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RESUMO

A falta de informação dos profissionais da área da Saúde, principalmente os de
Odontologia, quanto à indicação do obturador faríngeo (OF) e do processo de sua
confecção limita as possibilidades de se ampliar o tratamento da disfunção
velofaríngea (DVF) em pacientes com fissura palatina e, consequentemente, as
possibilidades da melhora de fala para estes pacientes. Objetivos: 1) Desenvolver
um material multimídia (vídeo) sobre o uso do OF para o tratamento da DVF; 2)
Avaliar o conhecimento de alunos de 4º de Odontologia, antes e após o acesso ao
material. Material e Métodos: O estudo foi dividido em duas fases: 1) elaboração do
material em mídia eletrônica, incluindo o planejamento e desenvolvimento do roteiro,
a seleção dos participantes e o desenvolvimento de um questionário com 17
questões do tipo “Falso ou Verdadeiro” para avaliação do material pelos alunos; 2)
apresentação do material para os alunos e resposta ao questionário. Participaram do
estudo 31 alunos do 4º ano de Odontologia da FOB/USP, após terem assinado o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os alunos responderam às questões
do questionário, antes de assistirem ao vídeo e imediatamente após o terem
assistido. Todo o processo ocorreu em sala de aula, demorando 35 minutos.
Resultados: O vídeo pronto e editado teve duração de 6 minutos. Os alunos
acertaram uma média de 83% das questões antes de assistirem ao vídeo,
aumentando os acertos para 95% após o acesso. Dentre estes acertos, os
referentes às perguntas 1, 4 e 8 mostraram significância estatística. Conclusão: O
material multimídia elaborado teve um impacto positivo no entendimento dos alunos
de Odontologia quanto ao tratamento da DVF em indivíduos com fissura palatina,
por meio de obturador faríngeo.

Palavras-chave: Fissura Palatina. Disfunção Velofaríngea. Tecnologia Educacional.
Prótese de Palato. Obturador Faríngeo. Avaliação.

ABSTRACT

The lack of information among health professionals, especially dentists about
the indication of pharyngeal obturator prosthesis and the process of its fabrication,
restrict these professionals to the possibility of expanding the knowledge of
velopharyngeal dysfunction (VPD) treatment in patients with cleft palate, and
consequently the possibilities of speech improvement for these patients. Objectives:
1) Develop a multimedia material (video) about the use of pharyngeal obturator for
VPD treatment; 2) Evaluate the knowledge of dentistry students, before and after
access to the material. Methods: The study was divided in two phases: 1)
elaboration of the material in an electronic media, including planning and
development of script, selection of participants, and development of a questionnaire
with 17 “True or False” questions to evaluate the material by the students; 2)
presentation of the material to the students and questionnaire reply. Thirty one senior
dentistry undergraduate students from FOB/USP participated of this study after
signing the Consent Form. The students answered the 17 questions before watching
the video and immediately after watching it. The entire process lasted 35 minutes in
their own classroom at the university. Results: The edited video lasted 6 minutes.
The students scored an average of 83% of the questions before watching the video,
increasing the hits to 95% after watching it. The difference between the answers for
the questions #1, #4, and #8 was statistically significant. Conclusion: The video had
a positive impact on students’ understanding regarding to the VPD treatment in cleft
palate patients by means of pharyngeal obturator.

Keywords: Cleft Palate. Velopharyngeal Dysfunction. Educational Technology.
Palatal Prosthesis. Pharyngeal obturator. Evaluation.
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1 INTRODUÇÃO

É estimado que 5% a 43% das crianças com fissura palatina apresentarão
disfunção velofaríngea (DVF) após a cirurgia para correção da fissura de palato
(CABLE et al., 2004; PEARSON; KIRSCHNER, 2011; WILLIAMS et al., 2011). A
DVF leva a uma comunicação anormal entre as cavidades oral e nasal durante a
fala. Indivíduos com DVF apresentam inteligibilidade de fala prejudicada pela
hipernasalidade (fala fanhosa), emissão de ar nasal, fraca pressão intraoral e
distúrbios articulatórios (KUMMER, 2014; DUTKA; PEGORARO-KROOK, 2014).
Nestes casos, a DVF pode ocorrer porque há pouco tecido no palato mole
(insuficiência velofaríngea) ou porque há pouca/nenhuma mobilidade das
estruturas velofaríngeas (erros de aprendizagem ou hipodinamismo das paredes
faríngeas), ou pela combinação dessas etiologias.
O tratamento de escolha para a correção da insuficiência velofaríngea
geralmente é a cirurgia, associada à fonoterapia quando necessária. Contudo,
muitas

