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RESUMO 

 

 
Medeiros MNL. Influência da amostra de fala no julgamento perceptivo da 
hipernasalidade. [dissertação]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias 
Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2015. 
 

Proposição: Investigar a influência do tipo de amostra de fala, conversa espontânea 

ou repetição de sentenças, sobre o índice de concordância intra e interavaliadores. 

Material e Métodos: Foram selecionadas e editadas 120 amostras de fala de 

indivíduos com fissura de palato±lábio reparada, de ambos os sexos, com idade 

entre 6 e 52 anos (média=21±10 anos), gravadas em áudio, sendo 60 amostras 

contendo trechos de conversa espontânea e 60 amostras contendo repetição de 

sentenças. As amostras foram analisadas por três fonoaudiólogas experientes, as 

quais classificaram a hipernasalidade em escala de 4 pontos: 1=hipernasalidade 

ausente, 2=hipernasalidade leve, 3=hipernasalidade moderada e 4=hipernasalidade 

grave, utilizando seus critérios internos, em duas etapas: primeiramente conversa 

espontânea e, 30 dias depois, repetição de sentenças. Os índices de concordância 

intra e interavaliadores foram estabelecidos para ambos os tipos de amostra de fala 

e foram comparados entre si por meio do Teste Z. Diferenças foram consideradas 

estatisticamente significantes ao nível de 5%. Resultados: A comparação dos 

índices de concordância intra-avaliadoras entre os dois tipos de amostra de fala 

mostrou aumento dos coeficientes obtidos na análise da repetição de sentenças em 

relação aos obtidos na conversa espontânea, de 0,45 (moderado) para 1,00 (quase 

perfeito) para a avaliadora 1; de 0,60 (substancial) para 0,74 (substancial) para a 

avaliadora 2 e de 0,44 (moderada) para 0,92 (substancial) para a avaliadora 3. 

Diferenças estatisticamente significante foram verificadas para as avaliadoras 1 

(p<0,001) e 3 (p=0,006). A comparação entre os índices de concordância 

interavaliadores mostrou que os coeficientes de concordância obtidos entre as três 

avaliadoras para as amostras de fala contendo trechos de conversa espontânea 

variaram de 0,34 (regular) a 0,48 (moderado) e para as amostras com repetição de 

sentenças de 0,31 (regular) a 0,43 (moderado), não havendo diferença 

estatisticamente significante entre os dois tipos de amostras (p=0,970). Conclusão: 

A repetição de sentenças favoreceu a confiabilidade do julgamento perceptivo da 

hipernasalidade de um mesmo avaliador, visto que a concordância intra-avaliadores 

na análise desta amostra de fala foi maior. No entanto, o tipo de amostra de fala não 

influenciou a concordância entre diferentes avaliadores.  

Palavras-chave: Fissura palatina. Insuficiência velofaríngea. Percepção da fala. 



 



 

ABSTRACT 

 

 
Medeiros MNL. Influence of speech sample on perceptual judgement of 
hypernasality [dissertation]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias 
Craniofaciais, Universidade de São Paulo; 2015. 
 

Purpose: To investigate the influence of speech material, spontaneous conversation 

or sentences repetition, on intra and inter-rater reliability. Material and Methods: 120 

audio recorded speech samples were selected and edited of individuals with repaired 

cleft palate±lip, both genders, aged 6 to 52 years old (mean 21±10), 60 samples 

containing spontaneous conversation and 60 samples containing sentences 

repetition. Recordings were analyzed by three experienced speech and language 

therapists, which rated hypernasality according to their own criteria using 4-point 

scale: 1=absence of hypernasality, 2=mild hypernasality, 3=moderate hypernasality 

and 4=severe hypernasality. The analyses were performed in two steps: first 

spontaneous speech and 30 days after, sentences repetition. Intra and inter-rater 

agreements were calculated for both speech samples and were statistically 

compared by the Z test. Differences between two speech samples were considered 

statistically significant at the 5% level. Results: Comparison of intra-rater 

agreements between both speech samples showed an increase of the coefficients 

obtained in the analysis of sentences repetition compared to those obtained in 

spontaneous conversation from 0.45 (moderate) to 1.00 (almost perfect) regarding 

rater 1; from 0.60 (substantial) to 0.74 (substantial) to rater 2 and from 0.44 

(moderate) to 0.92 (substantial) to rater 3. Statistically significant differences were 

verified to raters 1 (p<0.001) and 3 (p=0.006). Comparison between inter rater 

agreement showed that the agreement coefficients obtained among the three raters 

ranged from 0.34 (fair) to 0.48 (moderate) for spontaneous conversation and from 

0.31 (fair) to 0.43 (moderate) for sentences repetition with no statistically significant 

difference between two speech samples (p=0.970). Conclusion: Sentences 

repetition improved intra-rater reliability of hypernasality. However, the speech 

material had no influence on reliability among different raters. 

Keywords: Cleft Palate. Velopharyngeal insufficiency. Speech perception. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Indivíduos com fissura palatina apresentam alto risco de desenvolver 

alterações de fala, tais como, hipernasalidade, emissão de ar nasal, fraca pressão 

intraoral e articulações compensatórias decorrentes da disfunção do mecanismo 

velofaríngeo (GENARO; FUKUSHIRO; SUGUIMOTO, 2007; WHITEHILL, 2002; 

BRITTON et al., 2014). O diagnóstico dos sintomas da fala é feito por meio de 

avaliação perceptivo-auditiva, método considerado “padrão-ouro” na avaliação da 

fala de indivíduos com fissura palatina e principal indicador da significância clínica 

destes sintomas (LOHMANDER; OLSSON, 2004; TRINDADE et al., 2005; GENARO; 

YAMASHITA, TRINDADE, 2010). Contudo, em função de seu caráter subjetivo, este 

tipo de avaliação está sujeito à influência de diversos fatores, de tal modo que, a 

literatura recomenda que a avaliação perceptiva seja documentada em áudio e/ou 

vídeo permitindo, assim, que o julgamento quanto à presença e à gravidade dos 

sintomas de fala de um indivíduo seja resultado da concordância entre mais de um 

avaliador (LOHMANDER; OLSSON, 2004; SELL, 2005; BRUNNNEGARD; 

LOHMANDER, 2007; LEE; WHITEHILL; CIOCCA, 2009; LOHMANDER et al., 2009; 

BRITTON et al., 2014). Dentre os fatores que podem influenciar o julgamento 

perceptivo dos sintomas de fala, em especial a hipernasalidade, está o tipo de 

amostra de fala analisada, que é objeto de estudo deste trabalho. A experiência 

clínica mostra que, em alguns casos, a hipernasalidade é identificada somente 

durante a conversa espontânea, ou ainda, é julgada como sendo mais grave nesse 

tipo de amostra. Isto significa que um mesmo indivíduo pode apresentar diferentes 

graus de hipernasalidade na dependência da amostra de fala que está sendo 

analisada, sugerindo que o julgamento de diferentes avaliadores só é comparável 

quando utilizada a mesma amostra de fala. Isto tem levado diversos pesquisadores 

da área a propor a padronização dos vários aspectos de fala que devem fazer parte 

da avaliação perceptivo-auditiva da fala de indivíduos com fissura palatina, incluindo 

a amostra de fala a ser analisada (WHITEHILL; LEE; CHUN, 2002; BRUNNEGÅRD; 

LOHMANDER, 2007; HENNINGSSON et al., 2008; SWEENEY; SELL, 2008; 

JOHANNISSON; LOHMANDER; PERSSON, 2013). 

Sendo assim, este estudo pretendeu investigar a influência do tipo de 

amostra de fala sobre a concordância entre diferentes avaliadores (interavaliadores) 
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e entre os julgamentos de um mesmo avaliador (intra-avaliadores) quanto ao grau 

de hipernasalidade. A hipótese que motivou a realização deste estudo é que a 

concordância inter e intra-avaliadores no julgamento da hipernasalidade é maior 

quando o sintoma é analisado durante a repetição de sentenças em comparação à 

conversa espontânea. 



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A linguagem humana em sua forma verbal constitui um elemento 

indispensável para a comunicação interpessoal. Para que a fala ocorra de forma 

clara e precisa, as estruturas que compõem o sistema fonador necessitam ter 

condições anatômicas necessárias para trabalhar em equilíbrio (MARCHESAN, 

2004; GENARO; FUKUSHIRO; TRINDADE, 2007; ROCHA, 2007). Dentre essas 

estruturas, incluem-se o véu palatino, as paredes laterais e a parede posterior da 

faringe, os quais compõem o mecanismo velofaríngeo. 

Este mecanismo, de natureza dinâmica e complexa, é essencial para manter 

o equilíbrio da ressonância oronasal dos sons, na medida em que as estruturas se 

comportam como uma válvula que se fecha, separando as cavidades oral e nasal 

durante a emissão de todas as vogais e da maioria das consoantes, ou seja, os sons 

orais da fala e se abre durante a emissão das consoantes nasais. Portanto, durante 

a fala, as estruturas velofaríngeas estão em atividade, realizando movimentos 

constantes de abertura e fechamento da válvula velofaríngea de acordo com o tipo 

de som, oral ou nasal, que é produzido (KUMMER, 2001; SMITH; KUEHN, 2007; 

KUMMER, 2014; PERRY et al., 2014).  

Para que o mecanismo velofaríngeo seja considerado equilibrado, três 

componentes básicos são necessários: anatomia e neurofisiologia adequadas das 

estruturas velofaríngeas e aprendizagem apropriada da articulação dos sons da fala 

(KUMMER, 2014). Na presença de alterações que impeçam ou prejudiquem o 

fechamento velofaríngeo, parte da corrente aérea sonorizada será desviada para a 

cavidade nasal, comprometendo, de diferentes formas, a produção da fala. Nesses 

casos, ocorre o que se denomina disfunção velofaríngea (DVF), que pode ser de 

etiologia anatômica ou funcional. Alterações de ordem neurofisiológicas que 

dificultam o movimento das estruturas velofaríngeas são denominadas 

incompetência velofaríngea. Já nos casos em que as alterações são de ordem 

estrutural ou anatômica, emprega-se o termo insuficiência velofaríngea, situação 

bastante comum em indivíduos com fissura palatina (TRINDADE et al., 2005; 

GENARO; FUKUSHIRO; SUGUIMOTO, 2007; HIRSHBERG, 2012; PRATHANEE et 

al., 2012; KUMMER, 2014). 
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Sabe-se que, apesar de todos os esforços para se estabelecer a função 

velofaríngea adequada por meio da palatoplastia primária, uma parcela considerável 

de indivíduos com fissura palatina permanece com insuficiência velofaríngea (IVF) 

mesmo após este procedimento cirúrgico (HIRSCHBERG, 1986; GONZÁLEZ 

LANDA et al., 2000; KUMMER, 2001; NAKAMURA et al., 2003; PERRY; KUEHN, 

2009; PERRY et al., 2014).  

