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RESUMO 
 

Introdução: Embora a avaliação perceptivo-auditiva seja reconhecida como padrão 

ouro na avaliação clínica da fala de pacientes com fissura palatina e/ou disfunção 

velofaríngea (DVF), ela pode ser influenciada por inúmeros fatores, dada a sua 

subjetividade. A avaliação instrumental, como a técnica fluxo-pressão, pode 

complementar os achados de fala e da função velofaríngea em indivíduos que 

utilizam prótese de palato com obturador faríngeo para o tratamento da DVF. 

Objetivos: Descrever e comparar os resultados das medidas da área velofaríngea, 

por meio da técnica fluxo-pressão, e do julgamento da ocorrência do EAN durante a 

repetição de palavras com a consoante “p” e da emissão da palavra “papai”, durante 

a realização do Teste de Emissão de Ar Nasal (TEAN), nas condições com e sem 

prótese de palato e verificar a relação entre a ocorrência do EAN e a classificação 

da função velofaríngea, nas condições com (CP) e sem (SP) prótese de palato. 

Material e Métodos: Foi realizado um estudo observacional transversal de uma 

amostra de conveniência de 94 pacientes com diagnóstico de insuficiência 

velofaríngea que utilizavam prótese de palato com obturador faríngeo. A 

classificação do tipo de função velofaríngea (adequada, adequada-marginal, 

marginal-inadequada e inadequada) foi realizada a partir da medida da área 

velofaríngea obtida pela técnica fluxo-pressão, durante a produção da consoante “p” 

inserida na sílaba “pa”. Foram coletados dos prontuários dos pacientes os resultados 

do julgamento da ocorrência (presença/ausência) do EAN durante a repetição de 

palavras com “p” e da emissão da palavra “papai” do TEAN, nas condições sem e 

com prótese de palato. Resultados: A medida da área velofaríngea e o julgamento 

da ocorrência do EAN mostraram-se significativamente menores na condição CP. 

Entretanto, a prótese conseguiu eliminar o EAN em 63,9% dos pacientes, quando se 

toma a emissão de palavras com a consoante “p” na avaliação articulatória para 

comparação, e eliminá-lo em 50% deles quando se toma a emissão da palavra 

“papai” do TEAN. Com a prótese, 56,4% pacientes apresentaram função 

velofaríngea adequada e 43,6% função velofaríngea diferente da adequada 

(adequada-marginal = 5,3%, marginal-inadequada = 5,3%, inadequada = 33%). 

Conclusões: As medidas da área velofaríngea obtidas por meio da técnica fluxo-

pressão   diminuem   significativamente   quando   o   paciente   faz  uso  da  prótese 



 

 

 

 



 

 

(condição com prótese), revelando que a prótese pode melhorar a função 

velofaríngea para a fala; embora a ocorrência do escape de ar nasal (EAN) na 

produção da consoante “p” demonstre ser menor com a prótese, tanto no julgamento 

pela modalidade auditiva quanto pela visual, a modalidade visual parece ser mais 

sensível para identificar a ocorrência do escape;o EAN demonstrou ter relação direta 

com a função velofaríngea, uma vez que apresentou-se ausente em uma função 

velofaríngea adequada (condição com prótese) e presente em uma função 

velofaríngea inadequada (condição sem prótese). Contudo, esta relação pode estar 

susceptível à interferência de muitos fatores que podem influenciar positivamente ou 

negativamente a ocorrência do EAN na função velofaríngea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descritores: Fissura Palatina. Prótese de Palato. Técnica Fluxo-Pressão. 

Insuficiência Velofaríngea. Escape de Ar Nasal. 



 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
VELOPHARYNGEAL AREA AND NASAL AIR EMISSION IN THE CONDITIONS 

WITH AND WITHOUT A PALATAL PROSTHESIS 
 

Introduction: Although perceptual judgement is recognized to be the gold standard 

for clinical speech evaluation of cleft palate and/or velopharyngeal dysfunction (VPD) 

patients, it can be influenced by a number of factors due to its subjectivity. 

Instrumental assessment such as pressure-flow technique can provide additional 

information related to speech and velopharyngeal dysfunction findings in individuals 

adapted to palatal speech device with obturator pharyngeal bulb for treatment of VPD 

Objectives: Describe and compare the results of velopharyngeal area 

measurements by using pressure-flow technique and the judgment of the occurrence 

of air nasal emission (NAE) during repetition of words containing the “p” consonant 

and utterance of the word “papai” in the Test of Nasal Air Emission (TNAE), in 

conditions with and without palatal speech device as well as to analyze the relation 

between NAE and velopharyngeal dysfunction ratings in conditions with  and without 

palatal speech device.Method: A retrospective study of samples including 94 

patients with diagnosis of velopharyngeal insufficiency wearing palatal prostheses 

with pharyngeal bulb was performed. Velopharyngeal function was rated (adequate, 

marginal-adequate, marginal-inadequate and inadequate) in according to 

velopharyngeal measurements obtained from aerodynamic evaluation during the 

production of “p” consonant in the segment “pa”. The results of NAE occurrence 

judgement (present/absent) during the repetition of words with “p” and utterance of 

“papai” in the TNAE were collected from the patients´s recordings, in the conditions 

with and without prosthesis.Results: Velopharyngeal area measurements and NAE 

occurrence judgement were significantly lower in the with-prosthesis condition. 

However, speech prosthesis was able to eliminate NAE in 63.9% of the patients, 

when considering utterances of words with “p” in articulatory evaluation as 

comparison, and managed to eliminate it by 50% of them with regard to the word 

“papai” in the TEAN. With the speech device, 56.4% of patients demonstrated 

adequate velopharyngeal function and 43.6% showed velopharyngeal ratings 

different of the adequate one (marginal adequate = 5.3%, marginal inadequate = 

5.3% and inadequate = 33%).Conclusions: The  measures  of  velopharyngeal  area 



 

 

 

 



 

 

obtained byusing pressure-flow technique decreased significantly when the patient 

uses prosthesis (condition with prosthesis), revealing that the prosthetic device can 

improve velopharyngeal function for the speech. Although the occurrence of nasal air 

flow (EAN) in the production of the consonant “p” presents to be lower with 

prosthesis, either in the hearing judgement as in the visual one, the latter seems to 

be more sensible to identify the occurrence of flow. Nasal air flow (EAN) 

demonstrated to have a direct relation with the velopharyngeal function for it was 

absent in an adequate velopharyngeal function (condition with prosthesis) and 

present in an inadequate velopharyngeal function (condition without prosthesis). 

Nevertheless, this relation may be susceptible to the interference of many factors that 

may positively or negatively influence the occurrence of EAN in the velopharyngeal 

function. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Cleft lip palate. Palatal Prosthesis. Pressure-flow technique. 

Velopharyngeal Insufficiency. Air Nasal Emission. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Estudos indicam que, em média, 20% dos pacientes com fissura palatina 

submetidos à palatoplastia primária podem apresentar disfunção velofaríngea (DVF) 

após a palatoplastia primária. Na presença de uma DVF durante a fala haverá uma 

comunicação entre as cavidades nasal e oral, fazendo com que ondas acústicas e ar 

adentrem a cavidade nasal de forma indesejável, prejudicando a inteligibilidade de 

fala devido à presença de hipernasalidade e escape de ar nasal. Além disso, alguns 

indivíduos na tentativa de compensar a fraca pressão intraoral e o escape de ar 

nasal durante a fala podem fazer uso de pontos articulatórios atípicos (geralmente 

na laringe e faringe) para produzir os sons que envolvem alta pressão intraoral, e 

com isso, realizar articulações compensatórias.  

 O tratamento da DVF requer procedimentos físicos (cirúrgico ou prótese) 

quando há insuficiência de tecido para o fechamento velofaríngeo e funcional 

(fonoterapia) quando, apesar de ter suficiência de tecidos, eles não se contraem 

adequadamente para efetuar o fechamento velofaríngeo. A cirurgia secundária é a 

opção de tratamento mais utilizada para a correção da DVF quando esta ocorre por 

falta de tecido. Entretanto, para alguns casos, a cirurgia secundária pode não atingir 

os resultados esperados quando o prognóstico não é favorável ou duvidoso, sendo 

então, proposto o tratamento protético como o uso do obturador faríngeo.   

