetivamente e de forma detalhada aspectos 

da fala não identificáveis ou quantificáveis pelos olhos ou ouvidos humanos, 

nenhuma análise instrumental pode descrever a fala como um ouvinte ou, ainda, 

como um avaliador experiente (LOHMANDER; HOWARD, 2011; BAYLIS et al., 

2015). Assim, ambos os métodos devem ser empregados como valiosos recursos 

complementares especialmente considerando a comprovada correlação entre os 

sintomas de fala e a extensão da falha velofaríngea (KUMMER et al., 1992; 

WARREN; DALSTON; MAYO, 1994; KUMMER; BRIGGS; LEE, 2003; LIPIRA et al., 

2011; MA et al., 2013; SCARMAGNANI et al., 2015). Diversos protocolos foram 

elaborados a fim de se classificar o funcionamento velofaríngeo (MCWILLIAMS; 

PHILIPS, 1979; TRINDADE et al., 2005; JOHN et al., 2006), porém, nenhum deles 

utilizou, para este fim, um instrumento objetivo somado à avaliação perceptiva, como 

foi realizado no presente estudo. 

O fato de que existem fonoaudiólogos que realizam o diagnóstico da 

disfunção velofaríngea na prática clínica, sem contar com o complemento de 

recursos instrumentais, motivou a realização deste estudo. A proposta foi elaborar 

uma ferramenta para predizer o fechamento velofaríngeo com base na 

correspondência entre as características perceptivas da fala e a medida do orifício 

velofaríngeo determinada pela avaliação instrumental objetiva (técnica fluxo-

pressão). A ideia principal é contribuir para que o profissional que não tem acesso à 

avaliação instrumental possa estimar o fechamento velofaríngeo com base, 

exclusivamente, nas características perceptivas da fala. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Compreender a anatomia e fisiologia do mecanismo velofaríngeo é o primeiro 

passo para a obtenção do diagnóstico preciso e do tratamento adequado para os 

indivíduos que nascem com fissura labiopalatina (PERRY, 2011; RAOL; HARTNICK, 

2015).  

O mecanismo velofaríngeo consiste em uma válvula muscular composta pelo 

palato mole, paredes laterais e posterior da faringe. A função do mecanismo 

velofaríngeo é, por meio do movimento sincronizado dessas estruturas, separar as 

cavidades oral e nasal durante diversas funções incluindo a fala sendo, portanto, 

essencial para manter o equilíbrio entre a ressonância oral e nasal dos sons 

(McWILLIAMS; KRAKOWIAK; PEAK, 1981; SMITH; KUEHN, 2007; KUMMER, 2008; 

PERRY, 2011; PERRY; ZAJAC, 2016). Qualquer condição que impossibilite o 

funcionamento adequado deste mecanismo, impedindo o fechamento da válvula ou 

esfíncter velofaríngeo, é denominada disfunção velofaríngea (DVF) (LONEY; 

BLOEM, 1987; TROST-CARDAMINE, 1989; MEIER; MUNTZ, 2016; GLADE; DEAL, 

2016). 

A maioria das alterações de fala comumente observadas nas fissuras 

palatinas já operadas relaciona-se direta ou indiretamente à DVF. Neste caso, 

embora o palato esteja fechado, permanece uma comunicação entre as cavidades 

oral e nasal causada por uma falha do mecanismo velofaríngeo, de modo que, 

durante a produção de sons orais, o ar é direcionado para a cavidade nasal, 

acarretando sintomas de fala característicos da fissura palatina (SETABUTR et al., 

2015, PERRY; ZAJAC 2016). Na literatura internacional, os sintomas de fala 

característicos da fissura palatina são subdivididos em “características passivas e 

ativas”, podendo também ser encontrados como “erros passivos e ativos” 

(HUTTERS; BRøNDSTED, 1987; HARDING; GRUNWELL, 1998; SELL; HARDING; 

GRUNWELL, 1999; WHITEHILL; FRANCIS; CHING, 2003; LOHMANDER et al., 

2009; CHAPMAN et al., 2016).  

As características ou erros passivos são aqueles realizados com o ponto 

articulatório correto preservado, porém com incapacidade de manter o modo 

articulatório, seja pela correção cirúrgica do palato não realizada, por disfunção 
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velofaríngea ou, ainda, pela presença de fístulas residuais, resultando em 

hipernasalidade; ausência de consoantes de pressão ou fraca pressão consonantal; 

fricativa nasal passiva; emissão de ar nasal audível; turbulência nasal. Ou seja, 

alterações resultantes diretamente da disfunção velofaríngea ou de uma fístula oro-

nasal (HUTTERS; BRøNDSTED, 1987; PETERSON-FALZONE, HARDIN-JONES, 

KARNELL, 2001). 

A hipernasalidade é a ressonância excessiva durante a produção das vogais 

e consoantes vozeadas (SWEENEY, 2011; ASTEN; AKRE; PERSSON, 2014; 

BAYLIS et al., 2015). Ressonância é um fenômeno acústico-perceptivo complexo 

que ocorre quando uma fonte sonora vibrando alcança e excita todas as cavidades 

que contêm ar: o trato vocal. Em falantes humanos, a fonte sonora vibratória são as 

pregas vocais e as cavidades cheias de ar incluem a faringe, a cavidade oral, e a 

cavidade nasal. Para que haja ressonância é necessária a vocalização e, portanto, 

ocorre apenas em vogais ou consoantes sonoras/vozeadas, não ocorrendo durante 

a produção de consoantes surdas ou não vozeadas (ZAJAC; VALLINO, 2016). A 

hipernasalidade é relativamente frequente nos pacientes com fissura de palato, 

devido à DVF decorrente desta malformação (KUMMER, 2008).  

O segundo sintoma, ou erro passivo, mais marcante da DVF é a emissão de 

ar nasal. Na literatura, existem diversos termos utilizados para descrever este 

sintoma, tais como escape nasal (HIRSCHBERG; VAN DEMARK, 1997), emissão de 

ar nasal visível (PETERSON-FALZONE, HARDIN-JONES, KARNELL, 2001), 

emissão de ar nasal audível (SCARMAGNANI et al., 2014; SCARMAGNANI et al., 

2015; BAYLIS et al., 2015) emissão turbulenta de ar nasal (BAYLIS et al., 2015), e 

fricativa nasal passiva (HARDING; GRUNWELL, 1998). Trata-se de um fenômeno 

acústico, que ocorre principalmente em consoantes obstruintes, especialmente, as 

não vozeadas (ZAJAC; VALLINO, 2016). É também definido como qualquer escape 

de ar nasal que acompanha a produção de consoantes de pressão (PETERSON-

FALZONE et al., 2006; KUMMER, 2008; GENARO; YAMASHITA; TRINDADE, 2010; 

MA et al., 2013; BAYLIS et al., 2015).  

A turbulência ou ronco nasal, segundo McWilliams, Morris e Shelton (1990), 

foi descrita primeiramente, como uma turbulência nasal decorrente de uma pequena 

abertura durante o fechamento velofaríngeo. Encontram-se também, descrições 

como um ruído extra que ocorre devido a uma resistência à passagem do ar pela 

velofaringe ou pelo nariz (PETERSON-FALZONE; HARDIN-JONES; KARNELL, 
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2001); ruídos resultantes de borbulha das secreções acima do orifício (KUMMER et 

al., 1992; KUMMER; BRIGGS; LEE, 2003), ou ainda, turbulência ocasionada pela 

vibração velar, decorrente de tecido velar mais fino (ZAJAC; PREISSER, 2016). Em 

alguns casos, a turbulência nasal é o único sintoma da DVF que o paciente 

apresenta. Embora se possa ter a impressão de que a fala, nesses casos, não está 

muito afetada, a turbulência nasal é uma forma de emissão nasal que facilmente 

distrai o interlocutor e pode ser intenso o suficiente para mascarar alguns fonemas 

(PETERSON-FALZONE; HARDIN-JONES; KARNELL, 2001, JONES; MORRIS; VAN 

DEMARK, 2004; KUMMER, 2008).  

A fraca pressão consonantal, pressão consonantal reduzida ou fraca pressão 

consonantal, é a diminuição ou ausência da pressão intraoral durante a produção 

das consoantes de pressão (HARDING; GRUNWELL, 1996; 1998). Esse sintoma 

pode estar presente na fala de um indivíduo com fissura de palato, mesmo na 

ausência de qualquer outra alteração articulatória. É uma produção imprecisa, isto é, 

uma produção fraca (SELL; HARDING, GRUNWELL, 1999). No entanto há autores 

que acreditam que este sintoma esteja diretamente relacionado à emissão de ar 

nasal. Segundo Zajac e Vallino (2016), quando a falha velofaríngea é grande, a 

pressão aérea oral durante a fase de plosão de uma consoante plosiva, escapará 

para o nariz, o que resultará em emissão de ar nasal audível, reduzindo a pressão 

aérea oral. Esta perda de energia aerodinâmica pode alterar a acústica da plosão 

oral e impactar na inteligibilidade de fala. 

A mímica facial, sintoma obrigatório e, portanto, passivo, ocorre como uma 

tentativa de compensação para regular a pressão aérea no trato vocal, na presença 

de alterações na válvula velofaríngea (WARREN, 1986). O indivíduo tenta impedir o 

fluxo de ar nasal anormal por meio da constrição das narinas e/ou outros músculos 

da face, sendo este, um comportamento compensatório inconsciente desenvolvido 

para evitar a emissão de ar nasal (SELL; HARDING; GRUNWELL 1994). Outra 

definição sugere que a presença da mímica facial reflete o esforço excessivo do 

paciente na tentativa de alcançar o fechamento velofaríngeo (KUMMER, 2014). Este 

sintoma pode ser um indicador clínico de uma possível disfunção velofaríngea 

(SELL; HARDING; GRUNWELL, 1994; DUDAS et al., 2006; SELL et al., 2009).  

Já os erros ativos são caracterizados pelas articulações compensatórias. Na 

literatura, estes erros ativos foram subdivididos de acordo com a natureza do erro, 

principalmente em relação ao ponto de articulação, podendo ser: oral-anterior 
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(dentalização/interdentalização anterior ou lateral); oral-posterior (produção palatal, 

velar e uvular) e não-oral posterior (fricativas velar, faríngea, glotal e nasal e, 

oclusiva glotal) (HARDING; GRUNWELL,1998; JOHN et al., 2006).  

As articulações compensatórias, uma das características mais presentes na 

fala de indivíduos com fissura palatina, são desenvolvidas como uma resposta à 

pressão aérea intraoral inadequada para a produção articulatória. São consideradas 

consequências indiretas da DVF, visto que a falha no fechamento velofaríngeo leva 

o indivíduo a buscar pontos articulatórios alternativos para a produção dos fonemas 

de pressão, os quais levam à produção de sons que não são reconhecidos como 

fonemas em determinados idiomas (PETERSON-FALZONE; HARDIN-JONES; 

KARNELL, 2001; MOON; KUEHN, 2004; KUMMER, 2008; MA et al., 2013). É 

resultante de alterações no mecanismo velofaríngeo, mas pode persistir mesmo com 

as estruturas anatômicas reparadas e o fechamento velofaríngeo adequado. São, 

por vezes, descritos como má adaptação, ou características ativas (BRITTON et al., 

2014). 

Tanto as características passivas quanto as ativas de fala na fissura palatina 

podem comprometer a inteligibilidade de fala na dependência da gravidade da DVF 

(SMITH; KUEHN, 2007; HENNINGSSON et al., 2008). 

O diagnóstico dos sintomas de fala decorrentes da DVF é feito, 

principalmente, por meio da avaliação perceptivo-auditiva da fala, método 

considerado “padrão ouro” na avaliação da fala de indivíduos com fissura palatina e 

o principal indicador da significância clínica destes sintomas sendo, portanto, 

essencial no diagnóstico clínico (DOTEVALL et al., 2002; TRINDADE et al., 2005; 

GENARO; FUKUSHIRO; SUGUIMOTO, 2007; SMITH; KUEHN, 2007; KUMMER, 

2008; GENARO; YAMASHITA; TRINDADE., 2010). Por meio da avaliação 

perceptivo-auditiva é possível predizer a função velofaríngea, isto é, as 

características de fala podem fornecer pistas sobre o tamanho da falha velofaríngea, 

uma vez que a gravidade da DVF repercute diretamente na qualidade de fala dos 

indivíduos. Contudo, o caráter subjetivo da avaliação perceptivo-auditiva torna 

desafiador o processo de “mensurar” os sintomas da fala, como já bem discutido na 

literatura (HENNINGSSON et al., 2008; SWEENEY, 2011).  

Na tentativa de minimizar os efeitos da subjetividade e melhorar a 

confiabilidade do método, cada vez mais, clínicos e pesquisadores têm se 

preocupado em investigar e explorar os diversos aspectos relacionados à avaliação 
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perceptivo-auditiva da fala, esforço este considerado fundamental para o 

desenvolvimento de metodologias válidas e confiáveis, como destacado por 

Lohmander e Howard (2011). Dentre estes aspectos destacam-se: a variação dos 

padrões internos de cada avaliador (GERRATT et al., 1993; LOHMANDER; 

HOWARD, 2011; OLIVEIRA, et al., 2016); os diferentes tipos de escalas para 

graduação da hipernasalidade (ZRAIC; LISS, 2000; WHITEHILL; LEE; CHUN, 2002; 

SOMMERLAD et al., 2003; TRINDADE et al., 2005; HAVSTAM et al., 2008; 

H           et al ,               RD; LOHMANDER; VAN DOORN, 2009); 

a utilização de instrumentos que possibilitem a reprodutibilidade das avaliações tais 

como, gravações de áudio, visuais, ou audiovisuais (LOHMANDER; OLSSON, 2004; 

HENNINGSSON et al., 2008); o uso da transcrição fonética de fala (CHAPMAN; 

HARDIN, 1992; CHAPMAN et al., 2008; LOHMANDER; PERSSON, 2008; 

LOHMANDER et al., 2009; KLINTO et al., 2011); o uso de ferramentas específicas 

para avaliação da produção dos sons da fala, tais como a porcentagem de 

consoantes corretas (PCC) (CHAPMAN; HARDIN, 1992; CHAPMAN et al., 2008, 

LOHMANDER; PERSSON, 2008; KLINTO et al., 2011); a padronização de 

protocolos específicos de avaliação de fala tais como, Cleft Audit Protocol for 

Speech–Augmented (CAPS-A) (SELL; HARDING; GRUNWELL, 1994; 1999; JOHN 

et al., 2006), Cleft Audit Protocol for Speech–Augmented–Americleft Modification 

(CAPS-A-AM) (CHAPMAN et al., 2016), (Svenskt Artikulations-och Nasalitets Test 

“The Swedish Articulation and Nasality Test” (SVANTE) (LOHMANDER; 

LUNDEBORG; PERSSON, 2017) e a padronização de amostras de fala (KATAOKA 

et al., 2001; KLINTO et al., 2011; MEDEIROS et al., 2016).  