Os sintomas de fala mais comuns decorrentes da IVF são a hipernasalidade, 

a emissão de ar nasal (audível ou não) e a fraca pressão aérea intraoral, conhecidos 

como distúrbios obrigatórios e as articulações compensatórias, também conhecidas 

como distúrbios articulatórios compensatórios (PETERSON-FALZONE; HARDIN-

JONES; KARNELL, 2001; PANNBACKER, 2004; SMITH; KUEHN, 2007; 

HIRSCHBERG, 2012; BRITTON et al., 2014). As articulações compensatórias são 

consideradas desvios na produção dos fones devido às alterações estruturais 

decorrentes da fissura ou da presença de fístula no palato, os quais são produzidos 

com a finalidade de se obter o bloqueio do fluxo de ar durante a emissão de fones 

plosivos e fricativos (GENARO; FUKUSHIRO; SUGUIMOTO, 2007; PEGORARO-

KROOK et al., 2010; MARINO et al., 2012). Na dependência de sua gravidade, a 

presença da articulação compensatória pode prejudicar a inteligibilidade da fala de 

um indivíduo, inclusive para pessoas mais próximas e, ainda, mascarar os erros 

obrigatórios (PEGORARO-KROOK et al., 2010). 

No que se refere aos distúrbios obrigatórios, clinicamente, a hipernasalidade 

é o sinal mais evidente da presença da DVF e corresponde ao excesso de 

ressonância nasal, ou seja, a perda de energia acústica para a cavidade nasal 

observada durante a produção de vogais e, algumas vezes, em consoantes 

vozeadas, de tal modo que estas consoantes podem, às vezes, ser percebidas como 

sendo seus cognatos nasais (GOLDING-KUSHNER, 1995; WITZEL, 1995; 

DWORKIN; MARUNICK; KROUSE, 2004; TRINDADE et al., 2005; PETERSON-

FALZONE et al., 2006; YSUNZA; PAMPLONA, 2006; HENNINGSSON et al., 2008; 

BRUNNEGÅRD; LOHMANDER; VAN DOORN, 2009; PERRY; KUEHN, 2009; 

KUMMER, 2014). Isto ocorre quando existe uma comunicação anormal entre as 

cavidades nasal e oral durante a fala. O ponto articulatório do fone pode ser 

preservado, mas o modo é, necessariamente, mudado de oral para nasal devido à 
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abertura ou fechamento parcial da velofaringe durante a emissão de vogais e 

consoantes sonoras (KUMMER, 2001). 

Avaliar a função velofaríngea é um processo difícil devido à sua natureza 

complexa e dinâmica (PERRY et al., 2014). Por isso, muitos autores têm proposto 

diferentes formas para categorizar a fala de indivíduos com fissura palatina na 

tentativa de se estabelecer um padrão universal que possibilite, inclusive, estudos 

inter-centros (JOHN et al., 2006; HENNINGSSON et al., 2008; LOHMANDER et al., 

2009; PRATHANEE et al., 2012; BRITTON et al., 2014). No que se refere à 

avaliação instrumental, vários métodos são empregados para investigar a função 

velofaríngea, relacionando os aspectos fisiológicos com o aparecimento da 

hipernasalidade, tais como a videofluoroscopia, a nasofaringoscopia, a nasometria e 

a técnica fluxo-pressão (KUEHN; MOLLER, 2000; TRINDADE; YAMASHITA; 

BENTO GONÇALVES, 2007). Estes métodos são fundamentais no processo de 

diagnóstico da disfunção velofaríngea e na definição da conduta de tratamento. 

Contudo, a identificação dos sintomas de fala e das alterações da função 

velofaríngea é feita, principalmente, pela avaliação perceptivo-auditiva da fala 

(GENARO; FUKUSHIRO; SUGUIMOTO, 2007). Trata-se de um procedimento direto 

e simples que permite determinar a existência de alterações na fala, identificar o tipo 

de distúrbio, aferir a sua gravidade e, ainda, avaliar o sucesso dos tratamentos 

realizados (DOTEVALL et al., 2002; WHITEHILL; LEE; CHUN, 2002; SMITH; 

KUEHN, 2007; JOHANNISSON; LOHMANDER; PERSSON, 2013). É por meio da 

avaliação perceptivo-auditiva da fala que se define se o indivíduo necessita ou não 

de tratamento e, portanto, esta deve ser realizada por fonoaudiólogos experientes no 

tratamento de pacientes com fissuras palatinas (KUEHN; MOLLER, 2000; KUMMER; 

BRIGGS; LEE, 2003; LOHMANDER; OLSSON, 2004; SMITH; KUEHN, 2007; 

HENNINGSSON et al., 2008). 

A identificação dos sintomas de fala relacionados à disfunção velofaríngea 

durante a avaliação perceptivo-auditiva é mais efetiva quando o paciente apresenta 

um vocabulário mais amplo e condições de maturidade suficientes para se manter 

uma conversa espontânea (KUMMER, 2014). De modo geral, é a partir dos quatro 

anos de idade, que a avaliação pode ser realizada incluindo uma situação de 

conversação, a qual leva os indivíduos a relatar, espontaneamente, atividades da 

sua rotina, seguida da repetição de vocábulos e sentenças que contenham todos os 
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sons da sua língua visando obter uma amostra representativa da comunicação oral 

do indivíduo. A literatura recomenda, para a avaliação da fala de um indivíduo com 

fissura palatina, a seleção de uma amostra apropriada, que possibilite reunir as 

informações necessárias para um diagnóstico definitivo (HIRSCHBERG, 2012; 

KUMMER, 2014).  

Para a obtenção de uma amostra de fala completa, o avaliador, com base no 

nível de desenvolvimento de linguagem do indivíduo a ser avaliado, pode solicitar a 

repetição de sílabas, a fala encadeada (contagem de números, os dias da semana 

ou os meses do ano), a repetição de sentenças, e a conversa espontânea. A partir 

de então, é possível elaborar uma ideia do equilíbrio entre as ressonâncias oral e 

nasal e a produção articulatória, bem como da inteligibilidade da fala. Observam-se, 

com certa frequência, indivíduos que apresentam articulações compensatórias 

durante a conversa espontânea e um padrão de fala correto durante a repetição de 

vocábulos e sentenças (HENNINGSON et al., 2008; GENARO; YAMASHITA; 

TRINDADE, 2010; PEREIRA; SELL; TUOMAINEN, 2013; KUMMER, 2014). 

Há autores que defendem que alguns sintomas de fala como a 

hipernasalidade, por exemplo, são mais facilmente identificáveis na fala espontânea 

(KUEHN; MOLLER, 2000; KUMMER, 2001), sendo esta a melhor maneira de 

analisar a ressonância perceptível em vogais e em consoantes sonoras. Segundo 

Kummer (2014), a ressonância hipernasal, muitas vezes, torna-se mais perceptível 

com o aumento da fala espontânea devido às exigências adicionais do mecanismo 

velofaríngeo (como a fadiga muscular das estruturas do mecanismo velofaríngeo) e 

do sistema motor oral. Além disso, a gravidade da hipernasalidade pode aumentar, 

também, em função do tamanho da abertura, tipo de fechamento e da coordenação 

do esfíncter velofaríngeo durante a articulação. 

Mensurar os sintomas da fala, em especial a hipernasalidade, utilizando a 

avaliação perceptivo-auditiva, é um processo desafiador (HENNINGSSON, et al., 

2008; SWEENEY; SELL, 2008). Mesmo sendo de grande importância e 

considerada, por alguns autores, “padrão ouro” para avaliar os sintomas de fala da 

DVF (KUEHN; MOLLER, 2000; LOHMANDER; OLSSON, 2004; SELL, 2005; 

SWEENEY; SELL, 2008), a avaliação perceptivo-auditiva está sujeita a erros e 

variações devido ao seu caráter subjetivo, mesmo quando feita por profissionais 

experientes. Fatores como, padrão articulatório, alteração da intensidade e 
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tonalidade de voz, tipo de amostra de fala analisada (palavras isoladas, frases, 

conversa espontânea), forma de elicitação da fala (leitura, repetição ou nomeação 

de imagens), além dos padrões internos e experiência do avaliador, podem ter 

influência sobre o julgamento perceptivo da hipernasalidade da fala (GENARO; 

YAMASHITA; TRINDADE, 2010; PEGORARO-KROOK et al., 2010; JOHANNISSON; 

LOHMANDER; PERSSON, 2013). A fim de minimizar a influência dos diversos 

fatores sobre a análise da hipernasalidade e melhorar a fidedignidade de tal método, 

muitos autores têm buscado estratégias que, na prática clínica, tornem a avaliação 

subjetiva menos sucetível a erros e variações entre os julgamentos de diferentes 

avaliadores, como por exemplo, as várias escalas de classificação dos sintomas, as 

quais auxiliam na graduação e classificação dos sintomas de fala por meio de 

escores: escala de estimativa de magnitude direta, escala de intervalos iguais, 

julgamento de pares de amostra de fala e, mais recentemente, a escala visual 

analógica. Existem, ainda, os protocolos padronizados para a classificação de 

diferentes parâmetros da fala e da função velofaríngea, como o Universal 

Parameters e o Cleft Audit Protocol for Speech-Augmented que possibilitam a 

comparação dos resultados da análise de fala entre centros (JOHN et al., 2006; 

BARRETO; ORTIZ, 2008; HENNINGSSON et al., 2008; LOHMANDER et al., 2009; 

SELL et al., 2009; PRATHANEE et al., 2012; KUMMER, 2014). 

