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RESUMO 

 

 

SILVA, M. M. A. Tamanho do véu e profundidade da nasofaringe em indivíduos 

com disfunção velofaríngea. 2009. 106 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de 

Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia (EESC - FMRP - IQSC). 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009. 

 

Os objetivos do presente estudo foram: 1) mensurar e descrever as medidas de 

extensão e espessura do véu palatino e da profundidade da nasofaringe em 

indivíduos com fissura transforame unilateral operada (FTU) que apresentavam 

disfunção velofaríngea (DVF); 2) calcular e descrever a razão entre a profundidade 

da nasofaringe e a extensão do véu palatino; 3) comparar as medidas encontradas 

para os indivíduos deste estudo com as normas descritas por SUBTELNY (1957); 4) 

comparar as medidas encontradas entre os sexos masculino e feminino; 5) 

comparar as medidas encontradas para os indivíduos que receberam palatoplastia 

com procedimento de Furlow (FW) com as medidas daqueles que receberam 

procedimento de Von Langenbeck (VL); 6) correlacionar as medidas encontradas 

com as idades dos indivíduos. A casuística foi constituída de 30 indivíduos com FTU 

e DVF, sendo 15 meninas e 15 meninos, com média de idade de 6 anos e 11 

meses. Desses 30, 10 tiveram o palato operado pela técnica de FW e 20 pela de VL, 

entre as idades de 9 e 18 meses. Para definição da conduta para correção da DVF, 

todos os indivíduos foram submetidos ao exame de videofluoroscopia. Uma imagem 

em tomada lateral do MVF em repouso fisiológico foi selecionada e editada em um 

DVD para análise e mensuração das estruturas velofaríngeas de interesse.  Três 



 

fonoaudiólogas experientes em videofluoroscopia realizaram as mensurações. Os 

resultados indicaram média de 27,4 mm para as medidas de extensão do véu 

palatino, de 9,7 mm para as de espessura do véu palatino, de 22,7 mm para as de 

profundidade da nasofaringe e de 0,86 para a razão entre a profundidade da 

nasofaringe e a extensão do véu palatino. Comparando os resultados do presente 

estudo com os de Subtelny (1957) diferença significante foi encontrada para as 

medidas da espessura do véu palatino, da profundidade da nasofaringe e da razão 

entre a profundidade da nasofaringe e a extensão do véu palatino. Os resultados 

também demonstraram diferença significante entre a média das medidas de 

extensão do véu palatino nos sexos masculino e feminino. Não houve diferença 

significante entre a média das medidas das estruturas avaliadas para os indivíduos 

operados pela técnica de FW nem pelos operados pela VL. Não houve correlação 

significante entre a variável idade e as medidas obtidas..  

 

Palavras-chave: Cefalometria. Cinefluorografia. Fissura palatina. Nasofaringe. Palato 

mole.



 

ABSTRACT 

 

 

SILVA, M. M. A. Velar lenght and depth of the nasopharynx in individuals with 

velopharyngeal dysfunction. 2009. 106 f. Master Thesis - Programa de Pós-

Graduação Interunidades em Bioengenharia (EESC - FMRP - IQSC). Universidade 

de São Paulo, São Carlos, 2009. 

 

The objectives of the present study were: 1) to measure and to describe length and 

thickness of the velum and depth of nasopharynx for individuals with unilateral 

operated cleft lip and palate (UCLP) with velopharyngeal dysfunction (VPD); 2) to 

calculate and describe the depth of nasopharynx to velar length ratio (D/L); 3) to 

compare measures found for the individuals in this study with the norms described by 

Subtelny (1957) for normal individuals; 4) to compare the measures between males 

and females; 5) to compare the measures between individuals who received 

palatoplasty with the Furlow (FW) procedure to those who received the Von 

Langenbeck (VL) procedure; 6) correlate measures between different ages. The 

sample included 30 individuals with UCLP and VPD, 15 girls and 15 boys, with mean 

age of 6y11m. Ten individuals had palatoplasty with FW procedure and 20 with VL, 

between the ages of 9 and 18 months. For identifying best procedure for correcting 

VPD all individuals were submitted to videofluoroscopy assessment. A lateral view of 

the velopharyngeal mechanism during rest was selected and edited into a DVD, for 

analysis and measurement of the velopharyngeal structures of interest. Three 

speech-language pathologists experienced in videofluoroscopic assessment 

obtained all measures studied. The results revealed a mean velar length of 27.4 mm; 



 

mean velar thickness of 9.7 mm; mean depth of nasopharynx of 22.7 mm; D/L of 

0.86. Comparing these results to Subtelny’s (1957) a significant difference was found 

for measures of velar thickness, depth of nasopharynx velar length and D/L. 

Significant difference was found between males and females only for velar length. No 

significant differences were found between different techniques for palatoplasty. 

There was no significant correlation between age and the measurements obtained.  

 

Keywords: Cephalometry. Cineradiography. Cleft palate. Nasopharynx. Soft palate. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A fala é uma das formas de comunicação humana e possibilita a expressão 

dos pensamentos por meio da linguagem oral. Considerada uma função sobreposta 

e única no ser humano, para que a comunicação seja estabelecida por meio da fala, 

há a necessidade da integridade do aparelho fonador (composto pelos sistemas 

respiratório, fonatório ou vibratório e articulatório). 

Nos indivíduos com fissura labiopalatina, as estruturas do sistema articulatório 

(paredes faríngeas, palato mole, palato duro, mandíbula, bochechas, dentes e 

lábios) podem encontrar-se alteradas devido a não-fusão dos processos nasal, 

medial, maxilar e palatino, entre a oitava e a décima segunda semana de gestação. 

Esta malformação pode ocasionar problemas articulatórios e de ressonância, se não 

tratada precocemente e de forma adequada. Indivíduos submetidos à cirurgia para 

correção da fissura labiopalatina, permitindo o reposicionamento dos músculos do 

palato de forma a estabelecer funcionalidade ao mecanismo velofaríngeo (MVF), 

entre um ano e um ano e meio de idade têm maior possibilidade de desenvolver fala 

normal. Para que isso ocorra, o MVF deve fazer a separação da cavidade oral e 

nasal durante as atividades pneumáticas (fala, sopro e assobio) e não pneumáticas 

(deglutição e reflexo de vômito). Para que tal função seja realizada, este mecanismo 

funciona como um esfíncter cuja atuação pode envolver a elevação e 

posteriorização do palato mole, a anteriorização da parede posterior da faringe e a 

mesialização das paredes laterais da faringe. 

Entretanto, mesmo após a correção cirúrgica primária da fissura labiopalatina, 

os indivíduos com esta malformação podem continuar apresentando alterações de 
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fala. Dessa forma, os problemas articulatórios e de ressonância podem também ser 

resultado do funcionamento inadequado do MVF. 

As alterações no funcionamento do MVF podem envolver falhas no 

fechamento ou na abertura ou na coordenação entre fechamento e abertura deste 

mecanismo e comprometer a fala e a deglutição de um indivíduo. Estas alterações 

são denominadas disfunção velofaríngea (DVF). Especificamente com relação às 

alterações de fala decorrentes da DVF, a hipernasalidade, o escape de ar nasal, a 

fraca pressão intra-oral e os distúrbios articulatórios compensatórios são as mais 

comumente encontradas. 

Uma vez identificada a presença das alterações de fala associadas à DVF, 

faz-se necessária a visualização do funcionamento do MVF durante a produção de 

fala por meio do uso de técnicas instrumentais como a nasoendoscopia e a 

videofluoroscopia. Ambas as técnicas são amplamente aceitas para a visualização 

direta do MVF, permitindo a definição da melhor conduta para a correção da DVF.  

Mais especificamente a videofluoroscopia é uma técnica que permite a 

observação da dinâmica da fala em tempo real e envolve a associação da 

engenharia eletrônica e da radiologia. A técnica utiliza vídeo-gravação e, apesar de 

envolver radiação ionizante, não requer a exposição do indivíduo a longos períodos 

de radiação. As imagens radiológicas em diversas incidências permitem a 

visualização de estruturas e espaços, em especial da região cervical, os quais 

podem ser destacados com o uso da solução de sulfato de bário. 

A visualização do MVF durante a videofluoroscopia pode ocorrer por diversos 

ângulos. Entretanto, as tomadas lateral e frontal são as que permitem obter 

informações sobre o movimento e o posicionamento das estruturas do MVF e da 

língua. A partir da visualização do MVF pela tomada lateral, é possível analisar o 
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comportamento deste mecanismo de forma subjetiva e objetiva. A análise subjetiva 

caracteriza-se pela descrição do MVF bem como do seu funcionamento durante a 

fala, enquanto a análise objetiva refere-se ao uso de medidas para interpretação do 

exame.  

A mensuração do tamanho das estruturas e do espaço velofaríngeo é 

possível durante a análise das imagens obtidas por meio do exame 

videofluoroscópico. Usando como referência a análise cefalométrica, pode-se medir 

o tamanho do véu palatino (extensão e espessura) e a profundidade da nasofaringe, 

aspectos de interesse neste estudo. 

Considerando que o estado da arte para o gerenciamento da DVF envolve a 

realização de vários procedimentos diagnósticos e de tratamento, maiores 

conhecimentos quanto às estruturas do MVF de indivíduos com DVF podem 

favorecer a definição dos procedimentos mais adequados para o tratamento de cada 

caso.  

Estudos foram realizados utilizando medidas das estruturas velofaríngeas a 

partir dos exames videofluoroscópicos para comparar estas medidas em indivíduos 

com fissura labiopalatina com as mesmas medidas em indivíduos normais ou para 

comparar resultado cirúrgico de palatoplastia secundária, em falantes de outros 

idiomas. Entretanto, a comparação dessas medidas entre os sexos e as técnicas 

cirúrgicas de palatoplastia primária ainda não foi relatada na literatura, 

particularmente por falantes do português brasileiro. 
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1.1  OBJETIVOS 

 

 

O presente estudo teve como objetivos: 

1. Mensurar e descrever as medidas de extensão e espessura do véu 

palatino e da profundidade da nasofaringe em indivíduos com fissura 

transforame unilateral operada que apresentam DVF. 