 A avaliação perceptivo-auditiva da fala é considerada como o primeiro método 

para diagnosticar a DVF e é considerada como padrão ouro para avaliar as 

alterações de fala decorrentes da fissura palatina e/ou da DVF. Os achados clínicos, 

apesar de perceptíveis, envolvem julgamento subjetivo, o qual está sujeito a 

variações e erros, mesmo entre ouvintes treinados na avaliação de fala de pacientes 

com fissura palatina. Além disso, pode ser influenciada pelas características 

individuais da produção do som do paciente, pelo contexto fonético, pela experiência 

e expectativas do julgador, pelas características vocais, como o tom e a intensidade. 

Por essa razão, é necessário também confirmar as impressões clínicas por exames 

objetivos, diretos ou indiretos, para permitir um melhor acompanhamento dos 

resultados cirúrgicos e planejamento terapêutico.  
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Os métodos aerodinâmicos permitem obter informações relacionadas aos 

aspectos aerodinâmicos da produção de fala.  A técnica fluxo-pressão é um método 

aerodinâmico, descrito originalmente por Warren e Dubois (1964), que permite 

calcular a área do orifício velofaríngeo de maneira não invasiva, possibilitando aferir 

de forma indireta, o fechamento velofaríngeo. A técnica permite estimar as 

dimensões da área da secção transversa do orifício velofaríngeo e ainda, de 

pesquisar os aspectos temporais da função velofaríngea em contextos fonéticos 

específicos. 

O uso da técnica fluxo-pressão representa um importante instrumento na 

avaliação de indivíduos que utilizam prótese de palato para estimar o tamanho do 

orifício velofaríngeo, o nível de pressão oronasal e o fluxo aéreo nasal sem e com o 

uso deste dispositivo. Os valores obtidos nas condições podem ser correlacionados 

com a avaliação perceptiva do escape de ar nasal, possibilitando corroborar com o 

julgamento clínico dos resultados.  

De acordo com Warren (1965) e Reisberg e Smith (1985), as aplicações 

clínicas das medidas aerodinâmicas podem determinar a adequação de uma prótese 

de palato na produção de fala.  Assim, a hipótese deste trabalho foi investigar como 

a avaliação aerodinâmica da fala de indivíduos que usam prótese de palato poderia 

contribuir para o julgamento clínico dos sintomas de fala relacionados à disfunção 

velofaríngea.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Fala e Disfunção Velofaríngea (DVF) 

 

A fala é um processo único de aprendizado dos seres humanos, que inclui os 

atos coordenados da respiração, da fonação, da ressonância e da articulação 

integrados ao sistema nervoso central em coordenação com a retroalimentação do 

sistema auditivo (ANANDAKRISHNA; GALI, 2011).  

No ato da fala, o ar passa pelos pulmões e a musculatura aumenta a 

cavidade torácica. Na expiração, o ar atravessa a laringe onde as pregas vocais 

exercem controle para criar a energia acústica. À medida que o ar e/ou a energia 

acústica passam pela faringe, estes são direcionados para a cavidade oral para 

emissão dos sons orais ou para as cavidades oral e nasal para a dos sons nasais. 

Este direcionamento só é possível pela ação do mecanismo velofaríngeo (MVF) 

determinada pelo traço de nasalidade do fonema a ser produzido. O fechamento do 

MVF (também conhecido como fechamento velofaríngeo) compreende o movimento 

para cima e para traz do palato mole, concomitantemente ao movimento de 

constrição das paredes da faringe (PETERSON-FALZONE et al., 2006; KUMMER, 

2008; PEGORARO-KROOK et al., 2010; DUTKA; PEGORARO-KROOK, 2014; 

KUMMER, 2014).  

As fissuras labiopalatinas estão entre as malformações craniofaciais 

congênitas mais comuns na espécie humana e ocorrem com uma prevalência média 

de 1:700 nascimentos, podendo variar de acordo com fatores étnicos e geográficos 

(MOSSEY; MODELL, 2012). Indivíduos com fissura palatina não apresentam 

separação entre as cavidades oral e nasal, sendo o objetivo principal da correção 

cirúrgica do palato (palatoplastia primária), não apenas o reparo anatômico da 

fissura, mas o restabelecimento anatômico e funcional do palato mole necessário 

para a fala, principalmente no se refere à reconstrução do MVF (PETERSON-

FALZONE et al., 2006; BERTIER; TRINDADE; SILVA-FILHO, 2007; PRIESTER; 

GOORHUIS-BROUWER, 2008). Mesmo após a correção cirúrgica primária do 

palato, estima-se que aproximadamente 20% dos indivíduos podem apresentar DVF 
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e alterações de fala decorrentes como a hipernasalidade, a emissão de ar nasal e a 

fraca pressão intraoral (PETERSON-FALZONE et al., 2006; BZOCH, 2004; 

GENARO; FUKUSHIRO; SUGUIMOTO, 2007; KUMMER, 2008; WOO, 2012; 

DUTKA; PEGORARO-KROOK, 2014; KUMMER, 2014).   

A DVF, de acordo com Trost-Cardamone (1981, 1989), é classificada em três 

tipos, conforme a sua etiologia: insuficiência velofaríngea refere-se às alterações 

estruturais ou anatômicas que interferem no MVF, como exemplo a falta de tecido no 

palato mole ou a nasofaringe profunda; incompetência velofaríngea refere-se à 

incompetência dos tecidos de se movimentarem devido a desordens 

neuromusculares e erros de aprendizagem referem-se à falha no aprendizado dos 

padrões articulatórios adequados, como nas articulações compensatórias. Os tipos 

de DVF mais comuns encontrados em indivíduos com fissura palatina após a 

palatoplastia primária são a insuficiência velofaríngea e os erros de aprendizagem, 

ou ambos.  

A hipernasalidade é o sintoma de fala mais conhecido na presença da DVF 

e/ou fístula de palato (GOLDING-KUSHNER, 2001; KUMMER, 2008; PEGORARO-

KROOK et al., 2010; KUMMER, 2014). O escape de ar nasal ocorre quando há um 

desvio do fluxo de ar durante a produção das consoantes de pressão, como as 

plosivas e fricativas. O escape de ar nasal pode aparecer de formas 

perceptivelmente distintas, audível ou inaudível sendo que, na forma audível pode 

ser turbulento ou não turbulento, e ainda, obrigatório ou aprendido (BAYLIS; 

MUNSON; MOLLER, 2011). 

O escape de ar inaudível pode ser detectado através de um espelho 

posicionado logo abaixo das narinas do paciente durante a emissão de consoantes 

orais sem interferir na produção de fala. Porém, ele deve ser diagnosticado e visto 

como um indicador da DVF e/ou de uma possível passagem do fluxo aéreo nasal na 

presença de uma fístula palatina. O escape de ar nasal aprendido é produzido por 

uma substituição ou coproduzido por uma consoante oral. O escape de ar nasal de 

fonema específico é provavelmente o erro de aprendizado articulatório mais comum 

e é importante compreendê-lo sua ocorrência pode se dar em indivíduos sem 

fissura. O mais importante é que este padrão de articulação apreendido só pode ser 
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corrigido por terapia de fala (PETERSON-FALZONE et al., 2006; KUMMER, 2008; 

BAYLIS; MUNSON; MOLLER, 2011; KUMMER, 2014).    

 

 

2.2 Diagnóstico e Tratamento da Disfunção Velofaríngea 

 

2.2.1 Avaliação Perceptiva da Fala 

 

A fala é uma das principais medidas dos resultados da palatoplastia primária 

(WILLIAMS et al., 2011), e é por meio dessas medidas, que decisões sobre a 

necessidade de planejamento e indicação de novos procedimentos terapêuticos são 

realizadas.  