A escala de intervalos iguais tem sido, até hoje, o método mais utilizado por 

pesquisadores e clínicos. Nesta escala, o avaliador atribui um valor numérico que 

representa o nível de gravidade de cada sintoma de fala avaliado, sendo que o 

menor valor é atribuído à ausência de alteração e o maior valor, à alteração mais 

grave (LOHMANDER; OLSSON, 2004; TRINDADE et al., 2005; JOHN et al., 2006; 

BARRETO; ORTIZ, 2008; HENNINGSSON et al., 2008; BRUNNEGÅRD; 

LOHMANDER; VAN DOORN, 2009; PRATHANEE et al., 2012). Porém, embora seja 

considerado um método criterioso para avaliar os aspectos de fala, sua aplicação no 

julgamento perceptivo, especialmente no que se refere à hipernasalidade, quando 

realizado por diferentes avaliadores é difícil de ser comparada. Isto devido à 

experiência do avaliador e aos padrões internos que diferem de ouvinte para ouvinte 

(KEUNING; WIENEKE; DEJONCKERE, 1999; BARRETO; ORTIZ, 2008) e, ainda, 

pela natureza psicofísica da hipernasalidade, que faz com que, os intervalos entre as 
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diversas categorias em diferentes localizações da escala, não sejam iguais na 

percepção do ouvinte. 

Diante disto, alguns estudos têm defendido a importância do treinamento 

prévio dos ouvintes empregando, para tanto, modelos de referência a fim de 

padronizar as categorias a serem utilizadas no julgamento perceptivo na tentativa de 

aumentar a confiabilidade intra e interavaliadores (CHAN; YIU, 2002; 

BRUNNEGÅRD; LOHMANDER, 2007; BRUNNEGÅRD; LOHMANDER; VAN 

DOORN, 2009; LEE; WHITEHILL; CIOCCA, 2009; OLIVEIRA, 2014). 

O uso deste tipo de estratégia já é bastante empregado na literatura para o 

julgamento de sintomas vocais (CHAN; YIU, 2002; KREIMAN; GERRATT; ITO, 

2007; YIU; CHAN; MOK, 2007; AWAN; LAWSON, 2009; VOGEL et al., 2009; EADIE; 

KAPSNER-SMITH, 2011). Alguns poucos estudos têm comparado o julgamento de 

sintomas de fala característicos da DVF tanto realizado por ouvintes não treinados 

quanto por profissionais experientes. Brunnegård, Lohmander e van Doorn (2009), 

com o objetivo de investigar a concordância entre ouvintes não treinados e 

fonoaudiólogos experientes em avaliação de indivíduos com fissura labiopalatina na 

classificação da hipernasalidade e hiponasalidade, compararam os julgamentos de 

dois grupos de avaliadores. Em seu estudo, 28 ouvintes não treinados foram 

orientados a avaliar perceptivamente a ressonância de fala e a emissão de ar nasal 

de 36 pacientes utilizando uma escala de 5 pontos. Antes do julgamento perceptivo, 

estes avaliadores ouviram 5 amostras de fala para que se familiarizassem com as 

características de fala que iriam avaliar. Os resultados foram comparados com os 

julgamentos de dois fonoaudiólogos experientes. Os autores verificaram que o índice 

de concordância interavaliadores quanto à classificação da hipernasalidade e 

hiponasalidade no grupo não treinado foi moderado, enquanto que, entre os 

avaliadores experientes, este índice foi substancial. No que diz respeito à análise 

intra-avaliadores, as porcentagens de concordância variaram de 27% a 91% para o 

grupo de ouvintes não treinados e de 54% e 100% para o grupo de fonoaudiólogos, 

o que levou os autores a concluírem que a experiência do ouvinte na avaliação 

perceptiva de indivíduos com fissura palatina é um fator importante para a obtenção 

de um alto índice de concordância interavaliadores na classificação da 

hipernasalidade. Resultado semelhante foi, também, constatado por Lee, Whitehill e 

Ciocca (2009) que investigaram o efeito do treinamento auditivo sobre a 
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confiabilidade inter e intra-avaliadores no julgamento perceptivo da hipernasalidade. 

Os autores comparam os resultados dos julgamentos feitos por três grupos de 

avaliadores, sendo que, o primeiro grupo foi apenas exposto às amostras de fala de 

indivíduos de ambos os sexos contendo diferentes graus de hipernasalidade, o 

segundo grupo, além da exposição às amostras de fala, foi submetido a um 

treinamento auditivo e o terceiro grupo, foi exposto às amostras de fala, realizou 

treinamento auditivo e recebeu um feedback após o julgamento de cada amostra de 

fala. Os autores verificaram que, nos grupos em que o treinamento auditivo foi 

realizado, houve maior confiabilidade do julgamento perceptivo da hipernasalidade 

quanto à análise interavaliadores das amostras de fala de sujeitos do sexo feminino 

e intra-avaliadores das amostras de fala de sujeitos de ambos os sexos. 

Motivados, também, pela necessidade de melhorar a fidedignidade do 

julgamento subjetivo da hipernasalidade, um estudo recente realizado no Laboratório 

de Fisiologia do HRAC investigou a influência do treinamento prévio dos avaliadores 

sobre o julgamento perceptivo da hipernasalidade (OLIVEIRA, 2014). A autora 

comparou os resultados do julgamento da hipernasalidade de 77 amostras de fala 

realizado por três fonoaudiólogas experientes obtidos em duas etapas: na primeira 

etapa (antes do treinamento), as avaliadoras classificaram a hipernasalidade em 

escala de 4 pontos utilizando seus critérios próprios e, para a segunda etapa foram 

definidas, por consenso entre as três avaliadoras e a pesquisadora, as amostras de 

fala representativas das 4 categorias da escala de classificação utilizada no estudo, 

as quais foram utilizadas como referência para o julgamento perceptivo das mesmas 

77 amostras de fala na etapa pós-treinamento. Verificou-se que, antes do 

treinamento, o coeficiente de concordância entre todos os avaliadores foi regular e, 

após o treinamento, este índice aumentou significativamente passando a moderado. 

O índice de concordância intra-avaliadores foi ainda maior, variando de regular a 

substancial antes do treinamento e de moderado a quase perfeito após o 

treinamento. A autora concluiu que o treinamento auditivo prévio e a definição de 

critérios para a classificação da hipernasalidade favoreceram o julgamento 

perceptivo deste sintoma de fala na medida em que houve aumento os índices de 

concordância inter e intra-avaliadores após o treinamento. Estes resultados reforçam 

a importância de se estabelecer critérios padronizados de avaliação com a finalidade 
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de minimizar a influência de padrões internos individuais no julgamento perceptivo 

da fala. 

Outros fatores podem, também, influenciar o julgamento perceptivo dos 

sintomas de fala. De acordo com recente estudo de Johannisson, Lohmander e 

Persson (2013), o julgamento da inteligibilidade da fala pode sofrer influência de 

fatores tais como, a presença e o tipo de distúrbio de fala, a técnica de elicitação, 

como a repetição, leitura e nomeação, a forma de análise do avaliador, como 

classificação e transcrição, o contexto em que a amostra de fala foi produzida e, 

ainda, os tipos de amostras coletadas, como palavras isoladas, sentenças e fala 

espontânea. No que se refere a este último fator, o tipo de amostra de fala utilizada 

para a classificação dos sintomas, existe grande variedade entre os diferentes 

estudos. A maioria deles utiliza uma ou a combinação de várias amostras, sendo a 

conversa espontânea, a repetição de sentenças e a combinação entre vocábulos 

isolados e conversa espontânea, os achados mais frequentes em uma revisão de 88 

artigos realizada por Lohmander e Olsson (2004). Alguns autores utilizam a 

combinação de amostras de fala espontânea, repetição de vocábulos e frases 

(TRINDADE et al., 2005; SELL et al., 2009), outros utilizam a fala encadeada 

(contagem de 1 a 20), repetição de sentenças e conversa espontânea (JOHN et al., 

2006), outros a nomeação de figuras e recontagem de história a partir da exposição 

de uma tela contendo um desenho padrão (LOHMANDER et al., 2009) e, ainda, 

existem autores que utilizam palavras isoladas, repetição de sentenças, recontagem 

de histórias e conversa espontânea (KLINTÖ et al., 2011). Outra prática comum é o 

uso de um único contexto, para classificação da inteligibilidade da fala e da 

hipernasalidade e um teste de articulação para identificação das articulações 

compensatórias. Alguns autores defendem que a conversa espontânea é o melhor 

tipo de amostra para se avaliar os aspectos da fala, justificando que o desempenho 

da fala ao nível de palavras isoladas ou repetição de frases descontextualizadas não 

podem ser representativos do desempenho da fala contínua de um indivíduo 

(JOHANNISSON; LOHMANDER; PERSSON, 2013). Segundo estes autores, a 

conversa espontânea pode fornecer informações quanto à consistência ou alteração 

da articulação, às mudanças na ressonância e, ainda, é o tipo de amostra que 

representa, de forma mais confiável, a fala natural do indivíduo. Este tipo de amostra 
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de fala foi considerado o mais comumente utilizado em uma revisão de 88 artigos 

publicados entre os anos de 1980 e 2000 realizada por Klintö et al. (2011).  

A fim de se determinar o estímulo de fala mais eficiente para a identificação 

da hipernasalidade, um estudo recente desenvolvido no Laboratório de Fisiologia do 

HRAC comparou dois tipos de amostras de fala utilizando avaliação perceptiva e 

instrumental (FERLIN, 2014). O julgamento da hipernasalidade foi feito por três 

avaliadoras experientes e os escores de nasalância foram determinados por meio da 

nasometria em 44 indivíduos com fissura palatina reparada, de ambos os sexos. 

Dois tipos de amostras de fala foram obtidos por meio da leitura ou repetição de dois 

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

alta pressão e outro composto, exclusivamente, por consoantes de baixa pressão. 