vezes,

a

cirurgia

pode

ser

contraindicada,

permanente

ou

temporariamente, quando esta não tiver bom prognóstico para a melhora de fala
(KEYF; SAHIÚN; ASLAN, 2003; MARSH, 2004). A indicação de um obturador
faríngeo para a correção da insuficiência velofaríngea é a alternativa de
tratamento para pacientes que não podem ou não querem ser submetidos à
cirurgia e para aqueles com velofaringe hipodinâmica (DUTKA; PEGORAROKROOK, 2014).
A estreita relação entre as áreas de Odontologia e de Fonoaudiologia tem
mostrado que muitos pacientes podem se beneficiar do uso obturador faríngeo
quando a cirurgia não pode ser indicada. Isso acontece porque a escolha da
técnica cirúrgica mais adequada depende da quantidade de movimento das
paredes faríngeas, o que nestes casos é pobre ou até mesmo inexistente.
Portanto, a indicação do obturador faríngeo temporário (ou permanente)
associado a um programa de fonoterapia intensiva parece ser o procedimento
mais promissor para a melhora das alterações de fala destes pacientes.
Vários métodos podem ser usados para “educar” profissionais, como por
exemplo, treinamento, cursos, workshops, seminários, etc. Os materiais
utilizados nesses programas de treinamento devem usar linguagem simples e de
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fácil compreensão. Infelizmente, a falta de informação dos profissionais da área
da Saúde, principalmente os da Odontologia, quanto à indicação do uso do
obturador faríngeo e do processo de sua confecção limita as possibilidades de se
ampliar o tratamento da DVF em pacientes com fissura palatina e,
consequentemente, limita a sua possibilidade de melhora de fala.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1. FALA E DISFUNÇÃO VELOFARÍNGEA
A fala é uma habilidade motora complexa que envolve a coordenação de
diversos grupos de músculos. Movimentos musculares responsáveis pela inspiração
e expiração interagem com os músculos da laringe, do palato mole, da língua e dos
lábios para a produção de fala. Qualquer defeito na estrutura, na posição ou no
controle motor de qualquer elemento envolvido na produção mecânica da fala altera
a qualidade do som produzido (KUMMER, 2014).
A função do mecanismo velofaríngeo (MVF) é fundamental para a produção
dos sons da fala. O MVF age como uma válvula muscular tridimensional e está
localizado entre as cavidades oral e nasal. É constituído pelo palato mole e pelas
paredes laterais e posterior da faringe. O equilíbrio da ressonância oro-nasal para a
produção da fala normal depende do funcionamento adequado do MVF (DUTKA;
PEGORARO-KROOK, 2014). O fechamento do MVF durante a fala se dá pelo
movimento para cima e para trás do palato mole, concomitantemente ao movimento
póstero-anterior da parede posterior da faringe e da constrição das paredes laterais
da faringe. A função do MVF é separar a cavidade oral da nasal durante a emissão
dos sons orais e permitir o acoplamento de ambas das cavidades durante a emissão
dos nasais (CONLEY et al., 1997; KUMMER, 2001; GENARO; YAMASHITA;
TRINDADE, 2004; PEGORARO-KROOK et al., 2010; BISPO et al., 2011; DUTKA;
PEGORARO-KROOK, 2014; KUMMER, 2014). Esse movimento sincronizado das
estruturas envolvidas no MVF é de fundamental importância para a produção de
fala, porque determina a distribuição do fluxo aéreo expiratório entre as cavidades
oral e nasal. Este aprendizado ocorre durante a aquisição dos sons da fala pela
criança já nos primeiros anos de vida (PETERSON-FALZONE; HARDIN-JONES;
KARNELL, 2001).
O indivíduo que nasce com fissura palatina enfrenta o desafio para
conseguir o fechamento do MVF. Por este motivo, a correção cirúrgica da fissura
(palatoplastía primária) deve ter como objetivo principal, não somente o fechamento
anatômico do palato, mas também o de proporcionar alongamento e mobilidade
suficientes ao palato mole para que este interaja com as paredes da faringe durante
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a produção da fala (BROWN; COHEN; RANDALL, 1983; DUMBACH, 1987;
FRANCO et al., 2012; ABDEL-AZIZ, 2013; MA et al., 2013). A idade precoce, a
técnica cirúrgica e a habilidade do cirurgião são fatores imprescindíveis para se
alcançar o sucesso desta cirurgia (WITT et al., 1998; WILLIAMS et al., 1999;
KIRSCHNER et al., 2000; TAMASHIRO, 2011; MA et al., 2013).
Uma falha no fechamento do MVF ocorre em aproximadamente 5 a 43%
(média de 20%) dos casos após a palatoplastia primária, podendo ser ainda maior
quando o paciente é operado tardiamente, ou quando a escolha da técnica cirúrgica
não considerou os aspectos relevantes à fala (WYATT et al., 1996; SELL et al, 2001;
CABLE et al., 2004; ABDEL-AZIZ, 2008; RULLO et al., 2009; NAGARAJAN;
SAVITHA; SUBRAMANIYAN, 2009; NYBERG et al., 2010; PEGORARO-KROOK et
al., 2010;; KUMMER, 2011; PEARSON; KIRSCHNER, 2011; WILLIAMS et al., 2011;
PALANDI; GUEDES, 2011; HORTIS-DZIERZBICKA; RADKOWSKA; FUDALEJ,
2012; KUMMER et al., 2012; LOHMANDER; FRIEDE; LILJA, 2012; DOUCET et al.,
2013; MAHONEY; SWAN; FISHER, 2013; WESTBERG, 2013; GART; GOSAIN,
2014; TIMBANG et al., 2014; HA et al., 2015). Esta falha é denominada de disfunção
velofaríngea (DVF) e, quando presente, leva a um acoplamento indesejável entre as
cavidades oral e nasal durante a fala, fazendo com que ar e ondas acústicas
adentrem a cavidade nasal tornando hipernasal a ressonância de fala (PEGORAROKROOK; GENARO, 1997; KUMMER, 2001; GENARO et al., 2004; KUMMER;
BRIGGSILEE, 2003; KUMMER, 2014; DUTKA; PEGORARO-KROOK, 2014). A DVF
decorrente do insucesso da palatoplastia primária pode ocorrer por uma falta de
tecido no palato (insuficiência velofaríngea) ou por pouca ou nenhuma mobilidade
das estruturas velofaríngeas, geralmente causada por erros de aprendizagem ou por
hipodinamismo das paredes faríngeas (TROST-CARDAMONE, 1989; WOO, 2012;
KUMMER, 2014; DUTKA; PEGORARO-KROOK, 2014).
O diagnóstico diferencial dos diferentes tipos de DVF é imprescindível para se
definir o tratamento adequado. Este diagnóstico é tarefa do fonoaudiólogo e inclui a
avaliação clínica (anamnese, exame físico, avaliação perceptivo-auditiva) e
instrumental (nasoendoscopia e videofluoroscopia) (KUMMER, 2001; GENARO;
YAMASHITA; TRINDADE, 2004; PENIDO et al., 2007; SIE; CHEN, 2007; DUTKA;
PEGORARO-KROOK, 2014).
As opções de tratamento para a DVF incluem a cirurgia (palatoplastia
secundária ou faringoplastia), o obturador faríngeo e a fonoterapia, embora ótimos
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resultados frequentemente requerem uma abordagem interdisciplinar para a
restauração anatômico-fisiológica do defeito (PEGORARO-KROOK et al., 2010;
AFERRI, 2011; BISPO et al., 2011; DUTKA; PEGORARO-KROOK, 2014; KUMMER,
2014).
O tratamento de escolha para a correção da insuficiência velofaríngea
geralmente é a cirurgia, associada à fonoterapia quando necessária. Contudo,
muitas vezes, a cirurgia pode ser contraindicada, ou de forma permanente ou de
forma temporária, quando esta não tiver bom prognóstico para a melhora de fala
(KEYF; SAHIÚN; ASLAN, 2003; MARSH, 2004). A indicação de um obturador
faríngeo para a correção da DVF quando a causa é a insuficiência de tecido
(insuficiência velofaríngea) é a alternativa de tratamento para pacientes que não
podem ou não querem ser submetidos à cirurgia e para aqueles com velofaringe
hipodinâmica.