De acordo com Kuehn, Folkins e Cutting (1982), uma desordem de fala não 

existe até que esta seja percebida pelo ouvinte. Assim, a avaliação perceptiva da 

fala é considerada o padrão ouro para avaliar as desordens de fala decorrentes da 

fissura palatina e/ou DVF, e tem como objetivo não somente determinar o tipo e a 

gravidade das desordens de fala propriamente ditas (KUMMER, 2011), mas também 

relacioná-las ao funcionamento velofaríngeo (KUEHN; MOLLER, 2000; SELL, 2005; 

LEE; WHITEHILL; CIOCCA, 2009; VOGEL; IBRAHIM; KILPATRICK et al., 2009; 

GENARO; YAMASHITA; TRINDADE, 2010; BAYLIS et al., 2011; PADILHA et al., 

2015; LARANJEIRA et al., 2015). Os sintomas mais comumente encontrados nessas 

desordens são a hipernasalidade, o escape de ar nasal e as articulações 

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

Por seu caráter subjetivo, a avaliação perceptiva da fala pode estar sujeita à 

influência de vários fatores que podem interferir no julgamento da ressonância, como 

a presença de articulação compensatória e/ou de alterações vocais, mesmo quando 

a avaliação é feita por um profissional experiente (LOHMANDER; OLSSON, 2004; 

JOHN et al., 2006; HENNINGSSON et al., 2008). Na tentativa de tornar esta 

avaliação menos suscetível a erros, muitos métodos e testes específicos foram 

descritos (DOTEVALL et al., 2002; BZOCH, 2004; KUMMER, 2008; GENARO; 

YAMASHITA; TRINDADE, 2010). O uso de escala numérica com intervalos iguais 

sinaliza, de maneira descritiva, os diferentes graus avaliados, sendo o menor grau, 

correspondente à ausência da alteração e o maior grau, correspondente à presença 
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da alteração na sua forma mais grave. Outros métodos como a escala visual 

analógica e as comparações pareadas também têm sido bastante utilizados 

(KUMMER et al., 1992; WITT et al., 1996; McWILLIAMS et al., 1996; 

PINBOROUGH-ZIMMERMANN et al., 1998; KEUNING; WIENEKE; DEJONCKERE, 

1999; RANDALL et al., 2000; KEUNING et al., 2002;  KUMMER, 2003; 

LOHMANDER; OLSSON, 2004; BZOCH, 2004; TRINDADE et al., 2005; PERSSON 

et al., 2006; JOHN et al., 2006; HENNINGSSON et al., 2008; BAYLIS; MUNSON; 

MOLLER, 2011; WILLIAMS et al., 2011; KUMMER, 2011; BAYLIS; CHAPMAN; 

WHITEHILL, 2014; SCARMAGNANI et al., 2015).  

Considerando a presença da DVF pela avaliação perceptiva da fala é comum 

que esta avaliação seja complementada por meio de técnicas instrumentais 

(PETERSON-FALZONE  et al., 2006; KUMMER, 2008; GENARO; YAMASHITA; 

TRINDADE, 2010; KUMMER, 2014) como a nasofaringoscopia e a 

videofluoroscopia, dentre as técnicas diretas (permitem a visualização direta das 

estruturas velofaríngeas), e a nasometria e a técnica fluxo-pressão, dentre as 

indiretas, que mesmo sem visualizarem as estruturas velofaríngeas, permitem aferir 

os resultados acústicos e aerodinâmicos da atividade velofaríngea durante a fala  

(TRINDADE; YAMASHITA; BENTO-GONÇALVES, 2007; GENARO; YAMASHITA; 

TRINDADE, 2010). Contudo, há que se ter em mente que a avaliação perceptiva da 

fala sempre será necessária, uma vez que um determinado tratamento somente 

pode ser indicado quando um problema é percebido (CONLEY et al., 1997). 

De acordo com Baylis, Chapman e Whitehill (2014), dentre as alterações de 

fala mais comumente percebidas no indivíduo com fissura palatina e/ou DVF, a 

hipernasalidade e o escape de ar nasal são aquelas mais difíceis de serem medidas, 

ao contrário das alterações de articulação que já contam com testes articulatórios 

padronizados. As autoras afirmam que as medidas instrumentais, como nasometria 

ou aerodinâmica para se medir a área velofaríngea, têm até demonstrado boa 

correlação com as classificações perceptivas, contudo ainda são consideradas 

subótimas para a comparação dos resultados de fala ou para a indicação de 

cirurgias secundárias. 
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2.2.2 Tratamento da Disfunção Velofaríngea por meio da Prótese de 

Palato 

 

Como descrito anteriormente, a DVF pode ser tratada por meio de cirurgia, 

prótese, fonoterapia ou pela combinação destes diferentes tipos de tratamento. A 

prótese de palato pode ser o tratamento de melhor escolha quando a cirurgia está 

contraindicada por limitações anatômicas, sistêmicas ou funcionais, ou até mesmo 

pela própria opção do paciente quando este não quer se submeter à cirurgia 

(PEGORARO-KROOK; AFERRI; UEMEOKA, 2009).  

A prótese de palato é um aparelho removível, que pode ser confeccionada 

com ou sem obturador faríngeo, dependendo da necessidade do paciente. O 

obturador faríngeo, também chamado de bulbo faríngeo, é uma extensão fixa da 

prótese, que fica localizada na nasofaringe, e tem por função atuar dinâmica e 

funcionalmente com a musculatura da faringe no controle do fluxo de ar oronasal 

(PEGORARO-KROOK; AFERRI; UEMEOKA, 2009; AFERRI, 2011; RODRIGUES, 

2011).  

A função primaria da prótese de palato com obturador faríngeo é promover a 

função velofaríngea adequada para que o indivíduo possa ter uma fala socialmente 

aceitável. Embora o bulbo faríngeo seja modelado para separar a cavidade oral da 

nasal durante a emissão dos sons orais, ele deve permitir a passagem do ar para a 

cavidade nasal durante a emissão dos sons nasais e da respiração (BZOCH, 2004; 

DUTKA; PEGORARO-KROOK, 2014). Assim, a separação das cavidades oral e 

nasal e a suficiência do mecanismo velofaríngeo, portanto, ocorrem quando as 

paredes faríngeas “abraçam” totalmente o bulbo durante a emissão dos sons orais. 

Uma das vantagens da prótese de palato é a possibilidade de o bulbo faríngeo ser 

modificado até se conseguir acomodar as mudanças necessárias na função da 

musculatura velofaríngea para a fala (SELL; MARS; WORRELL, 2006; TUNA; 

PEKKAN; BUYUGURAL, 2009; AFERRI, 2011).  

O uso da prótese de palato em indivíduos com fissura palatina que 

apresentam insuficiência velofaríngea tem sido descrito na literatura com 

significativo sucesso quanto à melhora da hipernasalidade, do escape de ar nasal e 

da inteligibilidade de fala (PINTO; PEGORARO-KROOK, 2003; ABREU et al., 2007; 
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PINTO; DALBEN; PEGORARO-KROOK, 2007; TUNA; PEKKAN; BUYUGURAL, 

2009; ANANDAKRIHSNA; GALLI, 2010; GOIATO; SANTOS; VILLA, 2010; 

SUBRAMANIAM; LOIBI, 2011; AFERRI, 2011; RODRIGUES, 2011; RAJ; RAJ; 

AERAN, 2012; ABOLOYOUN et al., 2013; AMIN et al., 2014; SHIN; KO, 2015; 

PREMKUMAR, 2015). 

 

 

2.3 Avaliação Aerodinâmica 

 

2.3.1 Sistema PERCI/SARS e Regulação Aerodinâmica da Fala 

 

A avaliação aerodinâmica pela técnica fluxo-pressão foi descrita originalmente 

por Warren e Dubois (1964). Esta técnica, que é baseada no princípio hidrocinético 

pelo qual a área de um orifício pode ser calculada conhecendo a diferença de 

pressão existente entre os dois lados do orifício e o fluxo de ar que o atravessa, 

permite calcular as dimensões do orifício velofaríngeo durante a fala (WARREN, 

1979; TRINDADE; YAMASHITA; BENTO-GONÇALVES, 2007).  