Uma análise crítica sobre os estudos que utilizaram a avaliação perceptiva 

para investigar os resultados de fala do tratamento da fissura de palato revelou 

importantes falhas e falta de informação nos artigos mostrando, claramente, a 

necessidade de padronização dos procedimentos para coleta e análise dos dados 

de fala (LOHMANDER; OLSSON, 2004). Para que seja possível a utilização de 

dados clínicos em pesquisas ou até mesmo em auditorias é mandatório o 

desenvolvimento e a utilização de procedimentos padronizados, segundo 

recomendação de Lohmander e Howard (2011). Tentativas de se padronizar a 

avaliação perceptivo-auditiva da fala, a fim de se reduzir variações inter centros e 

melhorar a reprodutibilidade das avaliações possibilitando a comparação dos 

resultados e a aplicabilidade padronizada na prática clínica foram documentadas por 
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Sell, Harding e Grunwell (1994 e 1999) e John et al., (2006). Dentre os exemplos de 

grupos de pesquisadores que obtiveram êxito nesta tarefa estão aqueles incluídos 

em projetos internacionais multicêntricos, como o Scancleft e o Eurocran os quais 

padronizaram procedimentos para a coleta de dados (LOHMANDER et al., 2009) e 

para a documentação dos resultados de fala (HENNINGSSON et al., 2008). 

Apesar da inegável importância da avaliação perceptivo-auditiva na 

identificação das alterações de fala, na aferição de sua gravidade e, ainda, na 

avaliação da efetividade dos tratamentos realizados, o diagnóstico da função 

velofaríngea e, consequentemente, a definição de conduta terapêutica apropriada 

para cada caso exige, também, a avaliação instrumental (GENARO; YAMASHITA; 

TRINDADE, 2010; MA et al., 2013). Dentre os principais métodos instrumentais 

utilizados para este fim estão a videofluoroscopia, a nasoendoscopia, a nasometria e 

a técnica fluxo-pressão (American Cleft Palate Association - ACPA 2009). Na maioria 

dos casos, a avaliação da função velofaríngea é feita com base na observação 

direta das estruturas da velofaringe por meio da nasoendoscopia ou da 

videofluoroscopia (CONLEY et al., 1997; SOMMERLAD, 2005; LIPIRA et al., 2011; 

MA et al., 2013; FERREIRA et al., 2015). Entretanto, embora esses métodos 

permitam visualizar as estruturas e o funcionamento do mecanismo velofaríngeo, a 

análise do que se vê é, ainda, subjetiva e aberta à interpretação (KUMMER, 2008). 

Diferente dos métodos diretos, os métodos indiretos, como a técnica fluxo-pressão 

fornecem dados objetivos e quantitativos sobre a função velofaríngea permitindo 

aferir, de forma indireta, o fechamento velofaríngeo a partir da medida da área do 

orifício velofaríngeo obtida durante a fala (TRINDADE; YAMASHITA; BENTO-

GONÇALVES, 2007). É considerado o único método capaz de quantificar as 

dimensões do orifício velofaríngeo, além de classificar, com base nesses valores, a 

função velofaríngea a partir de dados normativos estabelecidos na literatura 

(WARREN et al., 1997). 

A correlação entre as características perceptivas da fala e a extensão da falha 

velofaríngea tem sido investigada há alguns anos e, na maioria, dos estudos, foram 

utilizados métodos instrumentais subjetivos, como a nasoendoscopia e a 

videofluoroscopia para este fim (KUMMER et al., 1992; KUMMER; BRINGS; LEE, 

2003; DUDAS, et al., 2006; LIPIRA et al., 2011; MA et al., 2013), com exceção de 

Warren, Dalston e Mayo (1994) que, utilizando um método objetivo, verificaram 

correlação moderada entre o grau de hipernasalidade e as características 
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aerodinâmicas da função velofaríngea como a quantidade do fluxo nasal, a duração 

do fluxo nasal e o tamanho do orifício velofaríngeo em um estudo com pacientes 

com fissura e hipernasalidade. Segundo Dotevall et al. (2002), embora as técnicas 

aerodinâmicas sejam frequentemente usadas na investigação dos aspectos de fala 

envolvendo pacientes com fissura, a relação entre a avaliação perceptiva da função 

velofaríngea, a hipernasalidade e a aerodinâmica da fala nestes pacientes não tem 

sido muito investigada. Estes autores utilizaram um método instrumental para 

medida do fluxo aéreo nasal e a avaliação perceptiva da hipernasalidade e da 

função velofaríngea com o objetivo de investigar a relação entre a avaliação 

perceptivo-auditiva da fala e o padrão de variação de fluxo nasal durante a fase de 

fechamento velofaríngeo na sequência silábica consoante nasal/consoante oral. Os 

autores verificaram que a medida objetiva de fluxo aéreo nasal forneceu dados 

quantitativos sobre a função velofaríngea que permitiu identificar os aspectos de fala 

avaliados perceptivamente como normal e alterados em crianças com e sem fissura 

e concluíram haver boa correlação entre os achados de fluxo nasal e os resultados 

da avaliação perceptivo-auditiva da fala.  No Laboratório de Fisiologia do HRAC-

USP, estudos foram conduzidos a fim de investigar a correlação entre as dimensões 

do orifício velofaríngeo, determinada por meio da técnica fluxo-pressão e o grau de 

hipernasalidade e características perceptivas da fala, aferidas por meio da avaliação 

perceptivo-auditiva da fala. Os achados mostraram que há correlação significativa 

entre essas variáveis, sugerindo que o desenvolvimento de uma ferramenta que 

possibilite predizer fechamento velofaríngeo a partir das características perceptivas 

da fala pode ser de grande utilidade na prática clínica. 

Poucos estudos foram desenvolvidos com a finalidade de prever ou classificar 

a função velofaríngea utilizando a combinação de características perceptivas da fala. 

McWilliams e Philips (1979) desenvolveram a escala Pittsburgh Weighted Speech 

Scale (PWSS), elaborada para graduar a insuficiência velofaríngea a partir da 

combinação dos escores de nasalidade, emissão de ar nasal, mímica facial, 

características vocais e articulação compensatória, em 7 pontos: 0=competência 

velofaríngea, 1-2=incompetência marginal, 3-6=incompetência moderada e acima de 

7=incompetência velofaríngea. Embora subjetiva, esta escala é frequentemente 

empregada na prática clínica e em pesquisas relacionadas à função velofaríngea 

(MCWILLIANS et al., 1996; KIRSCHNER et al., 2000; DUDAS et al., 2006; SIE; 
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CHEN, 2007; RUDINICK; SIE, 2008; LIPIRA et al., 2011; ARGENTA et al., 2013, 

KATZEL et al., 2016). 

Um método utilizado para fornecer informações sobre a necessidade clínica 

de intervenção por meio de terapia ou indicação para avaliação estrutural da DVF é 

o “sistema de semáforos”, desenvolvido por Harland (1996) e que foi, 

posteriormente, reproduzido por John et al. (2006), com a finalidade de categorizar 

os resultados e a necessidade de tratamento futuro. A cor verde indica um resultado 

satisfatório sem necessidade de intervenção; amarelo indica a necessidade de 

monitoramento do processo, podendo ser preciso alguma intervenção, seja cirúrgica 

ou terapêutica; vermelho indica um resultado insatisfatório exigindo avaliação 

detalhada. A hipernasalidade, a emissão de ar nasal, a turbulência nasal e a fraca 

pressão consonantal são os principais indicadores utilizados neste método. 

Em 2005, Trindade e colaboradores desenvolveram uma proposta para 

categorizar a função velofaríngea baseada em escores, a qual tem se mostrado uma 

ferramenta útil, embora subjetiva, para sinalizar a presença da DVF, permitindo o 

acompanhamento dos resultados cirúrgicos e terapêuticos. Nesta proposta, a partir 

da combinação dos escores de hipernasalidade, emissão de ar nasal e articulações 

compensatórias, aferidas na avaliação perceptivo-auditiva da fala, a função 

velofaríngea é classificada em 1=adequada, 2=marginal ou 3=inadequada. 

Percorrendo o caminho inverso, Van Lierde et al. (2007) ressaltaram a 

necessidade de uma medida objetiva que fornecesse informações sobre as 

alterações da ressonância de fala. Os autores propuseram um protocolo 

empregando técnicas objetivas e subjetivas, tais como, avaliação da nasalância por 

meio da nasometria; avaliação da nasalidade, por meio da avaliação perceptiva; 

tempo máximo de fonação determinado pela avaliação aerodinâmica e espirometria 

e, o teste de escape de ar nasal, por meio do espelho de Glatzel. A partir destas 

informações, um modelo logístico foi elaborado e testado para confirmar a 

aplicabilidade destas variáveis na classificação da ressonância. Os autores 

concluíram que a implementação desta ferramenta (The Nasality Severity Index: An 

Objective Measure of Hypernasality Based on a Multiparameter Approach) pode 

ajudar os médicos a avaliar quantitativamente a gravidade da nasalidade em 

conjunto com os profissionais que avaliam a hipernasalidade perceptivamente, como 

o fonoaudiólogo. 
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Uma forma mais simples de classificação da competência velofaríngea foi 

proposta por Lohmander et al. (2009): o Velopharyngeal Competence – Rating 

(VPC-R). Trata-se de uma análise global da competência velofaríngea, a partir da 

percepção geral do avaliador sobre o funcionamento adequado ou não do 

mecanismo velofaríngeo durante a fala. Nesta proposta, utiliza-se uma escala de 3 

pontos sendo: 0=competência; 1=competência marginal: evidência de pequenas 

alterações, sugerindo um fechamento velofaríngeo marginal; 2=incompetência: 

evidência de problemas significativos, necessitando intervenção cirúrgica.  

Neste mesmo estudo os autores apresentaram uma proposta para a 

classificação da DVF, o Velopharyngeal Composite Score – Summary (VPC-Sum), 

na qual a classificação da função velofaríngea é baseada em características de fala, 

tais como: grau de hipernasalidade, erros ativos não orais e sintomas passivos da 

DVF. Com base nessas informações, a função velofaríngea também é classificada 

em 0=competente, 1=incompetente marginal e 2=incompetente. Mais recentemente, 

esta proposta foi atualizada e novamente validada (LOHMANDER et al., 2015). 

Ainda não há uma medida universalmente estabelecida para se quantificar a 

gravidade da DVF. Atualmente, os métodos instrumentais diretos e indiretos são os 

mais indicados e utilizados para este fim. No entanto, é importante ressaltar que o 

fonoaudiólogo é um elemento indispensável nesse processo, uma vez que é ele o 

profissional responsável por identificar os padrões aceitáveis de normalidade da fala. 

Conforme defendido por Kummer et al. (2012), a prática clínica necessita de 

protocolos de avaliação de fala que permitam comparações seguras entre os 

diferentes centros de tratamento da DVF e, de preferência, incluam medidas 

objetivas, além da avaliação perceptiva. Isso permitiria, também, a comparação de 

resultados cirúrgicos a fim de se determinar quais procedimentos resultam em 

melhora efetiva da fala. 

Os resultados do presente estudo podem fornecer dados mais precisos para o 

diagnóstico subjetivo da função velofaríngea e acrescentar informações de grande 

utilidade no que se refere à documentação clínica, favorecendo tanto a prática 

clínica quanto as pesquisas científicas. 
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3 OBJETIVO 

 

 

Elaborar um instrumento para predizer o fechamento velofaríngeo baseado na 

combinação das características de fala decorrentes da disfunção velofaríngea 

(DVF), aferidas na avaliação perceptivo-auditiva da fala e sua correspondência com 

a medida objetiva da dimensão do orifício velofaríngeo.  

Espera-se com este protocolo, auxiliar o fonoaudiólogo a estimar o 

fechamento velofaríngeo de pacientes com sintomas de fala decorrentes da DVF, 

após a palatoplastia primária, facilitando a indicação do tratamento mais adequado. 

  



 

 

  



 

 

4 Material e Método 
  



 

 

 
  



4 Material e Método 

 

35 

4. MATERIAL E MÉTODO 
 

 

4.1  CASUÍSTICA 

 

Este estudo foi desenvolvido no Laboratório de Fisiologia do Hospital de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo 

(HRAC/USP), com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos 

do HRAC/USP - Número do Parecer: 463.780 (Anexo 1). 

De acordo com cálculo amostral foram selecionados no mínimo 60 pacientes 

distribuídos entre cada categoria da variável dependente (FVF adequado, marginal, 

inadequado) determinadas pela técnica fluxo-pressão, conforme critério adaptado de 

Warren (1997) (SCARMAGNANI, et al., 2015). De acordo com este cálculo amostral, 

foram incluídos no estudo 78 pacientes já operados de palato e/ou de lábio e palato, 

sendo 42 do sexo masculino e 36 do sexo feminino, com idade entre 6 e 45 anos, 

devidamente matriculados no Hospital. A idade mínima de 6 anos foi adotada neste 

estudo pelo fato de que, crianças a partir desta faixa etária, de modo geral, são 

capazes de compreender o exame e colaborar para a sua realização. Além disso, é 

esperado que, nesta idade, a criança já tenha adquirido todos os fonemas o 

tornando possível a inclusão de sua amostra de fala no estudo. Estes pacientes 

foram selecionados dentre aqueles que se encontravam em atendimento 

ambulatorial de rotina no Laboratório de Fisiologia do HRAC-USP para determinação 

da função velofaríngea pós-palatoplastia primária.  

De acordo com os critérios estabelecidos no estudo, não foram incluídos 

pacientes com síndromes, problemas neurológicos evidentes, incapacidade física 

e/ou mental para realizar os exames, sintomas respiratórios alérgicos agudos ou 

crônicos que resultasse em congestão nasal ao exame, fístulas residuais no palato 

impossíveis de vedamento, retalho faríngeo e, pacientes que não foram capazes de 

produzir corretamente o fonema /p/, visto ser esta a consoante utilizada para a 

obtenção da medida da área do orifício velofaríngeo. Foram coletados os dados de 

78 pacientes que atenderam aos critérios de inclusão do estudo. 
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4.2  PROCEDIMENTOS 

 

Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2), 

todos os pacientes foram submetidos à medida da área do orifício velofaríngeo 

durante a fala, por meio da técnica fluxo-pressão (rinomanometria anterior 

modificada) e à gravação audiovisual de amostra de fala. Estes procedimentos 

foram realizados, impreterivelmente, no mesmo dia. 