2. Calcular e descrever a razão entre profundidade da nasofaringe e 

extensão do véu palatino.  

3. Comparar as medidas encontradas nos indivíduos com DVF citados no 

item 1 com as medidas descritas para indivíduos normais (SUBTELNY, 

1957). 

4. Comparar as medidas encontradas entre os sexos masculino e feminino 

dos indivíduos citados no item 1. 

5. Comparar as medidas encontradas entre as técnicas cirúrgicas de Furlow 

e Von Langenbeck nos indivíduos citados no item 1. 

6. Correlacionar as medidas encontradas entre as diferentes idades dos 

indivíduos citados no item 1.   
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  MECANISMO VELOFARÍNGEO (MVF) E DISFUNÇÃO VELOFARÍNGEA (DVF) 

 

 

A comunicação oral é uma das maneiras do ser humano estabelecer relações 

interpessoais e se caracteriza pela expressão dos pensamentos por meio da fala. A 

fala, descrita por Maia (1991) como intermediária entre a linguagem e a língua, pode 

ser definida como a produção de sons articulados, imbuídos de significado e com o 

papel de transmitir as intenções do locutor. Por se tratar de uma habilidade complexa, 

necessita de uma condição anátomo-fisiológica mínima, a qual implica no 

funcionamento adequado dos sistemas nervoso, auditivo e respiratório (com destaque 

para a laringe) e das cavidades supraglóticas e dos órgãos fonoarticulatórios.  

Sendo assim, considerando o mecanismo biológico, Boone e Plante (1994) e 

Tanigute (2005) denominam a fala como função sobreposta, uma vez que utiliza 

estruturas físicas que servem a outras funções sustentadoras da vida como, por 

exemplo, os músculos da respiração, os quais permitem a manutenção da postura e 

também dão aporte à saída e à entrada de ar para a produção da fala. 

Para que a comunicação seja estabelecida por meio da fala, há a 

necessidade de integridade do aparelho fonador, composto pelos sistemas 

respiratório, fonatório (ou vibratório) e articulatório. De maneira geral, a voz é 

originada pela vibração das pregas vocais na laringe, a partir do ar expirado dos 

pulmões, e modificada pelos articuladores (paredes faríngeas, palato mole, palato 
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duro, mandíbula, bochechas, dentes e lábios) e ressonadores (glote, faringe, 

cavidade oral e cavidade nasal). 

Em específico com relação aos ressonadores, a separação entre as cavidades 

oral e nasal é uma condição necessária para que ocorra a produção normal dos sons 

orais durante a fala. Assim, as principais estruturas responsáveis por estabelecer 

presença ou ausência de nasalidade são aquelas que compõem o MVF, ou seja, o 

palato mole e as paredes laterais e posterior da faringe. Os músculos que formam 

esta estrutura são: elevador do véu palatino, tensor do véu palatino, da úvula, 

constritor superior da faringe, palatofaríngeo, palatoglosso e salpingofaríngeo 

(GUEDES, 2005; HENNIG; UPTON; WOODBURY, 2000; LATHAM; LONG JUNIOR; 

LATHAM, 1980; MOON; KUEHN, 1997; SILVA et al., 2008; TABITH JUNIOR, 1997). A 

separação das cavidades oral e nasal realizada pelo fechamento do MVF durante a 

produção da fala caracteriza uma ressonância predominantemente oral enquanto para 

a produção dos sons nasais o MVF permanece inativo, permitindo a comunicação 

entre a cavidade oral e a cavidade nasal, caracterizando a ressonância 

predominantemente nasal (HENNIG; UPTON; WOODBURY, 2000; KENT, 1997; 

PEGORARO-KROOK, 2004). 

Para que seja realizada a separação das cavidades oral e nasal durante a 

fala, o MVF funciona como um esfíncter cuja atuação envolve a elevação e a 

posteriorização do palato mole, a anteriorização da parede posterior da faringe e a 

mesialização das paredes laterais da faringe (FLOWERS; MORRIS, 1973; 

PEGORARO-KROOK et al., 2004). Foram descritos quatro padrões principais de 

fechamento velofaríngeo: o coronal ou transverso, considerado o mais comum e 

composto pelo amplo movimento do palato mole com menor contribuição das 

paredes laterais e posterior da faringe; o circular, produzido pela movimentação 
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equivalente do palato mole e das paredes laterais da faringe; o circular com anel de 

Passavant, no qual se pode observar a formação do anel de Passavant na parede 

posterior da faringe e, por fim, o sagital, considerado o menos comum e composto 

pelo amplo movimento das paredes faríngeas com menor participação do palato 

mole (CROFT; SHPRINTZEN; RAKOFF, 1981; KUMMER, 2001; SHPRINTZEN, 

1995; SKOLNICK, 1970; SKOLNICK; MCCALL, 1972; SKOLNICK; MCCALL; 

BARNES, 1973; SKOLNICK et al., 1975). Segundo Genaro, Yamashita e Trindade 

(2004), não é raro encontrar indivíduos que apresentam mais de um padrão de 

fechamento velofaríngeo durante a fala. Em crianças, é muito comum encontrar 

fechamento velofaríngeo no qual o palato mole faz contato com a tonsila faríngea 

(ABDEL-AZIZ et al., 2009; GENARO; YAMASHITA; TRINDADE, 2004; LAWSON et 

al., 1972; SKOLNICK et al., 1975; SUBTELNY, 1957). 

Em indivíduos com fissura palatina, as estruturas que compõem o MVF estão 

comprometidas por uma malformação que impede a fusão dos processos palatinos 

embrionários caracterizando uma abertura (fissura) no palato e uma implantação 

alterada dos músculos da faringe (BAROUDI, 1996; BZOCH, 1997; NARECE, 2007; 

SPERBER, 2002). Estas alterações impedem o funcionamento do MVF permitindo 

comunicação permanente entre as cavidades oral e nasal. Para a correção da fissura 

palatina os indivíduos são submetidos à cirurgia, cujo objetivo principal é o 

reposicionamento dos músculos do palato de forma a estabelecer funcionalidade ao 

MVF para o desenvolvimento da fala normal, com pouco distúrbio do crescimento 

facial. 

O reparo cirúrgico do palato, também chamado palatoplastia, começou a ser 

descrito no século IX e a partir de então muitas foram as técnicas apresentadas e 

utilizadas para a correção da fissura palatina. Apesar da diversidade de técnicas já 
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descritas na literatura, um estudo longitudinal prospectivo desenvolvido no Hospital 

de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-

USP) em parceria com a Universidade da Flórida-EUA utilizou apenas duas técnicas 

cirúrgicas de palatoplastia para identificar aquela com melhor resultado para a fala 

(PEGORARO-KROOK et al., 2006). As técnicas utilizadas foram a de Von 

Langenbeck e a de Furlow. A primeira é uma das técnicas de fechamento do palato 

mais antigas e muito utilizada nos dias atuais visto que, aproximadamente, 60% das 

palatoplastias realizadas são com a técnica descrita por Von Langenbeck. A 

incidência de alterações de fala relacionadas ao funcionamento inadequado do MVF 

em indivíduos operados com esta técnica chega a 40% ou mais, o que se justifica 

pela extensão inadequada do véu palatino destes indivíduos, ou seja, esta técnica 

mostra-se apropriada para o fechamento do palato independentemente do tamanho 

da fenda, mas não se preocupa com a extensão do palato mole (BILLMIRE, 2001; 

MCWILLIAMS et al., 1996; MURISON; PIGOTT, 1992; PANTALONI; HOLLIER, 

2001; SEAGLE, 1997; SPAUWEN; GOORHUIS-BROUWER; SCHUTTE, 1992; 

TRIER; DREYER, 1984). A técnica de Furlow, descrita mais recentemente, promove 

aumento na extensão do véu palatino pelo princípio de zetaplastia, sem utilização de 

tecido do palato duro, e tem sido amplamente adotada. Os resultados de fala de 

indivíduos operados com a técnica da zetaplastia de Furlow tendem a ser melhores, 

sendo que apenas 10% a 20% deles apresentam incidência de alterações de fala 

relacionadas ao funcionamento inadequado do MVF. Entretanto, a realização da 

palatoplastia primária utilizando a técnica de Furlow é considerada mais difícil 

quando a fenda palatina é ampla (BILLMIRE, 2001; CAFFEE; SEAGLE, 1990; 

FURLOW, 1986; HUANG et al., 1999; KIRSCHNER et al., 1999; KHOSLA; MABRY; 

CASTIGLIONE, 2008; MCWILLIAMS et al., 1996; RANDALL et al., 1986). 
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Participaram deste estudo longitudinal 467 crianças operadas do palato por uma das 

técnicas descritas acima, entre 9-12 meses ou entre 15-18 meses de idade, por 

quatro cirurgiões experientes. Os resultados da avaliação perceptivo-auditiva por 

volta dos 6 anos de idade mostraram que as crianças operadas pela técnica de 

Furlow tiveram resultados significantemente melhores no que se refere à função 

velofaríngea para a fala do que aquelas operadas pela de Von Langenbeck. A idade 

de realização da cirurgia não teve significância no que se refere aos resultados para 

a fala. 

Mesmo após a correção cirúrgica da fissura palatina, os indivíduos podem 

então apresentar alterações no MVF. Dessa forma, quando há uma comunicação 

significante e indesejável entre as cavidades oral e nasal há um quadro de DVF, na qual 

o MVF é incapaz de realizar seu funcionamento adequado, gerando assim nasalização 

inadequada dos sons orais da fala. 