Em 1979, foi idealizado por Donald Warren o equipamento PERCI (Palatal 

Efficiency Rating Computed Instantaneously) (TRINDADE; YAMASHITA; BENTO-

GONÇALVES, 2007). Por meio deste instrumento, é possível aferir, de forma 

indireta, a adequação da função velofaríngea durante a fala através das medidas 

simultâneas das pressões aéreas oral e nasal e do fluxo aéreo nasal geradas no 

trato vocal fornecendo informações quantitativas dos sintomas associados à DVF. A 

amostra de fala utilizada para avaliar a função velofaríngea deve conter uma 

consoante oclusiva não vozeada, preferencialmente o “p”. A medida é feita durante a 

produção da sílaba “pa” e também durante a emissão da sequência “’mp” inserida na 

palavra “rampa”, proporcionando uma condição aerodinâmica que irá refletir 

diretamente o grau de fechamento velofaríngeo, além de testar as condições do 

funcionamento velofaríngeo as quais exigem rápidos ajustes das estruturas, que 

passam do repouso na produção do “m” para a atividade máxima no “p” (WARREN, 

1997; TRINDADE; YAMASHITA; BENTO-GONÇALVES, 2007). Essas informações 

auxiliam na avaliação e no diagnóstico da fala de indivíduos que apresentam fissura 

de palato e/ou DVF (ZAJAC, 2008).   
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A DVF representa uma diminuição da resistência do trato vocal e por isso, 

introduz um erro que requer respostas compensatórias para compensar a queda 

abrupta da pressão intraoral durante a fala. Muitos indivíduos com DVF e orifício 

velofaríngeo maior que 20mm2 são capazes de manter valores de pressão oral 

acima de 3,0 cm H2O durante a produção das consoantes não nasais (WARREN, 

1979; DALSTON et al., 1988; WARREN et al., 1989).  

De acordo com Warren (1986), há evidências comprovadas de que 

parâmetros fisiológicos sejam os responsáveis por manter a regulação da pressão e 

fluxo aéreo através de um mecanismo de controle em indivíduos que apresentam 

fissura palatina e/ou DVF. Tais evidências também foram descritas posteriormente 

por vários outros estudos (MAYO; WARREN; ZAJAC, 1988; WARREN; DALSTON; 

DALSTON, 1990; DALSTON; WARREN; SMITH, 1990; ZAJAC; WEISSLER, 2004; 

WILLIAMS et al., 2005).  

Warren (1986) refere que as respostas compensatórias associadas à DVF 

representam o comportamento de um sistema regulatório para que, a resistência do 

trato vocal possa manter a pressão e o fluxo adequado para a estabilização deste 

sistema. Para isso, falantes com DVF podem apresentar um maior esforço 

respiratório na tentativa de compensar o escape de ar para a cavidade nasal além 

de ajustes temporais na duração deste fluxo (DALSTON et al., 1988; DALSTON; 

WARREN; SMITH, 1990). Provavelmente, esta pressão é alcançada devido à 

presença de uma maior resistência nasal e ao aumento do volume e esforço 

respiratório (WARREN; DRAKE; DAVIS, 1992).  

Falantes com DVF manifestam características temporais em suas curvas de 

fluxo e pressão que os diferenciam dos falantes sem fissura de forma que, ajustes 

de pressão e do fluxo nasal são realizados para compensar a capacidade reduzida 

do movimento velofaríngeo mediante a presença da hipernasalidade (WARREN, 

1965; WARREN et al., 1993; ZAJAC et al., 1996; DOTEVALL; EJNELL; BAKE, 2001; 

ZAJAC; HACKETT, 2002).    

A relação entre o grau de ressonância de fala e o tamanho da abertura 

velofaríngea não é linear, ou seja, é determinada pelo tamanho e formato das 

cavidades do trato vocal (faringe, cavidade oral e cavidade nasal) e do mecanismo 
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velafaríngeo (WARREN et al., 1993; KUMMER; BRIGGS, 2003; KUMMER, 2008), 

embora seja reconhecido que uma abertura velofaríngea maior do que 20mm2, 

durante a produção de uma consoante oral, invariavelmente produza um som com 

características nasais e para aberturas  menores que 4,9mm2  a produção da fala é 

considerada normal, ou seja, sem nasalidade. Para os valores de aberturas 

intermediários, entre 4,9 a 19,9 mm2, as características observadas na fala 

dependem de outros fatores, tais como a impedância da cavidade oral e/ou 

obstrução nasal e, em ambas as condições, pode ocorrer o escape de ar nasal 

audível (WARREN, 1979).  

Embora os parâmetros da pressão intra-oral, do grau do esforço respiratório e 

do escape de ar nasal sejam diferentes em indivíduos que apresentem DVF, a forma 

como essas diferenças afetam a percepção da nasalidade e a relação aos 

parâmetros aerodinâmicos ainda precisam ser melhor investigadas (WARREN, 

1967; WARREN, 1982; WARREN, 2004). Como exemplo desta condição, Zajac et 

al. (1996) descreveram o caso de uma mulher que apresentava DVF grave 

associada a um intenso escape de ar nasal que, ao contrário do que se esperava 

apresentou valores das pressões oral e nasal maiores que os encontrados no fluxo 

nasal. Os autores atribuíram tais resultados à presença do esforço respiratório e da 

constrição nasal.  

Foram descritos na literatura vários estudos com a técnica fluxo-pressão para 

aferir a área velofaríngea e comparar com resultados de cirurgias secundárias 

(DREYER; TRIER, 1984; YAMASHITA et al., 2010), para avaliar a hipernasalidade 

após a cirurgia de retalho faríngeo (JARVIS; TRIER, 1988; SMITH et al., 1985; 

FUKUSHIRO, 2007; BARBOSA et al., 2013; LANZIANI et al., 2010), para avaliar os 

resultados da veloplastia intravelar com enxerto de mucosa bucal para superfície 

nasal (NAKAMURA et al., 2003), para comparar diferentes técnicas de cirurgia 

primária para a função velofaríngea (YAMASHITA et al., 2010), para comparar a 

relação das dimensões do orifício velofaríngeo com a ressonância de fala 

(SCARMAGNANI, 2015), para medir os efeitos da prótese de palato nas variações 

aerodinâmicas da fala (REISBERG; SMITH, 1985; TACHIMURA; HARA; WADA, 

1995). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

1) Descrever e comparar as medidas da área velofaríngea por meio da 

técnica fluxo-pressão,  nas condições com e sem prótese de palato. 

 

2) Descrever e comparar os resultados do julgamento da ocorrência 

(presença/ausência) de escape de ar nasal (modalidade auditiva), durante a 

repetição de palavras com a consoante “p” e da emissão da palavra “papai” durante 

a realização do Teste de Emissão de Ar Nasal (modalidade visual), nas condições 

com e sem prótese de palato.  

 

3) Verificar a relação entre a ocorrência do escape de ar nasal nas 

modalidades auditiva e visual e a classificação da função velofaríngea, nas 

condições com e sem prótese de palato.  
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas em Seres 

Humanos (CEP) do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da 

Universidade de São Paulo (HRAC/USP), conforme o parecer nº 402.257 – 

SVAPEPE-CEP, em 24 de setembro de 2013 (Anexo A). 

 

 
4.1 Seleção da Amostra 

 

Os dados a serem coletados vieram de uma amostra de conveniência 

constituída de 236 registros de medidas de fluxo-pressão de 94 pacientes que 

utilizavam prótese de palato para correção da insuficiência velofaríngea, atendidos 

no Laboratório de Fonética do HRAC/USP, entre o período de 2003 a 2014. Do total 

de pacientes 56 (60%) eram do sexo feminino e 38 (40%) do masculino, com idades 

entre 8 e 71 anos (média = 25 anos) quando realizaram a avaliação fluxo-pressão. 

Trinta e nove (41%) tinham fissura palatina e 55 (59%) fissura labiopalatina.  