Com a finalidade de elaborar este protocolo utilizando critérios e parâmetros 

internacionais de avaliação perceptivo-auditiva da fala, parte deste projeto de 

doutorado foi desenvolvido no Instituto Karolinska, em Estocolmo, Suécia, sob a 

supervisão da Profª Drª. Anette Lohmander, no período de 02/02/2015 à 15/07/2015 

(BEPE/FAPESP - 2014/20978-8). 

 
4.2.1  Avaliação Aerodinâmica da Fala – Técnica Fluxo-Pressão 

 
A medida da área do orifício velofaríngeo durante a fala (área velofaríngea) foi 

realizada por meio da técnica fluxo-pressão (rinomanometria anterior modificada), 

utilizando o sistema computadorizado PERCI-SARS, versão 4.01 (Microtronics 

Corp.). Conforme descrito por Trindade, Yamashita e Bento Gonçalves (2007), a 

técnica baseia-se no fato de que a área de secção transversa mínima de uma 

constrição (ou orifício) pode ser calcula pela medida simultânea da pressão 

diferencial entre os dois lados da constrição e do fluxo aéreo que a atravessa. A 

pressão diferencial é determinada posicionando-se um cateter no interior da 

cavidade oral e outro em uma das narinas, o qual é mantido em posição por um 

obturador nasal que bloqueia a narina. Ambos os cateteres medem pressões aéreas 

estáticas que são transmitidas a transdutores de pressão. O fluxo aéreo nasal é 

medido, por meio de um tubo plástico, adaptado à outra narina, conectado a um 

pneumotacógrafo previamente aquecido e ligado a um transdutor de pressão. Os 

sinais dos três transdutores (pressão nasal, pressão oral e fluxo nasal) são enviados 

ao sistema PERCI para análise por programa específico. A área velofaríngea é 

determinada durante a produção da consoante plosiva bilabial surda /p/ inserida em 

três diferentes contextos: sílaba “pa”, vocábulo “rampa” e a frase “Papai pintou a 

rampa”   o presente estudo, a área velofaríngea utilizada para análise foi obtida na 
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produção do fonema /p/ inserido no vocábulo “rampa”  A figura 1 mostra 

esquematicamente a configuração do sistema. 

 

Fonte: Trindade; Yamashita, Bento-Gonçalves (2007). 

Figura 1 –  Instrumentação para determinação da área do orifício 
velofaríngeo (Sistema PERCI-SARS, Microtronics 
Corp, Chapel Hill, NC, USA). 

 

A área considerada para análise representou a média de 4 a 6 produções do 

vocábulo e foi calculada pelo próprio programa a partir da equação: A=F/k(2P/d)1/2, 

onde A=área de secção transversa mínima nasal do orifício em cm2; F=fluxo nasal 

em cm3/s; k=0,65; P=pressão oral-nasal em dinas/cm2; d=densidade do ar 

(0,001g/cm3). 

A partir dos valores de área velofaríngea obtidos, a função velofaríngea foi 

classificada de acordo com o seguinte critério: áreas de 0 a 4,9mm2=fechamento 

velofaríngeo adequado; de 5,0 a 19,9mm2=fechamento velofaríngeo marginal e, de 

20,0mm2 ou mais=fechamento velofaríngeo inadequado. Tal critério foi adaptado de 

Warren (1997) e foi empregado em estudo anterior de Scarmagnani et al. (2015). O 

uso deste critério que reuniu em uma mesma categoria (fechamento velofaríngeo 

marginal) as categorias fechamento velofaríngeo adequado-marginal e marginal-

inadequado, deu-se devido ao número reduzido de pacientes classificados em cada 

uma destas categorias. 

 

4.2.2  Gravação digital audiovisual 

 

Para o registro de amostra de fala utilizou-se um sistema simultâneo 

audiovisual. Para a captação do áudio utilizou-se um microfone marca Sony, modelo 

ECM-MS957, preso a um tripé posicionado sobre uma mesa, à distância de 30 a 40 
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cm da boca do paciente. Para o registro em vídeo, utilizou-se uma filmadora digital 

marca JVC, modelo GZ-MG555, sustentada por um tripé posicionado a um metro de 

distância do paciente. 

As 78 amostras gravadas foram armazenadas, editadas e copiadas em pen 

drive. Posteriormente, estas gravações foram analisadas perceptivamente para 

classificação das características de fala. 

 

4.2.2.1  Material de fala 

 

Considerando-se que no presente estudo, a metodologia utilizada para a 

análise de fala foi definida a partir de estágio realizado no exterior e os registros de 

fala foram obtidos antes deste estágio, optou-se por registrar 3 tipos de amostras de 

fala: repetição de 12 sentenças, contagem de 0 a 20 e fala espontânea em torno de 

4  segundos obtida a partir de solicitação do tipo: “conte-me sobre o seu dia-a-dia, 

desde a hora que acorda, até a hora em que se deita para dormir   ”  Para a análise 

de fala deste estudo foram utilizadas, unicamente, as 12 sentenças compostas por 

12 consoantes de pressão (consoante alvo) faladas no idioma Português do Brasil 

(tabela 1)   ste material de fala é o mesmo utilizado na força tarefa “ razil Cleft”, 

uma inciativa em nível nacional que tem por objetivo padronizar e sistematizar a 

coleta e análise de resultados pós-intervenção primária na fissura labiopalatina, além 

de buscar a integração dos serviços brasileiros na área e a otimização dos 

protocolos de tratamento (DUTKA, 2014).  

Para a análise de fala seguiu-se o critério adotado por Lohmander et al. 

(2009), metodologia utilizada no projeto multicêntrico Scandcleft no qual, para 

vocábulos isolados, são consideradas 3 realizações de cada consoante alvo nas 

posições iniciais seguidas de uma vogal, em 3 vocábulos diferentes (www.clispi.org). 

Tendo em vista que no presente estudo, utilizou-se a repetição de sentenças e não 

de vocábulos isolados, foram selecionadas como consoantes alvo as primeiras 

consoantes dos 3 vocábulos de cada sentença. As seguintes adaptações foram 

necessárias para adequar a amostra de fala, utilizada na maioria dos Centros 

Craniofaciais do Brasil, aos critérios do presente estudo: 

 a sentença contendo a consoante “z”, por esta apresentar apenas duas 

consoantes alvo, acrescentou-se o vocábulo “doze” extraído da contagem de   a   , 

a fim de totalizar 3 consoantes alvo na sentença. 
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Nas sentenças em que não haviam 3 consoantes alvo na posição inicial do 

vocábulo, selecionou-se a consoante alvo subsequente.  

Na tabela 1 estão representadas as 12 sentenças, as consoantes alvo 

selecionadas em cada sentença (em destaque), a transcrição fonética dos sons 

alvos selecionados e o número de recorrência do som alvo em cada sentença.  

 

Tabela 1 – Consoantes alvo (som alvo) utilizadas para a análise dos sintomas de fala: som 
alvo, sentenças e som alvo selecionado em destaque, recorrência do som alvo 
na sentença/recorrência do som alvo selecionado. 

 
Som 
Alvo 

Sentença/som alvo 
selecionado 

Recorrência do som alvo/ 
som alvo selecionado 

/p/ Papai olha a pipa 4/3 

/t/ O tatu é teu 3/3 

/k/ O Cuco caiu aqui 4/3 

/b/ A Bibi babou 4/3 

/d/ O dedo da Duda doeu 6/3 

/g/ O Gugu é legal 3/3 

/f/ A Fifi é fofa 4/3 

/s/ O saci saiu 3/3 

/ʃ/ A Xuxa achou o chá 4/3 

/v/ O vovô viu a vela 4/3 

/z/ A rosa é azul, doze 2/3 

/Ʒ/ A Jujú é jóia 3/3 

 

4.2.3  Análise e julgamento perceptivo-auditivo 

 

As amostras de fala editadas foram analisadas por três fonoaudiólogas com 

experiência na avaliação de pacientes com disfunção velofaríngea, as quais 

julgaram perceptivamente a hipernasalidade, a emissão de ar nasal audível, a 

turbulência nasal, a fraca pressão consonantal, a mímica facial, a competência 

velofaríngea global e as articulações compensatórias.  

Os critérios para julgamento de cada uma das características de fala foram 

definidos durante o estágio realizado no Instituto Karolinska (Suécia), tendo como 

referência a metodologia empregada nos projetos internacionais Scandcleft e 

Eurocran, os quais contaram com a participação e liderança da Professora Anette 

Lohmander, supervisora deste estudo no exterior (LOHMANDER et al., 2009; 

www.cordis.europa.eu; www.clispi.org). 
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Tomando como base a nomenclatura introduzida por Hutters e Brøndsted 

(1987) para definir as características ativas e passivas da fala de indivíduos com 

fissura utilizou-se no presente estudo, os termos: Sintomas Passivos da Fala em 

Fissura (SPFF) e Sintomas Ativos na Fala em Fissura (SAFF). Assim, sintomas tais 

como hipernasalidade, fraca pressão consonantal, emissão de ar nasal audível e 

turbulência nasal foram considerados características passivas da fala e as 

articulações compensatórias: fricativa faríngea, fricativa velar, fricativa uvular, 

fricativa nasal, fricativa glotal; parada ou oclusiva glotal; plosiva faríngea e velar 

foram consideradas características ativas da fala.  

Primeiramente, realizou-se um encontro com as três avaliadoras onde a 

pesquisadora principal do estudo apresentou o objetivo e a metodologia utilizada, 

além da forma de análise e classificação de cada variável. Foram apresentados e 

definidos, também, os modelos de referência para cada categoria, a fim de 

padronizar e calibrar as avaliadoras para as análises. Em seguida, as avaliadoras 

receberam um pen drive contendo as amostras a serem analisadas e os modelos de 

referência, um material impresso composto por um manual explicativo para a análise 

(Anexo 3) e as folhas de resposta para as anotações de seus resultados (Anexo 4). 

As avaliadoras foram orientadas a consultar os modelos de referência a cada 

amostra analisada para, então, definir o seu julgamento final. 

Os sintomas analisados, bem como os critérios para a análise e classificação 

de cada sintoma estão descritos a seguir (tabela 2).  
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Tabela 2 – Variáveis analisadas e critérios para a classificação e análise dos sintomas de 
fala utilizados. 

Variáveis analisadas Escala/Critério Análise 

Hipernasalidade 

0 = ausente 

1 = leve 

2 = moderada 

3 = grave 

Conjunto das 12 

sentenças 

Classificação da Competência 

Velofaríngea  

(C-CVF): 

0 = competente 

1 = marginal - competência 

pouco prejudicada - não 

necessita intervenção 

2 = incompetência - necessita 

intervenção 

 

Conjunto das 12 

sentenças 

Mímica Facial (MF) 

0 = normal 

1 = movimento somente de 

nariz ou terço superior da face 

2 = movimento acentuado de 

nariz ou terço superior da face 

3 = movimento de nariz e terço 

superior da face 

 

 

Conjunto das 12 

sentenças 

Sintomas Passivos da Fala em Fissura (SPFF) 

3 recorrências de cada 

consoante alvo presente 

em 12 sentenças* 

 

Emissão de ar nasal audível (EAN) 

0 = ausente 

1 = presente 

Turbulência Nasal (TN) 

Fraca Pressão Consonantal (FPC) 

Sintomas Ativos na Fala em Fissura (SAFF): 

Articulação Compensatória 

0 = ausente 

1 = presente 

   *Considerando 3 consoantes alvo em cada uma das 12 sentenças, no total foram analisadas 36 consoantes. 

 

A fim de facilitar e uniformizar a análise dos sintomas passivos e ativos da fala 

foi utilizado o software ELAN. Tal ferramenta permite desacelerar a produção da fala 

favorecendo a identificação do sintoma a ser julgado (LAUSBERG; SLOETJES, 

2009) e foi incluída no pen drive disponibilizado para as avaliadoras. As avaliadoras 

receberam a orientação e treinamento de como utilizar a ferramenta.  
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Com a finalidade de se obter um resultado mais confiável, a gravação 

audiovisual utilizada para o julgamento da mímica facial foi apresentada às 

avaliadoras sem o som da voz do paciente evitando, assim, que a presença de uma 

possível emissão de ar nasal audível ou mesmo da hipernasalidade influenciasse no 

julgamento deste aspecto. Da mesma forma, para o julgamento dos sintomas de fala 

foi apresentado somente o áudio de cada registro (sem a imagem) a fim de que as 

pistas visuais não influenciassem no julgamento perceptivo-auditivo destes 

sintomas. 

A análise das avaliadoras ocorreu de duas formas: primeiramente individual e 

posteriormente consensual, sendo esta última somente para as variáveis que não 

obtiveram concordância unânime entre as avaliadoras durante a análise individual. 

 

4.2.3.1  Análise Individual 

 

Consistiu em cada avaliadora analisar e classificar de forma individual as 

amostras de fala, seguindo o manual fornecido pela pesquisadora. Além do material 

para análise, as avaliadoras receberam fones de ouvido estéreo da marca Philips, 

modelo SHP1900 disponibilizados pela pesquisadora. Esta análise ocorreu ao longo 

de 90 dias, em média. Inicialmente as avaliadoras analisaram e classificaram 57 

amostras ao longo de um período de 35 dias. Cerca de 30 dias após, as avaliadoras 

analisaram 21 amostras em um período de 25 dias. Assim, cada avaliadora analisou 

um total de 78 amostras. 

 
4.2.3.2  Análise por Consenso 

 

Consistiu na reunião das avaliadoras para a análise e classificação das 

amostras de fala em conjunto a fim de se obter um único julgamento a partir do 

consenso entre elas, aproximadamente 15 dias após o término da análise individual 

de todas as amostras. As avaliadoras foram reunidas para a análise consensual das 

amostras que não apresentaram concordância total entre as três avaliadoras na 

análise individual. As reuniões ocorreram em 6 dias distribuídos ao longo de 3 

semanas. Cada reunião durou aproximadamente, uma hora. As amostras que não 

apresentaram consenso entre as três avaliadoras foram excluídas do estudo.  
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Para esta análise, utilizou-se um computador do tipo Notebook (HP Pavilion 

14) para a apresentação das amostras de fala por meio do software ELAN. Foi 

acoplado ao notebook, um duplicador de som (plug adaptador duplo stereo p2), 

contendo três entradas para os fones de ouvido (Philips, SHP1900), possibilitando a 

distribuição simultânea do som para as três avaliadoras. Após a análise das 

variáveis auditivas, as avaliadoras passaram à análise visual da mímica facial. Para 

tanto, um projetor conectado ao notebook foi utilizado para apresentar as amostras 

às três avaliadoras, simultaneamente.  

