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RESUMO

Andrade LKF. Influência de um programa de fonoterapia intensiva na fala de
indivíduos com fissura labiopalatina. [dissertação]. Bauru: Faculdade de Odontologia
de Bauru, Universidade de São Paulo; 2017.
Introdução: As articulações compensatórias são alterações de fala decorrentes da
tentativa do indivíduo com fissura palatina/disfunção velofaríngea gerar pressão
intraoral para a produção das consoantes de alta pressão. Essas alterações se iniciam
por causa da alteração estrutural e podem passar a fazer parte do sistema fonológico
do indivíduo, sendo a fonoterapia a intervenção indicada para sua correção. Desta
maneira a hipótese deste trabalho é que um programa de fonoterapia intensiva (PFI)
estruturado reúne as condições facilitadoras para a correção da oclusiva glotal, que é
o tipo de articulação compensatória (AC) mais comumente encontrado na fala desses
indivíduos. Objetivo: Investigar a influência de um PFI sobre a ocorrência da oclusiva
glotal (OG) na fala de indivíduos com fissura palatina. Material e Métodos: As
gravações de fala de 37 indivíduos, de ambos os sexos (média de idade = 19 anos),
com fissura palatina foram julgadas por três fonoaudiólogas (avaliadoras) experientes
na identificação da ocorrência de OG em 24 consoantes-alvo com recorrência das seis
consoantes oclusivas do Português (p, t, k, b, d, g), antes de serem submetidos a um
PFI (condição pré-PFI) e após o PFI (condição pós-PFI), para comparação.
Resultados: A presença de OG, na condição pré-PFI, foi encontrada em 325
consoantes-alvo de 36 das 37 gravações, dentre as quais, na condição pós-PFI, 149
(46%) continuaram a apresentar OG e 176 (54%) não. Considerando a ocorrência de
OG nas 24 consoantes-alvo das frases dos 36 pacientes, observou-se que após o PFI
5 (14%) conseguiram eliminar a OG em todas as consoantes-alvo; 4 (11%) não
apresentaram mudança e 27 (75%) apresentaram redução da ocorrência de OG.
Conclusão: O PFI teve influência sobre a ocorrência da oclusiva glotal na fala de
indivíduos com fissura palatina, sendo esta menor após a intervenção.
Palavras-chave: Fissura palatina. Fala. Fonoterapia. Avaliação.

.

ABSTRACT

Andrade LKF. Influence of an intensive speech therapy program on the speech of
individuals with cleft lip and palate. [dissertation]. Bauru: Faculdade de Odontologia de
Bauru, Universidade de São Paulo; 2017.
Introduction: Compensatory articulations are speech disorders due to the attempt of
the individual with cleft palate/velopharyngeal dysfunction to generate intraoral
pressure for the production of high-pressure consonants. These disorders happen
because structural alteration and can become part of the phonological system of the
individual. Speech therapy is the indicated intervention for their correction. The
hypothesis of this study is that a structured intensive speech therapy program (PFI)
meets the facilitating conditions for the correction of the glottal stops, which is the most
common compensatory articulation in the speech of these individuals. Objective: To
investigate the influence of a PFI on the occurrence of glottal stop (OG) in the speech
of individuals with cleft palate. Material and Methods: Speech recordings of 37 cleft
palate individuals, both genders (mean age = 19 years), were judged by three
experienced speech pathologists (judges) to identify the occurrence of OG in 24 target
consonants with a recurrence of the six occlusive consonants of the Portuguese
Language (p, t, k, b, d, g). For the purpose of comparison, the judgements were
accomplished before PFI (pre-PFI condition) and after the individuals have been
undergone to the PFI (post-PFI condition). Results: Presence of OG in the pre-PFI
condition was found in 325 target consonants of 36 out of the 37 recordings. In the
pos-PFI condition, out of the 325, 149 (46%) continued to present OG and 176 (54%)
did not. Considering the occurrence of OG in the 24 target consonants of the sentences
of the 36 patients, it was observed that after the PFI 5 (14%) of them were able to
eliminate the OG in all the target consonants; 4 (11%) presented no change and 27
(75%) had a reduction in the occurrence of OG. Conclusion: The PFI had influence
on the occurrence of the OG in the speech of cleft palate, which reduction was smaller
after the PFI.

Keywords: Cleft palate. Speech therapy. Evaluation.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento normal de fala é um dos objetivos principais do tratamento
da criança com fissura labiopalatina. A palatoplastia primária visa reparar
anatomicamente a fissura de palato e restaurar o véu palatino para que a criança
possa desenvolver e utilizar o seu mecanismo velofaríngeo (MVF) adequadamente
para a produção normal de fala. Portanto, o sucesso desta cirurgia é crucial para o
desenvolvimento da fala dessas crianças (KLINTÖ et al., 2014).
Embora os esforços para aprimorar a palatoplastia primária têm sido
constantes, é estimado que 5% a 43% dessas crianças apresentarão disfunção
velofaríngea - DVF (CABLE et al., 2004; PEARSON; KIRSCHNER, 2011; WILLIAMS
et al., 2011) e que, aproximadamente 50% de todas elas, aos 3 anos de idade
apresentarão algum tipo de distúrbio articulatório (MORRIS; OZUNNE, 2003;
LOHMANDER; PERSSON, 2008; WILLADSEN, 2012; KLINTÖ et al., 2013),
independentemente da idade e da técnica cirúrgica utilizada.
O tratamento da DVF decorrente do insucesso da palatoplastia primária
requer duas abordagens diferentes, dependendo do tipo da DVF. Os procedimentos
físicos, como a cirurgia (palatoplastia secundária ou faringoplastia) ou a prótese
(obturador faríngeo) são indicados quando a causa da alteração é estrutural, ou seja,
quando há falta de tecido no palato mole para a realização do fechamento do MVF
(insuficiência velofaríngea). O procedimento funcional, por meio da fonoterapia, é
indicado quando a causa da alteração é funcional, ou seja, quando há um erro de
aprendizagem no uso das estruturas velofaríngeas (TROST-CARDAMONE, 1989). É
muito comum que um mesmo paciente apresente DVF de ambas as causas, e por
esta razão, necessite da combinação de procedimentos físicos e funcionais
(KUMMER, 2008; DUTKA; PEGORARO-KROOK, 2014). O hipodinamismo das
paredes faríngeas em indivíduos com fissura palatina também requer atenção
especial da equipe craniofacial (WITT et al., 1995), uma vez que esta é uma causa de
DVF que também requer a combinação de um tratamento físico-funcional,
principalmente o obturador faríngeo e a fonoterapia (BISPO et al., 2011; DUTKA et al.,
2012; DUTKA; PEGORARO-KROOK, 2014).
A comunicação constante entre as cavidades oral e nasal pela presença da
DVF proporciona condições favoráveis para o desenvolvimento de alterações
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passivas e ativas de fala (HUTTERS; BRØNDSTED, 1997; HARDING; GRUNWELL,
1998). As alterações passivas, como a hipernasalidade, a emissão de ar nasal e a
fraca pressão intraoral têm como causa direta a limitação estrutural ou funcional do
MVF e as alterações ativas, também conhecidas como articulações compensatórias
(TROST, 1981; TROST-CARDAMONE, 1989), são estratégias compensatórias que
ocorrem devido à dificuldade do indivíduo com DVF em gerar a pressão intraoral
necessária para a produção das consoantes de alta pressão (oclusivas e fricativas).
As alterações ativas, de especial interesse deste trabalho, e que a partir de
agora serão chamadas de articulações compensatórias (ACs), são aquelas cujos
pontos articulatórios encontram-se erroneamente posteriorizados na cavidade oral
(palatal, velar ou uvular), ou mesmo atrás da cavidade oral (glote ou faringe) (KLINTÖ
et al., 2014), e que são adquiridos pelos bebês ainda na fase pré-simbólica. O efeito
dos padrões neuromotores aprendidos erroneamente durante a produção das ACs
pode dominar o desenvolvimento fonológico da criança criando um repertório fonético
restrito durante o balbucio que pode persistir durante a fase de aquisição e
desenvolvimento de fala, independentemente do potencial de sua função velofaríngea
(RUSSEL; GRUNWELL, 1993). Assim, é comum que as ACs sejam incorporadas à
fala da criança, a ponto de comprometer, em maior ou menor grau, a sua
inteligibilidade de fala, até para os familiares mais próximos.
As ACs são as únicas alterações de fala decorrentes da fissura palatina, que
dependem exclusivamente da fonoterapia para a sua correção (MARINO et al., 2012)
e esta tarefa pode ser um grande desafio para o fonoaudiólogo. O fato de as ACs já
estarem incorporadas no sistema fonológico do indivíduo, a dificuldade que alguns
profissionais apresentam em identificar esse tipo de alteração, o uso de técnicas
obsoletas como exercícios de sopro e outras atividades desvinculadas da fala e, até
mesmo a resistência do próprio indivíduo em utilizar o novo padrão de fala, podem
fazer com que as ACs sejam resistentes à fonoterapia.
A frequência com que a fonoterapia ocorre também é um aspecto importante
relacionado ao sucesso da intervenção. A fonoterapia intensiva pode ser uma melhor
opção de intervenção, uma vez que os indivíduos são expostos a uma grande
quantidade de sessões de terapia em um menor período de tempo, favorecendo a
correção das ACs resistentes à terapia convencional (PAMPLONA et al., 2005; LIMA
et al., 2007; PAMPLONA et al., 2009; BISPO et al., 2011; MELO et al., 2013;
SKIDMORE, 2012; DOBBELSTEYN et al., 2014; PRATHANEE et al., 2014).
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Dada a complexidade da produção das ACs e da obtenção de sucesso para
sua correção em terapia, a hipótese do presente estudo é que um programa de
fonoterapia intensiva estruturado reúne as condições facilitadoras para a correção da
oclusiva glotal, que é o tipo de AC mais comumente encontrado na fala de indivíduos
com fissura palatina.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 MECANISMO VELOFARÍNGEO E DISFUNÇÃO VELOFARÍNGEA