Somente foram selecionados os registros dos pacientes que apresentavam os 

seguintes critérios de inclusão: 

� Ter sido submetido à avaliação clínica de fala, antes e após a adaptação 

da prótese de palato, realizada no mesmo dia da avaliação pela técnica 

fluxo-pressão, documentada no prontuário dos pacientes, por meio do 

Protocolo de Avaliação Fonoarticulatória; 

� Apresentar diagnóstico de insuficiência velofaríngea após a palatoplastia 

primária, por meio da nasoendoscopia, documentada em prontuário; 

� Ter utilizado a prótese de palato havia no mínimo, seis meses antes da 

avaliação, independentemente de ser ou não funcional para a fala; 

� Não apresentar síndromes, nem outras anomalias congênitas nem 

quaisquer outras alterações que pudessem alterar a produção de fala; 

� Não apresentar articulação compensatória na produção da consoante “p” 
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(dado que foi levantado do prontuário), uma vez que o grau do 

fechamento velofaríngeo neste estudo foi determinado pela emissão da 

sequência silábica “pa”. 

 

 

4.2 Avaliação da ocorrência do escape de ar nasal (modalidade visual do 

escape de ar nasal) na palavra “papai” do teste de emissão de ar nasal (tean) 

contido no protocolo da avaliação fonoarticulatória 

 

Para a realização do TEAN utiliza-se uma placa metálica (espelho de Glatzel) 

posicionada horizontalmente, logo abaixo das narinas do paciente, quando lhe é 

solicitada a repetição de 10 palavras dissílabas do tipo consoante-vogal, dentre as 

quais 5 palavras somente têm a consoante “p” e 5 a consoante “b”, combinadas na 

sílaba com todas as vogais orais. Após cada produção, este espelho é resfriado 

utilizando-se lenço de papel embebido em álcool 70% para que não ocorra um 

resultado errôneo. Se houver o embaçamento do espelho, significa que o ar que 

deveria ser direcionado somente para a cavidade oral se desvia para o nariz através 

de uma abertura do orifício velofaríngeo. O contrário a essa condição implica em 

condição adequada do funcionamento do orifício velofaríngeo. Ao final, o avaliador 

indica um escore que pode variar de 0/10, ou seja, nenhum embaçamento visível ao 

espelho a 10/10, significando embaçamento visível para todas as repetições.   

Embora todos os pacientes tenham sido submetidos a uma avaliação 

fonoarticulatória completa, a qual incluiu o TEAN, documentada em prontuário, pré e 

pós-adaptação da prótese de palato, para este estudo, foi coletado somente o 

resultado da ocorrência (presença/ausência) do escape de ar nasal, na modalidade 

visual, durante a emissão da palavra “papai” do referido teste. Esta palavra do TEAN 

foi escolhida pela similaridade que existe na sequência silábica “pa” utilizada na 

avaliação aerodinâmica, uma vez que, a consoante “p” propicia um estado 

aerodinâmico que varia diretamente com o grau do fechamento velofaríngeo. 
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4.3 Avaliação do Escape de Ar Nasal (Modalidade Auditiva do Escape de Ar 

Nasal) Durante a Produção da Consoante “p” documentada no Quadro 

Fonêmico do Protocolo de Avaliação Fonoarticulatória  

 

Conforme mencionado no item 3.2, todos os pacientes foram submetidos a 

uma avaliação fonoarticulatória completa, documentada em prontuário, pré e pós-

adaptação da prótese de palato.  

Fazia parte da avaliação, anotar no quadro fonêmico se o paciente 

apresentava ou não escape de ar nasal durante a emissão de todas as consoantes 

inseridas em palavras, e frases repetidas após o avaliador ou mesmo durante a fala 

dirigida e/ou espontânea. Contudo, para o presente estudo, somente foi coletada a 

ocorrência do escape de ar nasal, na modalidade auditiva, durante a emissão da 

consoante “p”.  

 

4.4  Técnica fluxo-pressão   

 

Todos os pacientes selecionados apresentavam em seu prontuário o 

protocolo da avaliação pela técnica fluxo-pressão realizada no mesmo dia da 

avaliação clinica da fala, a qual incluiu o TEAN. Assim, para o presente estudo, foi 

coletada a medida da área do orifício velofaríngeo, nas condições sem e com 

prótese de palato.  

Embora a avaliação dos pacientes pela técnica fluxo-pressão já houvesse 

sido realizada previamente ao presente estudo será descrito abaixo, o procedimento 

de realização da técnica para facilitar a compreensão do leitor.  

A função velofaríngea foi estimada pela medida da área do orifício 

velofaríngeo durante a emissão da sequência silábica “pa” por meio da técnica fluxo-

pressão utilizando um sistema computadorizado PERCI/SARS (Palatal Efficiency 

Rating Computed Instantaneously/ Speech Aeromechanics Research System). 

Durante o exame, um cateter é posicionado no interior da boca e outro dentro de 

uma das narinas mantido em posição através do vedamento de uma oliva (do 

próprio fabricante) que bloqueia a narina. O fluxo aéreo nasal é medido por meio de 

um tubo plástico, inserido na outra narina de maior fluxo, detectado através do 
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espelho, conectado a um pneumotacógrafo aquecido ligado a um transdutor de 

pressão. Os sinais dos três transdutores de pressão (oral, nasal, fluxo nasal) são 

enviados ao sistema (PERCI) e analisados por um software especifico.  

De acordo com a recomendação do fabricante, a calibração do sistema 

PERCI/SARS é realizada com sinais conhecidos de fluxo (250ml/s) e pressão 

(6cmH2O) utilizando um rotâmetro e um manômetro de água, respectivamente. A 

Figura 1 ilustra esquematicamente a configuração do sistema PERCI/SARS.  
 

 
 
Figura 1: Ilustração esquemática da configuração do Sistema PERCI/SARS. Fonte: Trindade, 
Yamashita e Bento Gonçalves (2007).  

 

Na técnica fluxo-pressão a área do orifício velofaríngeo é determinada 

durante a produção da consoante “p” durante a emissão da sequência silábica “pa”, 

constituída por 4 a 6 emissões sucessivas desta sílaba. O exame foi realizado duas 

vezes, sendo uma na condição sem prótese e outra imediatamente na condição com 

prótese.  

A área velofaríngea a ser considerada é calculada pela média dessas 

produções múltiplas por software específico do sistema, de acordo com a seguinte 

equação: A=V/k (2∆P/d)½, sendo A= área do orifício em cm2; V= fluxo nasal em 

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

(0,001g/cm3). As Figuras 2 e 3 ilustram os traçados das curvas de pressão obtidas 

na produção da emissão da sequência silábica “pa”, nas condições sem e com 

prótese . 
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Figura 2: Traçado das pressões e fluxo gerados durante a a emissão da sequência silábica “pa”, em 
um indivíduo com função velofaríngea inadequada, na condição sem prótese. 
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Figura 3: Traçado das pressões e fluxo gerados durante a a emissão da sequência silábica “pa”, em 
um indivíduo com função velofaríngea adequada, na condição com prótese.  
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A condição da função velofaríngea é classificada pelo tamanho da área do 

orifício velofaríngeo, de acordo com os seguintes critérios propostos por Warren 

(1979): a) Áreas menores que 4,9 mm2 são classificadas como função velofaríngea 

adequada, b) entre 4,9 e 9,9 mm2; classificadas como função velofaríngea 

adequada/marginal, c) entre 10 e 19,9 mm2 como função velofaríngea 

marginal/inadequada e d) maiores que 20 mm2 classificadas como função 

velofaríngea inadequada conforme demonstrado no Quadro 1. 

 
 

Tamanho da Área (mm2) do Orifício 
Velofaríngeo 

 

 
Função Velofaríngea 

 
0 - 4,9 

 

 
Adequada 

 
4,9 - 9,9 

 

 
Adequada-marginal 

 
10,0 - 19,9 

 

 
Marginal-inadequada 

 
≥ 20,0 

 

 
Inadequada 

 
Quadro 1: Classificação da condição da função velofaríngea com base na área do orifício 
velofaríngeo medida por meio da técnica fluxo-pressão.  
 

Fonte: Warren DW. Aerodynamic assessments and procedures to determine extent of velopharyngeal 
inadequacy. In: Bzoch KR, editor, Communicative disorders related to cleft lip and palate. 5

th
 Ed. 