2.2. OBTURADOR FARÍNGEO
O termo “obturador” é derivado do verbo latino “obturare” que significa
"fechar" (BEUMER; CURTIS; MARUNICK, 1996). A prótese obturadora de palato e o
obturador faríngeo são definidos como uma prótese maxilofacial que é usada para
fechar uma abertura de tecido congênita ou adquirida, principalmente, do palato duro
e/ou estruturas constituídas de tecido alveolar/moles (THE GLOSSARY..., 2005).
O tratamento protético da DVF requer a cooperação entre o cirurgião
dentista (geralmente o protesista) e o fonoaudiólogo (LIMA-GREGIO et al., 2011;
AFERRI, 2011; AGARWAL, et al., 2011; AFERRI; PEGORARO-KROOK, 2013). Os
obturadores faríngeos são confeccionados pelo cirurgião dentista com auxílio do
fonoaudiólogo, respeitando as diferenças anatômicas individuais de cada paciente
(AFERRI, 2011). São considerados como um tratamento protético conservador que
não interfere com os fatores de crescimento e desenvolvimento do palato e tecidos
faríngeos e podem ser adaptados aos diferentes estágios de crescimento da criança
(PINTO; DALBEN; PEGORARO-KROOK, 2007).
Os obturadores faríngeos variam quanto à localização e à natureza do
defeito ou da disfunção. Tem como finalidade controlar a emissão de ar nasal e de
energia acústica entre as cavidades oral e nasal durante a fala. Além disso, devem
prevenir o escape de alimento pelo nariz durante a deglutição, e por este motivo, a
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presença de movimento das paredes faríngeas é essencial para a reabilitação.
Indivíduos que apresentam bom movimento dessas estruturas apresentam excelente
prognóstico para conseguir fala normal com o uso do obturador faríngeo
(PEGORARO-KROOK; AFERRI; UEMEOKA, 2009).
O obturador faríngeo é constituído por três partes ou porções. A porção
anterior segue as mesmas etapas de confecção de uma prótese convencional. Esta
porção pode ser uma prótese removível (parcial, total, placa acrílica) ou uma
sobredentadura. Tem como função, como qualquer outra prótese convencional,
repor dentes ou estruturas ausentes, proporcionar uma estética aceitável e restaurar
todas as funções do sistema estomatognático, devendo ser planejada, portanto, para
atender a todas as necessidades dentárias dos pacientes, inclusive a obturação de
fístulas de palato (BLESS; EWANOWSKI; DIBBELL, 1980; REISBERG; GOLD;
DORF, 1985; ISBERG; HENNINGSSON, 1987; TACHIMURA et al., 1997; PINTO;
DALBEN; PEGORARO-KROOK, 2007; PHUA et al., 2008; COLLINS et al., 2010;
LANDHEER et al., 2010). Entretanto, os pacientes que não apresentam estes
problemas, a única função da porção anterior é proporcionar retenção ao obturador
faríngeo (REISBERG, 2004; ABREU et al., 2007). A confecção da porção anterior é
o elemento que dá estabilidade à prótese, mantendo-a em posição durante a fala e
alimentação, sem interferir com a saúde dos dentes, nem com a dos tecidos moles e
duros (PRATT; KLUEMPER; LINDSTROM, 2011). Implantes osseointegrados podem
ser usados para dar suporte e retenção mecânica ao obturador faríngeo (HARRISON,
1992; De REZENDE; AMADO, 2004).
A porção intermediária é o elemento de ligação entre a porção anterior e a
posterior. A porção posterior ou bulbo faríngeo tem a função de corrigir ou reduzir os
efeitos da DVF (MC GRATH; ANDERSON, 1990; PINTO, 1998; GOIATO; SANTOS;
VILLA, 2010). O bulbo faríngeo é utilizado quando o véu palatino não apresenta
tecido suficiente para a realização do fechamento velofaríngeo para a fala, ou
quando o paciente apresenta hipodinamismo das paredes faríngeas (WITT et al.,
1995; REISBERG, 2004; PEGORARO-KROOK; AFERRI; UEMEOKA, 2009;
GOIATO; SANTOS; VILLA, 2010). Se as paredes faríngeas apresentam movimento
normal, um espaço deverá existir entre as paredes e o bulbo quando os tecidos
estiverem em repouso. Este espaço é importante para possibilitar a respiração nasal
(SHETTY et al., 2014).
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O sucesso da reabilitação de fala por meio do obturador faríngeo ou por
meio da cirurgia depende da quantidade de movimento das paredes faríngeas
durante a fala (PEGORARO-KROOK; WILLIAMS; HENNINGSSON, 2004). Portanto,
durante a moldagem do bulbo faríngeo deve-se ter em mente que este deve ser
posicionado ao nível de maior movimento das paredes faríngeas que, geralmente
em mulheres, ocorre ao nível do plano palatino e, em homens, levemente acima do
plano palatino (MCKERNS; BZOCH, 1970). Se este for posicionado muito abaixo da
nasofaringe poderá interferir com os movimentos da língua chegando a provocar
reflexo de vômito e, se for posicionado muito acima deste ponto, pode dificultar a
respiração nasal e provocar hiponasalidade de fala (SHETTY et al., 2014). As
dimensões laterais do bulbo são determinadas pelos movimentos das paredes
faríngeas. Um bulbo bem configurado, além de possibilitar a separação das
cavidades oral e nasal durante a fala, sem interferir na respiração, possibilitará
melhores resultados de fala e maior conforto ao paciente (PINTO et al., 2003;
PEGORARO-KROOK; AFERRI; UEMEOKA, 2009; LIN; WANG; 2011). Walter (1990)
estudou a atividade faríngea em indivíduos com fissura palatina operada e reportou
que padrões de tentativas de fechamento velofaríngeo durante a fala nesses
indivíduos são complexos e variáveis; que a presença do obturador exerce uma
influência significativa no padrão de atividade e que estes deveriam ser moldados
durante a fala e não durante a deglutição, uma vez que o fechamento velofaríngeo
na deglutição tem uma atividade de pressão muito intensa.
A moldagem do bulbo faríngeo geralmente é feita na cadeira odontológica. Os
movimentos das paredes faríngeas podem ser visualizados quando o paciente emite
a vogal “a” de forma prolongada (ISBERG; HENNINGSSON, 1990). Contudo, há
limitações neste processo, principalmente na inabilidade de visualizar como as
paredes faríngeas se relacionam com o bulbo dentro de um espaço tridimensional
que é a nasofaringe (RIEGER et al., 2006). Nestas situações, indica-se a
nasoendoscopia, pois esta permite a visualização em 3D das estruturas
velofaríngeas (KUMAR; HEGDE, 2007). É imprescindível que este processo seja
guiado pelo fonoaudiólogo para que se consiga obter a relação funcional das
paredes faríngeas e o bulbo durante a fala (PEGORARO-KROOK; AFERRI;
UEMEOKA, 2009). A moldagem do bulbo faríngeo, por meio da nasoendoscopia,
reduz o número e a duração das sessões necessárias para conclusão da prótese
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(RISKI; HOKE; DOLAN, 1989; SHYAMMOHAN; SREENIVASULU, 2010; AMIM et
al., 2014).
Embora a cirurgia seja o tratamento mais comum para a DVF, esta pode não
ser possível para inúmeros pacientes, quando estes apresentam doenças
cardiovasculares ou neurológicas avançadas, limitações biomecânicas para a
cirurgia (deformidades da espinha cervical, limitação de abertura de boca,
microstomia, desvio anormal das artérias carótidas), presença ou risco de apneia
obstrutiva do sono e opção própria do paciente (PINTO; DALBEN; PEGORAROKROOK, 1997; SHIFMAN et al., 2000; PEGORARO-KROOK; AFERRI; UEMEOKA,
2009).
A literatura reconhece os obturadores faríngeos como um tratamento
eficaz, tanto como uma alternativa para a cirurgia quanto como um procedimento
secundário para estimular o movimento das paredes faríngeas para que a cirurgia
tenha melhor prognóstico (HARKINS, 1951; ROSEN; BZOCH, 1958; ARAM;
SUBTELNY, 1959; OLIN, 1960; MAZAHERI, 1962; CURTIS; CHIERICI, 1964;
FALTER; SHELTON, 1964; ALLEY, 1965; ARNDT et al., 1965; ADISMAN, 1971;
SHELTON et al., 1971; MAZAHERI, 1979; ARCURI et al., 1994; PEGORAROKROOK, 1995; PINDOROUGH-ZIMMERMAN et al., 1998; REISBERG, 2000;
TACHIMURA et al., 2002). Os obturadores faríngeos podem ser utilizados de forma
permanente ou temporária, dependendo da necessidade de cada caso (SELL;
MARS; WORREL, 2006). O uso temporário do obturador faríngeo, quando a cirurgia
precisa ser adiada por algum motivo pode, além de substituir a cirurgia na
reabilitação da DVF, pode também melhorar as condições velofaríngeas do paciente
para que a cirurgia seja realizada com melhor prognóstico posteriormente.
Vários estudos sobre os efeitos clínicos do tratamento protético da DVF
reportam que o uso do obturador faríngeo pode corrigir a hipernasalidade de fala e
estimular a função velofaríngea, a ponto de os seus usuários descartarem
permanentemente o uso da prótese (WEISS, 1971; WONG; WEISS, 1972; NOHARA
et al., 2010). As vantagens do tratamento temporário da DVF é que este é um
tratamento pouco invasivo (não há risco para o paciente), versátil (atende a todas as
necessidades do paciente), reversível (pode ser pausado ou interrompido a qualquer
momento) e pode ser acomodado a uma variedade de defeitos anatómicos. Além
disso, oferece a possibilidade de um feedback instantâneo dos resultados de fala,