Antes de cada análise, eram apresentados os modelos de referência 

representativos dos escores atribuídos aos sintomas na fase de análise individual. 

Em seguida, a amostra era reproduzida tantas vezes quanto fosse solicitado pelas 

avaliadoras, bem como os modelos para comparação e definição do escore final. 

Assim, após discussão entre as avaliadoras, o escore final resultante do consenso 

era divulgado.  

Após 40 dias, as avaliadoras foram novamente reunidas para a análise e 

classificação de 16 amostras (20% do total) a fim de se calcular a concordância 

intra-grupo, ou seja, a porcentagem de concordância obtida entre duas avaliações 

de uma mesma amostra realizadas pelas três avaliadoras em conjunto. 

 

4.2.4  Forma de análise dos dados 

 

Foram elaborados dois modelos estatísticos: o modelo de análise descritiva e 

o modelo de análise descriminante. Em ambos, considerou-se como variável 

dependente (variável a ser prevista) o fechamento velofaríngeo determinado pela 

avaliação instrumental. O fechamento velofaríngeo foi classificado em: adequado, 

marginal e inadequado a partir da medida da área do orifício velofaríngeo expressa 

em mm2. Assim, as caraterísticas perceptivas da fala foram consideradas as 

variáveis independentes (variáveis utilizadas para a previsão), ou seja, a variável 

dependente foi prevista em função das variáveis independentes. 

Para a elaboração destes modelos, os escores finais de cada variável foram 

definidos. O escore final da hipernasalidade e da mímica facial foi aquele atribuído 

pelas avaliadoras a partir da escala de 4 pontos e, o escore final da C-CVF foi 

atribuído a partir da escala de 3 pontos. Quanto aos sintomas passivos e ativos de 

fala em fissura, o escore final foi obtido a partir do cálculo da porcentagem de cada 
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sintoma presente nas consoantes alvo, considerando 3 consoantes alvo em cada 

uma das 12 sentenças, totalizando 36 consoantes alvo. O cálculo foi expresso da 

seguinte forma: número de sintomas presentes multiplicado por 100, dividido pelo 

número total de consoantes alvo. Essa opção possibilita o cálculo do escore final 

dos sintomas ativos de fala em diferentes números de consoantes alvo e não 

apenas em 36, como foi empregado no presente estudo. Os sintomas de fala assim 

classificados foram: 

1. Sintoma passivo da fala em fissura – Emissão de ar nasal (EAN); 

2. Sintoma passivo da fala em fissura – Turbulência Nasal (TN); 

3. Sintoma passivo da fala em fissura – Fraca Pressão Consonantal (FPC); 

4. Sintoma ativo de fala em fissura-articulação compensatória (SA). 

A concordância intra-grupo da hipernasalidade, da classificação da 

competência velofaríngea e da mímica facial foi estabelecida por meio do coeficiente 

kappa ponderado e os valores foram interpretados conforme proposto por Altman 

(1991): <0,20=pobre; 0,21 a 0,40=razoável; 0,41 a 0,60=moderado; 0,61 a 

0,80=bom; 0,81 a 1,00=muito bom. Para a concordância intra-grupo dos demais 

sintomas de fala, utilizou-se a porcentagem de concordância.  

 

Teste de Correlação e Associação 

A correlação entre os escores das características perceptivas da fala e as 

dimensões do orifício velofaríngeo foi analisada utilizando-se o Coeficiente de 

Correlação de Spearman. O Teste Qui-quadrado foi utilizado para investigar a 

associação entre estas mesmas variáveis quando expressas qualitativamente. Para 

todos esses testes foi considerado o nível de significância de 5% (SIEGEL; 

CASTELLAN, 2006). 

 

Modelo de Análise Discriminante Múltipla 

O objetivo desta análise foi identificar as variáveis que melhor discriminaram 

dois ou mais grupos utilizando-as para desenvolver funções discriminantes que 

representaram as diferenças entre os grupos e possibilitaram o desenvolvimento de 

regras de classificação de futuras observações nos grupos. Neste caso, os grupos 

são as categorias de fechamento velofaríngeo adequado, marginal e inadequado e, 

as demais variáveis, são os sintomas de fala. Em resumo, trata-se de uma função 

matemática capaz de classificar ou alocar um indivíduo em uma, entre várias 
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populações com base em suas medidas. Isto é, define uma regra que nos permite 

dizer a qual categoria um determinado indivíduo é mais provável pertencer, 

buscando minimizar a probabilidade de classificar erroneamente um indivíduo em 

uma população a qual não pertence (REGAZZI, 2000). 

A análise discriminante permitiu o conhecimento das variáveis que mais se 

destacaram para identificar os grupos. Para tanto, dentre os testes mais utilizados, 

destaca-se o “Lambda de Wilks” e a “função discriminante linear de Fischer”    teste 

Lambda de Wilks avalia a existência de diferenças significativas entre médias dos 

grupos para cada variável. Esta estatística propicia a inclusão ou exclusão de 

variáveis em função da significância dos resultados (nível de significância de 5%). A 

partir da função discriminante linear de Fischer, determinaram-se as funções de 

classificação que definiram um escore de classificação para cada grupo (categorias 

da variável dependente), ou seja, adequado, marginal e inadequado. Assim, as 

funções estatísticas utilizadas no modelo discriminante foram determinadas a partir 

da função discriminante linear de Fischer (FAVERO et al., 2009). 

 

Modelo de Análise Descritiva Exploratório 

Utilizou-se a estatística descritiva a fim de organizar, resumir e, assim, 

possibilitar a interpretação dos dados. Inicialmente, os dados foram organizados em 

ordem crescente a partir dos valores de área velofaríngea (apêndice 1), a fim de 

facilitar a análise. Além disso, determinaram-se, principalmente, as frequências 

absolutas e relativas da ocorrência de cada variável: sintomas de fala e resultado da 

avaliação instrumental objetiva (avaliação aerodinâmica). 

Por fim, combinada à análise descritiva, a análise exploratória estabeleceu 

critérios para a elaboração de um instrumento cujo objetivo foi a formulação de 

hipóteses a partir das informações obtidas no presente estudo, e 

consequentemente, alcançar, com base nestas hipóteses, a classificação do 

fechamento velofaríngeo (CERVO; BEVIAN; SILVA, 2006).  

 

Eficácia dos Modelos 

A aplicabilidade clínica dos modelos como uma ferramenta a ser utilizada na 

avaliação clínica da função velofaríngea foi verificada definindo-se o seu nível de 

eficiência o qual, por sua vez, foi determinado por meio dos índices de Sensibilidade 

e Especificidade. Para este teste, definiram-se duas categorias: fechamento 
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velofaríngeo (“ausência da doença” - pacientes que apresentaram fechamento 

velofaríngeo adequado) e ausência de fechamento velofaríngeo (“presença da 

doença” – pacientes que apresentaram fechamento velofaríngeo marginal ou 

inadequado). 

Assim, a sensibilidade dos modelos correspondeu à frequência com que o 

teste apontou a ausência de fechamento de acordo com o modelo, estando este 

realmente ausente de acordo com a avaliação aerodinâmica. Enquanto a 

especificidade correspondeu à frequência com que o teste apontou a presença de 

fechamento velofaríngeo, estando este realmente presente, conforme indicado na 

avaliação aerodinâmica. 
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5 RESULTADOS 

 

 
Neste estudo, dois modelos, discriminante e descritivo exploratório foram 

elaborados. A princípio, foram considerados os resultados da análise das 

características perceptivas da fala e da técnica fluxo-pressão do total de 78 

pacientes, a fim de se obter os modelos para predizer o fechamento velofaríngeo. A 

partir daí, investigou-se a correlação entre as variáveis dependente e independente, 

ou seja, as variáveis utilizadas para predizer o fechamento velofaríngeo e a variável 

a ser prevista. Em função desta análise correlacional foram excluídos 16 pacientes 

cujos resultados não foram satisfatórios para a composição dos modelos. 

Consideraram-se como resultados satisfatórios, aqueles que apresentaram forte 

correlação entre a variável dependente hipernasalidade (um dos sintomas mais 

representativos da DVF) e a variável independente. Assim, a análise dos resultados 

foi descrita para um total de 62 pacientes. 

 

5.1  ANÁLISE PERCEPTIVA DAS CARACTERÍSTICAS DE FALA 

 

Estão descritos a seguir, os resultados referentes à avaliação perceptiva das 

características de fala por meio da análise da gravação de amostras de fala. A 

tabela 3 mostra a distribuição dos 62 pacientes de acordo com o escore final da 

hipernasalidade, da classificação da competência velofaríngea e da mímica facial, 

obtidos a partir do julgamento das avaliadoras. 

Os resultados da concordância intra-grupo quanto ao grau de 

hipernasalidade, classificação da competência velofaríngea e mímica facial, 

encontram-se nesta mesma tabela. 
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Tabela 3 – Distribuição dos pacientes (número e porcentagem) de acordo com o escore de 
hipernasalidade, classificação da competência velofaríngea e mímica facial: 
porcentagem, porcentagem de concordância intra-grupo, coeficiente kappa e sua 
interpretação.  

Característica de fala 
e critérios de 
classificação 

N % 
Concordância  

Intra-grupo 

Coeficiente 
Kappa 

Interpretação 
Kappa 

Hipernasalidade 

0 20 32,26 

93% 0,93 Muito boa 

1 25 40,32 

2 16 25,81 

3 1 1,61 

Total 62 100% 

Classificação da Competência Velofaríngea 

0 12 19,35 

68% 0,62 Boa 
1 24 38,71 

2 26 41,94 

Total 62 100% 

Mímica Facial 

0 34 54,84 

87% 0,86 Muito boa 

1 16 25,81 

2 7 11,29 

3 5 8,06 

Total 62 100% 

 

A tabela 4 mostra a distribuição dos 62 pacientes de acordo com a 

porcentagem de presença dos sintomas passivos: emissão de ar nasal audível, 

turbulência nasal, fraca pressão consonantal e o sintoma ativo articulação 

compensatória, obtidos a partir do julgamento das avaliadoras. Para melhor 

descrever os achados, optou-se por distribuir a porcentagem de presença dos 

sintomas em diferentes classes, a saber: 0 a 5%, 5,1 a 50% e 50,1 a 100%. Esta 

distribuição foi estabelecida a partir da observação da presença dos sintomas 
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comparados à falha velofaríngea determinada pela avaliação aerodinâmica (técnica 

fluxo-pressão). 

Os resultados da concordância intra-grupo para estes sintomas foi muito boa, 

variando de 95,3% (EAN) a 99,1% (SA) e estão descritos na mesma tabela. 

 
  



5 Resultados 

 

52 

Tabela 4 – Distribuição dos pacientes (número e porcentagem) de acordo com as classes 
de porcentagem para os sintomas passivos, emissão de ar nasal audível, 
turbulência nasal, fraca pressão consonantal e o sintoma ativo articulação 
compensatória: número e porcentagem de pacientes em cada classe e 
porcentagem de concordância intra-grupo. 

Sintomas de fala e 
classes de 

porcentagem 
N % 

Concordância 
Intra-grupo 

Emissão de Ar Nasal Audível 

0 |---| 5% 29 46,77 

95,3% 
5,1 |---| 50% 25 40,32 

50,1 |---| 100% 8 12,90 

Total 62 100% 

Turbulência Nasal 

0 |---| 5% 44 70,97 

98,4% 
5,1 |---| 50% 16 25,81 

50,1 |---| 100% 2 3,32 

Total 62 100% 

Fraca Pressão Consonantal 

0 |---| 5% 44 70,97 

98,6% 
5,1 |---| 50% 16 25,81 

50,1 |---| 100% 2 3,23 

Total 62 100% 

Sintoma Ativo - Articulação Compensatória 

0 |---| 5% 40 64,52 

99,1% 
5,1 |---| 50% 20 32,26 

50,1 |---| 100% 2 3,23 

Total 62 100% 

 

Os resultados apresentados na tabela acima são interpretados da seguinte 

maneira: no que se refere ao sintoma emissão de ar nasal audível (EAN), do total de 
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62 pacientes analisados, a maioria, 29 (46,77%) foi classificada com a presença de 

EAN em uma classe de porcentagem variando entre 0 e 5% do total de 36 

recorrências das consoantes alvo. Para a presença da turbulência nasal, a maioria 

dos pacientes (70,97%) foi classificada também na classe entre 0 e 5% do sintoma. 

Da mesma forma, para os sintomas fraca pressão consonantal e sintoma ativo, a 

maioria dos pacientes (70,97% e 64,52%, respectivamente) apresentou o sintoma 

entre 0 a 5% do total de recorrências. 

 

5.2  AVALIAÇÃO AERODINÂMICA DA FALA 
 

A partir dos valores de área velofaríngea obtidos, o fechamento velofaríngeo 

dos pacientes foi classificado em adequado, marginal e inadequado. De acordo com 

a avaliação aerodinâmica realizada, dos 62 pacientes avaliados, 20 apresentaram 

fechamento velofaríngeo adequado, 16 fechamento velofaríngeo marginal e 26 

fechamento velofaríngeo inadequado (tabela 5). 

 

Tabela 5 – Distribuição dos pacientes (número e porcentagem) de acordo com a 
classificação do fechamento velofaríngeo aferida a partir da medida da área 
velofaríngea (em mm2). 

FECHAMENTO 
VELOFARÍNGEO 

(área velofaríngea) 

N % 

Adequado 

(0 – 4,9mm2) 
20 32,26 

Marginal 

(5,9 – 19,9mm²) 
16 25,81 

Inadequado 

(>20mm²) 
26 41,94  

TOTAL 62 100 
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5.2.1 Correlação entre a classificação do fechamento velofaríngeo e os 

sintomas de fala 

 

A seguir, serão apresentados os valores de correlação entre os sintomas de 

fala aferidos perceptivamente e a classificação do fechamento velofaríngeo, bem 

como a associação entre as variáveis tratadas qualitativamente.  

A análise dos dados revelou correlação significativa entre o fechamento 

velofaríngeo e todos os sintomas de fala: hipernasalidade (r=0,765; p=0,00), 

classificação da competência velofaríngea (r=0,838; p=0,00), mímica facial (r=0,638; 

p=0,00), emissão de ar nasal audível (r=0,680; p=0,00), turbulência nasal (r=-0,305; 

p=0,00), fraca pressão consonantal (r=0,461; p=0,00), e sintomas ativos (r=0,420; 

p=0,00). Estes resultados mostraram que a presença dos sintomas de fala está 

relacionada aos maiores valores de área velofaríngea e, por consequência, à 

ausência de fechamento velofaríngeo, ou seja, correlação positiva. Isto significa que 

na medida em que a gravidade do sintoma aumenta a área velofaríngea também 

aumenta e maior é a gravidade da disfunção velofaríngea. A única exceção é a 

turbulência nasal, cuja presença do sintoma está relacionada aos menores valores 

de área velofaríngea sendo, portanto, uma correlação negativa (r=-0,305; p=0,00) 

(tabela 6).  