Austin: Pro-ed; 2004.p.559-628. 

 

 

4.5  Prótese de palato com obturador faríngeo 

 

De acordo com Pegoraro-Krook, Aferri e Uemeoka (2009) a prótese de palato 

consiste em um aparelho removível, que possui uma porção anterior, uma porção 

intermediária (velar) e uma porção faríngea. A porção anterior é similar a uma 

prótese dentária convencional, que pode ser uma prótese parcial removível, uma 

prótese total, uma sobredentadura ou uma placa acrílica.  A porção intermediária é o 

componente de ligação entre a porção anterior e posterior sendo esta, denominada 

de bulbo faríngeo a qual possui a função de reduzir o espaço velofaríngeo e 

proporcionar o fechamento velofaríngeo durante a fala. (Figuras 4 e 5).  
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Figura 4: Prótese de palato com obturador faríngeo 
 
 
 

 
 

Figura 5: Visão intraoral da prótese de palato com obturador faríngeo em posição na cavidade oral 

 

 

Todos os pacientes deste estudo foram encaminhados ao Serviço de Prótese 

de Palato do HRAC/USP por apresentarem condições desfavoráveis ao tratamento 

cirúrgico secundário para correção da insuficiência velofaríngea. A moldagem desta 

prótese foi realizada por um dentista e uma fonoaudióloga com ampla experiência na 

confecção e adaptação deste tipo de prótese.  
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4.6  Análise Estatística 

 

Para comparar os resultados dos valores das medidas das áreas pela 

classificação da função velofaríngea em: adequada, adequada-marginal, marginal-

inadequada e inadequada, obtidos por meio da técnica fluxo-pressão, entre as 

condições sem e com prótese com obturador faríngeo foi utilizado o Teste t pareado, 

testando-se a hipótese de que as médias para a condição com prótese seriam 

significantemente menores que as médias para a condição sem prótese. O nível de 

significância adotado foi de 5% (p<0,05).  

Para comparar os resultados do julgamento da ocorrência 

(presença/ausência) do escape de ar nasal (EAN) durante a repetição de palavras 

com a consoante “p” e a ocorrência do EAN na palavra “papai” do Teste de Emissão 

de Ar Nasal (TEAN), nas condições sem e com prótese, foi utilizado o Teste de 

McNemar, testando-se a hipótese de que a ocorrência do escape de ar nasal em 

ambas as modalidades auditiva e visual seriam significantemente menor ou ausente 

na condição com prótese. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). 

Para verificar a relação dos resultados do julgamento da ocorrência 

(presença/ausência) do EAN em palavras com “p” e a ocorrência do EAN na palavra 

“papai” do TEAN, nas condições sem e com prótese, de acordo com a classificação 

da função velofaríngea foi utilizado o Teste Mann-Whitney, testando-se a hipótese 

de que a presença do EAN em ambas as modalidades auditiva e visual seriam 

significativamente menor ou ausente na condição com prótese. O nível de 

significância adotado foi de 5% (p<0,05).  
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 Descrição e comparação da avaliação aerodinâmica, nas condições sem 

prótese (SP) e com prótese (CP). 

 

Os resultados revelaram que durante a emissão da sequência silábica “pa” na 

condição SP, a área velofaríngea variou entre 5,5 mm2 e 80 mm2 (média=59,2 mm2; 

DP=23,9 mm2) e na condição CP variou entre 0,04 mm2 e 80 mm2 (média=20,9mm2; 

DP=28,6 mm2). A diferença foi estatisticamente significante (Teste t pareado; 

p=0,000). Vide Gráfico 1.  

 

 
               p=0,00 

 
                     *p<0,05 diferença estatisticamente significante (teste t de Student para  
                     amostras pareadas) 
 

Gráfico1 – Valores da função velofaríngea, mínimo e máximo, nas condições SP 
e CP, durante a emissão da sequência silábica “pa” obtido pela técnica fluxo-
pressão.    

 

 

Ao interpretar a medida da área velofaríngea na condição SP obtida pela 

técnica fluxo-pressão, nenhum (0%) apresentou função velofaríngea adequada, 5 

(5,32%) apresentaram função velofaríngea adequada-marginal; 4 (4,3%) função 

velofaríngea marginal-inadequada e 85 (90,4%) função velofaríngea inadequada. Na 

condição CP, 53 (56,4%) pacientes apresentaram função velofaríngea adequada; 5 
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(5,3%) função velofaríngea adequada-marginal; 5 (5,3%), função velofaríngea 

marginal-inadequada e 31 (33%) função  velofaríngea inadequada. Vide Gráfico 2. 

 

 

 
          

 

Gráfico 2 – Distribuição da porcentagem (%) de pacientes que apresentaram 
classificação do tipo de função velofaríngea como adequada, adequada-
marginal, marginal-inadequada e inadequada, durante a emissão a emissão 
da sequência silábica “pa” obtido pela técnica fluxo-pressão, nas condições 
SP e CP. 

 

 

5.2 Descrição e comparação dos resultados do julgamento da ocorrência 

(presença/ausência) do escape de ar nasal (EAN), nas modalidades auditivo e 

visual, durante a emissão da consoante “p” em repetição de palavras e do “p” 

especificamente na palavra “papai” do Teste de Emissão de Ar Nasal (TEAN), 

nas condições SP e CP.  

 

O EAN (modalidade auditiva) em palavras com “p” foi julgado ausente em 21 

(22,3%) pacientes e presente em 73 (77,7%) na condição SP e na condição CP, foi 

julgado ausente em 60 (63,9%) e presente em 34 (36,1%). A diferença entre ambas 

as condições foi estatisticamente significante (Teste McNemar p= 0,000). Vide 

Gráfico 3.  

 

p = 0,00 
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Gráfico 3 – Porcentagem (%) de pacientes quanto à ocorrência 
(presença/ausência) de escape de ar nasal durante a emissão da 
consoante “p” em repetição de palavras, nas condições SP e CP. 

 

 

O EAN (modalidade visual) da palavra “papai” do TEAN foi julgado ausente 

em 2 (2,1%) pacientes e presente em 92 (97,9%) na condição SP e na condição CP, 

foi julgado ausente em 47 (50%) e presente em 47 (50%). A diferença entre ambas 

as condições foi estatisticamente significante (Teste Mc Nemar p= 0,000). Vide 

Gráfico 4.  

p = 0,00 



52  Resultados 

 

 

          

 
Gráfico 4 – Porcentagem (%) de pacientes quanto à ocorrência 
(presença/ausência) do escape de ar nasal da palavra “papai” do Teste de 
Emissão de Ar Nasal (TEAN), nas condições SP e CP. 

 

 

5.3  Relação da ocorrência do escape de ar nasal (modalidade auditiva) em 

palavras com a consoante “p” e a classificação do tipo de função velofaríngea 

(adequada, adequada-marginal, marginal-inadequada e inadequada), nas 

condições SP e CP. 

 

Em relação aos resultados obtidos na condição SP, dos 73 pacientes que 

apresentaram EAN (modalidade auditiva) em palavras com a consoante “p”, nenhum 

(0%) apresentou função velofaríngea adequada, 4 (5,5%) apresentaram função 

velofaríngea adequada-marginal, 4 (5,5%) função velofaríngea marginal-inadequada 

e 65 (89,0%) função  velofaríngea inadequada. Dos 21 que não apresentaram EAN, 

nenhum (0%) apresentou função velofaríngea adequada, 1 (4,8%) apresentou 

função  velofaríngea adequada-marginal, nenhum (0%) apresentou função 

velofaríngea marginal-inadequada, e 20 (95,2%) função velofaríngea inadequada. 

Vide Gráfico 5.  

 

p = 0,00 



Resultados  53 

 

 
         
 

Gráfico 5 – Relação da porcentagem (%) de pacientes quanto à ocorrência 
(presença/ausência) do escape de ar nasal (modalidade auditiva) em palavras com a 
consoante “p” e classificação da função velofaríngea obtida pela técnica fluxo-
pressão, na condição SP.  