O mecanismo velofaríngeo (MVF) é compreendido por um grupo complexo de
estruturas do palato mole e das paredes faríngeas que interagem concomitantemente
para controlar o fluxo de ar entre as cavidades oral e nasal. O MVF é responsável
pela ressonância normal de fala, permanecendo aberto durante a emissão dos sons
nasais e fechado durante a emissão dos sons orais. O fechamento do MVF durante
a emissão dos sons orais ocorre com a elevação e a posteriorização do palato mole,
concomitantemente à póstero-anteriorização da parede posterior da faringe e à
mesialização das paredes laterais da faringe, visando impedir que o ar e a energia
acústica passem pela cavidade nasal de forma indesejada durante a fala (SMITH;
KUEHN, 2007; KUMMER, 2014; DUTKA; PEGORARO-KROOK, 2014).
O termo disfunção velofaríngea (DVF) refere-se a qualquer situação em que
um indivíduo não seja capaz de realizar o fechamento velofaríngeo durante a fala,
independentemente de sua causa. O tratamento da DVF depende de sua etiologia. A
DVF de causa anatômica, também conhecida como insuficiência velofaríngea, é a
causa mais comum e geralmente está mais associada ao insucesso da palatoplastia
primária em indivíduos com fissura palatina. Frequentemente, nestes casos, o véu
palatino é muito curto (ou “insuficiente”) para permitir a aproximação adequada do véu
às paredes faríngeas. A DVF também pode ocorrer devido a alterações neuromotoras
(incompetência velofaríngea), quando há uma alteração no controle neuromuscular
impedindo a movimentação adequada das estruturas do MVF, ou ainda decorrente de
erros de aprendizagem, quando há uma alteração na utilização funcional das
estruturas velofaríngeas para a realização do fechamento velofaríngeo (TROSTCARDAMONE, 1981; 1989; KUMMER, 2014; DUTKA; PEGORARO-KROOK, 2014).
Witt et al. (1995) acrescentam o hipodinamismo velofaríngeo como causa da DVF, na
qual ocorre pouco ou nenhuma atividade dinâmica das estruturas velofaríngeas
durante a fala.
Independentemente do tipo, a DVF pode gerar alterações de fala que
comprometem a sua inteligibilidade e consequentemente a vida social do indivíduo
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(DUTKA; PEGORARO-KROOK, 2014). As características das alterações de fala de
todos os tipos de DVF são marcadas pela hipernasalidade, emissão de ar nasal e
fraca pressão intraoral, alterações essas descritas na literatura como sintomas
passivos (BRØNDSTED et al., 1994; HUTTERS; BRØNDSTED, 1997; HARDING;
GRUNWELL, 1998; KUEHN, 2000) ou obrigatórios (TROST, 1981; WARREN, 1986;
TROST-CARDAMONE, 1989). A hipernasalidade ocorre devido ao excesso de
ressonância nasal nas vogais e consoantes vozeadas e a emissão de ar nasal tornase perceptível durante a produção das consoantes que requerem alta pressão
intraoral

para

a

sua

produção

(WARREN,

1986;

ZAJAC;

MAYO,

1996;

HENNINGSSON et al., 2008; PETERSON-FALZONE et al., 2010; BAYLIS; MUNSON;
MOLLER, 2011), como as oclusivas e fricativas (PEGORARO-KROOK et al., 2010). A
DVF, principalmente aquela decorrente da fissura palatina, pode levar ainda o
indivíduo a desenvolver articulações compensatórias (TROST, 1981; TROSTCARDAMONE, 1989), também descritas na literatura como sintomas ativos
(BRØNDSTED

et

al.,

1994;

HUTTERS;

BRØNDSTED,

1997;

HARDING;

GRUNWELL, 1998; TROST-CARDAMONE, 1989; KUEHN, 2000).
Mesmo quando as condições cirúrgicas são consideradas ideais, a incidência
da DVF, após a cirurgia, pode variar entre 5% e 43%, podendo ser ainda maior quando
o paciente é operado tardiamente, ou quando a escolha da técnica cirúrgica não
considerou os aspectos relevantes para a fala (WYATT et al., 1996; SELL et al., 2001;
CABLE et al., 2004; NAGARAJAN; SAVITHA; SUBRAMANIYAN, 2009; NYBERG et
al., 2010; PEGORARO-KROOK et al., 2010; KUMMER, 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; TIMBANG et al., 2014; HA et al., 2015).
Embora a cirurgia seja o tratamento mais comum para a correção da
insuficiência velofaríngea, há muitos casos, que por razões médicas, ou por
apresentarem velofaringe hipodinâmica, ou mesmo por opção própria, tenham a
cirurgia contraindicada (temporária ou definitivamente). Para estes casos, o
tratamento protético pode ser o tratamento de escolha (PEGORARO-KROOK;
AFERRI; UEMEOKA, 2009). Já para aqueles cuja DVF é de etiologia funcional (erros
de aprendizagem), o tratamento indicado é a fonoterapia. Há que se considerar aqui
que um mesmo paciente pode apresentar mais de um tipo de DVF e por esta razão,
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necessitar da combinação de um procedimento físico com a fonoterapia (KUMMER,
2008; DUTKA; PEGORARO-KROOK, 2014).

2.2 ARTICULAÇÕES COMPENSATÓRIAS / SINTOMAS ATIVOS

Articulação é um termo que descreve os movimentos físicos que estão
envolvidos na modelagem do trato vocal, acima da laringe, para produzir os sons da
fala. Na maior parte das línguas, consoantes são sons que carregam as informações
que contribuem para o significado da palavra. Todos os sons consonantais de
qualquer língua podem ser descritos pelo ponto no trato vocal onde a corrente de ar é
bloqueada e pelo modo pelo qual ela é bloqueada (PETERSON-FALZONE et al.,
2006). Ainda na fase pré-simbólica, o padrão de balbucio de todos os bebês é
semelhante. Nesta fase, a produção dos sons é realizada na região posterior do trato
vocal, com maior elevação da laringe e pouco desenvolvimento da musculatura da
língua e da velofaringe. Entretanto, com o desenvolvimento anatômico o bebê passa
a ter um melhor controle motor, aprimorando suas habilidades articulatórias. É nesta
fase que há uma diferenciação entre o padrão articulatório dos bebês com e sem
fissura. Ao contrário do bebê sem fissura, o bebê com fissura continuará a realizar
suas produções em regiões posteriores do trato vocal, devido à sua condição
anatômica alterada, que consequentemente alterará a sua função motora e perceptiva
(TROST, 1981; HARDING; GRUNWELL, 1998). Essas diferenças aparecem entre as
idades de 6 a 9 meses (CHAPMAN et al., 2001; PETERSON-FALZONE et al., 2006).
Alguns autores descrevem que estes erros articulatórios começam devido às
anormalidades estruturais e que posteriormente tornam-se incorporados ao sistema
linguístico e fonológico da criança que ainda está em desenvolvimento (CHAPMAN,
1993; PAMPLONA; YSUNZA; ESPINOSA, 1999). Outros reconhecem estes erros
como fonéticos pois são decorrentes de erros de aprendizagem e do déficit anatômico
e fisiológico provocado pela fissura palatina/DVF (CHAPMAN et al., 2001; MORRIS;
OZUNNE, 2003).
De acordo com Peterson-Falzone, Hardin-Jones e Karnell (2001) e John et al.
(2006), há duas formas pelas quais a produção da consoante é afetada na criança
com fissura palatina/DVF. Uma delas reflete o defeito estrutural em si, sobre o qual a
criança não pode evitar nem diminuir as consequências inevitáveis do acoplamento
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oronasal, resultando na nasalização dos sons orais. Em contraste, a outra forma,
ocorre quando a criança tenta evitar os efeitos do acoplamento oronasal e as
mudanças no ponto e/ou modo articulatórios. Nesta forma, o ponto articulatório das
consoantes de pressão (oclusivas e fricativas) ocorre estrategicamente no fundo da
cavidade oral, geralmente em regiões abaixo da região nasofaríngea (laringe e
faringe), onde ela será capaz de gerar pressão intraoral. Essas

produções

posteriorizadas são denominadas de articulações compensatórias (TROST, 1981;
TROST-CARDAMONE, 1989) ou de sintomas ativos (BRØNDSTED et al., 1994;
HUTTERS; BRØNDSTED, 1987; HARDING; GRUNWELL, 1998), às quais muitos
pesquisadores europeus denominam de características não orais da fala de indivíduos
com

fissura

(non-oral

cleft

speech

characteristics

-

CSCS)