 

Tabela 6 – Correlação entre o fechamento velofaríngeo e os sintomas hipernasalidade 
(Hiper), classificação da competência velofaríngea (C-CVF), mímica facial (MF), 
emissão de ar nasal audível (EAN), turbulência nasal (TN), fraca pressão 
consonantal (FPC), sintoma ativo (SA): Coeficiente de correlação de Spearman 
(valor de R) e a sua significância (valor de p). 

CORRELAÇÃO Hiper C-CVF MF EAN TN FPC SA 

Valor de R 0,765** 0,838** 0,638** 0,680** -0,305* 0,461** 0,420** 

Valor de p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,001 

     ** correlação significante: p = 0,01; * correlação significante: p = 0,05 

 

Para facilitar a elaboração dos modelos adotou-se, neste estudo, a estratégia 

de somar os escores finais dos sintomas hipernasalidade, classificação da 

competência velofaríngea e mímica facial transformando-os, assim, em uma única 

variável. Tal estratégia foi possível por serem estas variáveis cujos escores são 
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atribuídos por escalas que representam o grau de severidade do sintoma. Além 

disso, conforme demonstrado na tabela 6 tais sintomas estão entre aqueles que 

apresentaram as mais fortes correlações com o fechamento velofaríngeo aferido 

objetivamente, sendo considerados, portanto, os sintomas mais representativos para 

a estimativa do fechamento velofaríngeo. Assim, construiu-se a variável SOMA: 

escore final da hipernasalidade (0 a 3) + escore final da C-CVF (0 a 2) + escore final 

da MF (0 a 3). A variável SOMA pode variar de 0 a 8. 

A partir deste ponto, a variável SOMA será apresentada nos resultados como 

representativa do resultado final dos sintomas hipernasalidade, classificação da 

competência velofaríngea e mímica facial. 

 

SOMA 

O teste Pearson Qui-quadrado foi utilizado para verificar a associação entre a 

SOMA e a classificação do fechamento velofaríngeo obtida pela medida da área 

velofaríngea. A análise revelou associação significativa (p=0,000), ou seja, na 

medida em que o valor da SOMA aumenta a área velofaríngea e, 

consequentemente, a gravidade da alteração do fechamento velofaríngeo também 

aumenta (tabela 7). 

 
Tabela 7 – Distribuição dos pacientes (número de pacientes) de acordo com os valores de 

SOMA e a classificação do fechamento velofaríngeo (FVF) aferida a partir da 
medida da área velofaríngea (em mm2). 

 
 

 
0 1 2 3 ≥4 TOTAL 

Adequado 

(0 – 4,9mm2) 
12 3 4 1 0 20 

Marginal 

(5,9 – 19,9mm²) 
0 1 8 7 0 16 

Inadequado 

(>20mm²) 
0 0 0 3 23 26 

TOTAL 12 4 12 11 23 62 

Valor de p = 0,000 

 

SOMA 

FVF 
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Dos 12 indivíduos com SOMA igual a 0, de acordo com o julgamento 

perceptivo, ou seja, hipernasalidade = 0, classificação da competência velofaríngea 

= 0 e mímica facial = 0, todos apresentaram fechamento velofaríngeo adequado 

segundo a avaliação instrumental objetiva. Da mesma forma, dos 23 indivíduos com 

valores de SOMA acima de 4, todos apresentaram fechamento velofaríngeo 

inadequado. A maioria dos pacientes com fechamento velofaríngeo marginal 

apresentou valores de SOMA entre 1 e 3 sendo que, 1 paciente apresentou SOMA 

1, 8 apresentaram SOMA 2 e 7 apresentaram SOMA 3.  

Estes resultados sugerem maior associação entre os valores de SOMA e o 

fechamento velofaríngeo nos dois extremos de ambas as modalidades de avaliação 

(SOMA = 0/fechamento adequado e SOMA ≥4/fechamento inadequado). Os valores 

intermediários de SOMA (SOMA = 2 e 3) apresentaram forte associação com o 

fechamento velofaríngeo marginal. 

 

Emissão de Ar Nasal Audível 

A tabela 8 mostra a distribuição dos pacientes de acordo com as classes de 

porcentagem que indicam a presença do sintoma emissão de ar nasal audível (EAN) 

no total de 36 recorrências das consoantes avaliadas e a classificação do 

fechamento velofaríngeo. Do total de pacientes classificados com fechamento 

velofaríngeo adequado (20), a grande maioria (19), apresentou o sintoma EAN entre 

0 e 5% e, nenhum paciente com fechamento velofaríngeo adequado apresentou a 

EAN nas mais altas proporções, entre 50,1 e 100% de presença do sintoma. Entre 

os 16 pacientes classificados com fechamento velofaríngeo marginal, 9 

apresentaram EAN na proporção entre 5,1 e 50% e, dos 26 pacientes com 

fechamento velofaríngeo inadequado, a maioria (15) apresentou EAN nas 

porcentagens de 5,1 a 50% e 7 deles nas porcentagens de 50,1 a 100%. A categoria 

fechamento velofaríngeo inadequado foi a única categoria a apresentar o sintoma 

EAN em porcentagens acima de 50,1%. 

O teste Qui-quadrado revelou associação significativa (valor de p=0,000) 

entre a porcentagem de presença de emissão de ar nasal audível e a classificação 

do fechamento velofaríngeo. Ou seja, quanto mais alta a porcentagem de presença 

do sintoma, maior a área velofaríngea.  
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Tabela 8 – Distribuição dos pacientes (número de pacientes) de acordo com as classes de 
porcentagem da presença do sintoma emissão de ar nasal audível (EAN) no total 
de 36 recorrências das consoantes avaliadas e a classificação do fechamento 
velofaríngeo (FVF) aferida a partir da medida da área velofaríngea (em mm2). 

 

 

1 

0 |---| 5% 

2 

5,1 |---| 50% 

3 

50,1 |---| 100% 
TOTAL 

Adequado 

(0 – 4,9mm2) 
19 1 0 20 

Marginal 

(5,9 – 19,9mm²) 
6 9 1 16 

Inadequado 

(>20mm²) 
4 15 7 26 

TOTAL 32 22 8 62 

  Valor de p = 0,000 

 

Turbulência Nasal  

Conforme mostra a tabela 9, dentre os 20 pacientes classificados com 

fechamento velofaríngeo adequado, 14 apresentaram o sintoma TN na proporção 

entre 0 e 5%, 6 (30%) entre 5,1 e 50% e 2 pacientes entre 50,1 e 100%. Entre os 16 

pacientes classificados com fechamento velofaríngeo marginal, 8 apresentaram de 0 

a 5% de presença do sintoma TN e 8 entre 10,1 e 50% de TN. Dos 26 pacientes 

classificados com fechamento velofaríngeo inadequado, a grande maioria, 24 

pacientes, apresentou TN na proporção entre 0 e 5% e, apenas 2, apresentaram a 

TN entre 5,1 e 50%. 

O teste Qui-quadrado revelou associação significativa (p=0,006) entre a 

porcentagem de presença da turbulência nasal e a classificação do fechamento 

velofaríngeo. Entretanto, conforme mostrado na tabela 9, a presença da TN está 

relacionada a menores valores de área velofaríngea.  

  

EAN 

FVF 
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Tabela 9 – Distribuição dos pacientes (número de pacientes) de acordo com as classes de 
porcentagem da presença do sintoma turbulência nasal (TN) no total de 36 
recorrências das consoantes avaliadas e a classificação do fechamento 
velofaríngeo (FVF) aferida a partir da medida da área velofaríngea (em mm2). 

 

 

1 

0 |---| 5 % 

2 

5,1 |---| 50 % 

3 

50,1 |---| 100% 
TOTAL 

Adequado 

(0 – 4,9mm2) 
12 6 2 20 

Marginal 

(5,9 – 19,9mm²) 
8 8 0 16 

Inadequado 

(>20mm²) 
24 2 0 26 

TOTAL 44 16 2 62 

  Valor de p = 0,006 

 
Fraca Pressão Consonantal 

A tabela 10 mostra a distribuição dos pacientes de acordo com as classes de 

porcentagem que indicam a presença do sintoma fraca pressão consonantal no total 

de 36 recorrências das consoantes avaliadas e a classificação do fechamento 

velofaríngeo. Do total de 20 pacientes classificados com fechamento velofaríngeo 

adequado, praticamente todos (19) apresentaram o sintoma FPC na faixa entre 0 e 

5%. Entre os 16 pacientes classificados com fechamento velofaríngeo marginal, a 

grande maioria, (13) apresentou de 0 a 5% de presença do sintoma FPC e dos 26 

pacientes com fechamento velofaríngeo inadequado, a maioria dos pacientes (14) 

apresentou a FPC nas categorias 2 e 3. Nesse caso, verificou-se também que 12 

pacientes apresentaram a FPC em proporções menores, entre 0 e 5%. Vale 

ressaltar que a categoria fechamento velofaríngeo inadequado foi a única em que o 

sintoma esteve presente na faixa de porcentagem entre 51,1 e 100% ainda que em 

número reduzido de pacientes (2).  

O teste Qui-quadrado revelou associação significativa (p=0,005) entre a 

porcentagem de presença do sintoma FPC e a classificação do FVF. Ou seja, 

quanto maior a porcentagem de presença do sintoma, maior a área velofaríngea.  

 

 

TN 

FVF 
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Tabela 10 – Distribuição dos pacientes (número de pacientes) de acordo com as classes de 
porcentagem da presença do sintoma fraca pressão consonantal (FPC) no total 
de 36 recorrências das consoantes avaliadas e a classificação do fechamento 
velofaríngeo (FVF) aferida a partir da medida da área velofaríngea (em mm2). 

 

 

1 

0 |---| 5% 

2 

5,1 |---| 50% 

3 

50,1 |---| 100% 
TOTAL 

Adequado 

(0 – 4,9mm2) 
19 1 0 20 

Marginal 

(5,9 – 19,9mm²) 
13 3 0 16 

Inadequado 

(>20mm²) 
12 12 2 26 

TOTAL 44 16 2 62 

  Valor de p = 0,005 

 

Sintoma Ativo – Articulação Compensatória 

A tabela 11 mostra a distribuição dos pacientes de acordo com as classes de 

porcentagem que indicam a presença do sintoma ativo no total de 36 recorrências 

das consoantes avaliadas e a classificação do fechamento velofaríngeo. Do total de 

20 pacientes classificados com fechamento velofaríngeo adequado, a maioria (17) 

apresentou o SA na proporção entre 0 e 5%. Da mesma forma, a maioria dos 16 

(13) pacientes classificados com fechamento velofaríngeo marginal apresentou de 0 

a 5% de presença do sintoma ativo e, dos 26 pacientes com fechamento 

velofaríngeo inadequado, a maioria apresentou o SA nas categorias 2 e 3. Esta foi a 

única categoria de fechamento velofaríngeo em que houve porcentagem de 

presença do sintoma entre 51 e 100%, à semelhança do que ocorreu com o sintoma 

FPC. 

O teste Qui-quadrado revelou associação significativa (p=0,007) entre a 

porcentagem de presença do sintoma SA e a classificação do FVF. Ou seja, quanto 

maior a porcentagem de presença do sintoma, maior a área velofaríngea.  

  

FPC 

FVF 
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Tabela 11 – Distribuição dos pacientes (número de pacientes) de acordo com as classes de 
porcentagem da presença do sintoma ativo – articulação compensatória (SA) 
no total de 36 recorrências das consoantes avaliadas e a classificação do 
fechamento velofaríngeo (FVF) aferida a partir da medida da área velofaríngea 
(em mm2). 

 

 

1 

0 |---| 5 % 

2 

5,1 |---| 50 % 

3 

50,1 |---| 100% 
TOTAL 

Adequado 

(0 – 4,9mm2) 
17 3 0 20 

Marginal 

(5,9 – 19,9mm²) 
13 3 0 16 

Inadequado 

(>20mm²) 
10 14 2 26 

TOTAL 40 20 2 62 

  Valor de p = 0,007 

 

5.3  MODELOS – ELABORAÇÃO DE UMA FERRAMENTA 

 

Finalmente, a partir dos resultados descritos acima, dois modelos foram 

elaborados a fim de serem utilizados para a estimativa do fechamento velofaríngeo a 

partir dos sintomas de fala aferidos perceptivamente por fonoaudiólogos experientes. 

 

5.3.1  Modelo de análise discriminante 

 

Para o modelo discriminante, a variável dependente a ser prevista é composta 

de três grupos (fechamento velofaríngeo adequado, fechamento marginal e 

fechamento inadequado). Na variável independente SOMA foram considerados os 

valores resultantes das soma dos escores finais de hipernasalidade, classificação da 

competência velofaríngea e mímica facial de 0 a 8. Nas demais variáveis 

independentes, emissão de ar nasal audível, turbulência nasal, fraca pressão 

consonantal e sintoma ativo – articulação compensatória foram consideradas as 

porcentagens de presença dos sintomas correspondentes.  

O teste de igualdade Lambda de Wilks entre as médias das categorias de 

fechamento velofaríngeo mostrou que estas variáveis discriminam as categorias, 

pois, existe diferença significante de cada sintoma em relação a, pelo menos, duas 

SA 

FVF 
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das categorias de fechamento velofaríngeo (adequado, marginal e inadequado). 

Assim, pode-se dizer que, as variáveis independentes (SOMA, EAN, TN, FPC e SA) 

afetam de forma significativa as probabilidades de ocorrência das categorias da 

variável fechamento velofaríngeo. De acordo com os resultados, as variáveis que 

mais contribuíram para a discriminação das categorias do fechamento velofaríngeo 

foram a SOMA e a EAN (tabela 12). 

 

Tabela 12 – Teste Lambda de Wilks de igualdade entre a média dos sintomas de fala nas 
categorias de fechamento velofaríngeo e sua significância.  

Teste de Igualdade entre a média das categorias 

Sintoma Lambda de Wilks Significância 

SOMA 0,229 0,000 

EAN 0,600 0,000 

TN 0,874 0,019 

FPC 0,832 0,004 

SA 0,817 0,003 

 

Para determinar as funções estatísticas utilizadas na elaboração do modelo 

discriminante, utilizou-se o cálculo da função discriminante linear de Fischer. Os 

valores determinados a partir deste cálculo encontram-se na tabela 13.  
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Tabela 13 – Valores dos coeficientes das funções de classificação (função discriminante 
linear de Fischer) utilizados na elaboração do modelo discriminante.  