Os resultados das avaliações perceptiva e instrumental foram comparados entre os 

dois tipos de amostra, tendo havido boa correlação entre os escores de nasalância e 

a classificação da ressonância para as amostras de alta e baixa pressão. A autora 

verificou que, embora não tenha sido encontrada diferença estatisticamente 

significante entre os escores de nasalância para as amostras de alta e baixa 

pressão, houve maior concordância entre os examinadores quanto à classificação 

das amostras de alta pressão. Os resultados do estudo indicaram que as sentenças 

contendo consoantes de alta pressão foram o estímulo de fala mais eficiente para a 

identificação da hipernasalidade, pois proporcionou o diagnóstico deste sintoma de 

fala em um maior número de indivíduos. 

Considerando-se que o tipo de amostra pode influenciar o julgamento da 

hipernasalidade, nos últimos anos, têm-se recomendado a documentação em áudio 

e/ou vídeo da avaliação perceptiva, em especial, da amostra de fala, o que permite o 

julgamento dos sintomas por diferentes avaliadores e mais de uma vez pelo mesmo 

avaliador, favorecendo a confiabilidade da avaliação subjetiva (JOHN et al., 2006; 

HENNINGSSON, et al., 2008; SWEENEY; SELL, 2008; LEE; WHITEHILL; CIOCCA, 

2009; LOHMANDER et al., 2009; BRITTON et al., 2014). Segundo levantamento de 

estudos realizados há 50 anos feito por Bressmann e Sell (2014), já em 1964, 

clínicos e pesquisadores da área utilizavam-se de estratégias como as gravações de 

fala para garantir a confiabilidade da avaliação perceptivo-auditiva da 

hipernasalidade. 



2 Revisão de Literatura 28 

Em estudo realizado por Sell (2005), a autora constatou que vários 

pesquisadores têm destacado a necessidade de padronização de gravação de 

amostra de fala e reprodução de dados ao passo que outros têm relatado 

preocupações quanto ao método de coleta, tipo de dado a ser analisado e 

confiabilidade das avaliações de fala (LOHMANDER; OLSSON, 2004). Kuehn e 

Moller (2000) defendem que, embora a amostra de fala espontânea seja muito útil 

na avaliação clínica, o uso da repetição de um conjunto de sentenças, permite o 

controle do contexto fonético da amostra utilizada. Além disso, a solicitação de cada 

consoante dentro de um trecho curto, tal como a sentença, fornece uma 

representação da consoante alvo avaliada. Isto é particularmente importante na 

avaliação da fala do indivíduo com fissura, pois, as consoantes podem ser mais 

precisamente reproduzidas em palavras isoladas do que na fala espontânea. Já 

outros autores referem que a comparação do resultado da avaliação perceptiva da 

hipernasalidade entre diferentes tipos de amostra de fala, como palavras isoladas e 

repetição de sentenças produzidas por um mesmo indivíduo podem resultar na 

classificação do sintoma de fala em níveis de severidade diferentes 

(HENNINGSSON et al., 2008). Segundo estes autores, isto pode ocorrer, por 

exemplo, em indivíduos que apresentam fechamento velofaríngeo marginal durante 

a produção de vogais altas, as quais exigem maior esforço da musculatura 

velofaríngea na tentativa de realizar o fechamento completo. Além disso, a produção 

das consoantes na repetição de sentenças em comparação à sua produção nas 

palavras isoladas pode sofrer influência do contexto fonético em que a consoante é 

produzida e, também, requerer maior esforço da musculatura velofaríngea 

(HENNINGSSON et al., 2008). Estes autores chamam a atenção para o fato de que, 

na prática clínica, torna-se necessário o uso de amostras de fala balanceadas e 

representativas, como a repetição de sentenças e a conversa espontânea a fim de 

avaliar a fala em diferentes situações, visando encontrar a consistência e a 

frequência dos distúrbios de fala (HENNINGSSON et al., 2008). 

O uso de diferentes tipos de amostra de fala na avaliação de um mesmo 

indivíduo pode justificar a dificuldade em se obter um alto índice de concordância no 

julgamento perceptivo-auditivo da hipernasalidade. A experiência clínica mostra que, 

em muitos casos, a hipernasalidade é mais grave ou, ainda, é identificada somente 

durante a conversação espontânea, ou seja, um mesmo indivíduo apresenta 
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diferentes graus de hipernasalidade na dependência do tipo de amostra de fala que 

está sendo analisada. Deste modo, parece que o julgamento dos avaliadores só é 

comparável quando utilizada a mesma amostra de fala.  

Este fato motivou a realização deste estudo. Com a finalidade de aumentar a 

concordância inter e intra-avaliadores no julgamento perceptivo da hipernasalidade, 

o presente estudo propõe investigar a influência do tipo de amostra de fala sobre o 

índice de concordância entre diferentes avaliadores e, a partir destes resultados, 

padronizar o tipo de amostra de fala a ser utilizada na prática clínica e em 

pesquisas. 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

Investigar a influência do tipo de amostra de fala, conversação espontânea 

ou repetição de sentenças, sobre a concordância intra e interavaliadores. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este estudo foi desenvolvido no Laboratório de Fisiologia do HRAC-USP, 

após ter sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 

Instituição em 31/07/2013, com o parecer número 345.752 (Anexo A). 

 

 

4.1  CASUÍSTICA 

 

A casuística do presente estudo foi composta por amostras de fala gravadas 

em áudio, pertencentes aos pacientes com fissura palatina reparada, associada ou 

não à fissura de lábio, com ou sem disfunção velofaríngea, independentemente da 

etapa de tratamento na Instituição. 

O planejamento do número de amostras de fala foi feito utilizando-se o 

pacote KappaSize (ROTONDI, 2013) do software R (R Development Core Team, 

2011), considerando alfa = 5% e poder de 80%, com prevalência de 25% para cada 

uma das 4 categorias de classificação da hipernasalidade, considerando 

concordância moderada para a análise das amostras de fala espontânea e 

concordância substancial ou quase perfeita para a análise das amostras de 

repetição de sentenças. 

Com base neste cálculo foram incluídas no estudo 120 amostras de fala, 

sendo 60 amostras contendo trechos de conversa espontânea e 60 amostras 

contendo repetição de sentenças. As amostras de conversa espontânea foram 

obtidas a partir de respostas pessoais a questões como: “Qual a sua idade?” “Onde 

você mora?” “Você gosta de música?” “Qual o tipo de música que você gosta?” 

“Você gosta de assistir TV?” “Qual (is) programa (s) de TV você gosta de assistir?” 

“Você estuda/trabalha?” “Com o que você trabalha e o que você faz no trabalho?” 

“Quais as matérias que você estuda e qual a sua matéria preferida na escola?” “O 

que você gosta de fazer no dia-a-dia?” Estas perguntas eram adequadas aos 

indivíduos, de acordo com a sua idade e as suas respostas, visando à obtenção de 

uma amostra de fala com duração suficiente para permitir a avaliação perceptiva dos 

sintomas de fala. As amostras com repetição de sentenças foram compostas de 11 
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sentenças contendo sons exclusivamente orais: “Papai pediu pipoca. A babá beijou 

o bebê. A toca é do tatu. O dedo é do Dudu. O caqui caiu. O gato é do Guto. Fita da 

fada. O saci assobiou. Chico chupou chocolate. A Zezé casou. O jipe é do Juca”. 

Todas essas amostras foram selecionadas a partir das gravações digitais em áudio 

de 60 pacientes, de ambos os sexos, com idade entre 6 e 52 anos (média de 21±11 

anos), sendo 43 do sexo masculino e 17 do sexo feminino. Foram, portanto, 

analisadas duas amostras de fala de cada um dos sujeitos. As gravações são 

realizadas no setor de Fonoaudiologia, em sala acusticamente tratada, utilizando-se 

o programa WaveStudio (Sound Blaster, Creative) com placa de som modelo Audigy 

2 (Sound Blaster, Creative). Os pacientes permanecem sentados, com um microfone 

de cabeça (headset) modelo PRA-30 XLR (Superlux) posicionado lateralmente a 

uma distância de 5 centímetros da comissura labial e acoplado a um 

microcomputador (Intel Pentium 4, 256 RAM). Estas gravações fazem parte dos 

atendimentos de rotina dos pacientes no Hospital e são armazenadas na base de 

dados do Serviço de Informática Hospitalar (SVINFOHOS) do HRAC. 

Foram incluídas no estudo apenas as amostras de boa qualidade de áudio 

(determinadas pela pesquisadora principal) que não apresentavam ruídos, ou seja, 

sons além dos da fala, como por exemplo, os provenientes de condicionador de ar e 

microfonia que pudessem comprometer a análise subjetiva da fala. Não foram 

excluídas, contudo, as amostras que continham outros sintomas de fala além da 

hipernasalidade, tais como, emissão de ar nasal audível, articulações 

compensatórias, ronco nasal e disfonias. 

 

 

4.2  PROCEDIMENTOS 

 

As gravações foram recuperadas da base de dados e salvas no formato 

MP3, com 44100 Hz e 16 Bits estéreos. Posteriormente, foram editadas utilizando-se 

as ferramentas do programa WaveStudio (Creative Labs), excluindo-se a 

participação do profissional interlocutor do registro da fala e padronizando o tempo 

de gravação em, no mínimo, 15 segundos e, no máximo, 34 segundos. Após a 

edição, as amostras de fala foram numeradas e copiadas aleatoriamente em 4 

compact disc (CD), sendo, dois contendo as amostras de conversa espontânea, e 
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dois contendo as amostras de repetição de sentenças. A fim de se analisar o índice 

de concordância intra-avaliadores, trinta e seis amostras (30%) foram duplicadas, 

randomizadas por meio do software R (R Development Core Team, 2011) e 

incluídas nos CDs sendo 18 amostras contendo os trechos de conversa espontânea 

e outras 18 contendo a repetição de sentenças. Deste modo, cada avaliadora 

analisou 156 amostras de fala (78 amostras de fala espontânea e 78 amostras com 

repetição de sentenças). A distribuição deste total de amostras em 4 CDs foi feita a 

fim de se evitar que uma grande quantidade de amostras fossem julgadas pelas 

avaliadoras de uma única vez podendo, neste caso, sofrer influência de variáveis 

como cansaço, falta de atenção e lapsos de memória, o que poderia interferir no 

julgamento perceptivo. Tomou-se o cuidado, ainda, para que as amostras repetidas 

não fossem incluídas no mesmo CD a fim de evitar que fossem identificadas. 