(HUTTERS;

HENNINGSSON, 2004; LOHMANDER; OLSSON, 2004; SELL, 2005; JOHN et al.,
2006; LOHMANDER; WILLADSEN; PERSSON et al., 2009). As articulações
compensatórias (ACs) são consideradas comportamentos compensatórios, que
envolvem o uso de pontos articulatórios atípicos (geralmente alterados para mais
posterior ao local onde o ponto articulatório típico deveria ser produzido), sem alterar
o modo articulatório (OHDE; SHARF, 1992; CHAPMAN, 1993; BZOCH, 1997;
GOLDING-KUSHNER, 2001; PETERSON-FALZONE; HARDIN-JONES; KARNELL,
2001; PETERSON-FALZONE et al., 2006; TROST-CARDAMONE, 2004) para
produzir consoantes similares àquelas alvo que deveriam ser produzidas na cavidade
oral com alta pressão (oclusivos, fricativos e africados) (KUMMER, 2001; TROSTCARDAMONE, 2004).
Uma distinção entre as características passivas e ativas da fala de indivíduos
com fissura de palato foi inicialmente proposta por Hutters e Brøndsted (1987). De
acordo com as autoras, a alternativa ativa é caracterizada pela alteração do ponto
articulatório da consoante-alvo de pressão. A produção de uma oclusiva glotal em
substituição a uma oclusiva-alvo, por exemplo, é uma opção ativa que preserva o
modo articulatório e que depende da fonoterapia para desestabilizar este velho padrão
e introduzir um padrão novo (HARDIN; GRUNWELL, 1998).
Há muitas dúvidas em relação ao motivo pelo qual algumas crianças com
fissura palatina/DVF desenvolvem ACs e outras não. Alguns autores acreditam que
essas alterações acorrem devido ao reforço positivo que os pais e cuidadores
oferecem às crianças durante essas produções no período do balbucio, criando uma
condição favorável para que elas persistam mesmo após a correção física da fissura
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palatina (CHAPMAN, 1993; PETERSON-FALZONE; HARDIN-JONES; KARNELL,
2001; BZOCH, 2004; MCWILLIAMS; MORRIS; SHELTON, 2009). Chapman (1993) e
Peterzon-Falzone et al. (2006) acreditam que as ACs, por serem incorporadas ao
sistema fonológico da criança, continuarão a ser produzidas mesmo que a correção
cirúrgica do palato consiga produzir um MVF competente para a fala.
Vários tipos de ACs podem substituir as consoantes de alta pressão, como
a oclusiva glotal, a fricativa faríngea, a plosiva faríngea, a africada faríngea, a fricativa
laríngea, a plosiva laríngea, a africada laríngea, a fricativa velar, a plosiva velar, a
fricativa nasal, a fricativa nasal posterior, a africada nasal posterior, a plosiva dorsomédio-palatal, a fricativa dorso-médio-palatal e a africada dorso-médio-palatal
(MARINO et al., 2012). As ACs ainda podem ocorrer em coprodução com o som alvo.
Na coprodução o indivíduo realiza dois movimentos articulatórios para determinar o
ponto de produção do som em duas regiões do trato vocal simultaneamente, fazendo
uso somente de um modo de articulação. Ou seja, o indivíduo faz um ponto
articulatório atípico (produzido de maneira compensatória), onde realmente bloqueia
o ar para construir a pressão necessária à produção da consoante alvo, ao mesmo
tempo que realiza um ponto articulatório típico (onde deveria ser produzido a
consoante alvo), porém não efetivo, uma vez que não há bloqueio de ar (PETERSONFALZONE et al., 2006). As coproduções são comumente observadas em indivíduos
que realizaram fonoterapia, mas que não direcionaram o fluxo aéreo adequadamente
para a cavidade oral a fim de realizar o ponto articulatório adequado (GOLDINGKUSHNER, 1995).
As ACs podem comprometer gravemente a inteligibilidade de fala dos
indivíduos com fissura palatina/DVF, tornando difícil a sua compreensão até para os
familiares mais próximos. Isso ocorre, principalmente, pela perda de contraste entre
os pontos articulatórios das consoantes, necessários para compor o sistema de
oposições dos traços distintivos dos sons da língua (PETERSON-FALZONE;
HARDIN-JONES; KARNELL, 2001). A prevalência de ACs varia entre 6 e 63%,
podendo chegar a 88% em casos mais graves (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;
THANAWIATANANIT; THANAWIRATANANIT, 2013; ALBUSTANJI et al., 2014;
ABOU-ELSAAD et al., 2015).
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A oclusiva glotal (OG), conhecida também por golpe de glote pelos
fonoaudiólogos brasileiros, é o tipo mais comum encontrado em indivíduos com fissura
palatina (TROST-CARDAMONE, 2004; MARINO et al., 2012; ALBUSTANJI et al.,
2014). Ela foi descrita pela primeira vez na década de 70 (MORLEY, 1970; MORRIS,
1971), como sendo uma articulação transiente, tendo seu correlato acústico
essencialmente brusco (KUMMER, 2001), utilizando a região da glote como ponto
articulatório, podendo ser considerada vozeada ou não vozeada (GOLDINGKUSHNER, 2001; KUMMER, 2001; PETERSON-FALZONE et al., 2006). A OG,
embora seja um som comum em diversas línguas naturais (MADDIESON, 1984), no
indivíduo com fissura/DVF ela é considerada uma alteração articulatória que
estigmatiza a sua fala e compromete a sua inteligibilidade.
A OG ocorre geralmente em substituição às consoantes oclusivas, porém
pode ocorrer também em substituição às fricativas e africadas, principalmente quando
a criança não adquiriu os fonemas fricativos (TROST-CARDAMONE, 1997; 2004;
GOLDING-KUSHNER, 2001; PETERSON-FALZONE; HARDIN-JONES; KARNELL,
2001; KUMMER, 2001; JESUS; PENINO; VALENTE, 2009; MARINO et al., 2012) e,
em casos mais graves, pode até ocorrer em substituição aos fonemas líquidos
(BZOCH, 1971; PETERSON-FALZONE; HARDIN-JONES; KARNELL, 2001). A
produção da OG utiliza a glote (região laríngea) como válvula de bloqueio do ar para
a produção dos sons que deveriam ser produzidos na cavidade oral. Resulta da
abertura e fechamento (brusco ou não) das pregas vocais, devido ao aumento de
pressão subglótica e da tensão muscular na parte mais baixa do trato vocal (WITZEL,
1995). Alguns autores mostraram a relação entre o aumento de tensão muscular e o
aumento de pressão subglótica durante a oclusão das pregas vocais, relatando que
pode haver um deslocamento medial das pregas ventriculares, causando maior
obstrução da região laríngea (KAWANO et al.,1991; KIDO et al.,1992; KIDO et al.,
1993; WITZEL, 1995).
A OG pode ser confundida com uma omissão consonantal por um
fonoaudiólogo menos experiente (KUMMER, 2001; TROST-CARDAMONE, 2004;
PETERSON-FALZONE et al., 2006), muito embora há diferenças acústicas claras
entre o que é compensação e o que é omissão da consoante-alvo (TROSTCARDAMONE, 1997; 2004). É imprescindível que o fonoaudiólogo que vai tratar
essas alterações as identifique corretamente, uma vez que as abordagens
terapêuticas a ser utilizadas para uma e para outra são diferentes.
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2.3 FONOTERAPIA

Em geral, a fonoterapia para correção das ACs considera duas
abordagens, a fonológica ou linguística e a fonética ou motora. Entretanto, ainda há
controvérsias na literatura sobre qual dessas abordagens é a mais efetiva (BESSELL
et al., 2013; DOBBELSTEYN et al., 2014; KUMMER, 2014). A intervenção utilizando
a abordagem fonética considera o processo de aprendizagem motor da articulação
que ocorre em um nível periférico, baseando- se no fato de que os erros de articulação
ocorrem por alterações no controle dos articuladores (FEY, 1992; CHAPMAN, 1993;
MORRIS; OZUNNE, 2003). Já na abordagem fonológica, considera-se que as
crianças devem aprender todas as regras do sistema fonológico, que acontecem em
um nível central, para realizarem adequadamente o processamento cognitivofonético-fonológico, e não só o processamento fonético com os padrões articulatórios
associados a palavras (HOFFMAN, 1992; CHAPMAN, 1993; PAMPLONA; YSUNZA;
ESPINOSA, 1999).
Estudos sugerem que a maioria dos fonoaudiólogos utiliza a abordagem
fonética no tratamento de indivíduos com DVF decorrente da fissura palatina,
apresentando bons resultados (SCHNEIDER; SHPRINTZEN, 1980; VAN DEMARK;
HARDIN, 1986). Entretanto, estudos comparando as duas abordagens demonstram
que há correção dos erros articulatórios tanto nos indivíduos que foram submetidos à
abordagem fonética, quanto nos que foram submetidos à abordagem fonológica,
porém, indivíduos que receberam a abordagem fonológica, apresentaram correção
das ACs em um menor período de tempo. Uma explicação para o melhor resultado
na abordagem fonológica é que o fonoaudiólogo trabalha de maneira mais fácil todos
os níveis da linguagem, em diversos contextos, facilitando a generalização
(PAMPLONA; YSUNZA; ESPINOSA, 1999; YSUNZA et al., 2015). Outros autores
defendem que a abordagem terapêutica deve ser baseada na análise atual da criança
e

nas

suas

respectivas

alterações

para

obter

melhores

resultados,

independentemente de ser esta fonética ou fonológica (PAMPLONA et al., 2012;
PAMPLONA; YSUNZA; MORALES, 2014), embora acreditem que a abordagem
fonética deveria ser utilizada em pacientes com poucas ACs e a fonológica para
aqueles com muitas ACs (TROST-CARDAMONE; BERNTHAL, 1993).
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Alguns autores advogam que a fonoterapia para a correção das ACs
deveria ocorrer antes da correção física da insuficiência velofaríngea (TROST, 1981;
GOLDING-KUSHNER, 1995), justificando que estas podem afetar negativamente a
mobilidade das estruturas envolvidas no MVF. A eliminação das ACs antes da cirurgia
reduz a extensão do gap velofaríngeo devido ao aumento do movimento das
estruturas

velofaríngeas

(YSUNZA;