 COEFICIENTES 

 Fechamento Velofaríngeo 

Sintomas Adequado Marginal Inadequado 

SOMA 0,444 2,015 5,216 

EAN 0,829 5,180 4,874 

TN 4,517 3,832 -7,828 

FPC 1,165 6,951 16,215 

SA 0,811 -1,144 -1,317 

Constante -1,555 -4,530 -15,667 

 

O conjunto dos coeficientes apresentados acima e os sintomas de fala de 

cada paciente resultou nas seguintes fórmulas que serão empregadas para se 

determinar a classificação do fechamento velofaríngeo (FVF): 

 

FVF ADEQUADO  = 0,444*SOMA+0,829*EAN+4,517*TN+1,165*FPC+0,811*SA-1,555 

FVF MARGINAL  = 2,015*SOMA+5,180*EAN+3,832*TN+6,951*FPC-1,144*SA-4,530 

FVF INADEQUADO  = 5,216*SOMA+4,874*EAN-7,828*TN+16,215*FPC-1,317*SA-15,667 

 

  

Onde,  

SOMA = Valor obtido na variável SOMA (hiper+C-CVF+MF) 

EAN = Porcentagem de presença do sintoma emissão de ar nasal audível 

TN = Porcentagem de presença do sintoma turbulência nasal 

FPC = Porcentagem de presença do sintoma fraca pressão consonantal 

SA = Porcentagem de presença do sintoma ativo 

 

Uma ferramenta computacional foi desenvolvida utilizando as fórmulas 

matemáticas apresentadas acima. Tal ferramenta foi construída no programa excel, 

por ser este um software cujas planilhas são constituídas por células organizadas 

em linhas e colunas possibilitando, assim, a execução de funções matemáticas.  
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A figura 2 mostra a captura de tela desta função utilizando a ferramenta 

desenvolvida.  

 

Figura 2 – Ferramenta computacional elaborada para predizer a classificação do 
fechamento velofaríngeo com base nos sintomas de fala.  

 

Nessa planilha, cada um dos itens deve ser preenchido pelo fonoaudiólogo 

avaliador, utilizando-se os critérios já descritos e adotados na elaboração do modelo 

discriminante. Na linha 2 da coluna C, encontra-se o valor de N que representa o 

número total de recorrências das consoantes alvo. Ressalte-se que o número total 

de consoantes (N) pode variar de acordo com a amostra de fala utilizada. Nas linhas 

4, 5 e 6 da coluna B estão os campos para preenchimento do escore final da 

hipernasalidade (Hiper), da classificação da competência velofaríngea (C-CVF) e da 

mímica facial (MF), respectivamente. Na linha 7 da coluna B, aparecerá o valor de 

SOMA, calculado pelo próprio software. Nas linhas 9, 10, 11 e 12 da coluna B, estão 

os campos para preenchimento do número de ocorrências dos sintomas emissão de 

ar nasal audível (EAN), turbulência nasal (TN), fraca pressão consonantal (FPC) 

sintoma ativo – articulação compensatória (SA). Importante ressaltar que o 

profissional deverá preencher estes campos com o valor absoluto (número e não 

porcentagem) de ocorrências. A própria ferramenta transformará estes números em 

porcentagem para o cálculo da função. 
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Finalmente, o resultado da estimativa do fechamento velofaríngeo obtido após 

o preenchimento de todos os campos, surgirá na linha 15 da coluna B.  

Consideremos um exemplo como o ilustrado na figura 3. Neste caso, o 

número total de consoantes alvo (N) foi 36. O profissional fonoaudiólogo considerou 

em sua avaliação perceptiva: o grau da hipernasalidade (Hiper)=1, a classificação da 

competência velofaríngea (C-CVF)=1 e a mímica facial (MF)=0, o que resultou em 

uma soma (SOMA=hiper+C-CVF+MF) igual a 2. O número de ocorrência de cada 

sintoma nas 36 recorrências das consoantes alvo foi de, 5 para a emissão de ar 

nasal audível (EAN), 0 para a turbulência nasal (TN), 0 para a fraca pressão 

consonantal (FPC) e 0 para o sintoma ativo – articulação compensatória (SA). Com 

base nestes dados o fechamento velofaríngeo foi classificado como marginal o que 

significa área velofaríngea entre 5,9 e 19,9mm².  

 

Figura 3 – Exemplo ilustrativo da utilização da ferramenta elaborada a partir de 
modelo discriminante com o resultado final da classificação do 
fechamento velofaríngeo. 
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Aplicando-se estas mesmas funções de classificação do fechamento 

velofaríngeo aos 62 pacientes analisados no presente estudo, verificou-se que, dos 

20 indivíduos com fechamento velofaríngeo adequado, o modelo estimou 17 deles 

(85%) corretamente e 3 (15%) com fechamento velofaríngeo marginal. Dos 16 com 

fechamento velofaríngeo marginal, o modelo acertou 85,5% e, dos 26 pacientes com 

fechamento velofaríngeo inadequado, 92,3% foram previstos corretamente. Esses 

resultados estão apresentados na tabela 14.  

 
Tabela 14 – Distribuição do total de pacientes (número e porcentagem) de acordo com a 

classificação do fechamento velofaríngeo (FVF) prevista pelo modelo 
discriminante, a partir dos sintomas de fala. Em destaque estão as 
porcentagens de acerto do modelo de acordo com o fechamento velofaríngeo 
determinado pela avaliação aerodinâmica (resultado original). 

RESULTADO  

ORIGINAL 

PREVISÃO SEGUNDO O MODELO  

FVF  

Adequado 

FVF  

Marginal 

FVF  

Inadequado 

TOTAL  

(Original) 

FVF  

Adequado 
17 (85%) 3 (15%) 0 (0%) 20 (32%) 

FVF  

Marginal 
1 (6,3%) 14 (85,5%) 1 (6,3%) 16 (26%) 

FVF  

Inadequado 
0 (0%) 2 (7,7%) 24 (92,3%) 26 (42%) 

TOTAL  

(Modelo) 
18 (29%) 19 (31%) 25 (40%) 62 (100%) 

 

A análise geral dos dados mostrou que este modelo classificou corretamente 

o fechamento velofaríngeo em 88,7% dos casos, o que corresponde a 55 acertos em 

62 pacientes sendo considerado, portanto, um bom modelo. 

A figura 4 mostra a representação gráfica do modelo discriminante onde se 

demonstra as classificações do fechamento velofaríngeo estimadas pelo modelo. É 

possível verificar que as classificações do fechamento velofaríngeo são melhores 

definidas nas categorias extremas (fechamento velofaríngeo adequado e 

inadequado).  
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Figura 4 – Representação gráfica do modelo discriminante em que se demonstra 
como as classificações do fechamento velofaríngeo estimadas pelo 
modelo relacionam-se entre si. 

 

 

5.3.2  Modelo Descritivo Exploratório: Critério exploratório de decisão 

 

Outra ferramenta para a estimativa do fechamento velofaríngeo foi obtida, 

neste estudo, a partir do modelo descritivo exploratório. O modelo exploratório 

pretendeu estabelecer critérios para a elaboração de um instrumento que, com base 

em hipóteses desenvolvidas a partir dos resultados obtidos no presente estudo, 

possibilitou a classificação do fechamento velofaríngeo. Tais critérios foram 

estabelecidos com base na presença e na proporção de cada sintoma de fala em 

cada categoria de fechamento velofaríngeo determinada pela avaliação 

aerodinâmica. A partir destes resultados os seguintes critérios foram estabelecidos: 
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FECHAMENTO VELOFARÍNGEO ADEQUADO 

SOMA = 0 e ao menos 2 das varáveis (EAN, TN, FPC, SA) iguais a zero.  

SOMA = 1 e ao menos 2 das variáveis (EAN, TN, FPC, SA ) iguais a zero. 

 

FECHAMENTO VELOFARÍNGEO MARGINAL 

SOMA = 2 define a categoria Adequado/Marginal da avaliação aerodinâmica. 

SOMA = 2 e EAN <5,5%  chance maior de FVF ADEQUADO/MARGINAL. 

SOMA = 2 e EAN 5,5%  chance maior de FVF MARGINAL. 

SOMA = 3 define a categoria Marginal/Inadequado da avaliação aerodinâmica. 

SOMA = 3 e RN >0 chance maior de FVF MARGINAL 

SOMA = 3 e RN = 0 chance maior de FVF MARGINAL/INADEQUADO. 

 

FECHAMENTO VELOFARÍNGEO INADEQUADO 

SOMA ≥4  chance maior do FVF INADEQUADO.  

 

A figura 5 mostra a representação e a relação de todos esses critérios.  

 
Figura 5 – Representação do modelo exploratório com os critérios para a 

classificação do fechamento velofaríngeo. 
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Os valores individuais de todas as variáveis obtidos para cada paciente e que 

foram utilizados para a elaboração deste modelo encontram-se no apêndice 1. 

Aplicando-se estes mesmos critérios para a classificação do fechamento 

velofaríngeo a estes mesmos 62 pacientes, verificou-se que dos 20 indivíduos com 

fechamento velofaríngeo adequado, este modelo estimou 19 deles (95%) 

corretamente e 1 (5%) com fechamento velofaríngeo marginal. Dos 16 com 

fechamento velofaríngeo marginal, este modelo acertou 69% e, dos 26 pacientes 

com fechamento velofaríngeo inadequado, 95% foram previstos corretamente. 

Esses resultados estão apresentados na tabela 15.  

 

Tabela 15 – Distribuição do total de pacientes (número e porcentagem) de acordo com a 
classificação do fechamento velofaríngeo (FVF) obtida a partir dos critérios 
determinados pelo modelo exploratório. Em destaque estão as porcentagens de 
acerto do modelo de acordo com o fechamento velofaríngeo determinado pela 
avaliação aerodinâmica (resultado original). 

RESULTADO  

ORIGINAL 

PREVISÃO SEGUNDO O MODELO EXPLORATÓRIO 

FVF  

Adequado 

FVF  

Marginal 

FVF  

Inadequado 

TOTAL  

(Original) 

FVF  

Adequado 
19 (95%) 1 (5%) 0 (0%) 20 (32%) 

FVF  

Marginal 
3 (19%) 11 (69%) 2 (12,5%) 16 (26%) 

FVF  

Inadequado 
0 (0%) 1 (5%) 25 (95%) 26 (42%) 

TOTAL  

(Modelo) 
22 (35%) 13 (21%) 27 (44%) 62 (100%) 

 

A análise geral dos dados mostrou que este modelo, assim como o modelo 

discriminante, classificou corretamente o fechamento velofaríngeo em 88,7% dos 

casos, o que corresponde a 55 acertos em 62.  

 

5.3.3  Eficácia dos Modelos  

 

O nível de eficiência dos modelos para estimar a classificação a função 

velofaríngea foi determinado por meio dos índices de Sensibilidade e Especificidade. 
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Estes testes indicam a aplicabilidade clínica de ambos os modelos, o discriminante e 

o exploratório (tabela 16).  

 

Tabela 16 – Sensibilidade e especificidade dos modelos discriminante e exploratório. 

 MODELO DISCRIMINANTE MODELO EXPLORATÓRIO 

SENSIBILIDADE 92,3% 96,2% 

ESPECIFICIDADE 97,2% 94,4% 

 
 

A sensibilidade em função do modelo discriminante foi de 92,3% e, para o 

modelo exploratório foi de 96,2%, demonstrando a frequência com que o modelo 

identificou a ausência de fechamento velofaríngeo (fechamento marginal e 

inadequado), tendo sido este classificado com ausência de fechamento velofaríngeo 

também pela avaliação objetiva. A especificidade, que demonstrou a frequência com 

que o modelo identificou a presença de fechamento velofaríngeo (fechamento 

velofaríngeo adequado), estando este realmente presente de acordo com a 

avaliação objetiva foi de 97,2% em função do modelo discriminante e, de 94,4% para 

o modelo exploratório. 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

A tarefa de classificar a função velofaríngea com base nos sintomas de fala é 

bastante útil na prática clínica, pois, possibilita ao profissional fazer inferências sobre 

o mecanismo velofaríngeo quando não se tem acesso a equipamentos para o 

diagnóstico instrumental. Atualmente as ferramentas disponíveis para este fim 

utilizam-se somente dos sintomas de fala do paciente com fissura de palato sendo, 

portanto, subjetivas. 

O presente estudo propôs a elaboração de uma ferramenta para predizer o 

fechamento velofaríngeo (FVF) com base na combinação dos sintomas perceptivos 

de fala do paciente e a sua correspondência com a medida objetiva do orifício 

velofaríngeo determinada pela avaliação instrumental, a técnica fluxo-pressão.  

A previsão estabelecida tanto pelo modelo discriminante quanto pelo modelo 

exploratório foi bem sucedida, classificando corretamente, 88,7% dos 62 casos em 

ambos os modelos. Há que se destacar que, embora a porcentagem de acertos 

tenha sido a mesma para ambos os modelos, o modelo discriminante apresentou 

maior número de acerto para o FVF marginal (85,5%) quando comparado ao modelo 

exploratório (69%). Por outro lado, os extremos foram melhor previstos pelo modelo 

exploratório. Este último modelo previu corretamente ambos, o FVF adequado e o 

FVF inadequado em 95% dos casos, enquanto o modelo discriminante previu 

corretamente 85% na categoria FVF adequado e 92,3% na categoria FVF 

inadequado. Embora em diferentes proporções, esses resultados corroboram com 

os achados de Scarmagnani et al. (2015) que também encontraram maior 

porcentagem de acerto na previsão de categorias extremas. Deve-se destacar que 

esse resultado foi obtido considerando-se, na elaboração do modelo, apenas as 

amostras de fala que obtiveram concordância unânime entre todas as avaliadoras 

para um único sintoma de fala, a hipernasalidade. 

Em estudo anterior, Scarmagnani et al. (2014) mostraram que o índice de 

concordância entre diferentes avaliadoras quanto à gravidade do sintoma de fala 

hipernasalidade tem influência na previsão do fechamento velofaríngeo. Os autores 

demonstraram que a chance de acertos na previsão do fechamento velofaríngeo é 

maior na presença de concordância unânime entre diferentes avaliadores (100% de 

concordância). Especulações por parte dos autores sugeriram que a elaboração do 
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modelo com base na classificação dos sintomas perceptivos de fala obtida a partir 

da concordância unânime entre diferentes avaliadores poderia resultar em maior 

porcentagem de acertos na previsão do FVF. Pode-se dizer que essas investigações 

prévias (SCARMAGNANI et al., 2014; SCARMARNANI, et al., 2015) foram, portanto, 

precursoras do presente estudo e, por isso, inúmeras medidas foram adotadas na 

tentativa de tornar a previsão do FVF o mais fidedigna possível, iniciando-se pela 

escolha dos sintomas de fala representativos da disfunção velofaríngea (DVF). 