A DVF é o termo mais genericamente usado para caracterizar alterações no 

funcionamento do MVF (DWORKIN; MARUNICK; KROUSE, 2004; KUMMER, 2001; 

SMITH; KUEHN, 2007; TRINDADE et al., 2005). Tais alterações podem envolver falhas 

no fechamento ou na abertura ou mesmo na coordenação entre o fechamento e a 

abertura do MVF, falhas estas que podem comprometer a fala e a deglutição de um 

indivíduo (PEGORARO-KROOK, 2004; WILLIAMS; BZOCH; AGEE, 1967; YSUNZA; 

PAMPLONA, 2006). 

Outros termos são também amplamente utilizados para descrever quadros de 

DVF. De acordo com a classificação sugerida por Trost-Cardamone (1981, 1989), 

baseada na etiologia de tal disfunção, o termo inadequação velofaríngea pode ser 

utilizado para caracterizar qualquer tipo de DVF. O termo insuficiência velofaríngea 

refere-se às alterações anatômicas ou estruturais que interferem no adequado 
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fechamento velofaríngeo. Por outro lado, o termo incompetência velofaríngea é 

utilizado no caso de desordens neuromotoras ou fisiológicas que resultam em 

movimento pobre das estruturas velofaríngeas. Finalmente, erros de aprendizagem 

referem-se ao fechamento velofaríngeo inadequado cuja causa primária é a falha no 

aprendizado dos padrões articulatórios apropriados. Esta classificação é amplamente 

aceita e adotada por diversos autores e clínicos quando a etiologia da DVF é 

conhecida (AMARAL; GENARO, 1996; BRADLEY, 1997; FOLKINS, 1988; JOHNS; 

ROHRICH; AWADA, 2003; KUMMER, 2001; LONEY; BLOEM, 1987; PACIELLO; 

PIAZENTIN-PENNA, 1989; PEGORARO-KROOK; AFERRI; UEMEOKA, 2009; 

WILLIAMS et al., 1999; YSUNZA; PAMPLONA, 2006). 

A insuficiência velofaríngea refere-se às alterações estruturais responsáveis 

pelo encurtamento do véu palatino em relação à parede posterior da faringe. Para o 

fechamento velofaríngeo, o véu palatino deve ter uma extensão suficiente, uma vez 

que se eleva e se alonga para sobrepor a profundidade da nasofaringe. Várias são 

as causas de discrepância entre a extensão real do véu e a extensão necessária 

para o fechamento velofaríngeo consistente: fissura de palato ou fissura submucosa 

de palato, véu palatino curto ou nasofaringe profunda congênitos, cirurgia de retirada 

da tonsila faríngea, atrofia ou irregularidades desta tonsila, osteotomias maxilares e 

mandibulares, tumores na cavidade oral e hipertrofia de tonsilas (DWORKIN; 

MARUNICK; KROUSE, 2004; KUMMER, 2001; YSUNZA; PAMPLONA, 2006). 

Nestes casos, o tratamento consiste na adaptação de um obturador faríngeo ou na 

indicação cirúrgica, ambos complementados com fonoterapia quando necessária 

(PEGORARO-KROOK; AFERRI, UEMEOKA, 2009; RUDNICK; SIE, 2008). 

A incompetência velofaríngea, sendo uma desordem fisiológica, resulta no 

movimento restrito das estruturas velofaríngeas, sendo caracterizada por uma pobre 
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elevação do véu palatino ou por uma inadequada formação do “joelho” do véu 

durante a fala. A mobilidade das paredes laterais da faringe também pode estar 

reduzida ou inexistente, contribuindo para a dificuldade no fechamento velofaríngeo 

(KUMMER, 2001; SHPRINTZEN et al., 1977). 

Praticamente qualquer processo patológico que interfira na inervação dos 

músculos envolvidos no fechamento velofaríngeo pode ser responsável pelo prejuízo 

no posicionamento normal destas estruturas durante a fala, levando à incompetência 

velofaríngea (BRADLEY, 1997; MCWILLIAMS JUNIOR; KRAKOWIAK; PEAK, 1981; 

YSUNZA; PAMPLONA, 2006). A inserção muscular anormal, inclusive em casos de 

fissura de palato operada, pode ser uma das causas da incompetência velofaríngea 

bem como das alterações neuromotoras, como a disartria e a apraxia de fala, de 

acordo com Dworkin, Marunick e Krouse (2004) e Kummer (2001). Para estes 

indivíduos, o tratamento também pode incluir a adaptação de uma prótese elevadora 

de palato e a fonoterapia deve ser indicada de acordo com a necessidade individual 

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

Os erros de aprendizagem são normalmente caracterizados por ressonância 

alterada e emissão de ar nasal durante a fala (KUMMER, 2001).  Entretanto, 

indivíduos com DVF por erro de aprendizagem costumam apresentar estas 

características de fala em fonemas específicos, geralmente aqueles produzidos com 

alterações articulatórias compensatórias, principalmente o /s/ e/ou o /z/, por 

exemplo. Quando isso acontece, é comum verificar, no mesmo indivíduo, 

características da DVF nestes fonemas e fechamento velofaríngeo adequado nos 

demais fonemas durante a fala (HENNINGSSON; ISBERG, 1986; KUMMER, 2001; 

LAWSON et al., 1972; PENIDO et al., 2007; TROST, 1981; TROST-CARDAMONE, 

1985). Nestes casos, as alterações de ressonância de fala são resultado de um erro 
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articulatório e não tem como relação etiológica a deficiência anatômica ou fisiológica. 

Por estes indivíduos não apresentarem uma alteração velofaríngea primária, não 

são candidatos ao tratamento cirúrgico ou protético. Entretanto, a terapia de fala é, 

geralmente, uma alternativa bem sucedida para correção ou para a melhora destas 

características (KUMMER, 2001; PEGORARO-KROOK et al., 2004). 

Para diagnosticar corretamente e definir a melhor conduta de tratamento para 

estes casos, faz-se necessária uma avaliação minuciosa do MVF. Uma das formas 

de avaliação deste mecanismo é a avaliação clínica perceptivo-auditiva da fala do 

indivíduo realizada pelo fonoaudiólogo com o objetivo de detectar auditivamente a 

presença de distúrbios como a hipernasalidade, por exemplo. Outra forma de se 

avaliar o funcionamento do MVF é por meio de técnicas instrumentais (GENARO; 

YAMASHITA; TRINDADE, 2004; NARECE, 2007; PEGORARO-KROOK, 2004; 

PENIDO et al., 2007; SHPRINTZEN, 1995; SKOLNICK; COHN, 1989). 

 

 

2.2  AVALIAÇÃO DO MECANISMO VELOFARÍNGEO (MVF) 

 

 

Em específico com relação às alterações de fala decorrentes da DVF, uma 

avaliação perceptivo-auditiva clínica é essencial (GENARO, YAMASHITA; 

TRINDADE, 2004; PETERSON-FALZONE; HARDIN-JONES; KARNELL, 2001). 

Estas alterações podem ser do tipo obrigatório, como a hipernasalidade, o escape 

de ar nasal e a fraca pressão intra-oral e também do tipo compensatório, como as 

articulações compensatórias nas quais é comum a substituição por pontos 

articulatórios atípicos na glote ou na faringe, por exemplo (BZOCH, 1997; 
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PEGORARO-KROOK et al., 2004; TRINDADE; TRINDADE JUNIOR, 1996; 

VICENTE; BUCHALA, 1991; YSUNZA; PAMPLONA, 2006). 

O fonoaudiólogo é o profissional responsável por determinar a ocorrência das 

alterações de fala decorrentes da DVF (DE BODT; VAN LIERDE, 2006; DIXON-

WOOD; WILLIAMS; SEAGLE, 1991; KUMMER, 2001; PEGORARO-KROOK, 2004; 

PEGORARO-KROOK et al., 2006; PENIDO et al., 2007; SKOLNICK; COHN, 1989). 

Este profissional deve estar alerta aos sintomas de alteração no funcionamento do 

MVF baseado na história clínica e nas produções de fala do indivíduo. Uma análise 

minuciosa das características articulatórias, da ressonância de fala e da voz do 

indivíduo marca o início do diagnóstico da DVF (BRADLEY, 1997). A avaliação da 

morfologia e da função de todas as estruturas do sistema estomatognático também 

é imprescindível, uma vez que qualquer alteração encontrada em uma ou mais 

estruturas deste sistema pode interferir na produção de fala (BREULS et al., 2006; 

GENARO; YAMASHITA; TRINDADE, 2004; JESUS; PENIDO; VALENTE, 2009; 

PENIDO et al., 2007). 

Bzoch (1979) descreveu uma série de testes clínicos que permitem ao 

profissional inferir com confiabilidade se a função velofaríngea está normal ou 

alterada. Estes testes são o Teste de Emissão de Ar Nasal, o Teste de 

Hipernasalidade e o Teste de Hiponasalidade. Estudos utilizando métodos 

instrumentais para identificação dos sintomas da DVF como os de Penido et al. 

(2007), O’Shea (1983) e Thompson e Hixon (1979) mostraram alta concordância 

com os testes propostos por Bzoch (1979). 

A verificação das alterações de fala decorrentes da DVF por meio da 

avaliação perceptivo-auditiva é considerada por Dalston (1997) um método indireto 

de avaliação da função velofaríngea visto que neste procedimento o profissional faz 
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uso do ouvido, considerado um instrumento para analisar a produção acústica 

resultante da função do MVF. Desta forma, os sintomas de fala verificados na 

avaliação perceptivo-auditiva podem predizer a anatomia velofaríngea de acordo 

com Dudas et al. (2006), Kummer, Briggs e Lee (2003), Kummer et al. (1992), 

Warren, Dalston e Mayo (1994) e Witt e D’Antonio (1993). 