PAMPLONA;

TOLEDO,

1992)

e

consequentemente, a largura do retalho faríngeo a ser usado na cirurgia
(SHPRINTZEN; GOLDING-KUSHNER, 1989), ou mesmo pode evitar a realização de
uma cirurgia desnecessária (HARDING-BELL; GRUNWELL, 1995). Nessa mesma
linha de raciocínio Lipira et al. (2011) recomendam que pacientes com AC deveriam
fazer fonoterapia antes da avaliação instrumental da função velofaríngea
(nasoendoscopia e videofluoroscopia) para que consigam realizar os movimentos do
MVF no seu limite máximo. Muitos autores, por outro lado, não concordam que a
fonoterapia para correção da AC deva ser feita antes da realização do tratamento
físico da insuficiência velofaríngea, uma vez que os ganhos podem ser mínimos ou
ausentes (RISK; De LONG, 1984), que esta pode ser extremamente desmotivadora
para o terapeuta e para o paciente, pois pode durar meses ou anos, além de ter pouco
custo-benefício (KUMMER, 2013).
É consenso na literatura que abordagens terapêuticas baseadas em
exercícios miofuncionais, sem associação com a fala, não apresentam evidência
científica para a correção das ACs nem mesmo para promover o

fechamento

velofaríngeo (PAMPLONA; YSUNZA; ESPINOSA, 1999; GOLDING-KUSHNER, 2001;
PAMPLONA et al., 2004; RUSCELLO, 2008; PEGORARO-KROOK et al., 2010;
HOWARD; LOHMANDER, 2011; KUMMER, 2011), sugerindo que o uso de
abordagens inadequadas para a correção das ACs pode resultar na persistência das
alterações de fala dos pacientes. Outro aspecto importante a ser considerado para o
sucesso da fonoterapia, além da abordagem terapêutica utilizada, é a frequência com
que esta ocorre. Desta maneira, a fonoterapia intensiva é uma opção de intervenção
para a correção das alterações de fala decorrente da fissura palatina/DVF (ALBERY;
ENDERBY, 1984; VAN DEMARK; HARDIN, 1986; PAMPLONA et al., 2005; LIMA et
al., 2007; PAMPLONA et al., 2009; BISPO et al., 2011; PRATHANEE et al., 2011;
MELO et al., 2013; DOBBELSTEYN et al., 2014; PRATHANEE et al., 2014; LUYTEN
et al., 2016; DERAKHSHANDEH et al., 2016; PINTO, 2016; FERREIRA et al., 2016).
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Pesquisas demonstram que a fonoterapia intensiva apresenta bons
resultados no que diz respeito à redução da presença e no grau de severidade das
ACs em indivíduos com fissura palatina/DVF (PAMPLONA et al., 2005; PAMPLONA
et al., 2009), quando comparados àqueles submetidos à fonoterapia convencional
(PRATHANEE et al., 2011; PRATHANEE et al., 2014). Ysunza, Pamplona e Toledo
(1992) afirmam que programas de fonoterapia intensiva com sessões diárias
associados às estratégias terapêuticas corretas trazem bons resultados de fala para
o paciente, ao contrário de terapias realizadas com uma ou duas sessões por semana,
que mesmo utilizando as estratégias corretas podem ser insuficientes e demorarem
muito mais para provocar qualquer tipo de mudança. Outro cuidado importante a ser
tomado pelo terapeuta é a falta da prática de exercícios diários em casa pelo paciente.
Allen (2013) e Derakhshandeh et al. (2016) reportaram que programas de fonoterapia
intensiva também alcançam melhores resultados quando há a colaboração dos pais
em ajudar os seus filhos na prática diária dos exercícios em casa.
Skidmore (2012) realizou uma revisão bibliográfica com o objetivo de
analisar os resultados de fala de crianças com fissura labiopalatina relacionados à
intensidade da fonoterapia recebida. Os resultados demonstraram que há uma
diminuição significativa nos erros de articulação dessas crianças com a terapia
intensiva. Além disso, evidências sugerem que o custo para a realização da terapia
convencional pode ser até duas vezes mais caro, quando comparado ao custo da
fonoterapia intensiva e que programas de terapia intensiva também apresentam bons
resultados em pacientes com ACs resistentes à terapia convencional. Entretanto, o
autor ressalta que há poucos estudos que investigaram a eficácia da fonoterapia em
indivíduos com fissura labiopalatina controlando os vieses como idade, sexo, idade da
palatoplastia secundária, idade da colocação do tubo de ventilação, nível educacional
e socioeconômico, síndromes concomitantes, erros do desenvolvimento, uso de
amostras maiores, especificação de critérios de exclusão e detalhamento da
estatística.
No Brasil poucos estudos descrevem programas de fonoterapia intensiva em
indivíduos com fissura palatina. Um estudo realizado por Lima et al. (2007) aplicou um
programa de fonoterapia intensiva em 3 adultos e 1 adolescente que apresentavam
ACs, com três horas diárias de terapia individual e em grupo, por dez dias,
apresentando resultados satisfatórios para os sons trabalhados na fala dirigida. Bispo
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et al. (2011) aplicaram um programa de fonoterapia intensiva (total de 60 sessões: 2
sessões diárias de 50 minutos) para a correção de ACs e hipernasalidade em paciente
com fissura labiopalatina operada, conseguindo sucesso na correção dessas
alterações. Melo et al. (2013) conseguiram resultados de fala satisfatórios em um
paciente adulto com fissura palatina operada após um programa de fonoterapia
intensiva (total de 18 sessões diárias de 30 minutos). Andrade et al. (2015) mostraram
a redução significativa da ocorrência de sete tipos AC em 16 consoantes do inventário
fonético brasileiro, a partir da análise de 98 prontuários de pacientes com fissura
labiopalatina operada, após participarem de um programa de fonoterapia intensiva.
Pinto (2016) realizou um estudo comparando os resultados de fala de 67 pacientes
com fissura palatina com AC do tipo oclusiva glotal e fricativa faríngea, antes e depois
da fonoterapia intensiva. Os resultados mostraram que após a fonoterapia intensiva,
39% corrigiram todas as ACs, 48% melhoraram a produção articulatória reduzindo o
número de ACs e 13% mantiveram as ACs presentes na condição pré-fonoterapia
intensiva, indicando que há uma tendência de melhora ou correção da produção dos
sons após a realização da fonoterapia intensiva. Ferreira et al. (2016) desenvolveram
um programa de fonoterapia intensiva e o aplicaram em 10 adultos com fissura
labiopalatina/DVF, verificando que o programa proposto foi efetivo para corrigir as
alterações de fala (hipernasalidade e ACs), em maior ou menor grau, de todos os
indivíduos.