 

 

4.2.1  Análise perceptivo-auditiva da hipernasalidade 

 

A hipernasalidade foi analisada por três fonoaudiólogas com, no mínimo, 7 

anos de experiência na avaliação de sujeitos com fissura palatina em duas etapas. 

Numa primeira etapa, as avaliadoras analisaram as amostras de conversa 

espontânea. Cada avaliadora recebeu dois CDs, respeitando-se um de intervalo de 

20 dias entre cada um, contendo as amostras de fala com trechos de conversa 

espontânea, juntamente com uma carta explicativa e uma ficha para preenchimento 

dos resultados (Anexos B e C). 

Após o intervalo de um mês, procedeu-se a segunda etapa do estudo, na 

qual as avaliadoras analisaram 60 amostras de fala dos mesmos pacientes, 

contendo, neste caso, trechos de repetição de sentenças. Apesar de tratar-se de 

amostras de fala diferentes, estabeleceu-se este intervalo de tempo entre as duas 

etapas a fim de evitar possíveis interferências nos resultados causadas pela 

identificação da fala do sujeito analisado previamente. Assim como na primeira 

etapa, os CDs foram entregues respeitando-se um intervalo de 20 dias entre eles. 

As avaliadoras classificaram a hipernasalidade, de acordo com o seu critério 

próprio (padrão interno), utilizando a seguinte escala de 4 pontos: 1= 

hipernasalidade ausente (ressonância oronasal equilibrada), 2=hipernasalidade leve, 



4 Material e Métodos 40 

3=hipernasalidade moderada e, 4=hipernasalidade grave. Conforme recomendação 

da pesquisadora principal, as análises deveriam ser feitas individualmente, utilizando 

fones de ouvido estéreo SHP1900 (Philips) disponibilizados pela pesquisadora, 

sendo permitido ouvir as gravações quantas vezes fossem necessárias. 

 

 

4.3  FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A hipernasalidade foi expressa em escores, de acordo com a escala de 4 

pontos. O índice de concordância inter e intra-avaliadores foi estabelecido para os 

dois tipos de amostras de fala: conversa espontânea e repetição de sentenças. 

 

Concordância Interavaliadores e Intra-Avaliadores 

O índice de concordância interavaliadores foi estabelecido utilizando-se o 

coeficiente Kappa e considerando-se a seguinte interpretação: abaixo de 0=sem 

concordância; de 0 a 0,19=concordância pobre; de 0,20 a 0,39=concordância 

regular; de 0,40 a 0,59=concordância moderada; de 0,60 a 0,79=concordância 

substancial; de 0,80 a 1,00=concordância quase perfeita (LANDIS; KOCH, 1977). 

O índice de concordância intra-avaliadores foi estabelecido a partir da 

análise de 36 amostras, sendo 18 amostras contendo trechos de conversa 

espontânea e 18 amostras de repetição de sentenças (30% do total), utilizando-se a 

mesma interpretação descrita acima. 

 

Comparação entre as duas etapas 

A comparação entre os índices de concordância inter e intra-avaliadores 

obtidos em cada uma das etapas foi feita por meio do teste Z. 

Todas as comparações foram feitas levando-se em consideração o nível de 

significância de 5%. 
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5  RESULTADOS 

 

 

Estão apresentados, a seguir, os resultados obtidos a partir da análise 

perceptivo-auditiva das 120 amostras de fala, sendo 60 amostras com trechos de 

conversa espontânea (Primeira Etapa) e 60 amostras com trechos de repetição de 

sentenças (Segunda Etapa). Os resultados individuais obtidos na análise perceptiva 

de todas as amostras de fala estão representados na tabela do Apêndice A. 

 

Primeira Etapa – Conversa Espontânea 

Concordância intra-avaliadores 

Verificou-se que o índice de concordância intra-avaliadores quanto ao grau 

de hipernasalidade variou de moderado a substancial, conforme apresentado na 

Tabela 1. Para a avaliadora 1, a porcentagem de concordância quanto ao escore de 

hipernasalidade para a mesma amostra de fala foi de 61%, com coeficiente Kappa 

de 0,45 e para a avaliadora 3, a porcentagem de concordância também foi de 61%, 

com coeficiente Kappa de 0,44, ambos interpretados como moderado. Já para a 

avaliadora 2, a porcentagem de concordância foi de 72%, com coeficiente Kappa de 

0,60, interpretado como substancial.  

 

Tabela 1 - Concordância intra-avaliadores na análise perceptiva da hipernasalidade das amostras de 
fala contendo trechos de conversa espontânea: porcentagem de concordância (%), 
coeficiente Kappa e sua interpretação 

Avaliadoras % de Concordância Coeficiente Kappa Interpretação 

1  61 0,45 Moderada 

2 72 0,60 Substancial 

3  61 0,44 Moderada 

 

Concordância interavaliadores 

A porcentagem de amostras em que houve a concordância entre as 

avaliadoras 1 e 2 e entre as avaliadoras 2 e 3 foi de 53% e 52%, com índice Kappa 

de 0,37 e 0,34, respectivamente, ambos interpretados como regular. A porcentagem 

de concordância entre as avaliadoras 1 e 3 foi de 62%, com índice Kappa de 0,48, 
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interpretado como moderado. A porcentagem de concordância entre as três 

avaliadoras foi de 37%, com índice Kappa de 0,40, interpretado como concordância 

moderada (Tabela 2). 

 

Tabela 2 -  Concordância entre as avaliadoras na análise perceptiva da hipernasalidade das 
amostras de fala contendo trechos de conversa espontânea: porcentagem de 
concordância, coeficiente Kappa e sua interpretação 

Avaliadoras % de Concordância Coeficiente Kappa Interpretação 

1 e 2 53 0,37 Regular 

1 e 3 62 0,48 Moderada 

2 e 3 52 0,34 Regular 

1, 2 e 3 37 0,40 Regular 

 

A análise dos dados mostrou que houve concordância entre todas as 

avaliadoras quanto ao grau de hipernasalidade em 37% (22/60) das amostras e em 

56% (34/60) das amostras, houve concordância entre, pelo menos, 2 das 3 

avaliadoras. Em 7% (4/60), não houve consenso entre as avaliadoras, conforme 

demonstrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Distribuição das amostras de acordo com a porcentagem de concordância entre as 
avaliadoras quanto ao grau de hipernasalidade durante o julgamento perceptivo-
auditivo das amostras de conversa espontânea 

 

Segunda Etapa – Repetição de Sentenças 

Concordância intra-avaliadores 

Os índices de concordância intra-avaliadores quanto ao grau de 

hipernasalidade para a análise da repetição de sentenças variou de substancial a 

37% 

56% 

7% 

Todas as Avaliadoras

2 das 3 Avaliadoras

Nenhuma das avaliadoras
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quase perfeita, conforme apresentado na Tabela 3. Para duas das avaliadoras, 1 e 

3, as porcentagens de concordância quanto ao escore de hipernasalidade quando 

analisada a mesma amostra de fala, foram de 100% e 94% com coeficientes Kappa 

de 1,00 e 0,92, ambos interpretados como quase perfeito. Já para a avaliadora 2, a 

porcentagem de concordância foi de 83%, com coeficiente Kappa de 0,74, 

interpretado como substancial. 

 

Tabela 3 - Concordância intra-avaliadores na análise perceptiva da hipernasalidade das amostras de 
fala contendo repetição de sentenças: porcentagem de concordância, coeficiente Kappa e 
sua interpretação 

Avaliadoras % de Concordância Coeficiente Kappa Interpretação 

1  100 1,00 Quase Perfeita 

2 83 0,74 Substancial 

3  94 0,92 Quase Perfeita 

 

Concordância interavaliadores 

Verificou-se que a porcentagem de amostras em que houve a concordância 

entre as avaliadoras 1 e 2 e entre as avaliadoras 1 e 3 foi de 60% e 58%, com índice 

Kappa de 0,43 e 0,42, respectivamente, ambos interpretados como moderado. A 

porcentagem de concordância entre as avaliadoras 2 e 3 foi de 50%, com índice 

Kappa de 0,31, interpretado como regular. A porcentagem de concordância entre as 

três avaliadoras foi de 37%, com índice Kappa de 0,37, interpretado como 

concordância regular (Tabela 4). 

 

Tabela 4 -  Concordância entre as avaliadoras na análise perceptiva da hipernasalidade das 
amostras de fala contendo repetição de sentenças: porcentagem de concordância, 
coeficiente Kappa e sua interpretação 

Avaliadoras % de Concordância Coeficiente Kappa Interpretação 

1 e 2 60 0,43 Moderada 

1 e 3 58 0,42 Moderada 

2 e 3 50 0,31 Regular 

1, 2 e 3 37 0,38 Regular 
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A análise dos dados mostrou que, no julgamento das amostras com 

repetição de sentenças, houve concordância entre as três avaliadoras em 37% 

(22/60), em 34% (57/60) das amostras, houve concordância em pelo menos 2 das 3 

avaliadoras e, em 6% (4/60), não houve consenso entre as avaliadoras, conforme 

demonstrado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Distribuição das amostras de acordo com a porcentagem de concordância entre as 

avaliadoras quanto ao grau de hipernasalidade durante o julgamento perceptivo-
auditivo das amostras de repetição de sentenças 

 

Comparação dos coeficientes de concordância entre as duas etapas  

Análise Intra-avaliadores  

Conforme demonstrado na Tabela 5, o coeficiente de concordância intra-

avaliadores quanto ao grau de hipernasalidade obtido após a análise das amostras 

de fala contendo a repetição de sentenças foi significativamente maior que aquele 

observado nas amostras contendo trechos de conversa espontânea na maioria das 

comparações. Para a avaliadora 1, houve aumento da proporção de amostras em 

que houve concordância entre as duas análises de 61% (conversa espontânea) para 

100% (repetição de sentenças), com aumento do coeficiente Kappa de 0,45, 

interpretado como moderado para 1,00, interpretado como quase perfeito, para 

conversa espontânea e repetição de sentenças, respectivamente, sendo esta 

diferença estatisticamente significante (p<0,001). Para a avaliadora 2 verificou-se, 

também, um aumento da proporção de concordância entre as duas análises de 72% 

(conversa espontânea) para 83% (repetição de sentenças), com aumento do 

coeficiente Kappa de 0,60 para 0,74 para conversa espontânea e repetição de 

sentenças, respectivamente, ambos interpretados como substancial. Não houve 

diferença estatisticamente significante neste caso (p=0,590). Já para a avaliadora 3, 
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6% 
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observou-se aumento da proporção de concordância dos seus julgamentos entre as 

duas etapas de 61% (conversa espontânea) para 94% (repetição de sentenças), 

com aumento estatisticamente significante (p=0,006) do coeficiente Kappa de 0,44, 

interpretado como moderado para 0,92, interpretado como quase perfeito para 

conversa espontânea e repetição de sentenças, respectivamente. 