O foco da avaliação perceptivo-auditiva no tratamento de indivíduos com 

fissura palatina é verificar a existência de quaisquer anormalidades na fala que 

sejam sugestivas de DVF e, assim, determinar o tipo e a gravidade da alteração. 

Baseado no resultado desta avaliação é feita a definição da conduta adequada para 

cada caso (HAVSTAM et al., 2005; KUMMER, 2001; PENIDO et al., 2007). 

Assim, identificada presença de alterações de fala associadas à DVF, muitas 

vezes é necessária a visualização do funcionamento do MVF durante a produção de 

fala por meio do uso de técnicas instrumentais essenciais para avaliação e 

documentação da função velofaríngea (DIXON-WOOD; WILLIAMS; SEAGLE, 1991; 

PENIDO et al., 2007; PETERSON-FALZONE; HARDIN-JONES; KARNELL, 2001; 

ROWE; D’ANTONIO, 2005; RUDNICK; SIE, 2008). Antes de se definir a conduta 

adequada para cada caso, é importante identificar a causa do problema, assim como 

o tamanho e o local do defeito (GENARO; YAMASHITA; TRINDADE, 2004; VAN 

DEMARK et al., 1985). Também é necessário quantificar, documentar e descrever 

os movimentos das estruturas do MVF e, se observado um gap velofaríngeo, deve-

se avaliar o tamanho, a forma, a simetria e a localidade do mesmo (HAVSTAM et al., 

2005). 

Os procedimentos instrumentais de avaliação do MVF são divididos em duas 

categorias: diretos e indiretos. A primeira categoria refere-se a técnicas que 

possibilitam a visualização direta do MVF (como a nasoendoscopia e a 
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videofluoroscopia). A segunda refere-se a técnicas que estudam os produtos da 

função velofaríngea, ou seja, os sinais de fala (como a nasometria, a técnica fluxo-

pressão, a rinometria acústica, a rinomanometria e a eletromiografia) (GENARO; 

YAMASHITA; TRINDADE, 2004; JESUS; PENIDO; VALENTE, 2009; NARECE, 

2007; PEGORARO-KROOK, 2004; SHPRINTZEN, 1995; SKOLNICK; COHN, 1989). 

A nasoendoscopia e a videofluoroscopia são técnicas amplamente utilizadas 

para a avaliação visual direta do MVF durante a produção de fala, permitindo a 

definição da melhor conduta para a correção da DVF (DIXON-WOOD; WILLIAMS; 

SEAGLE, 1991; EISENBACH; WILLIAMS, 1984; GOLDING-KUSHNER et al., 1990; 

HAVSTAM et al., 2005; ISBERG; WILLIAMS, 1990; LAM et al., 2006; ROWE; 

D’ANTONIO, 2005; RUDNICK; SIE, 2008; SHPRINTZEN, 1997; SIEGEL-

SADEWITZ; SHPRINTZEN, 1982; WILLIAMS; EISENBACH, 1981; WILLIAMS; 

HENNINGSSON; PEGORARO-KROOK, 1997, 2004). 

A avaliação videofluoroscópica envolve a associação da engenharia 

eletrônica e da radiologia, sendo uma técnica que permite a observação da dinâmica 

da fala em tempo real. A técnica utiliza vídeo-gravação (a qual pode ser analisada 

posteriormente) e, apesar de envolver radiação ionizante, não requer a exposição do 

paciente a longos períodos de radiação. As imagens radiológicas em diversas 

incidências permitem a visualização de estruturas e espaços, em especial da região 

cervical, as quais podem ser destacadas com o uso da solução de sulfato de bário 

(GENARO; YAMASHITA; TRINDADE, 2004; JESUS; PENIDO; VALENTE, 2009; 

SKOLNICK; COHN, 1989; TRINDADE; YAMASHITA; BENTO-GONÇALVES, 2007; 

WILLIAMS; HENNINGSSON; PEGORARO-KROOK, 1997, 2004). 

O uso de imagens em sequência para estudar o movimento do MVF tem sua 

primeira descrição na década de 30, quando Barclay (1930) utilizou este método 
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para o estudo da deglutição. O procedimento foi aplicado para o estudo da fala por 

Harrington (1944). Com o aprimoramento deste método, a partir do surgimento dos 

equipamentos de vídeo-gravação e da visualização em diversos ângulos, os estudos 

da função velofaríngea utilizando a videofluoroscopia foram primeiramente descritos 

por Astley (1958), Skolnick (1969, 1970), Skolnick e Mccall (1971). 

Na videofluoroscopia é possível a visualização do MVF por diversos ângulos 

(frontal, lateral, basal, entre outros). Com o objetivo de fornecer maiores informações 

para a definição do diagnóstico e do tratamento da DVF, é importante obter 

informações sobre o movimento e o posicionamento das paredes laterais e posterior 

da faringe, o movimento e a estrutura do véu palatino, e o movimento e o 

posicionamento da língua. Para isto, a visualização em dois ângulos faz-se 

necessária: a frontal e a lateral (DIXON-WOOD; WILLIAMS; SEAGLE, 1991; 

SHPRINTZEN, 1995). A tomada lateral (a partir do plano sagital) é o plano de 

referência para o acesso do funcionamento do MVF, conforme sugerem Havstam et 

al. (2005), Lam et al. (2006), Sommerlad, Rowland e Harland (1994) e Williams, 

Henningsson e Pegoraro-Krook (2004). A partir deste plano de visualização do MVF, 

é possível analisar o comportamento deste mecanismo de forma subjetiva e objetiva. 

Com relação à análise subjetiva do MVF utilizando a videofluoroscopia, 

muitos são os estudos que descrevem o fechamento velofaríngeo ou o gap 

velofaríngeo, ou até mesmo que descrevem e demonstram o traçado do véu palatino 

e dos movimentos das paredes laterais da faringe (CROFT; SHPRINTZEN; 

RAKOFF, 1981; DUDAS et al., 2006; GEREAU; SHPRINTZEN, 1988; 

HENNINGSSON; ISBERG, 1991; ISBERG; WILLIAMS, 1990; LIEDMAN-BOSHKO et 

al., 2005; RISK et al., 1992; POLLACK; SHPRINTZEN; ZIMMERMAN-
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MANCHESTER, 1979; SHPRINTZEN et al., 1974, 1975, 1977; SKOLNICK; 

MCCALL, 1972; STRINGER; WITZEL, 1989; WITZEL; TOBE; SALYER, 1989). 

Com o objetivo de descrever os padrões de fechamento velofaríngeo por meio 

da videofluoroscopia, Skolnick et al. (1975) avaliaram 30 indivíduos com fissura de 

palato operada e fala normal, com idades variando entre 2 e 12 anos, avaliados em 

diferentes tomadas videofluoroscópicas para visualização do fechamento 

velofaríngeo nas dimensões frontal, lateral e basal. Os autores verificaram que todos 

os indivíduos apresentaram contato do véu palatino com a tonsila faríngea durante o 

fechamento velofaríngeo e bom movimento medial das paredes laterais da faringe. 

Dos 30 indivíduos avaliados, os autores observaram presença do anel de Passavant 

em 10 (33%), sendo também observado leve contato da porção posterior do véu 

palatino no anel além do contato com a tonsila faríngea. Os autores concluíram que 

o fechamento velofaríngeo nos indivíduos estudados foi semelhante ao observado 

em indivíduos normais adultos no que se refere ao plano de fechamento na altura do 

palato duro, diferindo anatomicamente devido ao fato de estarem em fase de 

crescimento craniofacial e à presença de fechamento com a participação da tonsila 

faríngea. 

Estudos como os de Henningsson e Isberg (1986, 1991) e Ysunza, Pamplona 

e Toledo (1992) realizaram análise subjetiva do MVF utilizando a videofluoroscopia 

para comparar os resultados nas diferentes emissões, com articulação 

compensatória e sem articulação compensatória. Os resultados mostraram 

movimento velofaríngeo de moderado a bom durante as produções orais sem 

articulação compensatória. Durante as produções compensatórias, o movimento do 

véu foi caracterizado como pobre ou sem atividade. As autoras concluíram que 

quanto mais fraca a pressão intraoral durante a fala, maior o grau de incompetência 
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velofaríngea, sendo o movimento do véu considerado moderado, insuficiente ou 

pobre. 

Na tentativa de tornar objetiva a análise dos exames videofluoroscópicos, 

Golding-Kushner et al. (1990) propuseram um sistema para quantificar e descrever 

os movimentos do véu palatino e das paredes faríngeas, assim como descrever o 

tamanho, a forma, a simetria e a localização do gap velofaríngeo com a finalidade de 

padronizar a interpretação e a análise dos exames instrumentais diretos de 

nasoendoscopia e videofluoroscopia. Para quantificar os movimentos de 

determinada estrutura, os autores tomaram como referência a estrutura oposta em 

repouso. Assim, para descrever o movimento do véu palatino, uma linha de 

referência que simbolizou o movimento vetorial do véu palatino durante a fala foi 

traçada enquanto o véu estava em repouso. O ponto no qual a linha de referência 

intersectou o véu palatino em repouso foi definido como 0,0, e o ponto no qual a 

linha de referência intersectou a parede posterior da faringe foi definido como 1,0. O 

máximo movimento do véu ao longo desta linha determinou o grau de deslocamento 

velar referente aos pontos 0,0 e 1,0. Para descrever os movimentos das paredes 

laterais da faringe, uma linha de referência vertical foi traçada no meio das 

estruturas avaliadas no momento em que elas se encontravam em repouso (durante 

a respiração). Outra linha de referência horizontal também foi traçada 

perpendicularmente àquela vertical na altura em que as paredes apresentavam 

máxima constrição durante a fala. A posição em repouso de uma das paredes na 

altura da linha horizontal traçada anteriormente foi definida como 0,0. A parede 

oposta, seguindo a linha horizontal, foi definida como 1,0. O máximo movimento das 

paredes ao longo da linha de referência determinou o movimento das paredes 

laterais da faringe referente aos pontos 0,0 e 1,0. Com esta proposta, os autores 
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concluíram que um método padronizado de mensuração pode fornecer informações 

mais objetivas para auxiliar no diagnóstico e planejamento terapêutico de cada 

indivíduo. 