2.6 AVALIAÇÃO PERCEPTIVO-AUDITIVA DA FALA

Na prática clínica, a identificação e a caracterização das ACs são realizadas a
partir da avaliação perceptivo-auditiva de fala, tendo como enfoque o modo e o ponto
articulatórios observados durante as tentativas de produção dos sons alvo. Alguns
autores enfatizam que esta deve constituir a primeira etapa do protocolo de avaliação
da DVF, pois é por meio dela que se decide a necessidade ou não de tratamento
(LOHMANDER; OLSSON, 2004; PETERSON-FALZONE et al., 2006; NAGARAJAN;
SAVITHA; SUBRAMANIYAN, 2009; CHAPMAN et al., 2016). Kummer et al. (2012)
realizaram um estudo foi realizado, com fonoaudiólogos e cirurgiões norte-

2 Revisão de Literatura

35

americanos, mostrando que 99% das equipes utilizam a avaliação perceptivo-auditiva
como “padrão ouro” para caracterizar os resultados cirúrgicos na fala.
É de comum acordo entre os autores que a avaliação perceptivo-auditiva da
fala deve ser complementada por exames instrumentais diretos ou indiretos para
ajudar a definir o diagnóstico e tratamento da DVF (GOLDING-KUSHNER et al.,1990;
TRINDADE;

YAMASHITA;

BENTO-GONÇALVES,

2007;

KUMMER,

2008;

NAGARAJAN; SAVITHA; SUBRAMANIYAN, 2009; PEGORARO-KROOK et al., 2010;
GENARO; YAMASHITA; TRINDADE, 2010; KUMMER et al., 2012; SOUZA, 2013;
KUMMER, 2014; DUTKA; PEGORARO-KROOK, 2014). As avaliações instrumentais
indiretas avaliam o MVF de forma funcional podendo inferir sobre o seu
funcionamento, sendo a nasometria e a técnica fluxo-pressão, as técnicas mais
utilizadas. Já a avaliação instrumental direta permite a visualização das estruturas da
velofaringe em repouso e durante a fala, sendo a nasoendoscopia e a
videofluoroscopia as mais utilizadas (CROFT; SHPRINTZEN; RAKOFF, 1981;
KUMMER, 2008; GENARO; YAMASHITA; TRINDADE, 2010; KUMMER, 2014).
A avaliação perceptivo-auditiva das alterações de fala, incluindo as ACs, pode
sofrer influência de diversos fatores como o tipo de protocolo utilizado, a experiência
do avaliador em realizar o julgamento perceptivo-auditivo destas produções e a
seleção e qualidade das amostras de fala utilizadas no julgamento perceptivo da fala
(SANTELMAN; SUSSMAN; CHAPMAN, 1999; GOOCH et al., 2001; HOWARD;
HESELWOOD, 2002; LOHMANDER; OLSSON, 2004; SELL, 2005; BRUNNEGÅRD;
LOHMANDER; VAN DOORN, 2009). Henningsson et al. (2008) mostraram a
importância da padronização da documentação e da uniformidade terminológica para
descrever as alterações de fala decorrentes da fissura labiopalatina/DVF. Estudos
multicêntricos internacionais (Americleft, Skandcleft, Eurocleft e Japancleft) e o
brasileiro Brasilcleft vêm sendo realizados com o objetivo de padronizar os protocolos
de avaliação e tratamento de pacientes com fissura palatina (SEMB et al., 2005;
SHAW et al., 2005; LOHMANDER et al., 2009; LONG et al., 2011; UCHIYAMA et al.,
2012; DUTKA, 2014) e, com isso, possibilitar a comparação entre os seus resultados
de tratamento e melhorar a qualidade do serviço oferecido.
Ao considerar a possível influência da variável “experiência” nos julgamentos
perceptivo-auditivos da fala, a literatura sugere a constituição de uma equipe de
ouvintes treinados que possam realizar julgamentos confiáveis, uma vez que
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julgamentos realizados por múltiplos juízes são preferíveis a àqueles realizados por um
único juiz (SANTELMANN; SUSSMAN; CHAPMAN, 1999; KUEHN; MOLLER, 2000;
SELL, 2005; BRUNNEGÅRD; LOHMANDER, 2007; HENNINGSSON et al., 2008). Em
relação à seleção e qualidade das amostras de fala, recomenda-se que estas sejam
constituídas por vocábulos isolados e por frases foneticamente elaboradas,
principalmente para a identificação das ACs (SELL, 2005; HENNINGSSON et al.,
2008), de modo que sejam constituídas por estímulos de fala que permitam ser
comparados por diferentes centros com falantes de língua distintas (LOHMANDER;
OLSSON, 2004; HENNINGSSON et al., 2008; LOHMANDER et al., 2009; KLINTÖ et
al., 2011). Portanto, é imprescindível que os fonoaudiólogos que atuam com indivíduos
com fissura labiopalatina/DVF conheçam os diferentes tipos de AC e sejam capazes de
identificá-los (HENNINGSSON et al., 2008), a fim de propor um planejamento
terapêutico apropriado, uma vez que a fonoterapia é o único tratamento para a correção
das ACs (PAMPLONA et al., 2012; BESSEL et al., 2013).
Pesquisas envolvendo a identificação das ACs e a criação de banco de
referências de amostras com ACs têm sido conduzidas no Brasil por docentes,
profissionais e discentes de graduação e pós-graduação da área de Fonoaudiologia de
universidades públicas. Seus resultados apontam a necessidade de se ampliar as
investigações direcionadas à identificação das ACs e principalmente de se utilizar
procedimentos metodológicos estruturados que possam favorecer a formação discente
e a capacitação profissional de fonoaudiólogos para a área da fissura labiopalatina/DVF
para que ofereçam o tratamento adequado para esses pacientes (ANDRADE;
RODRIGUES; DUTKA, 2014; BORGES et al., 2015; MARINO et al., 2015; GUERRA et
al., 2016; ROCHA, 2016).
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3 OBJETIVO

Investigar a influência de um programa de fonoterapia intensiva sobre a
ocorrência de oclusiva glotal na fala de indivíduos com fissura palatina.
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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), CAAE 51675215.7.0000.5441, parecer número 1.397.124
(Anexo A).

4.1 PROCESSO DE SELEÇÃO DAS AMOSTRAS DE INTERESSE

O estudo foi conduzido utilizando gravações de conveniência, armazenadas
nas bases de dados do Laboratório de Fonética Experimental (LAFO) do HRAC/USP,
de pacientes com fissura labiopalatina ou palatina operada que participaram do
Programa de Fonoterapia Intensiva (PFI) do Serviço de Prótese de Palato do
HRAC/USP para correção, principalmente, da hipernasalidade e articulações
compensatórias. Esta base de dados contém gravações pré e pós-PFI de todos os
pacientes que participaram de um ou mais módulos deste programa até o ano de
2016.
As gravações existentes na base de dados foram feitas em sala silenciosa e
acusticamente tratada, dentro do Laboratório de Fonética (LAFO) do HRAC/USP,
utilizando-se um microfone de cabeça, condensado/unidirecional, modelo SHURE
PG30, posicionado a aproximadamente 5 cm da boca. As amostras foram gravadas
num computador Intel Pentium 4 (256MB 15RAM), constituído de uma placa de som
modelo Creative Audigy II, com a utilização do programa Sony Sound Forge, versão
8.0 (2003), com taxa de amostragem de 44100Hz, em monocanal, 16 Bits, gravadas
em arquivos com extensão tipo wave.
A base de dados com as gravações de conveniência mantida pelo LAFO
acompanha uma tabela em formato Excel (TabExcel) contendo os dados gerais
(nome, número de registro, data de nascimento, cidade de origem, tipo de fissura,
presença ou não de síndrome, usuário ou não de prótese de palato) dos pacientes,
bem como os resultados de sua avaliação perceptivo-auditiva realizada pela
fonoaudióloga que os atendeu no mesmo dia da gravação.
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As gravações selecionadas para o presente estudo foram aquelas que
preencheram os seguintes critérios de inclusão:
- pertencer a pacientes que participaram apenas do primeiro módulo do PFI
(caso tenham participado de mais de um), oferecido entre os anos de 2013 e 2016,
uma vez que a partir de 2013, o PFI passou a ocorrer em módulos padronizados com
uma média de 45 sessões de terapia para cada paciente (PINTO, 2016);
- apresentar boa qualidade técnica de áudio, tanto na gravação pré- como na
gravação pós-PFI;
- conter as seguintes frases com a recorrência das seis consoantes oclusivas
do Português Brasileiro, as quais são mais suscetíveis de ser substituídas por oclusiva
glotal: Papai olha a pipa, A Bibi babou, O tatu é teu, O dedo da Duda doeu, O cuco
caiu aqui, O Gugu é legal. Estas frases fazem parte do conjunto de 21 frases com a
recorrência de todas as consoantes do Português Brasileiro do Protocolo BrasilCleft1,
padronizado como protocolo de gravação do PFI, a partir de 2013.
Aplicados os critérios de inclusão, foram selecionadas, para o julgamento
pré-PFI da ocorrência de OG, 37 gravações das seis frases anteriormente descritas
de 37 pacientes (6 frases de cada paciente), com idades entre 6 e 39 anos (média =
19 anos, DP = 10,8 anos), sendo 16 (43%) do sexo feminino e 21 (57%) do masculino.

4.1.1 EDIÇÃO DAS GRAVAÇÕES
As gravações selecionadas foram editadas em um computador utilizando o
programa Sound Forge 8.0 e inseridas, de forma randomizada, em um pen drive, para
o julgamento da OG e replicadas três vezes para facilitar a avaliação.

4.1.2 JULGAMENTO DA OCORRÊNCIA DA OCLUSIVA GLOTAL

Embora as gravações selecionadas, após a aplicação dos critérios de
inclusão, fossem referentes aos pacientes que participaram do PFI do Serviço de

1 O BrasilCleft é um projeto multicêntrico, iniciado em 2013, com a participação de centros brasileiros

especializados no tratamento da fissura labiopalatina (FLP). Seu objetivo é padronizar os protocolos de tratamento
e analisar os resultados de fala, de crescimento facial e da estética pós-palatoplastia primária, visando buscar
melhores resultados na reabilitação de pacientes com FLP (DUTKA, 2014).
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Prótese de Palato do HRAC/USP, para atender ao objetivo do presente estudo, ainda
se fez necessário selecionar aquelas nas quais fosse identificada a presença de OG
em quaisquer consoantes-alvo contidas nas frases gravadas na condição pré-PFI.