2 Revisão de Literatura

43

pois o fato de o paciente estar acordado dá a possibilidade de observar resultados
imediatos e também a possibilidade de uma mudança no padrão de movimento da
função velofaríngea para a fala (WITT et al., 1995; PINTO; DALBEN; PEGORAROKROOK, 2007; ANANDAKRISHNA; GALI, 2010; DAVOODREZA, 2010; NUNES; DI
FRANCESCO, 2010; KRASNY et al., 2011; BISPO et al., 2011; AFERRI, 2011;
PREMKUMAR, 2011). O uso do obturador faríngeo ainda tem a vantagem de poder
ser usado pelo paciente durante o tratamento ortodôntico (PEGORARO-KROOK;
AFERRI; UEMEOKA, 2009; AFERRI, 2011). Em crianças, por exemplo, o obturador
faríngeo pode ser modificado para acompanhar as mudanças inerentes ao processo
de crescimento que podem afetar o funcionamento das estruturas velofaríngeas
(ROSEN; BZOCH, 2004; MURAT; GURBUZ; GENC, 2011; AFERRI, 2011; RAJA;
SALEEM, 2011).
No passado, o obturador faríngeo fez parte da rotina de muitos centros como
uma alternativa para aqueles pacientes que por razões clínicas não poderiam ser
submetidos à cirurgia (MAZAHERI, 1962; MAZAHERI, 1964; FALTER; SHELTON,
1964; BLAKELEY, 1969; MAZAHERI 1976, BEERY; ROOD; SCHRAMM, 1983;
WITT et al., 1995; PINTO; DALBEN; PEGORARO-KROOK, 2007; ABOLOYOUN et
al., 2013). As modernas técnicas cirúrgicas utilizadas na palatoplastia primária e na
correção da insuficiência velofaríngea diminuíram de forma expressiva o número de
pacientes com DVF, principalmente nos centros de reabilitação de países de
primeiro mundo. E para muitos destes centros, o obturador faríngeo deixou de ser
indicado, sendo até mesmo excluído do protocolo de tratamento.
O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de
São Paulo (HRAC/USP) é um centro de referência nacional na reabilitação das
anomalias craniofaciais. Atende pacientes oriundos de todas as regiões do país e
100% de seus atendimentos são financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
brasileiro. O HRAC/USP, no final da década de 1980, iniciou o Serviço de Prótese
de Palato e Obturadores Faríngeos, motivado pela preocupação com aqueles
pacientes com fissura de palato que não poderiam fazer cirurgia (primária ou
secundária) devido a problemas graves de saúde, como uma cardiopatia, por
exemplo. Com a evolução da medicina, o número de pacientes que antes tinham a
cirurgia contraindicada por este motivo caiu consideravelmente.
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Nos dias atuais, apesar de o HRAC/USP seguir protocolos cirúrgicos
internacionais, sua casuística ainda reúne indivíduos cujas condições muitas vezes
contraindicam a cirurgia de forma temporária ou mesmo de forma permanente.
Histórico de insucesso cirúrgico que leva à presença de fístula no palato e/ou de
insuficiência velofaríngea muitas vezes compromete a possibilidade de um
prognóstico favorável para a fala por meio de uma nova cirurgia e a indicação do
obturador faríngeo se faz necessária. A indicação do uso do obturador faríngeo pode
ocorrer para pacientes que já são usuários de prótese dentária, que por opção
própria, preferem usar um obturador faríngeo ao invés de serem submetidos à
cirurgia.
A estreita relação entre as áreas de Odontologia e de Fonoaudiologia tem
mostrado à equipe do HRAC/USP que outros pacientes podem se beneficiar com a
indicação do obturador faríngeo, como aqueles que apresentam insuficiência
velofaríngea com hipodinamismo das paredes faríngeas. A cirurgia geralmente não é
uma boa opção para a correção da insuficiência nestes pacientes, pois a escolha da
técnica cirúrgica mais adequada depende da quantidade de movimento das paredes
faríngeas, o que nestes casos este movimento é pobre ou até mesmo inexistente.
Portanto, a indicação do obturador faríngeo temporário (ou permanente) associado a
um programa de fonoterapia intensiva parece ser o procedimento mais promissor
para a melhora das alterações de fala destes pacientes. A experiência da equipe do
HRAC/USP na utilização do obturador faríngeo combinado com a fonoterapia tem se
mostrado eficaz na melhora de fala e na diminuição do gap velofaríngeo, a ponto de
preparar o paciente para o encaminhamento cirúrgico com possibilidade de sucesso
(PINTO; PEGORARO-KROOK, 2003; PINTO; DALBEN; PEGORARO-KROOK,
2007; PEGORARO-KROOK; AFERRI; UEMEOKA, 2009; PEGORARO-KROOK et
al., 2009; DUTKA et al., 2011; RODRIGUES, 2011; AFERRI, 2011; WHITAKER et
al., 2013; DUTKA; PEGORARO-KROOK, 2014).
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3 OBJETIVOS

1. Desenvolver um material ilustrativo sobre o uso do obturador faríngeo (bulbo
faríngeo) para o tratamento da disfunção velofaríngea;
2. Avaliar o conhecimento de estudantes de graduação de Odontologia, antes e
após o acesso ao material, no que se refere às seguintes habilidades: a)
distinguir entre os tipos de tratamento da disfunção velofaríngea; b) identificar a
necessidade do tratamento protético da disfunção velofaríngea; c) reconhecer os
diferentes tipos de prótese de palato e obturadores faríngeos; d) identificar as
etapas de confecção da prótese; e) entender a importância do tratamento
protético na correção da disfunção velofaríngea.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos
(CEP) do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de
São Paulo (HRAC/USP), sob o número CAAE 54387216.0.0000.5441 (ANEXO A).
O estudo envolveu duas fases: 1) elaboração do material em mídia
eletrônica, incluindo o planejamento e o desenvolvimento do roteiro, e a elaboração
do questionário a ser aplicado aos alunos do 4º ano de Odontologia da FOB/USP,
para avaliação do conteúdo do vídeo; 2) avaliação do conhecimento dos alunos,
antes e após assistirem ao vídeo, quanto às habilidades de: a) distinguir os tipos de
tratamento da DVF; b) identificar a necessidade do tratamento protético da DVF; c)
identificar as etapas de confecção do obturador faríngeo; d) entender a importância
do obturador faríngeo na correção da DVF (Figura 1).