Ainda que a avaliação instrumental do MVF seja considerada mais objetiva do 

que a avaliação perceptivo-auditiva, a escala proposta por Golding-Kushner et al. 

(1990) é uma forma subjetiva de quantificar a movimentação do véu palatino durante 

a fala baseando-se no princípio de que é possível a análise do movimento de uma 

estrutura quando se tem como referência a estrutura oposta, possibilitando a 

avaliação do movimento de cada estrutura separadamente. 

Iga, Medlich e Fernández (1995) determinaram o grau de incompetência 

velofaríngea em 12 indivíduos com 7 anos de idade e fissura palatina operada, por 

meio das avaliações clínica e videofluoroscópica, correlacionando os parâmetros 

clínicos avaliados com os parâmetros radiográficos. Na avaliação perceptivo-

auditiva, todos os indivíduos apresentaram pelo menos um sinal clínico de DVF, com 

exceção de 1 deles. Para a interpretação do deslocamento do véu e da 

movimentação das paredes faríngeas, os autores utilizaram o protocolo padronizado 

de nasoendoscopia e videofluoroscopia proposto por Golding-Kushner et al. (1990). 

Verificaram que 6 dos 12 indivíduos (50%) apresentaram deslocamento velar 

deficiente devido à hipomobilidade, não ultrapassando o valor de 0,5 na escala; que 

3 (25%) apresentaram deslocamento velar levemente deficiente, com uma escala de 

movimento velar maior que 0,5; e que 3 (25%) apresentaram bom deslocamento 

velar, com escala de movimento de 1,0. Os autores concluíram que o baixo índice 

de indivíduos com fechamento velofaríngeo foi conseqüência da inadequada técnica 

cirúrgica utilizada para a correção da fissura palatina ou porque este procedimento 

foi realizado em duas etapas. 
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O uso das medidas do tamanho das estruturas e dos espaços velofaríngeos 

para interpretação do exame videofluoroscópico, usando como referência os 

princípios da cefalometria também é possível e torna mais objetiva a análise dos 

resultados (D’ANTONIO et al., 2000; DUTKA-SOUZA et al., 2008; HELIOVAARA; 

RANTA; RAUTIO, 2005; JAKHI; KARJODKAR, 1990; KOKAVEC; HEDERA, 2004; 

MAZAHERI; ATHANASIOU; LONG, 1994; MAZAHERI; MILLARD; ERICKSON, 

1964; MISHIMA et al., 2008; NAKAMURA et al., 2003; SATOH et al., 2002; SATOH 

et al., 2005; SUBTELNY, 1957; WU et al., 1996; YOU et al., 2008). 

Neste sentido, foram descritos por Subtelny (1957) dados normativos por 

idade para as medidas de extensão e de espessura do véu, da profundidade da 

nasofaringe e do gap velofaríngeo. O autor analisou os exames radiográficos de 30 

indivíduos desde a infância até a idade adulta, sendo estes distribuídos igualmente 

entre os sexos. Os exames eram realizados a cada 3 meses no primeiro ano, a cada 

6 meses do primeiro ao terceiro ano e 1 vez ao ano nos anos seguintes. Para 

avaliação da extensão do véu palatino foi traçada uma linha da espinha nasal 

posterior até o ponto mais inferior da úvula. Com relação à medida de espessura do 

palato mole, o autor relatou grande dificuldade na realização desta medida visto que 

o dorso da língua não permitia visualização clara das estruturas. Devido a isto, 

analisou apenas os exames que permitiam boa visualização e diferenciação das 

estruturas. O estudo ainda mostrou as medidas de profundidade da nasofaringe, 

sendo medida pela distância entre a espinha nasal posterior e a parede posterior da 

faringe. No caso de indivíduos com tonsila faríngea, a medida foi realizada da 

espinha nasal posterior até este tecido. De maneira geral, os resultados mostraram 

que o crescimento em extensão do palato mole, segundo o autor, deu-se mais 

rapidamente nas idades mais novas (principalmente até os 2 anos) e, com o passar 
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do tempo, atingiu uma constância, continuando o crescimento num ritmo mais lento. 

Alguns indivíduos ainda apresentaram variações neste crescimento, alternando 

períodos de latência e de crescimento dos 5 aos 17 anos. Quanto ao sexo, o 

crescimento foi extremamente similar, sem diferença significante. O crescimento em 

espessura do palato mole deu-se mais rapidamente no primeiro ano de vida. Nas 

demais idades, o crescimento mostrou-se lento e apresentou o pico de crescimento 

por volta dos 14 aos 16 anos. No que se refere ao crescimento da nasofaringe, 

houve grande aumento dos 3 aos 17 anos e a flutuação nas medidas observadas, 

principalmente até os 12 anos, foi interpretada como reflexo do crescimento ou 

involução da tonsila faríngea concomitante ao crescimento facial. Com isso, o autor 

concluiu que os resultados deste estudo longitudinal em indivíduos normais podem 

auxiliar no diagnóstico e tratamento de indivíduos com fissura labiopalatina. 

A partir da mensuração das estruturas do MVF proposta por Subtelny (1957), 

que incluem extensão e espessura do véu palatino e profundidade da nasofaringe, 

Satoh et al. (2002) e Satoh et al. (2005) realizaram em seus estudos a comparação 

destas medidas entre grupos de indivíduos com fissura labiopalatina operada e 

grupos sem fissura labiopalatina (controle) com o objetivo de verificar e comparar 

com um grupo controle as mudanças que ocorrem nas estruturas velofaríngeas. Os 

resultados mostraram diferente padrão de crescimento entre estas estruturas nos 

dois grupos, além de redução na extensão do véu palatino e na largura e 

profundidade da nasofaringe devido ao posicionamento póstero-superior da maxila 

nos grupos com fissura labiopalatina. Os autores concluíram que este 

posicionamento da maxila nos indivíduos com fissura labiopalatina causa diminuição 

na profundidade da nasofaringe, facilitando o fechamento velofaríngeo apesar da 

redução da extensão do véu palatino. Já Jakhi e Karjodkar (1990) em estudo 
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semelhante verificaram aumento nas medidas de profundidade da nasofaringe no 

grupo com fissura labiopalatina. 

Também utilizaram medidas de estruturas realizadas a partir da tomada 

lateral radiográfica, Mazaheri, Millard e Erickson (1964) quando analisaram o MVF 

de 11 indivíduos com idades entre 15 e 50 anos, com incompetência velofaríngea 

(IVF) sem histórico de fissura labiopalatina nem de problemas neurológicos e 

compararam com 10 indivíduos normais. Todos foram submetidos ao exame 

perceptivo-auditivo e posteriormente ao exame radiológico, em tomada lateral, em 

repouso e durante a emissão da vogal /a/, onde realizaram medidas das estruturas 

do MVF. Os resultados encontrados para a medida da extensão do véu palatino 

variou de 31 a 39 mm (média de 34,6 mm) no grupo controle e de 27 a 40 mm 

(média de 31,2 mm) no grupo com IVF; para a medida da espessura do véu palatino 

variou de 6,5 a 13 mm (média de 9,2 mm) no grupo controle e de 5,3 a 7,9 mm 

(média de 6,5 mm) no grupo com IVF; para a medida da profundidade da 

nasofaringe variou de 23,5 a 31,8 mm (média de 27,8 mm) no grupo controle e de 

23,6 a 36,5 mm (média de 29,4 mm) no grupo com IVF. Foi observada diferença 

significante entre os 2 grupos para as médias da extensão e da espessura do véu 

palatino, entretanto para as médias da profundidade da nasofaringe não foi 

observada diferença significante entre os grupos. Os autores concluíram que as 

medidas de profundidade da nasofaringe encontradas no grupo com IVF são mais 

próximas das do grupo controle do que as medidas de extensão do véu palatino. 

Wu et al. (1996) compararam as dimensões das estruturas do MVF de 58 

indivíduos com fissura labiopalatina com as mesmas dimensões de 30 indivíduos 

sem fissura. Os indivíduos foram submetidos à avaliação perceptivo-auditiva, 

nasoendoscópica e radiográfica em tomada lateral e foram classificados em 3 
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categorias: competência velofaríngea, competência velofaríngea do tipo marginal e 

incompetência velofaríngea. Os resultados mostraram que as mensurações 

realizadas nos indivíduos com fissura foram significantemente diferentes entre os 3 

grupos e, quando comparado ao grupo controle (sem fissura), o grupo classificado 

como tendo incompetência velofaríngea apresentou maior diferença, com 

nasofaringe mais profunda e véu palatino mais curto. Concluindo, os autores 

salientaram a importância da realização e aplicação destas medidas na prática 

clínica. 

Dutka-Souza et al. (2008) realizaram as medidas das estruturas velofaríngeas 

em 7 crianças de 5 a 9 anos, com fissura labiopalatina operada, diagnosticadas com 

DVF e compararam com os dados normativos de Subtelny (1957). Imagens 

videofluoroscópicas em tomada lateral em repouso foram utilizadas para desenhar o 

palato duro, o palato mole, a parede posterior da faringe e as espinhas nasais 

anterior e posterior permitindo mensuração da extensão e da espessura do véu 

palatino e da profundidade da nasofaringe. Os resultados mostraram que 4 crianças 

apresentaram medidas de extensão e de espessura do véu palatino bem menores 

quando comparadas às apresentadas por Subtelny (1957) para suas faixas etárias. 