 

Tabela 5 - Comparação estatística entre os coeficientes de concordância intra-avaliadores na análise 
perceptiva da hipernasalidade de ambas as amostras de fala (conversa espontânea e 
repetição de sentenças: porcentagem de concordância (%), coeficiente Kappa e sua 
interpretação) 

 Conversa Espontânea  Repetição de Sentenças 

Avaliadoras 
% de 

Concordância 
Coeficiente 

Kappa 
Interpretação  

% de 
Concordância 

Coeficiente 
Kappa 

Interpretação 

1 61 0,45 Moderada  100 1,00 Quase Perfeita 

2 72 0,60 Substancial  83 0,74 Substancial 

3 61 0,44 Regular  94 0,92 Quase Perfeita 

Conversa espontânea vs Repetição de sentenças – Teste Z para comparação entre os Coeficientes Kappa: avaliadora 1 
(p<0,001); avaliadora 2 (p=0,590); avaliadora 3 (p=0,006). 

 

A comparação estatística dos coeficientes de concordância intra-

avaliadores está ilustrada na Figura 3. 

 

 
* Conversa espontânea vs Repetição de sentenças: diferença estatisticamente significante – teste Z 

avaliadora 1(p<0,001) e avaliadora 3 (p=0,006). Diferença não significante: avaliadora 2 (p=0,590). 

Figura 3 - Comparação estatística entre os coeficientes de concordância (índice Kappa) intra-
avaliadores quanto ao grau de hipernasalidade obtido para a conversa espontânea 
e a repetição de sentenças 
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Análise Interavaliadores  

Conforme demonstrado na Tabela 6, a proporção de amostras em que 

houve concordância entre as três avaliadoras foi de 37% para ambos os tipos de 

amostra de fala analisados. Os coeficientes Kappa foram de 0,40 para a amostra de 

conversa espontânea e de 0,38 para a repetição de sentenças interpretados como 

concordância moderada e regular, respectivamente. A análise dos dados mostrou 

que não houve diferença estatisticamente significante entre os coeficientes de 

concordância das duas etapas (p=0,970). 

 

Tabela 6 - Comparação estatística entre os coeficientes de concordância obtidos entre as 
avaliadoras na análise perceptiva da hipernasalidade de ambas as amostras de fala 
(conversa espontânea e repetição de sentenças: porcentagem de concordância (%), 
coeficiente Kappa e sua interpretação) 

 Conversa Espontânea  Repetição de Sentenças 

Avaliadoras 
% de 

Concordância 
Coeficiente 

Kappa 
Interpretação 

 % de 
Concordância 

Coeficiente 
Kappa 

Interpretação 
 

1 e 2 53 0,37 Regular  60 0,43 Moderada 

1 e 3 62 0,48 Moderada  58 0,42 Moderada 

2 e 3 52 0,34 Regular  50 0,31 Regular 

1, 2 e 3 37 0,40 Moderada  37 0,38 Regular 

 

Analisando-se separadamente o coeficiente de concordância entre os 

pares de avaliadoras, verificou-se que entre as avaliadoras 1 e 2, houve aumento 

da proporção de amostras com concordância entre elas de 53% para 60%, com 

aumento do coeficiente de concordância de 0,37 (conversa espontânea) 

interpretado como regular para 0,43 (repetição de sentenças) interpretado como 

moderado, porém esta diferença não foi estatisticamente significante (p=0,628). 

Para as avaliadoras 1 e 3, observou-se ligeira redução na proporção de amostras 

em que houve concordância entre elas de 62% para 58%, sendo os coeficientes de 

concordância 0,48 e 0,42 para conversa espontânea e repetição de sentenças, 

respectivamente, ambos interpretados como moderado. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre estes coeficientes de concordância (p=0,633). A 

comparação entre as avaliadoras 2 e 3 mostrou que também houve ligeira redução 

na proporção de amostras em que houve concordância entre elas de 52% para 

50%, com coeficiente de concordância de 0,34 para conversa espontânea e de 



5 Resultados 49 

0,31 para repetição de sentenças, ambos interpretados como regular, sendo que a 

diferença não foi estatisticamente significante (p=0,876). A comparação estatística 

dos coeficientes de concordância entre as avaliadoras está ilustrada na Figura 4. 

 

 
Conversa espontânea vs Repetição de sentenças: diferença estatisticamente não significante – teste Z. Avaliadoras 1, 
2 e 3 (p=0,970), avaliadoras 1 e 2 (p=0,628), avaliadoras 1 e 3 (p=0,633) e avaliadoras 2 e 3 (p=0,876). 

Figura 4 - Comparação estatística ente os coeficientes de concordância (índice Kappa) entre as 
avaliadoras quanto ao grau de hipernasalidade obtido para a conversa espontânea e a 
repetição de sentenças 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

O principal critério para a tomada de decisões quanto à necessidade de 

tratamento da função velofaríngea de indivíduos com fissura palatina está 

diretamente relacionado à percepção dos aspectos que envolvem a fala, ainda que 

os métodos instrumentais sejam indispensáveis para a avaliação do mecanismo 

velofaríngeo. O ouvido humano e sua habilidade de processar e interpretar aquilo 

que é percebido é o árbitro final do resultado de fala (KENT, 1996; KEUNING; 

WIENEKE; DEJONCKERE, 1999; BRUNNEGÅRD, 2008). 

Dentre os parâmetros perceptivos universais que caracterizam a fala de 

indivíduos com fissura palatina, a hipernasalidade é o mais frequentemente 

observado (LOHMANDER; OLSSON, 2004; HENNINGSSON et al., 2008). Contudo, 

de todas as dimensões perceptivas utilizadas para discriminar a fala normal da 

anormal, nenhum sintoma é mais difícil de julgar de modo confiável, do que a 

hipernasalidade (WATTERSON et al., 2007) o que torna desafiador, para os 

fonoaudiólogos, o processo de avaliação deste sintoma (GERRAT et al., 1993; 

KREIMAN et al., 1993; KEUNING; WIENEKE; DEJONCKERE, 1999; SWEENEY, 

2011; PEREIRA; SELL; TUOMAINEN, 2013; BRITTON et al., 2014; OLIVEIRA, 

2014). Sabe-se que o tipo de amostra de fala é um dos fatores que pode ter 

influência sobre o julgamento perceptivo da hipernasalidade. Por este motivo, 

clínicos e pesquisadores da área defendem a padronização dos vários aspectos a 

serem investigados na avaliação perceptivo-auditiva, dentre eles a amostra de fala, 

na tentativa de minimizar os erros e variações no seu julgamento e possibilitar 

estudos inter-centros (HENNINGSSON, et al., 2008; SWEENEY; SELL, 2008; 

JOHANNISSON; LOHMANDER; PERSSON, 2013; BRITTON et al., 2014). 

O presente estudo investigou a influência do tipo de amostra de fala - 

conversa espontânea e repetição de sentenças - sobre o julgamento perceptivo da 

hipernasalidade de indivíduos com fissura de palato reparada. Em última análise, a 

proposta do estudo foi investigar qual amostra de fala torna o julgamento da 

hipernasalidade mais confiável no que se refere aos coeficientes de concordância 

inter e intra-avaliadores. 
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Para tanto, três fonoaudiólogas com experiência na avaliação de fala de 

indivíduos com insuficiência velofaríngea analisaram as amostras de fala e 

classificaram o grau de hipernasalidade, de forma individual, utilizando seus próprios 

padrões, em duas etapas. Primeiramente foi realizado o julgamento das amostras de 

fala de indivíduos com fissura de palato reparada contendo trechos de conversa 

espontânea e, posteriormente, o julgamento das amostras dos mesmos indivíduos 

contendo a repetição de sentenças. 

A análise dos dados mostrou que a concordância intra-avaliadores obtida a 

partir da análise das amostras de conversa espontânea variaram de moderada a 

substancial (índices de 0,44 a 0,60, respectivamente). Já para as amostras com 

repetição de sentenças, a concordância intra-avaliadores foi maior, variando de 

substancial a quase perfeita (de 0,74 a 1,00, respectivamente).  

Altos coeficientes de concordância intra-avaliadores também foram 

verificados em outros estudos realizados no HRAC-USP utilizando repetição de 

sentenças e vocábulos padronizados. Brandão et al. (2011) e Scarmagnani (2013), 

por exemplo, encontraram índices que variaram de substancial a quase perfeito, 

Barbosa et al. (2013) e Oliveira (2014) verificaram índices de moderado a quase 

perfeito, Ferlin (2014) observou índice de concordância regular a quase perfeito e 

Brustello (2011) encontrou índices que variaram de moderado a substancial na 

análise intra-avaliadores. No que se refere à literatura internacional, Doteval et al. 

(2002) relataram índice de concordância quase perfeito e, outros estudos, como de 

Persson et al. (2002), Persson, Lohmander e Elander (2006) e Lohamander et al. 

(2012) mostraram porcentagem de concordância intra-avaliadores acima de 80%. 