Figura 1: Organograma das duas fases do estudo

4.1. FASE 1: Elaboração do material multimídia (vídeo)
Para a elaboração do vídeo foi utilizada como modelo, a proposta de Costa
(2012) sobre o desenvolvimento de um “Multimídia sobre velofaringe e palatoplastia
na fissura labiopalatina”. Assim, o presente estudo elaborou um roteiro escrito sobre
o mecanismo velofaríngeo, a disfunção velofaríngea e sobre o tratamento da
disfunção velofaríngea por meio de obturador faríngeo.
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O roteiro foi dividido em seis tópicos, organizados em sequência, de forma a
facilitar a compreensão do público-alvo: 1) Mecanismo velofaríngeo para a fala; 2)
Disfunção velofaríngea; 3) Indicações do obturador faríngeo para a correção das
alterações de fala; 4) Vantagens do obturador faríngeo; 5) Requisitos para a
confecção do obturador faríngeo; 6) Etapas de confecção do obturador faríngeo.
A seleção das fotos e vídeos ilustrativos para acompanhar o roteiro foi
realizada no site de busca Google e na base de dados de fotos e vídeos do Serviço
de Prótese de Palato e Obturadores Faríngeos do HRAC/USP. O material foi editado
utilizando-se um computador e os programas de edição Paint.net.Ink, Freemake
Video Converter.Ink, Audacity®, the Free, Cross-Platform Sound Editor e Camtasia
Studio 8, com a finalização em arquivo digital.
Na sequência, foi elaborado um questionário, do tipo “Verdadeiro ou Falso”,
contendo 17 questões referentes ao conteúdo do vídeo elaborado (APÊNDICE A),
para ser usado pelos alunos antes e depois de assistirem ao vídeo pronto.
Assim que o vídeo e o questionário ficaram prontos, o próximo passo foi
entrar em contato com um professor do Curso de Odontologia da FOB/USP que
ministrasse disciplina teórica para os alunos do 4º ano, a fim de consultá-lo quanto à
possibilidade de usar 45 minutos de sua aula para que o pesquisador pudesse
mostrar o vídeo e aplicar o questionário para os alunos. Três professores
concordaram em ceder um período de sua aula para este fim. Contudo, optou-se por
administrar a atividade proposta no início da aula da disciplina de Periodontia, uma
vez que esta iria ocorrer em data mais próxima.

4.2 FASE 2: Avaliação do conhecimento dos alunos

A segunda fase contemplou o procedimento de avaliação do conhecimento
sobre o conteúdo do vídeo, por meio de um questionário, aplicado aos alunos do 4º
ano de Odontologia 2017 da FOB/USP em sua sala de aula.
Após informação sobre os objetivos do projeto e sobre os procedimentos a
serem realizados, os alunos foram convidados a participar do estudo. Embora a
classe do 4º ano tivesse 50 alunos, apenas 31 alunos estavam presentes e todos
eles concordaram em participar. Após assinarem o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (ANEXO B), os alunos receberam o questionário impresso com as 17
questões, ao qual preencheram antes de assistirem ao vídeo. Após intervalo de

4 Material e Métodos

53

aproximadamente 5 a 7 minutos, o vídeo foi apresentado em um telão dentro da
própria sala de aula dos alunos. Após terem assistido ao vídeo, foi solicitado a eles
que respondessem o mesmo questionário, a fim de testar as habilidades aprendidas.
Todo o procedimento teve a duração aproximada de 35 minutos.

4.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA

A comparação entre as porcentagens das respostas corretas do questionário
antes de assistirem ao vídeo e as depois de assistirem ao vídeo pelos alunos foi
calculada por meio de análise descritiva e de estatística inferencial, aplicando-se o
teste de Wilcoxon (dados dependentes: mesma população antes e após o acesso ao
material). O nível de significância considerado foi p<0,05.
A comparação entre as porcentagens das respostas corretas considerando as
questões de forma separada do todo foi calculada por meio do teste de McNemar. O
nível de significância considerado foi p<0,05.
A hipótese testada neste estudo foi que o material ilustrativo apresentado no
vídeo aumentaria o conhecimento dos alunos sobre o tratamento da disfunção
velofaríngea por meio de obturador faríngeo, pelo aumento do número de respostas
corretas do questionário após terem assistido ao vídeo.
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5. RESULTADOS
5.1. FASE 1: Elaboração do material multimídia (vídeo)
Todo o material elaborado no roteiro foi inserido em slides, por meio do
programa Microsoft Power Point (2010), convertido em vídeo por meio do programa
Camtasia Studio 8. O material incluiu narração, imagens ilustrativas, imagens em
movimento e vídeo. O roteiro escrito para se planejar a elaboração do vídeo foi
realizado em Script em formato de tabela. O texto da narração foi escrito em
documento word e pareado às imagens (fotos, animações e vídeos) para cada slide.
Quando o script ficou pronto, o próximo passo foi a gravação da narração do texto
para iniciar o trabalho de sincronização com dos slides no vídeo. A narração foi feita
por uma fonoaudióloga, residente do HRAC/USP, por três vezes, até que se
familiarizasse com o texto em sincronia com as imagens.
Em seguida, deu-se o procedimento de conversão do material em vídeo
utilizando o programa Camtasia Studio 8. O programa permite a captura da fala do
narrador em sequência com a apresentação das imagens, filmagens e animações
finalizando o material em formato de vídeo.
Segue abaixo, o roteiro com o conteúdo da narrativa e as imagens ilustrativas
em cada slide:

Tópico 1: Mecanismo velofaríngeo e disfunção velofaríngea

Slide

Narração

1

Este material foi elaborado para você,
aluno ou profissional da área de
Odontologia, entender o tratamento da
disfunção velofaríngea, em indivíduos
com fissura palatina, por meio de
obturador faríngeo.

2

Paciente prestando depoimento com e
sem o obturador faríngeo

Apresentação
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3

O indivíduo que nasce com fissura
labiopalatina enfrenta o desafio para
conseguir o fechamento do
mecanismo velofaríngeo, o qual age
como uma válvula muscular
tridimensional e está localizado entre
as cavidades oral e nasal.

4

Por este motivo, o sucesso da
correção cirúrgica da fissura, chamada
de palatoplastia primaria, depende
principalmente da correta construção
de um mecanismo velofaríngeo para a
fala.

5

Uma falha no fechamento do
mecanismo velofaríngeo após a
palatoplastia primaria é denominada
de disfunção velofaríngea e, quando
presente, leva a uma hipernasalidade
de fala, também conhecida como fala
fanhosa.
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Tópico 2: Opções de tratamento para a disfunção velofaríngea

6

As opções de tratamento para a
disfunção velofaríngea incluem a cirurgia
secundária de palato, o obturador
faríngeo e a fonoterapia.