Quanto à medida de profundidade da nasofaringe, não foram encontradas 

alterações nesta medida quando comparadas às apresentadas por Subtelny (1957). 

As autoras concluíram que as medidas das estruturas do MVF por meio da técnica 

de videofluoroscopia podem auxiliar no processo de definição da melhor conduta 

para correção da DVF.  

Ainda utilizando a proposta de mensuração das estruturas velofaríngeas 

descritas por Subtelny (1957), alguns estudos realizaram estas medidas para 

comparar os resultados entre as condições pré e pós-cirurgia para correção da DVF. 
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Nakamura et al. (2003) compararam as medidas das estruturas velofaríngeas de 

indivíduos com fissura labiopalatina submetidos à palatoplastia secundária com as 

mesmas medidas em indivíduos normais (controle). As medidas de extensão do véu 

palatino e a razão entre as medidas de extensão do véu palatino e as de 

profundidade da nasofaringe foram menores no grupo com fissura labiopalatina 

quando comparadas ao grupo controle no pré-operatório e semelhantes entre os 

grupos no pós-operatório. Kokavec e Hedera (2004) também realizaram medidas 

das estruturas velofaríngeas em indivíduos com DVF pré-faringoplastia e 

compararam com as obtidas por Subtelny (1957). Os autores não verificaram 

diferença significante entre as suas medidas e as medidas obtidas por Subtelny 

(1957). D’Antonio et al. (2000) também realizaram medidas das estruturas 

velofaríngeas em 12 indivíduos entre 3 e 18 anos de idade antes e após tratamento 

cirúrgico com a técnica de zetaplastia de Furlow. Encontraram que no pré-operatório 

as medidas de extensão e de espessura do véu palatino estavam significantemente 

reduzidas e as medidas de profundidade da nasofaringe e o valor da razão entre a 

profundidade da nasofaringe e a extensão do véu palatino estavam 

significantemente aumentados quando comparados aos descritos por Subltelny 

(1957). No pós-operatório, por outro lado, houve aumento significante das medidas 

de extensão e de espessura do véu palatino, mas não houve diferença nas medidas 

de profundidade da nasofaringe. Comparando as medidas realizadas no pré e no 

pós-operatório os autores encontraram aumento significante nas medidas de 

extensão e espessura do véu palatino no pós-operatório, mas não nas medidas de 

profundidade da nasofaringe e na razão entre profundidade da nasofaringe e 

extensão do véu palatino. No pós-operatório, o grupo com fechamento velofaríngeo 

completo apresentou medidas de extensão e espessura do véu palatino 
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significantemente maiores do que o grupo com fechamento velofaríngeo incompleto, 

porém sem nenhuma diferença significante quanto à razão entre a profundidade da 

nasofaringe e a extensão do véu palatino. 

Os estudos de Huang et al. (1999) e Mishima et al. (2008) também utilizaram 

a proposta de mensuração das estruturas velofaríngeas descritas por Subtelny 

(1957), porém realizaram estas medidas para avaliar os resultados anatômicos do 

véu palatino após palatoplastia primária. Huang et al. (1999) avaliaram indivíduos 

submetidos à técnica de zetaplastia de Furlow. Para isto, compararam as medidas 

obtidas nos indivíduos submetidos à zetaplastia com aquelas obtidas em indivíduos 

normais sem fissura labiopalatina e com as obtidas em indivíduos submetidos a 

outras técnicas de palatoplastia primária. Os autores verificaram que as medidas de 

extensão do véu palatino entre os indivíduos submetidos à zetaplastia e os normais 

não apresentaram diferença significante. Entretanto, a mesma medida, quando 

comparados os indivíduos submetidos à zetaplastia e aqueles submetidos a outras 

técnicas de palatoplastia primária, apresentou-se maior nos indivíduos submetidos à 

zetaplastia, sem diferença significante. Para a espessura do véu palatino, houve 

diferença significante entre os grupos. Assim, concluiu-se que a técnica de 

zetaplastia de Furlow promoveu aumento tanto na extensão quanto na espessura do 

véu palatino. Mishima et al. (2008) verificaram, ao comparar as medidas de 

indivíduos submetidos à técnica de Wardill-Kilner pushback com as medidas obtidas 

em indivíduos normais, medidas de extensão do véu palatino menores para o grupo 

de indivíduos normais porém sem significância. Os autores não encontraram 

diferença significante entre as medidas de extensão do véu palatino, de 

profundidade da nasofaringe e no valor da razão entre a extensão do véu palatino e 

a profundidade da nasofaringe entre estes indivíduos. 
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As medidas das estruturas velofaríngeas ainda foram realizadas por You et al. 

(2008) para investigar a variação da morfologia do véu palatino em 200 indivíduos 

normais, com média de idade de 19 anos, por meio da avaliação radiográfica em 

visão lateral, divididos em 2 grupos de acordo com a idade: pré-adultos (abaixo dos 

18 anos) e adultos (com 18 anos ou mais). As dimensões do véu palatino bem como 

as diferentes proporções nas diferentes idades e sexos também foram estudadas. 

Os autores verificaram 6 diferentes tipos de morfologia de véu palatino: 1) tipo lança, 

no qual a porção mediana do véu palatino encontrava-se mais elevada nas regiões 

nasofaríngea e orofaríngea; 2) tipo cauda de rato, no qual a porção anterior estava 

mais inflada e a borda livre estreita; 3) tipo rabo, mais curto e espesso sem diferença 

entre a porção anterior e a borda livre; 4) tipo linha reta, a imagem mostrava o véu 

palatino como uma linha reta; 5) tipo S, o véu palatino apresentava formato da letra 

S; 6) tipo gancho, no qual a porção posterior do véu palatino fazia uma curvatura em 

forma de gancho. O véu do tipo 1 foi observado em 53% dos indivíduos, o tipo 2 em 

18,5%, o tipo 3 em 13,5%, o tipo 4 em 10%, o tipo 5 em 3,5% e, por fim, o tipo 6 em 

apenas 1,5%. Diferença estatisticamente significante foi encontrada na proporção do 

véu palatino entre os grupos pré-adulto e adulto. O véu tipo 3 foi mais observado no 

grupo pré-adulto enquanto os tipos 2 e 4 foram mais comuns no grupo adulto. A 

diferença também foi estatisticamente significante entre os sexos. O véu dos tipos 2 

e 3 foram mais comumente observados em homens do que em mulheres. O véu tipo 

3 foi observado significantemente mais curto do que os outros tipos de véu (exceto o 

tipo 6). Os autores concluíram que a morfologia do véu palatino pode ser dividida em 

6 tipos de acordo com as observações radiográficas feitas em tomada lateral, o que 

permite entender a diversidade da morfologia velar no plano sagital mediano. Estes 
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achados ainda podem ser usados como referência nas pesquisas que envolvem 

fechamento velofaríngeo em indivíduos com fissura labiopalatina.  
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3  MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade 

de São Paulo (HRAC-USP), sob ofício número 120/2007 – SVAPEPE – CEP 

(Anexos A e B). 

 

 

3.1  CASUÍSTICA 

 

 

Os indivíduos elegíveis para compor a casuística deste estudo foram 

identificados a partir de uma triagem de todos os pacientes atendidos no Serviço de 

Videofluoroscopia do HRAC-USP que haviam sido submetidos ao exame de 

videofluoroscopia para diagnóstico da DVF. Esta seleção deveria respeitar os 

critérios de inclusão, de forma que fossem selecionados pelo menos 15 indivíduos 

do sexo feminino e 15 do sexo masculino, conforme a descrição abaixo: 

• Apresentar fissura transforame unilateral operada, com cirurgia primária de 

palato realizada entre 9 e 12 meses ou entre 15 e 18 meses pelas 

técnicas de Furlow (FW) ou de Von Langenbeck (VL); 

• Não apresentar síndrome nem quaisquer outras anomalias que pudessem 

interferir na aquisição e no desenvolvimento da fala e linguagem; 

• Ter realizado o exame de videofluoroscopia para diagnóstico da DVF e a 

avaliação fonoarticulatória clínica no mesmo dia; 
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• Não apresentar fístula de palato;  

• Apresentar ressonância de fala hipernasal; 

• Apresentar gravação do exame de videofluoroscopia com boa qualidade 

técnica de imagem e de som; 

• Não ter sido submetido à cirurgia secundária de palato nem à 

faringoplastia; 

• Ter entre 5 e 8 anos de idade. 

 

Inicialmente foram encontrados 96 indivíduos com fissura transforame 

unilateral operada, de acordo com o protocolo cirúrgico preconizado nos critérios de 

inclusão, que haviam sido submetidos ao exame de videofluoroscopia para 

diagnóstico da DVF. O Diagrama 1 mostra todas as etapas do processo de seleção 

da casuística. 
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96 indivíduos 

 
     Sem avaliação fonoarticulatória 

 

75 indivíduos 

       

Fístula de palato 
 

54 indivíduos 

 

Ressonância de fala normal 
 

51 indivíduos 

  

Exame de qualidade ruim 
 

41 indivíduos 

 
Cirurgia secundária ou faringoplastia 

 

32 indivíduos 
 

Indivíduos com 4 anos de idade 

 

30 indivíduos 
 

Diagrama 1 - Etapas do processo de seleção dos indivíduos para compor a casuística. 
 

Assim, a casuística deste estudo foi então constituída de 30 indivíduos com 

idades variando entre 5 anos e 8 anos e 10 meses (média = 6 anos e 11 meses; DP = 1 

ano e 1 mês), sendo 15 do sexo masculino e 15 do sexo feminino. Quanto à técnica 

cirúrgica utilizada na palatoplastia primária, 10 indivíduos foram operados pela técnica 

de FW (5 entre 9-12 meses e 5 entre 15-18 meses de idade) e 20 pela técnica de VL 

(13 entre 9-12 meses e 7 entre 15-18 meses de idade), realizadas por quatro cirurgiões 
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experientes em ambos os procedimentos. A Tabela 1 apresenta a distribuição dos 

indivíduos de acordo com o sexo, a idade, a técnica cirúrgica e a idade de realização 

da palatoplastia primária. 