 

 

Na condição CP, dentre os 34 pacientes que apresentaram EAN (modalidade 

auditiva) em palavras com a consoante “p”, 1 (3%) apresentou função velofaríngea 

adequada, 3 (8,9%) função velofaríngea adequada-marginal, 4 (11,8%) função 

velofaríngea marginal-inadequada e 26 (76,3%) função velofaríngea inadequada. 

Para a mesma condição, dentre os 60 pacientes que não apresentaram EAN, 52 

(86,7%) apresentaram função velofaríngea adequada, 2 (3,3%) função velofaríngea 

adequada-marginal, 1 (1,7%) função velofaríngea marginal-inadequada e 5 (8,3%) 

função velofaríngea inadequada. Vide Gráfico 6. 

 

p = 0,68 
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Gráfico 6 – Relação da porcentagem (%) de pacientes quanto à ocorrência 
(presença/ausência) do escape de ar nasal (modalidade auditiva) em palavras com 
a consoante “p” e classificação da função velofaríngea obtida a partir da técnica 
fluxo-pressão, na condição CP.  

 

 

5.4  Relação da ocorrência do escape de ar nasal (modalidade visual) na 

palavra “papai” do Teste de Emissão de Ar Nasal (TEAN) e a classificação do 

tipo de função velofaríngea (adequada, adequada-marginal, marginal-

inadequada e inadequada), nas condições SP e CP. 

 

Na condição SP, dentre os 92 pacientes que apresentaram o EAN 

(modalidade visual) na palavra “papai” do TEAN, nenhum (0%) apresentou função 

velofaríngea adequada, 5 (5,5%) apresentaram  função velofaríngea adequada-

marginal, 4 (4,3%) função velofaríngea marginal-inadequada e 83 (90,2%) função 

velofaríngea inadequada. Para a mesma condição, os 2 (100%) pacientes que não 

apresentaram EAN apresentaram função velofaríngea inadequada. Vide Gráfico 7.  

 

p = 0,00 
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Gráfico 7 – Relação da porcentagem (%) de pacientes que apresentaram 
ausência/presença de escape de ar nasal (modalidade visual) na palavra “papai” 
do TEAN e classificação da função velofaríngea obtida pela técnica fluxo-
pressão, na condição SP.  

 

 

Na condição CP, dentre os 47 pacientes que apresentaram EAN (modalidade 

visual) na palavra “papai” do TEAN, 8 (17,0%) apresentaram função velofaríngea 

adequada, 5 (10,6%) função velofaríngea adequada-marginal, 4 (8,5%) função 

velofaríngea marginal-inadequada e 30 (63,8%) função velofaríngea inadequada. 

Para a mesma condição, dentre os 47 pacientes que não apresentaram o EAN, 45 

(95%) apresentaram função velofaríngea adequada, nenhum (0%) função 

velofaríngea adequada-marginal, 1 (2,1%) função velofaríngea marginal-inadequada 

e 1 (2,1%) função velofaríngea inadequada. Vide Gráfico 8. 

 

p = 0,82 
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Gráfico 8 – Relação da porcentagem (%) de pacientes que apresentaram 
presença/ ausência de EAN (modalidade visual) da palavra “papai” do TEAN e 
classificação da função velofaríngea obtida pela técnica fluxo-pressão, na 
condição CP.  

 

 

p = 0,00 
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6 DISCUSSÂO 

 

 

Embora a função do bulbo faríngeo da prótese de palato seja contribuir para a 

separação oronasal durante o fechamento velofaríngeo, deve-se ter em mente que 

ele deve permitir a passagem do ar para a cavidade nasal durante a emissão das 

consoantes nasais e a respiração (PEGORARO-KROOK; AFERRI; UEMEOKA, 

2009). Portanto, ele deve ser largo o suficiente para que as paredes da faringe 

possam tocá-lo durante a emissão dos sons orais e estreito o suficiente para não 

obstruir a passagem do ar para a cavidade nasal durante a emissão dos sons nasais 

(WARREN, 1965).  

Os resultados obtidos neste estudo revelaram que a prótese de palato  

mostrou-se  eficaz, por meio da técnica fluxo-pressão, para o tratamento da 

insuficiência velofaríngea (IVF) da maior parte dos  indivíduos com fissura,  

corroborando com os achados de Warren (1965). O autor descreveu o  caso  de um 

paciente com área do orifício velofaríngeo de 200 mm2 e intenso escape de ar nasal 

durante a fala que passou a apresentar área de 1,7 mm2 (função velofaríngea 

adequada) após quatro meses de uso da prótese de palato.  Achados semelhantes 

foram descritos por Reisberg e Smith (1985) que também utilizaram a técnica fluxo-

pressão para medir a área do orifício velofaríngeo de três pacientes com disfunção 

velofaríngea (DVF), nas condições com e sem prótese. Com a prótese, houve uma 

redução significativa do escape de ar nasal e valores de fluxo-pressão compatíveis 

com a normalidade. Os autores concluíram que as medidas aerodinâmicas podem 

fornecer dados sobre o mecanismo velofaríngeo e orientar na confecção e 

modificação do bulbo faríngeo para promover uma função velofaríngea adequada 

para a fala.   

Quando se consegue fala normal com a prótese em posição, é porque o 

fechamento velofaríngeo está ocorrendo em volta do bulbo faríngeo. De acordo com 

Tachimura, Hara e Wada (1995) e Warren (1986), variáveis aerodinâmicas podem 

interferir no sistema regulatório da função velofaríngea quando a DVF é corrigida por 

meio de uma prótese bem adaptada, uma vez que o bulbo faríngeo fornece a 

resistência que faltava para equilibrar o sistema regulatório de fala.  
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Embora o uso bem sucedido da prótese de palato para melhorar a DVF/IVF 

ou dar maior capacidade de suficiência velofaríngea para se conseguir uma fala 

socialmente aceitável seja relatado com frequência na literatura, parâmetros 

funcionais relacionados à articulação, à fonação e até mesmo à hipernasalidade 

e/ou escape de ar nasal não são corrigidos somente com o dispositivo protético. Por 

este motivo, a associação entre o uso da prótese de palato e a fonoterapia se faz 

necessária (PINTO; DALBEN; PEGORARO-KROOK, 2007; ANANDAKRISHNA; 

GALI, 2010; BISPO et al., 2011; LIMA-GREGIO et al., 2011; DUTKA et al., 2011; 

RAJ; RAJ; AERAN, 2012; SIKKA; JAIN; RANI, 2014; SHIN; KO, 2015). 

Anandakrishna e Gali (2010) e Sikka (2014) afirmaram que o uso da prótese de 

palato associado à terapia intensiva de fala para o tratamento da DVF melhora 

significativamente aspectos como a articulação, a ressonância e a inteligibilidade de 

fala.   

O escape de ar nasal é uma alteração comum em indivíduos com fissura 

palatina e/ou DVF (LAINE et al., 1988; HOODIN; GILBERT, 1989; TROST-

CARDAMONE, 1990; LOHMANDER-AGERSKOV et al., 1996; SEARL; 

CARPENTER, 1999) e naqueles com fístula de palato. Sapienza et al. (1996) e 

Pinborough-Zimmerman et al. (1998) descreveram o escape de ar nasal como a 

percepção de um “ruído extra” (energia acústica) no sinal de fala, sendo geralmente 

percebido durante a emissão das consoantes que requerem alta pressão intraoral, 

como as plosivas e fricativas. A presença do escape de ar nasal está associada à 

redução da pressão intraoral dessas consoantes (ZAJAC et al., 1996).  

A literatura é muito vasta sobre as variações da nasalidade de fala, mas ainda 

é muito limitada no que diz respeito ao escape de ar nasal (DOTEVALL et al., 2002), 

apesar de o julgamento perceptivo do escape de ar nasal fazer parte da avaliação 

clínica da fala de pacientes com fissura palatina. Uma vasta revisão de literatura 

sobre os métodos de classificação usados nos julgamentos perceptivos da fala é 

descrita por Lohmander e Olsson (2004). 