Tópico 3: Indicações do obturador faríngeo para a correção de fala

7

Quando indicar, portanto, o obturador
faríngeo para correção da fala?
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O obturador faríngeo será indicado
principalmente nos casos de:
 Contraindicação médica,
 Opção própria do paciente,
 E no insucesso da cirurgia de
palato primária ou secundária, ou
seja, quando o paciente apresenta
uma disfunção velofaríngea que
não pode ser corrigida
cirurgicamente.
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9

Mesmo quando seja possível realizar
uma cirurgia secundária, tem-se
demonstrado que o obturador faríngeo,
associado à fonoterapia, consegue
otimizar o sucesso da cirurgia de palato
para a fala.

Tópico 4: Vantagens do obturador faríngeo

10

Quais são as vantagens do obturador
faríngeo?

11

É um método menos invasivo do que
uma cirurgia; possui grande versatilidade;
é um tratamento reversível; oferece a
possibilidade de um feedback
instantâneo dos resultados de fala; e
principalmente uma mudança no padrão
de movimento do mecanismo
velofaríngeo para a fala.
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Tópico 5: Requisitos para a confecção do obturador faríngeo

12

Requisitos para a confecção do obturador
faríngeo

13

Devemos observar atentamente:
A higiene oral

14

A cronologia de irrupção dentária

15

A anatomia e posicionamento dos dentes

16

A oclusão dentária
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17

A conformação do palato

18

A conformação das tonsilas

18

A sensibilidade do palato mole

19

A movimentação das paredes da faringe

20

E por último, as condições necessárias
para a retenção do obturador faríngeo,
seja ela uma placa acrílica ou uma
armação metálica, com reposição ou não
de dentes.
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Tópico 6: Etapas de confecção do obturador faríngeo

21

Etapas para a confecção do obturador
faríngeo

22

O dentista é quem realiza todo o
processo de confecção. Entretanto, como
este tipo de prótese tem como objetivo a
reabilitação de fala, o trabalho do
fonoaudiólogo é visar o correto
direcionamento do obturador faríngeo.

23

O primeiro passo para a confecção do
obturador faríngeo é a moldagem da
porção anterior no palato duro. É feita
com alginato realizada de forma a copiar
dentes e tecidos moles, incluindo
irregularidades.

24

A porção anterior pode ser: uma placa
acrílica

25

Uma prótese removível
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26

Uma prótese total

27

Ou uma overdenture dependendo da
necessidade protética do paciente.

28

A próxima etapa depois da confecção da
porção anterior é a confecção da porção
intermediária, cujo objetivo é a união da
porção anterior ao bulbo faríngeo.

29

A última etapa é a confecção do bulbo
faríngeo, que tem a função de dar
possibilidade de suficiência velofaríngea
para a fala. Ou seja, esta é a fase mais
importante de todo o processo, pois é o
obturador que irá auxiliar a realização da
fonoterapia.

30

O fonoaudiólogo neste processo visa
auxiliar o dentista no direcionamento,
localização e configuração do bulbo
faríngeo.
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31

Por último, após a conclusão da
modelagem do bulbo faríngeo, a prótese
é enviada para o laboratório para
acrilização e posterior instalação por
parte do dentista e o treinamento com a
fonoaudióloga.

32

Créditos do vídeo

Para a ilustração de um caso clínico, foi inserida, logo no início do vídeo, a
gravação do depoimento de uma paciente com disfunção velofaríngea, tratada por
meio de obturador faríngeo. Também foram inseridos pequenos vídeos simulando as
atividades realizadas durante o processo de confecção do obturador faríngeo. Os
vídeos foram gravados em filmadora Sony HDR-XR260 handycam HD 8.9 mp, em
uma sala acusticamente tratada do Laboratório de Fonética Experimental e no
consultório odontológico do Serviço de Prótese de Palato e Obturadores Faríngeos
do HRAC/USP (O Termo de Consentimento para uso da imagem encontra-se no
ANEXO B).

5.2 FASE 2: Comparação entre as respostas dos questionários pelos alunos
antes e depois de terem assistido ao vídeo

O número de alunos que acertaram as respostas do questionário antes de
terem assistido ao vídeo variou entre 12 e 31 (média = 25,76, DP = 4,45) e, depois
de assistido ao vídeo, variou entre 23 e 31 (média = 29,52, DP = 2,92). Já o número
de alunos que erraram as respostas antes de assistirem ao vídeo variou entre 0 e 19
(média = 5,23, DP = 4,45) e depois de assistirem ao vídeo variou entre 0 e 7 (média
= 1,47, DP = 2,52). As diferenças das respostas entre o antes e o depois foram
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estatisticamente significantes (p<0,05), de acordo com o Teste não paramétrico de
Wilcoxon. Vide Tabela 1 e Gráficos 1 e 2.
Tabela 1: Números e porcentagens de acertos e erros, antes e após o acesso ao
vídeo, considerando os 31 estudantes

Perguntas

Respostas
Antes

#

Após

Certas

Erradas

Certas

Erradas

N (%)

N (%)

N (%)

01

12 (38,7)

19 (61,3)

24 (77,4)

07 (22,6)

02

28 (90,3)

03 (9,7)

30 (96,8)

01 (3,2)

03
04
05

29 (93,5)
25 (80,6)
29 (93,5)

02 (6,5)
06 (19,4)
02 (6,5)

31 (100)
31 (100)
31 (100)

00 (0)
00 (0)
00 (0)

06
07
08

25 (80,6)
28 (90,3)
20 (64,5)

06 (19,4)
03 (9,7)
11 (35,5)

29 (93,5)
30 (69,8)
31 (100)

02 (6,5)
01 (3,2)
00 (0)

09
10
11
12

29 (93,5)
21 (67,7)
29 (93,5)
24 (77,4)

02 (6,5)
10 (32,3)
02 (6,5)
07 (22,6)

31 (100)
23 (74)
31 (100)
26 (83,9)

00 (0)
08 (25,8)
00 (0)
05 (16,1)

13

28 (90,3)

03 (9,7)

31 (100)

00 (0)

14
15
16

27 (87,1)
27 (87,1)
26 (83,9)

04 (12,9)
04 (12,9)
05 (16,1)

30 (69,8)
31 (100)
31 (100)

01 (3,2)
00 (0)
00 (0)

17

31 (100)

00 (0)

31 (100)

00 (0)

Média
DP

25,76 (83,1)
+ 4,45

5,23 (16,9)
+ 4,45

29,52 (95,2)
+ 2,92

1,47 (4,7)
+ 2,52

N (%)
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Gráfico 1: Comparação entre os números de acertos antes e após o acesso ao
vídeo, considerando os 31 estudantes.