Sintomas passivos como a hipernasalidade, emissão de ar nasal (EAN), 

turbulência nasal (TN), fraca pressão consonantal (FPC) e, ativos como a articulação 

compensatória (AC) são amplamente divulgados na literatura como principais 

indicadores da DVF sendo a avaliação e classificação destes sintomas 

imprescindíveis para o seu diagnóstico (SELL; HARDING; GRUNWELL, 1999; 

LOHMANDER; OLSSON, 2004; BRUNNERGÅRD; LOHMANDER, 2007; 

HENNINGSSON et al., 2008; PERSSON et al., 2015; CHAPMAN, et al., 2016) e, 

portanto, foram incluídos neste estudo. Da mesma forma a mímica facial por ser 

considerado na literatura um importante indicador do mau funcionamento 

velofaríngeo (SELL et al., 2009; HORTIS-DZIERZBICKA; RADKOWSKA; FUDALEJ, 

2012; SAMOY et al., 2015), também foi incluída neste estudo.  

Embora a adequada inteligibilidade de fala seja um dos principais objetivos do 

tratamento da fissura palatina, ainda há controvérsias na literatura quanto à inclusão 

deste aspecto como uma das variáveis a ser avaliada. Isto porque, a inteligibilidade 

de fala pode ser difícil de ser classificada de forma confiável, podendo ser 

influenciada por sintomas como a hipernasalidade, as articulações compensatórias 

e, até mesmo, aspectos de fala não relacionadas à DVF, como atrasos de 

linguagem, alterações fonológicas, sotaques e entonações (WITZEL, 1991; SELL; 

HARDING; GRUNWELL 1994; WHITEHILL; LEE; CHUN, 2002; SELL, 2005). Ainda 

não existe um consenso na literatura quanto ao uso da inteligibilidade na avaliação 

da fala do paciente com fissura (CASTICK; KNIGHT; SELL, 2017). Com base nessas 

informações e no comprometimento em controlar todas as variáveis perceptivas 

optou-se neste estudo a não incluir a inteligibilidade como uma das características 

de fala a ser utilizada na previsão do FVF, à semelhança de outras ferramentas 

(MCWILLIAMS; PHILIPS, 1979; TRINDADE et al., 2005; JOHN et al., 2006; 

LOHMANDER et al., 2015).  



6 Discussão 

 

74 

Outro aspecto bastante utilizado na prática clínica e que também não foi 

abordado no presente estudo, foi o teste do espelho (ou teste de hipernasalidade), 

por meio do qual se obtém o escape de ar nasal. Na literatura, há inúmeros relatos 

do uso deste teste para avaliar a nasalidade e o escape de ar nasal (VAN LIERDE et 

al., 2003; BETTENS et al., 2013; WILLIAMS et al., 2011; METZLER et al., 2014). É 

inegável a importância de tal instrumento na prática clínica para a complementação, 

monitoramento e feedback dos achados perceptivo-adutivos e instrumentais no 

diagnóstico da DVF. No entanto, a despeito da utilização do espelho de Glatzel, 

ainda assim o exame mantém um caráter subjetivo e seus resultados são muito 

difíceis de serem interpretados e reproduzidos. Seus achados podem variar tanto 

inter e intravaliador quanto inter e intra-paciente, isto é, um mesmo indivíduo pode 

apresentar resultados inconsistentes e que podem ser influenciados pelo clima, 

produção da fala, configuração anatômica das narinas ou mesmo pelo 

posicionamento do espelho abaixo das narinas. Por estas razões, optou-se por não 

incluir o escape de ar nasal obtido pelo teste do espelho no presente estudo a fim de 

evitar variações que pudessem influenciar nos resultados da previsão do FVF, 

diferentemente de outros protocolos como o PWSS (MCWILLIAMS; PHILIPS, 1979) 

e a Proposta de Classificação da Função Velofaríngea (TRINDADE et al., 2005). 

Seguindo recomendações de projetos multicêntricos internacionais tais como 

o Eurocran e Scandcleft (LOHMANDER et al., 2009; www.cordis.europa.eu; 

www.clispi.org) utilizou-se, no presente estudo, amostra de fala padronizada 

(DUTKA, 2014). A decisão por fazer o uso de repetição de sentenças e não de 

vocábulos, se deu pelo fato de que as sentenças são as produções de fala que mais 

se aproximam da fala espontânea do paciente, o que foi o propósito deste estudo. 

Os vocábulos, por sua vez, são mais indicados quando o propósito é avaliar a 

melhor produção de fala do paciente com fissura (KLINTO et al., 2011). Assim, por 

se tratarem de sentenças (e não vocábulos isolados) a metodologia de análise das 

consoantes alvo foi adaptada a partir do estudo de Lohmander et al. (2009). Neste 

caso, foram consideradas somente as reproduções iniciais das consoantes alvo, o 

que pode ser considerada uma limitação do presente estudo. No entanto, é 

importante destacar que esta estratégia foi adotada para assegurar a 

reprodutibilidade da alteração apresentada ou da produção correta do som alvo. 

Deste modo, todas as consoantes alvo têm a mesma quantidade de reprodução. 
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Optou-se, ainda, neste estudo pela utilização da repetição (e não leitura) das 

sentenças, como estratégia para desencadear a fala, a qual é recomendada na 

literatura por representar a fala de forma coerente com alta confiabilidade e validade. 

Quando se utiliza a repetição de sentenças, o material de fala é padronizado e o 

avaliador reconhece os fonemas alvo. Além disso, a estratégia utilizada para 

desencadear a fala é a mesma para todos os pacientes, o que não é o caso da 

leitura e da fala espontânea (KLINTO et al., 2011; HOWARD, 2013), reforçando, 

uma vez mais, a padronização dos dados. 

Ainda a fim de favorecer a confiabilidade dos dados, o resultado final do 

julgamento perceptivo de todos os sintomas de fala foi obtido por meio do consenso 

entre as três avaliadoras experientes, as quais foram previamente treinadas para a 

realização da tarefa de avaliação. Além disso, foram utilizadas referências (modelos) 

auditivas e visuais de cada um dos sintomas avaliados. Todas estas estratégias são 

preconizadas na literatura (CHAN; YIU, 2002; AWAN; LAWSON, 2009; SELL et al., 

2009; EADIE; KAPSNER-SMITH, 2011; OLIVEIRA et al., 2016). 

A transcrição fonética, embora frequentemente citada na literatura 

internacional (GOOCH et al., 2001; LOHMANDER et al., 2009; SELL et al., 2009; 

KLINTO et al., 2011; LOHMANDER et al., 2011; CHAPMAN et al., 2016), não foi 

empregada no presente estudo. A despeito do fato de favorecer a classificação de 

acordo com a natureza do erro em relação ao ponto articulatório (JOHN et al., 2006), 

há controvérsias em relação à confiabilidade e concordância dos resultados 

interavaliadores (CHAPMAN et al., 2016). Adicionalmente, considerando que no 

Brasil a transcrição fonética da fala não é habitualmente empregada como parte da 

avaliação de fala de pacientes com fissura, a sua inclusão poderia limitar e dificultar 

o uso da ferramenta elaborada no presente estudo.  

A forma de classificação da presença dos sintomas passivos (EAN, TN, FPC) 

e ativos (SA) da fala dos pacientes foi desenvolvida no presente estudo para atender 

às necessidades dos modelos. Tal estratégia substituiu o uso da porcentagem de 

consoantes corretas (PCC) que, embora frequentemente utilizada e recomendada 

pela literatura internacional para classificar a gravidade das alterações de fala, não 

contribuiu para a previsão do fechamento velofaríngeo, o que foi confirmado em uma 

análise paralela dos resultados. 

A hipernasalidade, por sua vez, foi classificada utilizando escala ordinal de 4 

pontos, por se tratar do método perceptivo mais utilizado, até então, na prática 
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clínica para a avaliação dos sintomas de fala da fissura palatina (HENNINGSSON et 

al.,2008; CASTICK et al.,2017). 

Já para a classificação da mímica facial adotou-se os critérios estabelecidos 

pela proposta de Scarmagnani et al. (2014). Estes autores investigaram a 

efetividade de uma proposta de classificação da mímica facial baseada em critérios 

padronizados e sua correlação com a área velofaríngea obtida por meio da 

avaliação aerodinâmica em indivíduos com fissura labiopalatina reparada. Para isso, 

compararam a concordância inter e intravaliadores de dois critérios de classificação 

da mímica facial, aquele utilizado de rotina na prática clínica e o novo critério 

proposto pelo estudo. A comparação mostrou melhores resultados dos novos 

critérios, tanto na concordância interavaliadores quanto na correlação com a 

avaliação instrumental objetiva. Por este motivo, a classificação da mímica facial no 

presente estudo foi feita com base nesses critérios. 

Ainda seguindo parâmetros internacionalmente validados foi utilizado neste 

estudo, como um dos aspectos de fala, a Classificação da Competência 

Velofaríngea (C-CVF) empregada, pela primeira vez, em um estudo no Brasil. Trata-

se da análise global da competência velofaríngea (Velopharyngeal Competece – 

Rating – VPC-R), a partir da percepção geral e subjetiva do avaliador sobre o 

funcionamento velofaríngeo do paciente com base na amostra de fala avaliada. Foi 

originalmente proposto por Lohmander et al. (2009) e utilizado inicialmente, no 

projeto multicêntrico Scandcleft. A C-CVF foi bastante importante para a previsão do 

FVF, pois, o seu escore final somado ao escore final da hipernasalidade e da mímica 

facial, deu origem a uma única variável, a SOMA. Esta última, por sua vez, foi a 

variável que mais contribuiu na previsão do FVF. 

Há de se reconhecer que, no presente estudo, a exclusão dos pacientes que 

apresentaram divergências entre os achados perceptivos e aerodinâmicos, poderia 

levantar questionamentos quanto à legitimidade dos resultados, ou mesmo ser 

apontada como uma limitação do estudo. Tal estratégia foi adotada com base na 

influência do índice de concordância entre diferentes avaliadoras quanto ao grau de 

hipernasalidade sobre a previsão do FVF demonstrada por Scarmagnani et al. 

(2014). No presente estudo, dentre os pacientes que não apresentaram associação 

entre os dados perceptivos de hipernasalidade e os achados instrumentais e que, 

portanto, foram excluídos, estão aqueles que realizavam tratamento da DVF com 

prótese de palato ou ainda, terapia para correção dos sintomas de fala decorrentes 
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da DVF. Sabe-se que durante estes processos, o paciente pode apresentar 

comportamentos assistemáticos do mecanismo velofaríngeo, o que poderia justificar 

alterações da gravidade do sintoma perceptivo (fala espontânea) e melhores 

respostas do mecanismo velofaríngeo durante a avaliação aerodinâmica, quando a 

produção de fala é realizada de forma direcionada. Somado a isso, duas explicações 

podem justificar estas discrepâncias entre os achados perceptivos e aerodinâmicos 

do presente estudo.  

Em uma delas, Warren, Dalston e Mayo, (1993), com base em características 

temporais da fala de indivíduos com fissura palatina, sugeriram que a presença de 

fechamento adequado na avaliação instrumental (técnica fluxo-pressão) em 

pacientes que apresentavam hipernasalidade (pelo julgamento perceptivo) está 

associada ao tempo em que o mecanismo velofaríngeo permanece aberto até que o 

fechamento completo seja alcançado e ao curto tempo em que o mecanismo 

permanece fechado.  

Outra explicação sugerida por Gildersleeve-Neumann e Dalston (2001) e 

confirmada por Zajac (2013), indica que pacientes com fissuras de palato reparadas 

(em especial o palato mole) podem alcançar o fechamento velofaríngeo completo e, 

ainda assim, apresentarem hipernasalidade devido à transmissão acústica que pode 

acontecer através do palato mole (transmissão transpalatal). Os autores sugeriram 

que cicatrizes cirúrgicas da fenda palatina reparada podem aumentar a transmissão 

acústica transpalatal e que a hipoplasia palatina, observada muitas vezes em 

pacientes com fenda do palato, pode levar à maior transmissão acústica e, 

consequentemente, ao aumento da ressonância nasal durante a fala. 

Outro fato que pode ser apontado como limitação do estudo é a presença de 

um único paciente com hipernasalidade grave na amostra total de 78 indivíduos 

avaliados. Ressalte-se, no entanto, que este fato não interferiu no resultado final do 

estudo. Com base nos achados foi possível concluir que, quando o paciente 

apresenta hipernasalidade de gravidade acima de moderada, os valores de área 

velofaríngea são representativos de FVF inadequado. 

A cuidadosa seleção e o conjunto de todas estas estratégias que fizeram 

parte da metodologia empregada neste estudo possibilitou a previsão bem sucedida 

do FVF de 88,7% dos casos. A correlação significativa entre cada sintoma de fala e 

o fechamento velofaríngeo determinado pela avaliação instrumental confirma a 

importância dos sintomas de fala utilizados no presente estudo para predizer o FVF. 
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A escolha deste método objetivo indireto de avaliação do FVF, a técnica fluxo-

pressão, se deu pelo fato de ser este o único método capaz de quantificar o 

tamanho do orifício velofaríngeo durante a fala e, assim, classificar o fechamento 

velofaríngeo. Por este motivo, os dados objetivos fornecidos pela avaliação 

aerodinâmica serviram de referência para a previsão do FVF a partir dos sintomas 

perceptivos. 

A correlação entre a variável SOMA e o fechamento velofaríngeo foi 

significativa e o estudo mostrou que existe associação entre os dois extremos de 

ambas as modalidades de avaliação, isto é, entre o FVF adequado e os valores da 

variável SOMA=0 e, o FVF inadequado e os valores da variável SOMA4. 

Adicionalmente, os resultados deste estudo trouxeram à luz a forte correlação entre 

as categorias intermediárias de FVF e os escores intermediários da variável SOMA, 

ou seja, existe forte correlação entre o FVF marginal e os escores 1, 2 e 3 da 

variável SOMA. O fato desta variável permitir a previsão do FVF marginal representa 

uma grande contribuição, considerando que a maioria dos estudos realizados 

anteriormente (KUMMER et al., 1992; KUMMER, BRIGGS, LEE 2003; DUDAS et al., 

2006; LIPIRA et al., 2011; SCARMAGNANI et al., 2014) demonstraram que 

características de fala como a hipernasalidade podem predizer apenas falhas 

velofaríngeas pequenas ou grandes. Adicionalmente, estes achados confirmam a 

contribuição da união das variáveis hipernasalidade, C-CVF e MF, tornando-as uma 

única variável, a SOMA. 