Os resultados do presente estudo mostraram que a prótese conseguiu 

eliminar o escape de ar nasal em 63,9% dos pacientes, quando se toma a emissão 

de palavras com a consoante “p” na avaliação articulatória para comparação, e 

eliminá-lo em 50% deles quando se toma a emissão da palavra “papai” do Teste de 
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Emissão de Ar Nasal. Considerando que com a prótese 56,4% pacientes 

apresentaram função velofaríngea adequada e que os 43,6% restantes 

apresentaram função velofaríngea diferente da adequada (adequada-marginal = 

5,3%, marginal-inadequada = 5,3%, inadequada = 33%), era esperado, pelo menos 

em teoria, que o escape de ar nasal pudesse estar ausente se não em todos, pelo 

menos para a maior parte dos pacientes com função velofaríngea adequada, e de 

certa forma presente naqueles com função velofaríngea com classificação diferente 

da adequada. Contudo, há que se considerar os inúmeros fatores que podem ter 

contribuído para que houvesse tal divergência entre a “teoria e a prática”.  

Um deles pode ser a diferença no método para avaliar a ocorrência do 

escape de ar nasal na consoante “p” em ambos os testes. Para avaliar a ocorrência 

do escape no “p” em palavras não padronizadas que continham esta consoante é 

provável que o clínico tenha anotado no protocolo de avaliação apenas a presença 

do escape de ar nasal quando este foi audível, utilizando-se para este fim, a sua 

percepção auditiva. E para avaliar a ocorrência do escape no “p” da palavra “papai” 

do Teste de Emissão de Ar Nasal, o clínico utilizou apenas o embaçamento do 

espelho para indicar a presença do escape de ar, utilizando-se, portanto, de sua 

percepção visual. Tanto em um como em outro, verificou-se melhora considerável da 

ocorrência do escape de ar com a prótese, apesar de os resultados referentes à 

percepção visual terem demonstrado maior sensibilidade em identificar a presença 

do escape de ar nasal. Ambos os métodos de avaliação precisam ser considerados 

com cuidado. A presença de obstrução nasal e o próprio cuidado no manuseio do 

espelho podem interferir nos resultados. Kummer (2011) enfatiza que o espelho 

deve ser posicionado abaixo das narinas depois que o indivíduo começa a falar e 

deve ser retirado antes que ele pare de falar a fim de evitar o embaçamento ocorra 

como consequência da respiração nasal. A percepção do escape de ar nasal pode 

também ser afetada pelo volume total de ar que passa através do orifício 

velofaríngeo e o grau da resistência das vias aéreas nasais (WARREN; DUBOIS, 

1964; WARREN, 1967; WARREN; DUANY; FISCHER, 1969; MINSLEY; WARREN; 

HAIRFIELD, 1991; LEEPER et al., 1994).  

A forma da percepção auditiva do escape de ar também é outro fator a ser 

considerado, uma vez que sua ocorrência pode variar desde a sua forma quase 

imperceptível até a sua forma mais ruidosa e turbulenta. De acordo com vários 
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autores, ainda não há um consenso entre os clínicos e pesquisadores sobre a 

padronização de uso das suas diferentes formas de percepção (KUMMER et al., 

1992). Kummer et a.l (1992, p. 152) afirma que “o montante de ruído gerado 

diferencia diversos graus de emissão de ar nasal variando desde a inaudível para a 

forma mais grave rotulada de turbulência nasal”. Embora haja algum consenso 

quanto à distinção entre os tipos de escape de ar nasal (aprendido versus 

obrigatório) talvez haja pouca evidência para servir de base às diferentes 

percepções do ouvinte (BAYLIS; MUNSON; MOLLER, 2011).  

No presente estudo ainda foi interessante observar que a relação entre a 

ocorrência do escape de ar nasal e a classificação da função velofaríngea ocorreu 

no julgamento dos extremos para a maior parte dos pacientes, ou seja, ausência de 

escape vs. função velofaríngea adequada com a prótese e presença de escape vs. 

função velofaríngea inadequada sem a prótese. Contudo, esta relação não se 

mostrou linear haja vista o número de exceções nestes extremos e a divergência 

encontrada na relação entre as classificações adequada-marginal e marginal-

inadequada. Tais achados confirmam a suposição das interferências dos fatores 

acima mencionados, ressaltando-se, ainda, que o tamanho do orifício velofaríngeo 

também pode afetar a percepção do escape de ar nasal, embora a relação entre o 

tamanho do orifício e a percepção não seja linear (WARREN; DUBOIS, 1964; 

WARREN, 1967). Warren (1975), Warren et al. (1987), Warren et al (1993) e 

Warren, Dalston e Mayo (1994) conduziram uma série grande de estudos com o 

objetivo de estimar o orifício velofaríngeo. Seus resultados demonstraram que 

indivíduos que apresentavam suficiência velofaríngea ou DVF com orifício pequeno 

apresentavam uma relação linear entre fluxo nasal e tamanho do orifício. Entretanto, 

essa relação de linearidade deixou de existir quando o tamanho do orifício era maior 

que 20mm2. 

Os estudos de Kummer et al. (1992) e Kummer, Briggs e Lee (2003) 

revelaram que, pacientes com hipernasalidade, com ou sem escape de ar nasal, 

apresentam orifício velofaríngeo significativamente maior do que aqueles pacientes 

julgados somente com escape de ar nasal. A partir desta constatação, os autores 

sugeriram que, de certa forma, o tamanho do orifício velofaríngeo pode ser 

previsível, com base na avaliação perceptivo-auditiva, ao suporem que a gravidade 

da hipernasalidade pode estar mais relacionada ao aumento do tamanho do orifício 
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velofaríngeo, ao contrário da do escape de ar nasal que pode estar mais relacionada 

à diminuição deste orifício.  

Outros fatores que poderiam ter interferido nos resultados incluem a 

possibilidade de o bulbo faríngeo não ter apresentado a suficiência velofaríngea 

esperada; a presença de mímica facial durante a execução do exame sem ter sido 

observada pelo avaliador, ou até mesmo a presença de algum tipo de alteração 

respiratória tendo em vista, que esses pacientes não foram submetidos a uma 

avaliação clínica especifica quanto à permeabilidade nasal pelo otorrinolaringologista 

nem a nenhum tipo de exame instrumental que propiciasse aferir os valores 

normativos das medidas respiratórias. Embora todos os pacientes já estivessem 

com suas próteses concluídas, é provável que houvesse no grupo alguns nos quais 

o bulbo ainda precisasse de algum ajuste. Além disso, não pode ser desconsiderada 

a hipótese de um ou outro paciente produzir a consoante “p” com alguma distorção 

ou mesmo alguma compensação que não tenha sido detectada pelo avaliador. 

Ainda é necessário considerar que os dados obtidos no presente estudo foram 

retrospectivos e que não foi o mesmo profissional que avaliou todos os pacientes. 

Os resultados do escape de ar nasal, em ambas as modalidades, auditiva e visual, 

associados à classificação da função velofaríngea representam uma valiosa fonte de 

informação ao clínico para o julgamento dos parâmetros aerodinâmicas da fala.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Os resultados do presente estudo permitiram concluir que: 

1- As medidas da área velofaríngea obtidas por meio da técnica fluxo-

pressão diminuem significativamente quando o paciente faz uso da 

prótese (condição com prótese), revelando que a prótese pode melhorar a 

função velofaríngea para a fala;  

2- Embora a ocorrência do escape de ar nasal (EAN) na produção da 

consoante “p” demonstre ser menor com a prótese, tanto no julgamento 

pela modalidade auditiva quanto pela visual, a modalidade visual parece 

ser mais sensível para identificar a ocorrência do escape; 

3- O EAN demostrou ter relação direta com a função velofaríngea, uma vez 

que apresentou-se ausente em uma função velofaríngea adequada 

(condição com prótese) e presente em uma função velofaríngea 

inadequada (condição sem prótese). Contudo, esta relação pode estar 

susceptível à interferência de muitos fatores que podem influenciar 

positivamente ou negativamente a ocorrência do EAN na função 

velofaríngea. 
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ANEXO A: Parecer Consubstanciado do CEP  
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