4.1.2.1 JULGAMENTO DA OCORRÊNCIA DA OCLUSIVA GLOTAL NA
CONDIÇÃO PRÉ-PFI

Foram convidadas para julgar a ocorrência da OG nas seis consoantes
oclusivas contidas nas seis frases gravadas (total = 24 consoantes-alvo de cada
gravação), na condição pré-PFI, três fonoaudiólogas (que não aquelas que
participaram do atendimento dos pacientes no PFI), sem histórico nem queixa de
alterações auditivas, com pelo menos seis anos de experiência no diagnóstico e
tratamento das alterações de fala decorrentes da fissura labiopalatina/DVF
(denominadas a seguir como avaliadoras).
As avaliadoras realizaram o julgamento perceptivo-auditivo das amostras na
condição pré-PFI, de maneira individual utilizando seus próprios computadores. Para
tal, cada uma recebeu um fone de ouvido (marca AKG, modelo K414P) e um pen drive
contendo:
1) arquivo em power point contendo: a) instruções sobre como
realizar o julgamento da ocorrência da OG nas amostras de interesse; b)
um conjunto de 20 gravações de referência, com a presença e ausência de
OG, de outros pacientes que não aqueles selecionados para o presente
estudo. Tais amostras continham as mesmas frases descritas previamente
nos critérios de inclusão; c) links de acesso a seis formulários (um para cada
consoante-alvo) online para que as avaliadoras assinalassem as respostas
de acordo com os seus julgamentos (Apêndice A);
2) arquivo contendo seis pastas para julgamento das avaliadoras,
cada qual referente a uma das seis consoantes-alvo, contendo 37
gravações de áudio (wave) dos 37 pacientes (1 gravação por paciente),
totalizando 222 gravações (pasta 1 = 37 frases “Papai olha a pipa”; pasta 2
= 37 frases “O tatu é teu”; pasta 3 = 37 frases “O cuco caiu aqui”; pasta 4 =
37 frases “A Bibi babou”; pasta 5 = 37 frases “O dedo da Duda doeu”; pasta
6 = “O Gugu é legal”).
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Ao receber o pen drive, cada avaliadora também recebeu orientação presencial
da pesquisadora responsável sobre todo o processo de julgamento das amostras a
ser realizado. Tinham como tarefa julgar a presença ou ausência de OG em cada uma
das consoantes-alvo de cada frase. As frases poderiam ser ouvidas quantas vezes
fossem necessárias para a realização do julgamento propriamente dito. Os
julgamentos foram anotados em um formulário online especialmente elaborado para
este fim (Apêndice B), o qual foi encaminhado para a pesquisadora, via e-mail após a
finalização dos trabalhos. As avaliadoras tiveram o prazo de uma semana para a
realização desta tarefa.
Após receber os formulários com os julgamentos das três avaliadoras, a
pesquisadora compilou todos os dados em uma única tabela Excel.
Somente foram considerados como representantes da condição pré-PFI após
o julgamento das avaliadoras, aquelas consoantes-alvo julgadas com OG por, pelo
menos, duas das três avaliadoras.

4.1.2.2 JULGAMENTO DA OCORRÊNCIA DA OCLUSIVA GLOTAL NA
CONDIÇÃO PÓS-PFI

O julgamento das gravações da condição pós-PFI foi realizado pelas mesmas três
avaliadoras com intervalo de uma semana após terem realizado o julgamento das
amostras da condição pré-PFI. O processo de julgamento, nesta segunda fase, seguiu
os mesmos passos do processo realizado na primeira fase (recebimento do fone de
ouvido e pen drive com os arquivos referentes às mesmas instruções e amostras de
referência), com a única diferença que no arquivo contendo as seis pastas, o material
a ser julgado foi somente aquele referente às amostras cujas consoantes-alvo foram
julgadas com presença de OG na condição pré-PFI, pelo consenso de no mínimo duas
avaliadoras.

4.2 FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos, a partir do julgamento das amostras pré e pós-PFI,
quanto à ocorrência (presença/ausência) de OG, foram organizados em forma de
tabelas e gráficos.
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O número total das gravações correspondentes, tanto da amostra da condição
pré-PFI como da condição pós-PFI, foi obtido por meio da concordância do julgamento
de pelo menos duas das três avaliadoras. Ressalta-se que somente foram julgadas
na condição pós-PFI aquelas consoantes-alvo que apresentaram OG na condição préPFI. Assim, ao considerar as 24 consoantes-alvo julgadas nas frases das 37
gravações, houve 888 possibilidades de ocorrer a presença de OG (24 X 37 = 888) na
condição pré-PFI.
Para a análise da ocorrência de OG nas 24 consoantes-alvo das seis frases (4
ocorrências de “p” em Papai olha a pipa + 3 de “t” em O tatu é teu” + 4 de “k” em O
cuco caiu aqui + 4 de “b” em A Bibi babou + 6 de “d” em O dedo da Duda doeu + 3 de
“g” em O Gugu é legal = 24 consoantes-alvo), nas condições pré e pós-PFI foi utilizado
o cálculo de porcentagem simples.
Para a comparação da redução da ocorrência de OG entre as 6 consoantesalvo, entre as condições pré e pós-PFI, foi utilizado o teste estatístico Qui-quadrado,
adotando o nível de significância de 5% (p<0,05).
Para a comparação da ocorrência de OG de uma mesma consoante-alvo
julgada com OG em ambas as condições (pré e pós-PFI), com relação à sua posição
na frase, foi utilizado o teste estatístico de Cochran, adotando o nível de significância
de 5% (p<0,05).
O cálculo das consoantes corretas foi realizado considerando as 24
consoantes-alvo contidas nas frases gravadas de cada um dos 36 pacientes, nas
condições pré e pós-PFI. Para isso foi utilizado o cálculo de Porcentagem de
Consoantes Corretas (PCC), proposto por Shriberg e Kwiatkowski (1982). Essa
medida é um dos componentes do sistema de classificação do diagnóstico do distúrbio
fonológico descrito pelos autores e reflete, em uma escala crescente, o grau de
gravidade do distúrbio fonológico. O índice de valores do PCC inclui quatro graus de
gravidade: a) leve: corresponde a mais de 85% de consoantes corretas; b) levemente
moderado: varia entre 85% e 65%; c) moderadamente severo: varia entre 50 e 65%;
c) severo: abaixo de 50%. Para este estudo, considerou-se como correta as
consoantes-alvo (julgadas com OG condição pré-PFI) que deixaram de apresentar
OG na condição pós-PFI.
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5 RESULTADOS

Os resultados demonstraram que a presença de OG, na condição pré-PFI,
foi encontrada em 325 consoantes-alvo de 36 do total de 37 gravações, o que significa
uma ocorrência em 37% do total das 888 possibilidades. Assim, o número de amostras
(N) considerado no presente estudo passa a ser 325, por este corresponder ao
número de consoantes-alvo que foram julgadas apresentar OG na condição pré-PFI
e que serão comparadas na condição pós-PFI.

5.1 COMPARAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OG DAS CONSOANTES-ALVO ENTRE
AS CONDIÇÕES PRÉ E PÓS-PFI

Das 325 consoantes-alvo com OG julgadas na condição pré-PFI, na
condição pós-PFI 149 (46%) ainda continuaram a apresentar esta alteração e 176
(54%) não mais a apresentaram.
Ao comparar a redução da ocorrência de OG entre as seis consoantes
oclusivas (p, t, k, b, d, g), na condição pós-PFI em relação à condição pré-PFI,
observou-se que esta redução somente foi estatisticamente significante nas
consoantes “p” e “k” (Teste qui-quadrado, p= 0,014). Vide Gráfico 1.
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Gráfico 1: Distribuição do número de ocorrências de oclusiva glotal, em cada uma das
seis consoantes oclusivas (p, b, t, d, k, g), nas condições pré e pós-PFI.

Ao comparar a redução da ocorrência de OG na condição pós-PFI em
relação à condição pré-PFI, em cada uma das 24 consoantes-alvo, de acordo com a
posição de cada uma na frase, observou-se que houve diferença estatisticamente
significante somente entre as consoantes-alvo “d2”, que corresponde ao “d” da sílaba
“do” na palavra dedo e “d6”, que corresponde ao “d” da palavra doeu (Teste de
Cochran, p=0,04).
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Tabela 1: Distribuição do número de ocorrências de oclusiva glotal nas 24 consoantesalvo, de acordo com a posição em que cada uma aparece na frase, nas condições pré
e pós-PFI.