Diferentemente do que foi encontrado no presente estudo, Ferreira (2011), verificou 

índice de concordância intra-avaliadores quase perfeito utilizando amostra de fala 

espontânea e fala automática (contagem de 1 a 10). A autora investigou os 

resultados de ressonância após a palatoplastia primária de crianças na faixa etária 

entre 4 e 15 anos de idade. O fato da maioria destas crianças (70%) não apresentar 

hipernasalidade pode ter influenciado os altos índices de concordância. De forma 

semelhante, Brunnegård, Lohmander e van Doorn (2012), com o objetivo de 

comparar escores de nasalância com os resultados da avaliação perceptiva da fala 

(conversa espontânea e repetição de sentenças), encontraram, a partir da análise 

intra-avaliadores de ouvintes experientes, valores de porcentagem de concordância 
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exata que variaram de 62,5% a 100% para conversa espontânea e 75% a 100% 

para repetição de sentenças. Segundo os autores, tal diferença não foi alta, 

provavelmente, devido à ordem de apresentação das amostras (primeiro a repetição 

de sentenças, depois a conversa espontânea). 

Outros estudos também avaliaram amostras de fala contendo a conversa 

espontânea, no entanto, a maioria deles analisou os resultados agrupando os 

diferentes tipos de amostras de fala, o que dificulta a comparação com os resultados 

do presente estudo. Persson, Lohmander e Elander (2006), por exemplo, mostraram 

porcentagem de concordância intra-avaliadores entre 58% e 92%, Brunnegard e 

Lohmander (2007) mostraram índices que variaram de moderado a quase perfeito, 

John et al. (2006), Sweeney e Sell (2008) e Sell et al. (2009) de moderado a 

substancial e, Bradford et al. (1964) verificaram índices de concordância não tão 

expressivos que variaram de pobre a regular. 

A comparação entre os índices de concordância intra-avaliadores obtidos 

nas análises de conversa espontânea e de repetição de sentenças no presente 

estudo mostrou concordância significativamente maior nos julgamentos de amostras 

de fala contendo a repetição de sentenças para duas das três avaliadoras, que 

passaram de moderada a quase perfeita para a avaliadora 1 e de regular a quase-

perfeita para a avaliadora 3. Para a avaliadora 2 o índice de concordância não se 

alterou, sendo substancial nas duas análises realizadas. Estes resultados sugerem 

que a amostra de fala contendo repetição de sentenças, melhorou de alguma forma, 

a consistência do julgamento perceptivo de um mesmo avaliador. Isto pode ser 

justificado pelo que tem sido discutido na literatura, ou seja, o julgamento da 

hipernasalidade em conversa espontânea muitas vezes se torna mais difícil devido à 

influência de diversos fatores, tais como, contexto e ritmo de fala, entonação e 

outros aspectos de fala coexistentes como, por exemplo, a articulação 

compensatória. Segundo a literatura, na presença de outros sintomas de fala torna-

se difícil para o ouvinte isolar a hipernasalidade levando, muitas vezes, à sua 

classificação como mais grave (HENNINGSON et al., 2008; LOHMANDER et al., 

2009; LEE; WHITEHILL; CIOCCA, 2009; PEREIRA; SELL; TUOMAINEN, 2013; 

KUMMER, 2014). Além disso, alguns autores acreditam que nem sempre existe uma 

clara distinção entre os sintomas de fala caracterizados como obrigatórios como a 
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hipernasalidade, por exemplo, e as articulações compensatórias (BRITTON et al., 

2014).  

No presente estudo, cerca de 50% (30/60) das amostras de conversa 

espontânea apresentavam outros distúrbios obrigatórios de fala, tais como emissão 

de ar nasal e fraca pressão aérea intraoral, 35% (21/60) apresentavam articulação 

compensatória e 7% (4/60) sintomas vocais. Já nas amostras com repetição de 

sentenças, essa porcentagem se manteve para os sintomas vocais e foi reduzida 

para 30% (18/60) no que diz respeito à presença de outros distúrbios obrigatórios e 

de articulação compensatória. O fato da amostra de fala com repetição de sentenças 

apresentar menor proporção de sintomas de fala coexistentes pode ter facilitado e, 

assim, tornado mais confiável, a análise e o julgamento da hipernasalidade.  

Ainda que alguns autores como Kuehn e Moller (2000) ressaltem que a 

conversa espontânea é um importante instrumento para a avaliação perceptiva da 

articulação e da hipernasalidade pelo fato deste tipo de amostra de fala refletir o 

cotidiano do indivíduo, o uso da repetição de sentenças facilita a análise perceptiva 

da fala por constituir um tipo de amostra de fala mais preciso. Autores como Sell e 

colaboradores (SELL 2005; SELL et al., 2009) defendem o uso de sentenças para 

este propósito e enfatizam que este tipo de amostra de fala permite, ainda, o 

controle do conteúdo fonético e a comparação entre elas. Pela mesma razão, 

Henningsson et al. (2008), quando propuseram os parâmetros universais para a 

documentação dos resultados de fala de indivíduos com fissura palatina, 

recomendaram o uso da repetição de sentenças e de palavras isoladas para o 

julgamento perceptivo da hipernasalidade, as quais são amostras comparáveis, 

também, entre diferentes línguas, desde que o contexto fonético seja similar. Estes 

pesquisadores sugeriram que amostras de fala contendo conversa espontânea 

sejam utilizadas para a classificação de outros aspectos que não o grau de 

hipernasalidade, como por exemplo, as desordens de voz e a aceitabilidade e 

inteligibilidade de fala. 

Segundo Johanninsson, Lohmander e Persson (2013) o tipo de material de 

fala e a técnica de elicitação são fatores que podem influenciar a determinação do 

escore de inteligibilidade de fala obtido em uma avaliação perceptiva e que 

diferenças articulatórias significativas podem existir entre a produção de 

determinada palavra a partir da repetição de uma lista de sentenças e da mesma 
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palavra a partir da conversa espontânea. Pode-se especular, assim, que a elicitação 

da amostra de fala por meio de repetição de sentenças tenha facilitado a percepção 

da hipernasalidade. No caso da repetição de sentenças, o indivíduo que está sendo 

avaliado tende a reproduzir a fala de forma semelhante à de seu avaliador fazendo 

com que controle melhor o ritmo de fala e a articulação, na tentativa de produção 

correta dos fones, o que não ocorre na conversa espontânea (SELL, 2005). 

No que se refere aos índices de concordância interavaliadores, os 

coeficientes obtidos variaram de regular a moderado, tanto para as amostras de fala 

contendo trechos de conversa espontânea (índices entre 0,34 e 0,48), quanto para 

amostras de repetição de sentenças (índices de 0,31 a 0,43). A comparação 

estatística entre os índices de concordância dos dois tipos de amostra de fala 

mostrou que, embora se tenha verificado uma ligeira redução do índice de 

concordância obtido no julgamento das amostras de repetição de sentenças, 

diferença estatisticamente significativa não foi verificada. 

Coeficientes semelhantes já foram encontrados em estudos anteriores 

realizados no HRAC-USP e, também, constatados na literatura internacional para 

ambos os tipos de amostra de fala Barbosa (2011) e Brustello (2011), observaram 

índices de concordância que variaram de regular a moderado, Ferreira (2011) 

verificou índices de concordância que variaram de regular a substancial, 

Scarmagnani (2013) encontrou índice moderado e Ferlin (2014) verificou índice de 

concordância regular na análise interavaliadores. No que se refere à literatura 

internacional, vários autores também verificaram modestos coeficientes de 

concordância e de correlação nas comparações interavaliadores. John et al. (2006), 

Brunnegård e Lormander (2007), Sell et al. (2009) e Brunnegård, Lohmander e van 

Doorn (2012) verificaram concordância moderada na classificação da 

hipernasalidade julgada por diferentes avaliadores. Já Sweeney e Sell (2008) e 

Brunnegård (2008) verificaram índices de concordância de moderado a substancial 

para o julgamento da hipernasalidade por avaliadores experientes. 

Estes resultados confirmam o que já está bem estabelecido na literatura, de 

que a obtenção de um alto índice de concordância entre diferentes avaliadores no 

julgamento da hipernasalidade, utilizando seus padrões internos pode ser difícil pelo 

fato de se tratar de um sintoma perceptivo caracterizado como uma sensação e 

considerado o mais difícil de obter alta confiabilidade (KEUNING; WIENEKE; 
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DEJONCKERE, 1999; CHAN; YIU; 2002; WATTERSON et al., 2007; LEE; 

WHITEHILL; CIOCCA, 2009). Segundo Keuning, Wieneke e Dejonckere (1999), 

menores índices de concordância interavaliadores são mais observados devido aos 

padrões internos diferirem entre diferentes ouvintes. Estes autores referiram, até 

mesmo, que julgamentos dos sintomas de fala feitos por diferentes avaliadores não 

são comparáveis e que a experiência na avaliação de indivíduos com fissura 

palatina não garante uma alta concordância. 

Contudo, até o momento, nenhum outro estudo da literatura comparou a 

classificação do grau de hipernasalidade em diferentes tipos de amostra de fala de 

um mesmo indivíduo. O que mais se assemelha ao que foi realizado no presente 

estudo é o trabalho de Klintö et al. (2011) que compararam, dentre outros, o tipo de 

amostra de fala, porém por meio de transcrição fonética e, também, o trabalho de 

Brunnegård et al. (2012) que estudaram a repetição de sentenças e a conversa 

espontânea, mas neste caso os autores compararam os resultados dos escores de 

nasalância das amostras contendo a repetição de sentenças com o julgamento 

perceptivo de todas as amostras de fala. O que torna inédito o resultado do presente 

estudo é a constatação de que, independente da amostra de fala de um mesmo 

indivíduo (conversa espontânea ou repetição de sentenças) os índices de 

concordância entre diferentes avaliadores permanecem reduzidos. Em outras 

palavras, no que se refere à hipernasalidade, o tipo de amostra de fala analisada 

não melhora a confiabilidade do julgamento entre diferentes avaliadores. 

Um dos fatores que pode explicar tal resultado é o tipo de escala utilizada 

para a classificação da hipernasalidade. No presente estudo, assim como na maioria 

dos estudos da literatura, utilizou-se a escala de intervalos iguais. Tal método tem 

sido o mais utilizado tanto em pesquisas quanto na prática clínica (BRANCAMP; 

LEWIS; WATTERSON, 2010; BRESSMANN; SELL, 2014). No entanto, devido à 

natureza psicofísica da nasalidade alta concordância interavaliadores tem sido difícil 

de ser alcançada utilizando este método (ZRAICK; LISS, 2000; WHITEHILL; LEE; 

CHUN, 2002). Isto porque esta escala divide as diferentes categorias de 

classificação do sintoma de fala em intervalos iguais e os ouvintes tendem a 

subdividir, especialmente a extremidade inferior da escala, em intervalos menores. 