Gráfico 2: Comparação entre os números de erros antes e após o acesso ao vídeo,
considerando os 31 estudantes.
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Tabela 2: Desempenho dos 31 alunos para cada uma das 17 questões, quanto ao: número dos que erraram as respostas antes e
depois de assistirem ao vídeo; número dos que erraram as respostas antes, mas que acertaram as respostas depois do vídeo;
número dos que acertaram as respostas antes e depois do vídeo; e número dos que acertaram as respostas antes, mas que
erraram as respostas depois do vídeo. Quando analisadas isoladamente as perguntas 1, 4 e 8, as mesmas apresentaram melhora
estatisticamente significante entre o antes e o depois (p<0,05), de acordo com o Teste de McNemar.
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6 DISCUSSÃO

O objetivo do presente estudo foi desenvolver um material multimídia (vídeo
de curta duração) sobre o uso do obturador faríngeo para o tratamento da disfunção
velofaríngea - DVF (Fase 1) e avaliar o conhecimento de estudantes de graduação
de Odontologia, antes e após o acesso ao vídeo (Fase 2), quanto às habilidades de:
a) distinguir entre os tipos de tratamento da DVF; b) identificar a necessidade do
tratamento protético da DVF; c) reconhecer os diferentes tipos de prótese de palato
e obturadores faríngeos; d) identificar as etapas de confecção da prótese; e)
entender a importância do tratamento protético na correção da DVF.
Vários métodos podem ser usados para “educar” profissionais, como por
exemplo, treinamento, cursos, workshops, seminários, etc. Os materiais utilizados
nesses programas de treinamento devem usar linguagem simples e de fácil
compreensão. Material multimídia em formato de vídeo oferece vários benefícios
quando comparados a materiais escritos, pois nele podem-se incluir animações,
exemplos de áudio e vídeo, além de demonstração de estratégias de correção
(NAGARAJAN; SAVITHA; SUBRAMANIYAN, 2009). Além disso, o usuário pode
utilizar os segmentos de replay quantas vezes forem necessárias.
No presente estudo, buscou-se inicialmente, referências sobre como elaborar
um vídeo, no que se refere ao seu planejamento e desenvolvimento (FERRARI et
al., 2010; BLASCA et al., 2010; ZAMBONATO, 2012; GONÇALVES, 2011;
CARVALHO, 2011; COSTA, 2012; MARTINS, 2013; CORRÊA et al., 2015). O
conteúdo é a principal preocupação na elaboração de um vídeo instrucional, pois ele
deve ser preciso, útil e acessível. Se o conteúdo não é correto e atualizado, então o
vídeo não serve para fins de aprendizagem (NCDA, 1992). Além disso, o vídeo deve
estimular, motivar e informar o público-alvo para agir sobre a informação,
considerando e incorporando as ideias apresentadas (KRINK; GUSTAFSON, 1986;
NCDA, 1992).
Elaborar um vídeo de curta duração sobre o tratamento protético da DVF em
pacientes com fissura palatina, com o objetivo de capacitar alunos e profissionais de
Odontologia mostrou-se uma tarefa bastante complexa. Vários fatores contribuíram
para esta dificuldade, dentre os quais destacam-se: a) a pouca literatura sobre o
assunto, além daquela publicada pelo grupo de profissionais do HRAC/USP; b) a
complexidade de se abordar assuntos de fala para dentistas de forma simples e
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clara, para que eles compreendessem que embora fossem eles os profissionais a
confeccionar o obturador faríngeo, o objetivo deste tratamento é a correção de fala.
Portanto, o entendimento da intersecção entre a Fonoaudiologia e a Odontologia
para atuar de forma inter e transdisciplinar neste tipo de tratamento é imprescindível;
c) a decisão de como abordar o processo de confecção do obturador faríngeo em
todas as suas etapas, clínicas e laboratoriais, de forma didática, prática e em curto
espaço de tempo; d) a busca de imagens (fotos, vídeos, figuras) ilustrativas.
Durante a elaboração do roteiro, foi muito importante a participação do
pesquisador no dia a dia do Serviço de Prótese de Palato e Obturadores Faríngeos
do HRAC/USP. O contato com os profissionais e pacientes, a experiência adquirida
na confecção do obturador faríngeo na rotina do hospital e o acesso aos trabalhos
publicados por profissionais, alunos e docentes na área de prótese de palato e
obturadores faríngeos do HRAC/USP serviram como base para a inserção dos
conteúdos no roteiro (PEGORARO-KROOK, 1995; PINTO; PEGORARO-KROOK,
2003;

PINTO;

DALBEN;

PEGORARO-KROOK,

2007;

PEGORARO-KROOK;

AFERRI; UEMEOKA, 2009; PEGORARO-KROOK et al., 2009; DUTKA et al., 2011;
RODRIGUES, 2011; AFERRI, 2011; WHITAKER et al., 2013; DUTKA; PEGORAROKROOK, 2014; NETTO, 2015). Além disso, buscou-se conhecimento quanto aos
programas de computação para edição de vídeo existentes no mercado e à
organização e elaboração do roteiro (CHOI et al., 2007; KRUMM, 2007; REEVES et
al., 2007; MELO, 2008; FERRARI et al., 2010; BLASCA et al., 2010; ZAMBONATO,
2012; RAFACHO, 2012; GONÇALVES, 2011; CARVALHO, 2011; COSTA, 2012;
MARTINS, 2013; CORRÊA et al., 2015).
Vídeos são considerados “produtos” e por este motivo, recomenda-se
aplicar métodos de avaliação de produto, desde o início até o produto final, para
auxiliar seus produtores a chegar a melhores decisões. A avaliação formativa e
sumativa deve "ter um lugar durante todo o processo produtivo: antes, durante e
depois" (HAUSMAN, 1990, p.124). Embora a aplicação de métodos para validação
do vídeo não tenha sido objetivo deste estudo, quando o roteiro ficou pronto, este foi
apresentado aos profissionais do HRAC/USP (fonoaudiólogas e dentistas) para que
eles opinassem quanto à necessidade ou não de qualquer mudança. A intenção do
pesquisador desde o início, era a de demonstrar de forma clara e simples a
interdisciplinaridade entre a Fonoaudiologia e Odontologia no tratamento protético

6 Discussão

75

da DVF. Com isso em mente, o grupo deu inúmeras sugestões, as quais foram
incorporadas ao roteiro, previamente à edição final do vídeo
Submeter o vídeo para avaliar o conhecimento do tratamento da DVF, por
meio de obturadores faríngeos em indivíduos com fissura palatina, dos alunos do 4º
ano de Odontologia permitiu verificar a empregabilidade deste na formação desses
alunos e de profissionais da área. Filatro e Piconez (2004) relatam que esta fase é
chamada de implementação da mídia eletrônica, a qual permite o monitoramento da
construção do conhecimento dos alunos durante uma situação de ensinoaprendizagem.
O questionário elaborado pelo pesquisador tinha 17 questões, referentes aos
tópicos utilizados para a elaboração do roteiro escrito, sendo uma de conhecimento
geral (#1), ou seja, que deveria ser conhecida por todos os membros de uma equipe
multidisciplinar que atua no tratamento das fissuras palatinas, 6 voltadas à área de
Fonoaudiologia (#2, #3, #5, #6, #14 e #17), 6 à de Odontologia (#7, #8, #9, #10, #11
e #13) e 4 a ambas as áreas (#4, #12, #15 e #16). Interessante notar que grande
parte dos alunos acertou a maior parte das respostas antes e depois de terem
assistido ao vídeo, e no geral, melhoraram o desempenho ainda mais após o vídeo,
especialmente nas perguntas 1, 4 e 8, cuja diferença na comparação entre os
resultados foi estatisticamente significante. É provável que o alto desempenho dos
alunos para a maior parte das questões antes de assisti-lo, explica-se pelo fato de
os cursos de Odontologia e Fonoaudiologia se situarem no mesmo campus,
possibilitando