Consoante-alvo
p1 (Papai olha a pipa)
p2 (Papai olha a pipa)
p3 (Papai olha a pipa)
p4 (Papai olha a pipa)
t1 (O tatu é teu)
t2 (O tatu é teu)
t3 (O tatu é teu)
k1 (O cuco caiu aqui)
k2 (O cuco caiu aqui)
k3 (O cuco caiu aqui)
k4 (O cuco caiu aqui)
b1 (A Bibi babou)
b2 (A Bibi babou)
b3 (A Bibi babou)
b4 (A Bibi babou)
d1 (O dedo da Duda doeu)
d2 (O dedo da Duda doeu)
d3 (O dedo da Duda doeu)
d4 (O dedo da Duda doeu)
d5 (O dedo da Duda doeu)
d6 (O dedo da Duda doeu)
g1 (O Gugu é legal)
g2 (O Gugu é legal)
g3 (O Gugu é legal)

Presença de OG
Pré-PFI
Pós-PFI
16
04
17
07
20
07
18
06
20
10
18
08
22
09
20
11
21
12
17
13
21
12
07
03
07
03
06
02
06
02
12
06
11
06
11
05
11
04
10
04
12
02
08
05
08
05
06
03

Diferença
12
10
13
12
10
10
13
09
09
04
09
04
04
04
04
06
05 *
06
07
06
10*
03
03
03

p<0,05*

Ao analisar a ocorrência de OG nas 24 consoantes-alvo do conjunto de
frases dos 36 pacientes na condição pós-PFI, observou-se que: 5 (14%) conseguiram
eliminar esta alteração em todas as consoantes-alvo; 4 (11%) não apresentaram
nenhuma mudança, ou seja, continuaram apresentando OG nas mesmas consoantesalvo; 27 (75%) apresentaram redução da ocorrência de OG. Vide Tabela 2 e Gráfico
2.
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Tabela 2: Distribuição do número de ocorrências de oclusiva glotal nas 24 consoantesalvo dos 36 pacientes, nas condições pré e pós-PFI.

N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Total

Ocorrência de oclusiva glotal
Pré-PFI
Pós-PFI
Diferença
05
05
00
03
02
01
03
02
01
03
00
03
05
03
02
05
03
02
06
06
00
06
04
02
06
06
00
06
05
01
07
05
02
07
04
03
07
00
07
07
00
07
07
02
05
07
04
03
08
08
00
08
04
04
08
01
07
09
02
07
09
00
09
09
01
08
10
01
09
10
01
09
11
04
07
11
04
07
11
10
01
13
00
13
13
09
04
13
02
11
14
08
06
14
11
03
15
08
07
15
10
05
17
06
11
17
08
09
325
149
176
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Gráfico 2: Condição da ocorrência da oclusiva glotal na condição pós-PFI
dos 36 pacientes.

5.2 CÁLCULO DA PORCENTAGEM DE CONSOANTES CORRETAS (PCC) DAS
FRASES GRAVADAS, NAS CONDIÇÕES PRÉ E PÓS-PFI

O cálculo da Porcentagem de Consoantes Corretas (PCC) foi realizado
considerando as 24 consoantes-alvo contidas nas frases gravadas de cada um dos
36 indivíduos, nas condições pré e pós-PFI. Observou-se que dentre os 36 pacientes
do estudo 23 (63,89%) apresentaram mudança na classificação do PCC e 13
(36,11%) mantiveram a mesma classificação.
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Tabela 3: Distribuição das porcentagens de consoantes corretas e seus
diferentes graus de gravidade, por paciente, resultante do Cálculo da Porcentagem de
Consoantes Corretas (PCC), para as condições pré e pós-PFI.
Consoantes corretas
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

%
79
87
87
87
79
79
75
75
75
75
71
71
71
71
71
71
67
67
67
62
62
62
58
58
54
54
54
46
46
46
42
42
37
37
29
29

Pré-PFI
Classificação
LM
L
L
L
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
LM
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Pós-PFI
%
79
92
92
100
87
87
75
84
75
79
79
84
100
100
92
84
67
84
96
92
100
96
96
96
84
84
58
100
62
92
67
54
67
58
75
67

Classificação
LM
L
L
N
L
L
LM
LM
LM
LM
LM
LM
N
N
L
LM
LM
LM
L
L
N
L
L
L
LM
LM
MS
N
MS
L
LM
MS
LM
MS
LM
LM
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N= Normal; L= Leve; LM= Levemente moderado; MS= Moderadamente severo; S= Severo.

Tabela 4: Distribuição do número (e porcentagem) de pacientes e sua
respectiva classificação de inteligibilidade de fala, utilizada no Cálculo da
Porcentagem de Consoantes Corretas (PCC), para as condições pré e pós-PFI.

PCC
Normal (100%)
Leve (> 85%)
Levemente moderado (65% a 85%)
Moderadamente Severo (50% a 65%)
Severo (< 50%)
Total

Pré-PFI
(n) (%)
00 00
03 08
16 45
08 22
09 25
36 100

Pós-PFI
(n)
(%)
05
14
11
30
16
45
04
11
00
00
36
100
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6 DISCUSSÃO