Os resultados também mostraram correlação significativa entre a EAN e a 

medida da área velofaríngea, indicando que, na presença do sintoma, a falha 

velofaríngea tende a ser maior. Estudos utilizando nasoendoscopia e 

videofluoroscopia também mostraram correlação entre essas duas variáveis 

(DUDAS et al., 2006; LIPIRA et al., 2011; MA et al., 2013). Ressalte-se que a 

correlação entre a EAN e o FVF encontrada no presente estudo foi mais forte do que 

aquela encontrada no estudo de Scarmagnani et al. (2015). Especula-se que as 

estratégias metodológicas adotadas para a análise deste sintoma no presente 

estudo tenham favorecido o aparecimento da forte correlação entre estas variáveis. 

Por sua vez, Lipira et al. (2011) não encontraram correlação significativa entre a 

emissão de ar nasal e o tamanho da falha velofaríngea. Os autores utilizaram em 

seu estudo a escala Pittsburgh Weighted Speech Scale (PWSS), na qual a 

insuficiência velofaríngea é graduada a partir da combinação de nasalidade, EAN, 
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mímica facial, características vocais e articulação compensatória o que pode explicar 

este resultado.  

A presença da TN também mostrou correlação significativa com o fechamento 

velofaríngeo. Neste caso, a correlação foi negativa, o que significa que a presença 

da TN está relacionada aos menores valores de área velofaríngea. Esses resultados 

confirmam os achados de avaliações nasoendoscópicas que mostram a TN na 

presença de uma pequena abertura velofaríngea (KUMMER et al., 1992; KUMMER; 

BRIGGS, LEE 2003). Kummer et al. (1992) afirmam que a TN é uma característica 

de fala que contribui significativamente para a predição de uma falha velofaríngea 

pequena. Muitos pesquisadores consideram a EAN e a TN um mesmo sintoma 

(LOHMANDER; PERSSON, 2008; LOHMANDER et al., 2009; SELL et al., 2009; 

NYBERG et al., 2010; PEREIRA; SELL; TUOMAINEN, 2013; BRITTON et al., 2014; 

BAYLIS et al., 2015) o que pode ser devido à falta de evidências que indicam serem 

fenômenos perceptivos diferentes (BAYLIS et al., 2015). A despeito desta afirmativa, 

os resultados deste estudo sugerem que a EAN e a TN são fenômenos fisiológicos 

diferentes e, consequentemente, precisam ser identificados e discriminados, uma 

vez que contribuirão para a definição de condutas distintas, sendo uma para os 

pacientes com falhas velofaríngeas maiores e outra para pacientes com falhas 

velofaríngeas menores.  

Em se tratando da correlação entre a FPC, verificou-se que, quanto mais 

frequente o sintoma FPC na fala de pacientes com fissura, maior a área velofaríngea 

deste paciente. Não foram encontrados na literatura, informações que pudessem ser 

confrontadas com os achados deste estudo. No entanto, assim como a EAN, a 

presença deste sintoma está relacionada a falhas grandes no mecanismo 

velofaríngeo, o que pode justificar a estratégia adotada no protocolo Velopharyngeal 

Composite Score – Summary (VPC-Sum) que classifica a presença dos sintomas 

passivos EAN e FPC de forma generalizada, ou seja, sem distingui-los. Embora 

ambos sejam sintomas passivos e ambos estejam fortemente relacionados a 

maiores valores de área velofaríngea, os achados do presente estudo mostraram 

que a EAN teve maior contribuição para predizer o FVF e a sua correlação com o 

FVF foi mais forte comparado à FPC.  

A presença das articulações compensatórias também está relacionada a 

maiores valores de área velofaríngea corroborando com os achados de Ysunza, 

Pamplona e Toledo (1992), que confirmaram a relação entre as articulações 
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compensatórias e as falha velofaríngea grandes aferidas pela videofluoroscopia e 

nasoendoscopia em um estudo cujo objetivo foi verificar a eficiência da fonoterapia 

aplicada às articulações compensatórias, na redução da falha velofaríngea. No 

presente estudo este achado foi comprovado especialmente pelo modelo 

exploratório que mostrou que a articulação compensatória é mais frequente em 

pacientes com FVF inadequado. 

Tendo demonstrado todos os fatores que contribuíram para o sucesso desta 

ferramenta em predizer o FVF, resta destacar os resultados dos testes de 

sensibilidade e especificidade de cada modelo. Verificou-se maior sensibilidade do 

modelo exploratório em identificar a presença da doença, ou seja, FVF inadequado 

ou marginal e maior especificidade para o modelo discriminante em indicar a 

ausência da doença, isto é, FVF adequado. Apesar da comprovada eficiência de 

ambos os modelos, discriminante e exploratório, em identificar a ausência e a 

presença de fechamento velofaríngeo quando essas mesmas condições foram 

determinadas pela avaliação objetiva, é importante reiterar que esta análise testa 

duas categorias (presença e ausência). A categoria intermediária, ou seja, marginal 

é a mais difícil de ser identificada por meio dos sintomas perceptivos da DVF.  

Há muito tempo, especulações acerca das categorias intermediárias para a 

classificação dos sintomas relacionados à DVF são discutidas na literatura 

(KRAUSE, THARP, MORRIS, 1976; JONES, MORRIS, VAN DEMARK, 2004; 

SCARMAGNANI et al., 2015). As categorias de hipernasalidade situadas entre os 

dois extremos tais como, a hipernasalidade leve e a moderada, estão associadas, 

geralmente, à disfunção velofaríngea marginal (KRAUSE; THARP, MORRIS 1976; 

JONES; MORRIS, VAN DEMARK 2004). Analisando o modelo exploratório, por 

exemplo, foi possível verificar que na categoria FVF adequado não ocorreu SOMA=1 

e houve pouca chance de ocorrência das variáveis EAN, FPC e SA (escores, em 

geral, iguais a 0). Na categoria marginal, a presença de TN (porcentagem maior que 

0) foi frequente, tanto para o FVF adequado/marginal quanto para o FVF 

marginal/inadequado. A categoria FVF inadequado, por sua vez, foi reforçada pela 

ausência de TN e pela presença das variáveis FPC e SA em maiores proporções.  

Conforme descrito previamente, ambos os modelos demonstraram alta 

capacidade em prever de forma bem sucedida o FVF, sendo que o modelo 

discriminante foi o que melhor conseguiu prever a categoria marginal. De qualquer 

modo ambas as ferramentas têm grandes possibilidades de aplicação na prática 
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clínica, nas diversas fases da reabilitação do indivíduo com fissura labiopalatina, da 

infância até a idade adulta e, ainda, no acompanhamento dos resultados de 

intervenções cirúrgicas ou terapêuticas (American Cleft Palate-Craniofacial 

Association, 2009). Associado ao uso destas ferramentas para predizer o FVF e, 

com a finalidade de assegurar que os resultados sejam, exclusivamente, 

decorrentes do mecanismo velofaríngeo recomenda-se, também, o uso de 

protocolos de avaliação miofuncional orofacial, como o proposto por Graziani, 

Fukushiro e Genaro (2015). O objetivo é identificar as condições associadas à DVF 

e distingui-las de outras condições que podem ser confundidas com DVF. Dentre 

elas, destaca-se a presença de fístula no palato que pode ser a causa dos sintomas 

de fala, como por exemplo, a EAN. Recomenda-se, assim, que a fístula seja vedada 

durante os testes de fala. Deve-se assegurar, ainda, a boa permeabilidade nasal do 

paciente, a fim de evitar que uma possível obstrução nasal altere a ressonância de 

fala do paciente. Vale ressaltar que no presente estudo, todos os indivíduos 

avaliados apresentavam boa permeabilidade nasal, comprovada por rinomanometria 

e, nenhum indivíduo apresentou fístula grande no palato (impossível de ser vedada). 

Alguns pacientes incluídos no estudo apresentaram fístulas pequenas as quais 

foram obstruídas com hóstia para a realização de todos os procedimentos.  

Com base em uma antiga teoria sustentada até os dias atuais, pode-se 

afirmar que nenhuma avaliação clínica perceptivo-auditiva ou instrumental, de forma 

isolada, é suficiente para avaliar a função velofaríngea (MORRIS, 1973; VAN 

DEMARK, 1974; MCWILLIAMS; PHILIPS, 1979). Por este motivo, acredita-se ser de 

grande valor a iniciativa de criar uma ferramenta com base na combinação de dados 

perceptivos e instrumentais. Ambas as ferramentas poderão auxiliar o diagnóstico e 

a definição da conduta de tratamento de pacientes com disfunção velofaríngea. 

Especula-se que a ferramenta construída a partir do modelo discriminante seja mais 

apropriada àqueles profissionais que têm acesso a um computador no seu local de 

trabalho, incluindo aqueles que desenvolvem pesquisas. A ferramenta elaborada a 

partir do modelo exploratório, por sua vez, pode ser bem ajustada à prática clínica 

pela facilidade na coleta das informações necessárias. Pretende-se, no futuro, 

realizar a validação de ambos os instrumentos a fim de confirmar os achados deste 

estudo em diferentes populações. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

No presente estudo, foram desenvolvidos e apresentados dois instrumentos 

capazes de predizer o fechamento velofaríngeo (FVF). Ambos os instrumentos 

desenvolvidos a partir dos sintomas perceptivos da fala de pacientes com fissura de 

palato e a sua correspondência com o fechamento velofaríngeo determinado por 

avaliação objetiva, foram eficientes para predizer o FVF. 
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APÊNDICE 1 – Valores individuais de área velofaríngea determinados pela avaliação aerodinâmica, 
expressos em mm

2
, classificação do fechamento velofaríngeo (FVF), escores finais 

individuais de hipernasalidade (Hiper), classificação da competência velofaríngea (C-
CVF), mímica facial (MF), soma dos escores finais de hipernasalidade, classificação 
da competência velofaríngea, mímica facial (SOMA), emissão de ar nasal audível 
(EAN), turbulência nasal (TN), fraca pressão consonantal (FPC) e sintomas ativos 
(SA) do total de 62 pacientes analisados. 

N 
Área 

Velofaríngea 
(mm

2
) 

Classificação 
do FVF 

Hiper C-CVF MF SOMA EAN TN FPC SA 

1 0,001 adequado 0 0 0 0 0 7 0 0 

2 0,001 adequado 0 1 0 1 3 0 0 0 

3 0,001 adequado 0 1 0 1 0 8 0 0 

4 0,003 adequado 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0,003 adequado 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0,004 adequado 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0,005 adequado 0 1 1 2 1 7 0 0 

8 0,006 adequado 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0,007 adequado 1 1 0 2 0 27 0 6 

10 0,007 adequado 1 1 1 3 0 2 0 6 

11 0,012 adequado 1 1 0 2 0 8 2 0 

12 0,016 adequado 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 0,018 adequado 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0,020 adequado 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0,020 adequado 0 1 0 1 0 0 0 5 

16 0,021 adequado 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0,032 adequado 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 0,033 adequado 1 1 0 2 0 20 0 0 

19 0,036 adequado 0 0 0 0 0 2 0 0 

20 0,040 adequado 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 0,069 marginal 1 2 0 3 0 17 0 2 

22 0,079 marginal 1 1 0 2 11 0 0 0 

23 0,088 marginal 1 1 0 2 0 9 1 0 

24 0,092 marginal 0 1 0 1 0 0 0 0 

25 0,093 marginal 1 1 0 2 4 0 0 0 

26 0,093 marginal 1 1 0 2 5 8 0 0 

27 0,100 marginal 1 1 0 2 3 5 0 0 

28 0,103 marginal 1 1 1 3 14 0 2 0 

29 0,106 marginal 1 1 0 2 14 0 0 0 

30 0,114 marginal 0 1 1 2 0 5 0 0 

31 0,124 marginal 1 1 1 3 2 0 10 6 

32 0,136 marginal 1 1 1 3 0 16 0 0 

33 0,15 marginal 1 2 0 3 19 2 0 0 
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N 
Área 

Velofaríngea 
(mm

2
) 

Classificação 
do FVF 

Hiper C-CVF MF SOMA EAN TN FPC AS 

34 0,165 marginal 1 1 1 3 13 1 4 12 

35 0,167 marginal 0 1 2 3 0 15 0 0 

36 0,197 marginal 1 1 0 2 13 0 0 0 

37 0,216 inadequado 1 1 1 3 5 5 0 0 

38 0,278 inadequado 1 2 0 3 15 0 0 0 

39 0,293 inadequado 2 2 1 5 10 0 14 9 

40 0,383 inadequado 1 2 1 4 20 0 0 3 

41 0,419 inadequado 1 1 1 3 0 0 14 17 

42 0,432 inadequado 2 2 2 6 14 0 0 6 

43 0,435 inadequado 1 2 2 5 6 0 0 10 

44 0,501 inadequado 2 2 0 4 7 0 3 0 

45 0,654 inadequado 2 2 0 4 0 0 29 6 

46 0,686 inadequado 2 2 1 5 0 0 5 3 

47 0,701 inadequado 2 2 1 5 6 0 2 3 

48 0,846 inadequado 1 2 2 5 19 0 0 1 

49 0,862 inadequado 2 2 3 7 10 0 0 18 

50 0,875 inadequado 2 2 3 7 14 1 6 0 

51 0,963 inadequado 2 2 0 4 15 0 8 0 

52 0,998 inadequado 2 2 0 4 0 0 28 3 

53 1,000 inadequado 2 2 1 5 14 0 2 0 

54 1,000 inadequado 2 2 1 5 10 0 6 20 

55 1,000 inadequado 2 2 3 7 19 0 3 10 

56 1,025 inadequado 0 2 2 4 10 0 0 10 

57 1,051 inadequado 3 2 1 6 20 0 5 3 

58 1,150 inadequado 1 2 3 6 11 0 0 9 

59 1,181 inadequado 1 2 2 5 24 0 0 3 

60 1,200 inadequado 2 2 0 4 3 6 16 0 

61 1,200 inadequado 2 2 2 6 22 0 0 0 

62 1,200 inadequado 2 2 3 7 26 0 0 0 

 

 



 

 

Anexo 



 

 



Anexo 

 

103 

ANEXO 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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ANEXO 3 – Manual explicativo utilizado pelas avaliadoras para a análise de fala. 
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ANEXO 4 – Folha de resposta utilizada pelos avaliadores para as anotações dos 
resultados da análise de fala. 
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