 
Tabela 1 - Distribuição dos indivíduos de acordo com o sexo, a idade, a técnica cirúrgica e a 

idade de realização da cirurgia primária de palato. 

Indivíduos Sexo Idade 
Cirurgia Palato 

Técnica Idade 

1 M 5a 0m VL 9-12m 
2 M 5a 3m FW 15-18m 
3 F 5a 5m VL 15-18m 
4 M 5a 6m VL 9-12m 
5 M 5a 6m VL 15-18m 
6 F 5a 7m VL 9-12m 
7 F 5a 9m VL 9-12m 
8 M 5a 11m VL 9-12m 
9 M 6a 2m VL 9-12m 

10 F 6a 2m FW 15-18m 
11 F 6a 3m VL 15-18m 
12 F 6a 6m FW 9-12m 
13 M 6a 8m VL 15-18m 
14 M 6a 9m VL 9-12m 
15 F 7a 1m FW 15-18m 
16 F 7a 2m VL 9-12m 
17 F 7a 3m FW 15-18m 
18 F 7a 4m VL 15-18m 
19 F 7a 5m VL 15-18m 
20 M 7a 6m VL 15-18m 
21 F 7a 9m VL 9-12m 
22 M 7a 9m VL 9-12m 
23 M 7a 10m FW 9-12m 
24 M 7a 11m VL 9-12m 
25 F 8a 0m VL 9-12m 
26 M 8a 3m FW 9-12m 
27 M 8a 3m FW 9-12m 
28 F 8a 4m FW 9-12m 
29 M 8a 10m VL 9-12m 
30 F 8a 10m FW 15-18m 

FW = Furlow 
VL = Von Langenbeck 
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3.2  PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME VIDEOFLUOROSCÓPICO 

 

 

O equipamento utilizado para realização dos exames de videofluoroscopia foi 

o do tipo arcoscópio, composto por um circuito fechado de televisão, um aparelho de 

raio X com intensificador de imagem e um sistema de vídeo-gravação (Arco 

Cirúrgico BV - Libra da Philips). Foi utilizado ainda um cefalostato para fixação da 

cabeça do indivíduo numa posição constante (Figura 1).  

 

 
Figura 1 - Equipamento utilizado para realização dos exames de videofluoroscopia 

composto por monitores de TV (1), sistema de vídeo-gravação (2), aparelho de 
raio X (3), intensificador de imagem (4) e cefalostato (5). 

 

Para melhor visualização dos tecidos moles do MVF foi utilizado um contraste 

com sulfato de bário, substância que se torna opaca na presença de radiação 

ionizante delineando os tecidos moles e auxiliando na visualização das estruturas. 

Este contraste foi aplicado na cavidade nasal do indivíduo, 2 ml em cada narina, por 

meio de uma sonda nasogástrica (n° 10) acoplada a uma seringa de 10 ml. A sonda 

1 

2 

3 

4 

5 
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foi inserida apenas no início da cavidade nasal, com o indivíduo em posição de 

cabeça flexionada para trás para a aplicação do contraste, permanecendo nesta 

posição por alguns segundos para que o contraste alcançasse as paredes laterais e 

posterior da faringe, conforme a recomendação de Williams, Henningsson e 

Pegoraro-Krook (2004). Foi também solicitada a ingestão de contraste com sulfato 

de bário por via oral (5 ml). O equipamento utilizado para o exame 

videofluoroscópico foi manuseado por um técnico em radiologia, com o auxílio de 

uma fonoaudióloga com experiência de mais de 10 anos na realização deste exame. 

Conforme sugerido pelos autores citados acima, durante os primeiros 10 segundos 

de gravação da tomada lateral do MVF, uma régua de metal com orifícios que 

apresentam distância e padrão conhecidos (Figura 2) era sobreposta à imagem, a 

fim de servir de parâmetro para correção de possíveis distorções existentes entre o 

tamanho da imagem projetada no monitor de TV ou no computador e o tamanho real 

das estruturas mensuradas a partir das gravações. 

 

 
Figura 2 - Régua de metal com orifícios de 10 mm. 

 

Todas as gravações de videofluoroscopia continham as seguintes amostras 

de fala: repetição de 3 ou 4 sílabas constituídas por fonemas plosivos surdos e 
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sonoros e vogais altas e baixas como /papapa/, /bibibi/, /kakaka/, /tititi/; emissão de 

sílaba com fonema nasal como /mamama/; emissão de 2 fonemas fricativos, sendo 

um surdo e outro sonoro como /s/ e /z/; produção de frases com fonemas orais como 

“papai pediu pipoca”, “o saci sabe assobiar” e frases com fonemas orais e nasais 

como “meu pai não ta falando”. Também foi solicitada a contagem de números. As 

amostras de fala eram repetidas pelo indivíduo após solicitação da fonoaudióloga.  

 

 

3.3  PROCEDIMENTO PARA SELEÇÃO DAS IMAGENS 

 

 

Após observar as gravações dos exames de videofluoroscopia disponíveis no 

banco de dados do HRAC-USP dos 30 indivíduos, foram selecionadas para o 

presente estudo duas imagens do MVF durante o repouso fisiológico (respiração) em 

tomada lateral sendo uma com a régua sobreposta e a outra sem a régua (Figura 3).  

 

 
Figura 3 - (A) Visão lateral de uma imagem de videofluoroscopia do MVF durante repouso 

fisiológico gravada com a régua sobreposta e (B) a mesma imagem gravada sem 
a régua. 

 

A B 



Material e Método 

 

55 

Além das duas imagens em repouso descritas anteriormente, foi selecionada 

uma imagem do MVF de cada indivíduo durante a produção de fala, mais 

especificamente durante a emissão de sílabas e frases com fonemas plosivos orais 

e frases com fonemas orais e nasais, também em tomada lateral. Esta imagem do 

MVF durante a produção de fala foi selecionada com a finalidade de facilitar a 

identificação das estruturas durante a realização das medidas visto que, em muitos 

casos, há formação de curva sombra nas estruturas de interesse. Isto se dá devido 

ao uso do contraste no exame ou até mesmo devido à presença de secreção o que 

impede melhor visualização durante o repouso. As imagens selecionadas foram 

digitalizadas e editadas e delas foi retirada a identificação do indivíduo. Estas 

imagens foram gravadas em um DVD para posterior análise e mensuração das 

estruturas. 

 

 

3.4  PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DAS MEDIDAS 

 

 

As medidas de interesse para este estudo foram obtidas por meio da análise 

da imagem do MVF em tomada lateral a partir do traçado do contorno do palato 

duro, do palato mole e da parede posterior da faringe durante o repouso fisiológico. 

Foram medidas a extensão e a espessura do véu palatino e a profundidade da 

nasofaringe seguindo-se as orientações de Williams, Henningsson e Pegoraro-Krook 

(2004). Desta forma, no palato duro foram identificadas a espinha nasal anterior 

(ENA) e a espinha nasal posterior (ENP) sendo interligadas com uma linha reta que 
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constituiu o plano palatino (PP) o qual foi estendido até intersectar a parede 

posterior da faringe (Figura 4). 

 

 
Figura 4 - O traçado vermelho que liga a espinha nasal anterior (ENA) e a espinha nasal 

posterior (ENP) constituiu o plano palatino (PP) o qual foi estendido até 
intersectar a parede posterior da faringe. 

 

 

3.4.1  Procedimento para obtenção da medida de extensão do véu palatino 

 

 

Para obtenção da medida da extensão do véu palatino, foi localizada a ENP e 

traçada uma linha reta interligando este ponto ao ponto mais inferior da úvula (Figura 

5). 

 

ENA ENP 

PP 
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Figura 5 - Visão videofluoroscópica lateral do MVF e obtenção do traçado (em vermelho) da 

extensão do véu palatino, que vai da espinha nasal posterior (A) até a ponta da 
úvula (B). 

 

 

3.4.2  Procedimento para obtenção da medida de espessura do véu palatino 

 

 

Para obtenção da medida de espessura do véu palatino, foi traçada uma linha 

reta na parte mais espessa do véu palatino intersectando a linha de traçado da 

extensão do véu em 90º (Figura 6). 

A 

B 
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Figura 6 - Visão videofluoroscópica lateral do MVF e obtenção do traçado (em vermelho) da 

espessura do véu palatino. 
 

 

3.4.3  Procedimento para obtenção da medida de profundidade da nasofaringe 

 

 

Finalmente, a profundidade da nasofaringe foi obtida ao longo do plano 

palatino, tendo seu início na espinha nasal posterior e seu término no ponto onde a 

linha do plano palatino intersectou a parede posterior da faringe (Figura 7). 
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Figura 7 - Visão videofluoroscópica lateral do MVF e obtenção do traçado de profundidade 

da nasofaringe (em vermelho), interligando a espinha nasal posterior (ENP) e a 
parede posterior da faringe (PPF). 

 

Caso a tonsila faríngea estivesse presente na parede posterior da faringe, o 

traçado era realizado interligando a espinha nasal posterior e o ponto de início da 

tonsila (Figura 8). 

 

 
Figura 8 - Visão videofluoroscópica lateral do MVF e obtenção do traçado de profundidade 

da nasofaringe (em vermelho) interligando a espinha nasal posterior (ENP) e o 
ponto de início da tonsila faríngea (TF). 