O objetivo desse estudo foi investigar a influência de um programa de
fonoterapia intensiva sobre a ocorrência da oclusiva glotal na fala de indivíduos com
fissura palatina. Para tal foi realizada a análise de gravações de fala desses indivíduos
por fonoaudiólogas com experiência na avaliação e tratamento das alterações de fala
decorrentes da fissura labiopalatina. Assumiu-se no presente estudo que um
programa de fonoterapia intensiva estruturado reúne as condições facilitadoras para
a correção das articulações compensatórias (ACs), principalmente da oclusiva glotal,
na fala de indivíduos com fissura palatina.
Os resultados mostraram que, após o Programa de Fonoterapia Intensiva
(PFI), ao qual os indivíduos do presente estudo foram submetidos, houve diminuição
da ocorrência da oclusiva glotal para a maioria deles, concordando com os resultados
de outros estudos, os quais investigaram a eficácia da fonoterapia intensiva na
diminuição da ocorrência de ACs (VAN DEMARK; HARDIN, 1986; PAMPLONA et al.,
2005; PAMPLONA et al., 2009; PRATHANEE et al., 2011; PRATHANEE et al., 2014;
LUYTEN et al., 2016; PINTO, 2016). Os estudos da literatura nacional que
compararam resultados de fala de indivíduos com fissura palatina/DVF (LIMA et al.,
2007; BISPO et al., 2011; MELO et al., 2013; PINTO, 2016; FERREIRA et al., 2016)
também encontraram redução significativa das alterações de fala decorrentes da
fissura labiopalatina/DVF, inclusive de ocorrências das ACs (incluindo as oclusivas
glotais) após o PFI.
No presente estudo, observou-se que 5 pacientes (14%) conseguiram
eliminar a OG em todas as consoantes-alvo; 4 (11%) não apresentaram nenhuma
mudança, ou seja, continuaram apresentando OG nas mesmas consoantes-alvo e 27
(75%) apresentaram redução da ocorrência de OG. Ressalta-se que aqueles
pacientes que ainda permaneceram com OG pós-PFI foram encaminhados para
participarem de um novo módulo do programa de terapia intensiva e/ou para
continuarem a intervenção em suas cidades de origem.
Ao analisar a redução da ocorrência de OG na condição pós-PFI, entre as seis
consoantes oclusivas do estudo, observou-se diferença significante entre as
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consoantes “p” e “k”. Essa diferença pode ser justificada pelo fato de a consoante “p”
apresentar ponto articulatório anterior, o qual é muito mais fácil de ser percebido pelo
paciente por meio das pistas facilitadoras (auditivas, visuais e tátil-cinestésicas)
(GENARO, 2004; LIMA et al., 2007; PEGORARO-KROOK et al., 2010). Pinto (2016),
ao comparar os resultados de fala retrospectivos de indivíduos com fissura
palatina/DVF submetidos a um programa de fonoterapia intensiva também encontrou
que a consoante ”p” foi aquela mais facilmente aprendida, ou seja, aquela que
apresentou maior redução de oclusiva glotal, quando comparada à consoante “k”.
No presente estudo, observou-se que todas as consoantes-alvo
apresentaram redução da OG, independentemente de sua posição na frase, não
havendo diferença estatisticamente significante entre elas, com exceção das
consoantes ”d2” (O dedo da Duda doeu) e “d6” (O dedo da Duda doeu) em que houve
diferença estatisticamente significante. É provável que estes resultados tenham sido
alcançados pela capacidade de generalização do indivíduo de usar a estratégia
terapêutica correta para a produção do som alvo onde quer que ele apareça na palavra
(ELBERT; GIERUT, 1986). Alguns estudos mostram que o processo de generalização
pode ocorrer em outras posições da palavra, no qual o paciente aprende a produção
de um fonema em uma determinada posição e passa a realizá-la corretamente em
outras posições (MOTA; PEREIRA, 2001; MOTA et al., 2002; BLANCO, 2003; MOTA
et al., 2004; BARBARENA, 2005; BAGETTI, 2005; CERON; KESKE-SOARES, 2009).
Bons resultados de fala de pacientes com fissura labiopalatina/DVF podem ser
conseguidos tanto para àqueles submetidos à terapia intensiva como àqueles
submetidos à terapia convencional. Entretanto, estudos sugerem que nos programas
de fonoterapia intensiva, a melhora pode ser conseguida em um menor período de
tempo, com menor custo (PAMPLONA et al., 2005; PAMPLONA et al., 2009;
SKIDMORE, 2012). Ao contrário da terapia convencional que geralmente é baseada
em sessões de uma ou duas por semana, sem tempo fixo para ser concluída, a
fonoterapia intensiva, embora seja baseada em módulos programados, varia na
quantidade de sessões, na duração de um módulo e na duração da sessão.
Programas de fonoterapia intensiva com módulos de até dois meses, com sessões
diárias de 3 a 7 dias, com duração de 30 a 60 minutos, uma ou mais vezes por dia
têm sido relatados na literatura (PATEL; BLESS; THIBEAULT, 2011; FRY, et al., 2014;
WINANS-MITRAK et al., 2014; PINTO, 2016; FERREIRA et al., 2016). A literatura
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atual em diversas patologias que envolvem fonoterapia para tratamento das afasias
(BHOGAL; TEASELL; FOLEY; SPEECHLEY , 2003; LEE et al., 2010; LASKA et al.,
2011; MARANGOLO et al., 2013; WINANS-MITRIK, 2014; DIGNAM; RODRIGUEZ;
COPLAND, 2016), das alterações vocais (PATEL; BLESS THIBEAULT, 2011;
SPIELMAN et al., 2011), da disfluência (FRY et al., 2014; FOWER; HARLEY; MILARD,
2015), da disartria (MAHLER; RAMING, 2012), da apraxia (MURRAY, 2014;
THOMAS; MCCABE; BALLARD; LINCOLN, 2016), da disfagia (CRARY; CARNABY;
LAGORIO; CARVAJAL, 2012; MALANDRAKI et al., 2016) e inclusive da fissura
labiopalatina, sugere programas de terapia intensiva, ao invés de terapia convencional
(ALBERY; ENDERBY, 1984; VAN DEMARK; HARDIN, 1986; PAMPLONA et al., 2005;
LIMA et al., 2007; PAMPLONA et al., 2009; BISPO et al., 2011; PRATHANEE et al.,
2011; MELO et al., 2013; DOBBELSTEYN et al., 2014; PRATHANEE et al., 2014;
LUYTEN et al., 2016; DERAKHSHANDEH et al., 2016).
Além da frequência em que a fonoterapia ocorre e a duração de casa sessão,
deve-se considerar a abordagem utilizada, tendo em vista, que estudos mostram o
uso de duas principais abordagens apresentando bons resultados de fala. Na
abordagem fonética é considerada a aprendizagem da articulação baseada nos
conceitos motores, ocorrendo em nível periférico (FEY, 1992; CHAPMAN, 1993;
MORRIS; OZUNNE, 2003) e na abordagem fonológica o aprendizado ocorre em todo
o sistema fonológico, em um nível central (HOFFMAN, 1992; CHAPMAN, 1993;
PAMPLONA; YSUNZA; ESPINOSA, 1999). Ressalta-se ainda que o uso de exercícios
miofuncionais desvinculados da fala não oferece benefício para melhor funcionamento
do MVF na fala (GOLDING-KUSHNER, 2001; PEGORARO-KROOK et al., 2010;
KUMMER, 2011).
Estudos mostram que grande parte dos fonoaudiólogos utiliza a abordagem
fonética no tratamento de indivíduos com fissura labiopalatina/DVF, apresentando
bons resultados (SCHNEIDER; SHPRINTZEN, 1980; VAN DEMARK; HARDIN, 1986),
bem como no presente estudo, em todos os pacientes foi utilizada a abordagem
fonética. Entretanto, alguns autores sugerem que se utilize a abordagem fonológica
no caso de pacientes com muitas ACs (TROST-CARDAMONE; BERNTHAL, 1993) e
que futuros estudos comparem os resultados entre pacientes submetidos a ambas as
abordagens.
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No presente estudo, 26 (72%) dos 36 pacientes que compuseram amostra
utilizavam obturador faríngeo. O obturador faríngeo é um recurso necessário no
tratamento da velofaringe hipodinâmica. Witt et al. (1995) e Dutka et al. (2012) referem
que indivíduos com velofaringe hipodinâmica apresentam pouco ou nenhum
movimento das estruturas velofaríngeas durante a fala, ou até mesmo movimento
antagônico das paredes laterais da faringe (lateralização ao invés de medialização
das paredes). Estudos mostram que os movimentos do MVF podem ser aumentados
com o uso do obturador faríngeo (BLAKELEY, 1964; WEISS, 1971; WONG; WEISS,
1972; GOLDING-KUSHNER; CISNEROS; LEBLANC, 1995). Apesar de ainda não se
saber exatamente como o bulbo faríngeo pode contribuir com o aumento do
movimento das paredes faríngeas, é provável que este atue como um estímulo
sensoriomotor, facilitando a função muscular, principalmente quando seu uso está
associado à realização de fonoterapia (WITT et al., 1995; PEGORARO-KROOK et al.,
2004; DUTKA et al., 2012).
O obturador faríngeo combinado à fonoterapia é a única alternativa para a
correção da DVF para indivíduos com velofaringe hipodinâmica (DUTKA et al., 2012).
De acordo com Dutka e Pegoraro-Krook (2014), o obturador faríngeo tem a função de
promover a suficiência velofaríngea em pelo menos uma consoante oral, para que
esta possa servir de consoante-veículo para a generalização das outras consoantes.
As autoras afirmam que um programa de fonoterapia intensiva estruturado, utilizando
estratégias terapêuticas corretas e pistas facilitadoras, preconizando a prática diária
monitorada dos exercícios, é o único meio pelo qual o paciente consegue acelerar o
processo de assimilação para a substituição da “fala velha” (com alterações ativas e
passivas)

pela

“fala

nova”

(sem

alterações).

Esta

abordagem

requer

o

acompanhamento do fonoaudiólogo capacitado para treinar tanto os pacientes quanto
os familiares para que o trabalho fonoterápico seja realizado diariamente e
adequadamente (PAMPLONA et al., 2009; PENNINGTON et al., 2013; DOBBELTEYN
et al., 2014; FRY; MILARD; BOTTERILL, 2014; JOHNSON et al., 2014).
A avaliação perceptivo-auditiva é o instrumento de rotina utilizado para a
identificação e a caracterização das alterações de fala, sendo, portanto, essencial na
avaliação da fala e função velofaríngea. Tem como enfoque identificar obviamente
todas as alterações de fala presentes, mas principalmente o modo e o ponto
articulatórios das consoantes durante a produção dos estímulos de fala pré-
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estabelecidos (LOHMANDER; OLSSON, 2004; PETERSON-FALZONE et al., 2006;
KUMMER, 2012; CHAPMAN, et al., 2016). Entretanto, essa avaliação sofre influência
de diversos fatores como a experiência/treinamento dos avaliadores (múltiplos ou
não), o tipo e qualidade da amostra, o uso de amostras de referência, dentre outros.
A

literatura discute

a

subjetividade

da

avaliação

perceptivo-auditiva

(FUKUSHIRO, 2007; HENNINGSSON et al., 2008), seja usando avaliação individual
(SELL, 2005) ou por consenso (HENNINGSSON et al., 2008; LOHMANDER et al.,
2009), mostrando a importância do uso de juízes múltiplos para a documentação dos
resultados de fala, bem como a importância da experiência dos avaliadores na
identificação, caracterização e classificação das alterações de fala e voz (GOOCH et
al., 2001; LOHMANDER, OLSSON, 2004; BRUNNEGÅRD; LOHMANDER, 2007;
BRUNNEGÅRD; LOHMANDER; VAN DOORN, 2009; EADIE; KAPSNER-SMITH,
2011). O presente estudo utilizou, como avaliadoras, três fonoaudiólogas, que embora
fossem experientes na avaliação e tratamento de fala de indivíduos com fissura
labiopalatina/DVF, foram submetidas a um treinamento específico para ajustar seus
padrões internos de julgamento e para se familiarizarem com a tarefa a ser realizada
no estudo. A importância do treinamento dos avaliadores tem sido preconizada por
inúmeros autores, os quais enfatizam que o treinamento deve ser feito com o uso de
amostra de referências, sendo elas um grupo de amostras representativas da
característica de fala estudada, que facilita a avaliação (EADIE; BAYLOR, 2006;
BRUNNEGÅRD; LOHMANDER, 2007; AWAN; LAWSON, 2009; EADIE; KAPSNERSMITH, 2011; OLIVEIRA, 2014; OLIVEIRA et al., 2016; BRINCA, et al., 2015;
PADILHA, 2015; ROCHA, 2016).
A captura das amostras de fala nas condições pré e pós-tratamento é
necessária para que haja comparação dos resultados e para permitir que essa
comparação também seja realizada entre centros de tratamento (LOHMANDER;
OLSSON, 2004; HENNINGSSON et al., 2008; LOHMANDER et al., 2009). Portanto,
é recomendado o uso de amostras controladas constituídas por vocábulos isolados e,
especialmente, por frases foneticamente elaboradas para a identificação das ACs
(SELL, 2005; HENNINGSSON et al., 2008; KUMMER, 2014).
Neste estudo foram utilizados dados retrospectivos, assim como observado em
outros estudos (ANDRADE et al., 2015; PINTO, 2016). Entretanto, ressalta-se a
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importância da realização de mais estudos prospectivos, com melhor controle de
variáveis, como idade, sexo, presença de síndromes associadas, presença de
deficiência auditiva, escolaridade e nível socioeconômico (SKIDMORE, 2012).
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7 CONCLUSÃO

O Programa de Fonoterapia Intensiva teve influência sobre a ocorrência de
oclusiva glotal na fala de indivíduos com fissura palatina, sendo esta menor após a
intervenção, comprovando parcialmente a hipótese do estudo.
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