aos

alunos

de

Odontologia

contato

mais

próximo

com

a

Fonoaudiologia, e com isso, uma maior troca de conhecimento entre as áreas. Além
disso, a proximidade com o HRAC/USP, situado no mesmo campus, oferece a
oportunidade de estágios e cursos durante a graduação e a troca de experiências
entre os docentes e profissionais também pode ser canal de informação entre as
áreas. Como o questionário foi elaborado pensando num público-alvo com pouco ou
nenhum conhecimento na área, é provável que, para os alunos do Curso de
Odontologia da FOB/USP, as questões tenham ficado muito simples, justificando
assim o grande número de acertos.
De qualquer forma, mesmo com o alto desempenho dos alunos, a análise das
respostas do questionário após o vídeo melhorou o conhecimento das habilidades
esperadas, em especial as voltadas para a área da Fonoaudiologia, tornando o
material uma fonte de informação importante sobre o uso de obturadores faríngeos
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para tratamento da DVF. A utilidade deste vídeo poderia potencialmente ser também
estendida para informação de fonoaudiólogos e profissionais da área médica.
Geralmente, os serviços de Odontologia para pacientes com fissura palatina/DVF
não incluem a área de prótese de palato e obturadores faríngeos. Muitas
justificativas podem explicar esta constatação. Em países de primeiro mundo, por
exemplo, a incidência de DVF após a palatoplastia primária é muito baixa
(LOHMANDER; FRIEDE; LILJA,

2012;

MAHONEY;

SWAN;

FISHER,

2013;

WESTBERG, 2013; TIMBANG et al., 2014; HA et al., 2015), e a cirurgia secundária,
que é o método de escolha para a correção da DVF, geralmente tem mais chance
de ser bem sucedida, pelo fato de os pacientes apresentarem menos articulações
compensatórias (CHAPMAN et al., 2001; PETERSON-FALZONE et al., 2006 PARK
et al., 2000; SELL et al., 2001; PERSSON; LOHMANDER; ELANDER, 2006;
SCHUSTER et al., 2006; BRUNNEGÅRD; LOHMANDER, 2007; RULLO et al., 2009;
PRATHANEE

et

al.,

2011;

PRATHANEE;

THANAWIRATTANANIT;

THANAVIRATANANICH, 2013; ALBUSTANJI; et al., 2014; ABOU-ELSAAD et al.,
2015). Países do terceiro mundo ou países em desenvolvimento, ao contrário, ainda
convivem com a realidade de ter maior incidência de DVF em pacientes com fissura
palatina, pois infelizmente ainda é muito comum que estes cheguem ao serviço fora
da idade ideal para as cirurgias primárias, ou talvez sem condições clínicas para que
a cirurgia seja feita na idade ideal (NAGARAJAN; SAVITHA; SUBRAMANIYAN,
2009; RULLO et al., 2009; WILLIAMS et al., 2011; TIMBANG et al., 2014). Assim,
dentro deste contingente de pacientes com DVF após a cirurgia primária do palato,
há um grande número que terá a cirurgia contraindicada (definitivamente ou
temporariamente), pois não reúnem as condições necessárias para que a cirurgia
seja realizada com bom prognóstico (PEGORARO-KROOK, 1995; PINTO, 1998;
PINTO; PEGORARO-KROOK, 2003; PINTO; DALBEN; PEGORARO-KROOK, 2007;
PINTO; AFERRI; UEMEOKA, 2009). Países como o Equador e Brasil são incipientes
na realização de próteses de palato e obturadores faríngeos, não só para a
população com fissura palatina/DVF, como também para a população com DVF
relacionada a outras causas (fissura adquirida, alterações musculares, etc). A
demanda de serviços protéticos para estas populações é grande e os profissionais
da Odontologia com formação nesta área são poucos ou mesmo inexistentes
(AFERRI, 2011).
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O pesquisador do presente estudo é o primeiro dentista do Equador a fazer o
mestrado em Fonoaudiologia na FOB/USP. A escolha fundamentou-se no fato de
este programa lhe dar a possibilidade de adquirir os conhecimentos dos processos e
distúrbios da comunicação humana, especialmente aqueles aplicados ao diagnóstico
e tratamento das alterações de fala relacionadas à fissura palatina/DVF, com
especial atenção ao seu tratamento protético e de acompanhar a rotina do Serviço
de Prótese de Palato e Obturadores Faríngeos do HRAC/USP.
Sugere-se que futuros estudos busquem aumentar o conhecimento sobre o
uso do obturador faríngeo para tratamento da disfunção velofaríngea de alunos de
Odontologia, de Fonoaudiologia, de Medicina e outras áreas afins, não somente da
USP, como também de outras instituições. Sugere-se ainda, que se busque
parcerias com profissionais da área de Design Gráfico, visando a melhoria do
material multimídia.
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7 CONCLUSÃO

O material multimídia elaborado teve um impacto positivo no entendimento
dos alunos de Odontologia quanto ao tratamento da disfunção velofaríngea em
indivíduos com fissura palatina, por meio de obturador faríngeo.
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APENDICE A: Questionário aplicado nos alunos antes e após acesso ao vídeo.

1) O mecanismo velofaríngeo é uma
estrutura bidimensional situada entre as
cavidades oral e nasal.
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
2) A disfunção velofaríngea quando
presente leva a uma hipernasalidade de
fala (fala fanhosa).
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
3) O tratamento para a disfunção
velofaríngea envolve apenas a cirurgia de
palato.
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
4) O obturador faríngeo é indicado apenas
quando o paciente não deseja realizar a
cirurgia de palato.
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
5) O obturador faríngeo associado à
fonoterapia consegue otimizar o sucesso
da cirurgia de palato para a fala.
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
6) O obturador faríngeo oferece a
possibilidade de mudança no padrão de
movimento do mecanismo velofaríngeo
para a fala.
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
7) O obturador faríngeo é um tratamento
irreversível.
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
8) O obturador faríngeo oferece a
possibilidade de feedback instantâneo dos
resultados de fala.
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
9) O dentista, além de avaliar as
condições odontológicas também deve
avaliar a sensibilidade do palato e o
movimento das paredes faríngeas antes
da confecção do obturador faríngeo.
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
10) É possível confeccionar o obturador
faríngeo em um paciente que não
apresenta condições adequadas de
retenção da prótese.

( ) VERDADEIRO

( ) FALSO

11) É possível confeccionar o obturador
faríngeo em um paciente que já faz uso de
uma prótese dentária.
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
12) O tratamento protético da disfunção
velofaríngea é realizado unicamente pelo
dentista.
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
13) Na moldagem da porção anterior, o
alginato precisa copiar dentes, tecidos
moles e irregularidades do palato.
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
14) O objetivo da porção intermediária é a
união da porção anterior ao bulbo
faríngeo.
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
15) O bulbo faríngeo tem a função de dar
possibilidade de suficiência velofaríngea
para a fala.
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
16) A confecção do bulbo faríngeo é a
parte mais importante de todo o processo
de confecção do obturador faríngeo.
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
17) O fonoaudiólogo é o profissional que
auxilia o dentista no direcionamento,
localização e configuração do bulbo
faríngeo na região velofaringea.
( ) VERDADEIRO
( ) FALSO
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