Segundo Stevens (1975) os ouvintes não percebem igualmente os intervalos entre 

as diferentes categorias da escala. Assim, é possível que este tipo de escala não 
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represente um método eficaz de classificação da hipernasalidade, até mesmo para 

avaliadores experientes. 

A literatura já mostrou, anteriormente, que é difícil obter alta concordância no 

julgamento perceptivo do sintoma de fala que se encontra muito próximo do limite de 

normalidade, como é o caso da hipernasalidade leve e que a concordância entre 

diferentes avaliadores e a confiabilidade do julgamento perceptivo dos ouvintes é 

maior quando o sintoma de fala é classificado nas categorias localizadas nos dois 

extremos da escala (RABINOV et al., 1995; LEE; WHITEHILL; CIOCCA, 2009). Isto 

foi verificado no presente estudo e pode, também, explicar os resultados 

encontrados. Embora não tenha sido objetivo deste estudo, verificou-se que a 

concordância entre as avaliadoras foi menor nas amostras de fala classificadas com 

hipernasalidade leve nos dois tipos de amostra de fala estudados, com coeficiente 

Kappa de 0,27 (regular) e de 0,19 (pobre) para as amostras de fala contendo trechos 

de conversa espontânea e repetição de sentenças, respectivamente. Maiores 

índices de 0,48 e 0,57 foram verificados na categoria ausência de hipernasalidade, 

de 0,38 e 0,35 para as amostras classificadas com hipernasalidade moderada e de 

0,48 e 0,31 para a categoria hipernasalidade grave, em trechos de conversa 

espontânea e repetição de sentenças, respectivamente. Segundo Rabinov et al. 

(1995), a confiabilidade da classificação do sintoma de fala aumenta, conforme 

aumenta a gravidade do mesmo. Isto acontece, provavelmente, porque é mais fácil 

classificar o sintoma quando o problema é mais grave e, portanto, óbvio, o que pode 

ocorrer, também, na ausência do sintoma. Além disso, de modo geral nestes casos, 

outras alterações de fala raramente coexistem na mesma amostra, facilitando, assim 

a sua análise (LEE; WHITEHILL; CIOCCA, 2009). 

Muito se discute sobre as estratégias empregadas para minimizar as 

divergências de julgamento perceptivo entre diferentes avaliadores, como a 

utilização de treinamento prévio até mesmo para ouvintes experientes (SELL et al., 

2005; AWAN; LAWSON, 2009; LEE; WHITEHILL; CIOCCA, 2009; EADIE; 

KAPSNER-SMITH, 2011; OLIVEIRA, 2014). Ainda que a literatura defenda tal 

estratégia para melhorar a confiabilidade da classificação dos sintomas de fala na 

avaliação perceptiva, optou-se por utilizar, no presente estudo, o julgamento das 

amostras de fala com repetição de sentenças feito com base nos critérios próprios 

de cada avaliadora sem nenhum treinamento prévio ou uso de referência externa 
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(âncoras). Isto para evitar que outra variável, que não o tipo de amostra de fala, 

pudesse influenciar a confiabilidade do julgamento perceptivo da hipernasalidade e, 

também, pelo fato de não ser possível utilizar modelos de referência no julgamento 

de amostra de conversa espontânea, visto que a amostra de fala foi obtida a partir 

de respostas pessoais às perguntas feitas. 

Em suma, a comparação estatística dos índices de concordância intra-

avaliadores entre as duas etapas, mostrou maiores índices de concordância nas 

amostras de fala contendo repetição de sentenças do que nas amostras de conversa 

espontânea para as três avaliadoras, com diferença estatisticamente significante 

para duas delas. Por outro lado, no que se refere à comparação interavaliadores, 

não se verificou diferença significativa entre as amostras de repetição de sentenças 

e de conversa espontânea. Este resultado sugere que a repetição de sentenças 

favorece de alguma forma, a consistência dos julgamentos de um mesmo avaliador, 

mas este efeito não é suficiente para aumentar a concordância entre os diferentes 

avaliadores. Os resultados do presente estudo reforçam a importância e a 

necessidade da adoção da prática constante do treinamento auditivo dos ouvintes 

nos centros de pesquisa e de atendimento a indivíduos com fissura palatina, 

corroborando com a conclusão de estudo anterior realizado no Laboratório de 

Fisiologia (OLIVEIRA, 2014). Tal iniciativa tem como finalidade padronizar os 

critérios de avaliação e calibrar os profissionais na tentativa de se obter resultados 

mais confiáveis e comparáveis no que se refere à avaliação perceptiva dos sintomas 

de fala. Um exemplo disto é a força-tarefa Brasilcleft, iniciada com o objetivo de se 

criar e padronizar protocolos de avaliação e documentação clínica tomando por base 

outros grupos internacionais, tais como, o Eurocleft, Americleft, Scandcleft, 

Indiancleft, Japancleft e que tem buscado, dentre outras metas, a definição da 

amostra de fala mais apropriada para avaliar os sintomas de fala relacionados à 

fissura palatina. 
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7  CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados do presente estudo permitiram concluir que a repetição de 

sentenças favoreceu a confiabilidade do julgamento perceptivo da hipernasalidade 

de um mesmo avaliador, visto que a concordância intra-avaliadores na análise desta 

amostra de fala foi maior. No entanto, o tipo de amostra de fala não influenciou a 

concordância entre diferentes avaliadores. 
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APÊNDICE A - Resultados individuais obtidos da análise perceptiva de todas as 

amostras de fala pelas três avaliadoras 

 

 

 
Sujeito 

Conversa Espontânea Repetição de Sentenças 

Avaliadora 1 Avaliadora 2 Avaliadora 3 Avaliadora 1 Avaliadora 2 Avaliadora 3 

01 4 4 3 4 4 3 

02 3 3 2 2 3 2 

03 3 2 3 2 1 2 

04 1 1 1 1 1 1 

05 4 4 4 4 4 4 

06 3 2 2 3 1 2 

07 3 3 2 3 2 3 

08 3 4 3 3 3 4 

09 1 2 1 1 1 1 

10 2 2 2 1 1 1 

11 3 3 3 3 2 3 

12 2 1 1 2 1 3 

13 1 2 2 1 1 1 

14 2 2 2 2 2 3 

15 3 2 1 2 2 1 

16 2 1 1 1 1 2 

17 2 2 2 2 1 2 

18 1 2 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 

20 3 1 2 1 1 3 

21 3 3 3 3 3 3 

22 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 

24 1 3 3 1 2 3 

25 1 1 1 1 1 1 

26 2 2 3 2 2 3 

27 2 1 2 2 1 1 

28 1 1 2 1 1 2 

29 3 3 3 4 3 3 

30 2 2 1 1 2 2 

31 3 3 3 3 3 2 

32 4 2 3 4 3 3 

33 1 1 1 1 1 2 

34 1 1 1 1 1 1 

35 1 2 1 1 1 1 

36 1 2 1 1 2 1 

37 2 2 2 1 1 1 

38 4 3 3 4 3 3 

39 1 2 1 1 2 2 

40 1 1 1 1 1 1 

41 3 2 3 3 2 3 

42 2 2 2 2 2 3 

43 4 1 4 3 2 3 

44 2 1 1 1 1 1 

45 4 2 4 4 1 4 

46 1 3 2 2 2 2 

47 3 4 3 3 3 3 

48 3 3 3 3 2 3 

49 4 4 3 3 3 3 

50 2 1 2 2 2 2 

51 4 4 3 3 3 3 

52 4 4 3 3 4 3 

53 2 1 2 2 1 2 

54 2 4 2 3 3 3 

55 4 4 4 3 4 4 

56 4 3 4 4 3 3 

57 1 1 1 1 1 1 

58 1 2 2 1 1 2 

59 3 3 4 3 1 4 

60 2 1 3 3 1 3 
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ANEXO A - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos 
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ANEXO B - Carta explicativa a ser entregue às avaliadoras 

 

                                                                                                       

 
                       Laboratório de Fisiologia 
 
 

Cara Avaliador, 
 
Primeiramente, gostaríamos de agradecer por sua disponibilidade em 

participar desta pesquisa.  

Junto com esta carta, segue um CD contendo amostras de fala de pacientes 

do HRAC-USP que farão parte do estudo: “Influência da amostra de fala no 

julgamento perceptivo da hipernasalidade” e uma ficha para ser preenchida por 

você com os resultados de sua análise. 

Recomendamos que a análise deste CD seja feita em local silencioso, 

utilizando um computador (ou notebook) e fones de ouvido, se possível, a fim de que 

todas as avaliadores ouçam as gravações com qualidade semelhante de som. Você 

poderá repetir as gravações quantas vezes se fizerem necessárias e, também, poderá 

ajustar o volume de áudio conforme desejar. Solicitamos que as análises sejam 

realizadas individualmente. 

 

Orientações para preenchimento da ficha de julgamento: 

 

- A hipernasalidade deverá ser classificada em escala de 4 pontos, sendo 1=ausência 

de hipernasalidade (ressonância equilibrada), 2=hipernasalidade leve, 

3=hipernasalidade moderada, 4=hipernasalidade grave.  

- Assinale com um “X” na coluna correspondente ao seu julgamento perceptivo. 

 

Qualquer dúvida favor entrar em contato no ramal 358066 ou 358137; ou, 

ainda, através do e-mail: natalialeite@usp.br 

 
Atenciosamente, 

Maria Natália Leite de Medeiros 
 
 
 

Rua Silvio Marchione, 3-20  Bauru  SP  Brasil  
                                                                                                                 caixa postal 1501  cep 17.012-900  

                                                                                                                                                             tel. 55 14 3235 
8137 
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ANEXO C - Ficha para preenchimento dos resultados da análise perceptivo-auditiva 

da hipernasalidade a ser realizada pelas avaliadoras 

 

 
                         Laboratório de Fisiologia 

 
 

Faixa 

Hipernasalidade 

Ausente Leve Moderada Grave 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     
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