ENP 

PPF 

ENP 
TF 
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Para a realização de todas as medidas propostas neste estudo, os traçados 

do MVF - incluindo palato duro (ENA e ENP), palato mole (ENP até ponta da úvula), 

parede posterior da faringe e outras estruturas julgadas importantes (tonsila 

faríngea, por exemplo) - foram feitos utilizando-se papel de acetato (para traçado 

cefalométrico). O centro da imagem foi marcado em cada traçado e o traçado da 

imagem do MVF em repouso sem projeção da régua foi sobreposto ao traçado da 

imagem com a régua para correção das possíveis distorções. O cálculo desta 

correção foi realizado por meio da relação entre as distâncias medidas entre os 

orifícios da régua de metal obtidas no traçado e as distâncias reais conhecidas entre 

estes orifícios (10 mm) e o tamanho da imagem projetada e o tamanho real das 

estruturas por meio da seguinte equação: 

 

Distância real entre os orifícios 

da régua (10 mm) 

 Tamanho real da estrutura 

(X mm) 

______________________________ = ______________________________ 

Distância medida entre os orifícios 

da imagem projetada 

 Distância da estrutura medida 

na imagem projetada 

 

 

3.5  PROCEDIMENTO PARA INTERPRETAÇÃO DAS MEDIDAS 

 

 

A mensuração das estruturas, conforme descrito anteriormente, foi realizada 

por três fonoaudiólogas com experiência na realização e interpretação de exames 

videofluoroscópicos e na mensuração destas estruturas na prática clínica, que serão 

denominadas neste estudo como “juízas”. Cada juíza realizou as medidas utilizando 
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o DVD com as imagens dos exames dos 30 indivíduos e preencheu um protocolo 

com as medidas (em milímetros) de cada estrutura encontrada para cada um dos 

indivíduos. Destas 3 medidas obtidas para cada estrutura, foram selecionadas as 2 

medidas com valores mais próximos visto que, clinicamente, uma diferença de mais 

de 3 mm entre as medidas é considerada erro de mensuração. Desta forma, 

selecionando as 2 medidas mais próximas, de juízas distintas, excluiu-se a 

possibilidade de utilização de alguma medida que pudesse interferir na qualidade da 

interpretação, ocasionando erro. 

A interpretação dos achados foi feita por meio de comparações entre a média 

das duas medidas mais próximas, obtidas para cada estrutura, com as medidas 

publicadas no estudo de Subtelny (1957), onde o autor fornece medidas 

padronizadas da extensão e da espessura do véu palatino e da profundidade da 

nasofaringe, para indivíduos de 1 a 18 anos de idade (Tabelas 2, 3, 4 e 5). 



Material e Método 

 

62 

Tabela 2 - Distribuição das medidas de extensão do véu palatino (expressas em milímetros), 
em indivíduos normais entre 1 e 18 anos, de ambos os sexos, obtidas por 
Subtelny (1957). 

Idade 
em 

anos 

Número de casos em 

cada grupo por idade 

Medidas da extensão do véu palatino (mm) 

Masculino Feminino Total 

Masc Fem Total Média DP Média DP Média DP 
¼ 6 5 11 20,8 1,4077 19,3 0,6000 20,1 1,3285 
½ 9 9 18 22,2 0,9434 20,4 1,1898 21,3 1,4293 
¾ 7 7 14 23,1 1,7497 21,6 1,5086 22,4 1,8127 
1 8 9 17 22,8 1,6156 22,5 1,0667 22,6 1,3619 

1½ 12 7 19 24,1 1,6753 24,0 1,6423 24,1 1,6649 
2 11 10 21 24,6 1,6415 23,9 1,0677 24,3 1,4433 

2½ 13 9 22 24,8 1,1685 24,8 1,0562 24,8 1,1679 
3 14 14 28 25,2 1,4330 24,6 1,5074 24,8 1,5199 
4 15 14 29 25,8 1,5438 25,6 1,4661 25,7 1,5129 
5 15 14 29 26,9 2,1276 25,9 1,3041 26,5 1,8649 
6 10 15 25 27,5 2,8089 27,4 1,4595 27,4 2,1067 
7 15 15 30 28,0 2,3417 28,0 2,0173 28,0 2,1804 
8 13 12 25 28,8 2,0157 28,3 1,4771 28,6 1,8028 
9 12 15 27 29,0 1,8200 29,5 1,5599 29,3 1,7024 

10 15 13 28 30,0 1,9764 30,2 1,3379 30,1 1,7225 
11 12 15 27 30,9 2,4023 30,8 1,8028 30,8 2,0907 
12 13 13 26 31,4 2,3246 31,3 1,8187 31,4 2,1371 
13 14 10 24 32,1 2,3046 31,8 1,9039 32,0 2,1506 
14 6 12 18 31,8 1,5116 31,4 1,8597 31,5 1,7627 
15 7 11 18 32,8 1,3887 32,9 1,3787 32,9 1,3842 
16 8 9 17 32,9 1,2365 33,2 1,3433 33,1 1,3081 
17 6 5 11 34,5 1,4077 32,9 1,8276 33,8 1,8091 
18 3 3 6 33,6 1,2477 35,2 1,4142 34,5 1,5726 

 

Tabela 3 - Distribuição das medidas de espessura do véu palatino (expressas em 
milímetros), em indivíduos normais entre 1 e 17 anos, de ambos os sexos, 
obtidas por Subtelny (1957). 

Idade em anos Média da espessura do véu palatino (mm) DP 
¼ 5,9 0,8377 
½ 7,2 0,4000 
¾ 7,3 0,5783 
1 7,5 0,6614 

1½ 7,2 0,5831 
2 7,4 0,4637 

2½ 7,5 0,4161 
3 7,8 0,3945 
4 7,7 0,4221 
5 7,7 0,5420 
6 7,9 0,5631 
7 7,9 0,5602 
8 8,2 0,7504 
9 8,1 0,7112 

10 8,3 0,4962 
11 8,6 0,4000 
12 8,5 0,5825 
13 9,0 0,8367 
14 9,2 0,8307 
15 8,9 0,6171 
16 9,3 0,7799 
17 8,8 0,5612 
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Tabela 4 - Distribuição das medidas de profundidade da nasofaringe (expressas em 
milímetros), em indivíduos normais entre 1 e 18 anos, de ambos os sexos, 
obtidas por Subtelny (1957). 

Idade em anos Número de casos Média da profundidade da nasofaringe (mm) DP 
¼ 10 14,7 2,9707 
½ 14 13,9 2,2558 
¾ 15 14,6 1,8157 
1 17 15,4 3,4902 

1½ 16 14,9 3,1992 
2 21 16,3 3,2584 

2½ 21 14,8 2,5542 
3 30 16,3 3,1877 
4 29 16,8 3,8923 
5 27 18,1 2,7789 
6 25 17,7 4,3582 
7 28 19,0 4,1340 
8 25 19,9 3,9294 
9 28 19,7 4,1992 

10 27 20,6 3,1633 
11 25 20,4 3,6878 
12 24 21,0 2,8221 
13 25 21,4 2,9933 
14 20 22,0 2,7368 
15 21 22,9 3,8307 
16 18 23,5 2,2800 
17 10 24,4 3,3823 
18 8 24,2 1,8668 

 

Tabela 5 - Distribuição dos valores da razão entre as medidas de profundidade da 
nasofaringe e as de extensão do véu palatino, em indivíduos normais entre 1 e 
17 anos, de ambos os sexos, obtidas por Subtelny (1957). 

Idade em anos Número de casos Razão entre profundidade da nasofaringe e 
extensão do véu palatino (%) DP 

¼ 10 73,8 12,7516 
½ 14 66,3 8,6944 
¾ 14 65,2 8,9528 
1 17 68,6 14,6142 

1½ 16 62,5 11,5912 
2 18 67,1 14,1381 

2½ 19 60,0 8,6470 
3 27 65,1 11,3986 
4 27 65,1 14,1092 
5 26 68,7 9,6563 
6 23 66,3 15,0549 
7 27 69,6 14,1922 
8 23 68,7 13,6498 
9 24 66,0 13,1667 

10 26 68,3 9,8647 
11 25 66,3 10,1304 
12 23 68,3 9,5014 
13 22 66,2 8,3813 
14 17 70,0 9,1434 
15 17 70,5 8,7881 
16 17 71,4 6,9858 
17 10 72,6 11,4739 
18 6 70,2 6,9927 
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3.6  ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

 

A análise da concordância inter-juízas foi realizada a partir do cálculo da 

concordância entre as duas medidas obtidas por juízas distintas. Para isto, foi 

verificado o Coeficiente de Correlação Intra-classes (ICC) e aplicado o test t pareado 

para averiguar significância. Esta análise foi feita para cada estrutura avaliada, 

individualmente, e analisada utilizando-se a categorização de força de concordância 

Kappa (< 0,00 pobre / 0,00 - 0,20 pequena / 0,21 - 0,40 leve / 0,41 - 0,60 moderada / 

0,61 - 0,80 substancial / 0,81 - 1,00 quase perfeita) proposta por Landis e Koch 

(1977). 

A análise das medidas obtidas para cada estrutura foi realizada por métodos 

de estatística descritiva utilizando-se tabelas, medidas de posição (média) e 

variabilidade (desvio padrão). 

Para a interpretação das medidas obtidas no presente estudo, usando as 

médias e desvios padrão (DP) publicados por Subtelny (1957), os indivíduos que se 

encontraram 2 DP abaixo ou acima da média proposta por este autor para qualquer 

uma das estruturas avaliadas foram apresentados.  

Para comparação das medidas obtidas neste estudo com aquelas descritas 

por Subtelny (1957) foi aplicado o test t pareado. Para comparação entre os sexos 

bem como para comparação entre as técnicas cirúrgicas foi aplicado o test t. Para o 

cálculo da correlação entre as medidas e as idades, foi aplicado o Coeficiente de 

Correlação de Pearson. Em todos os testes estatísticos foi adotado nível de 

significância de 5% (p < 0,05).  

 



 

 

RESULTADOS 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1 CONFIABILIDADE INTER-JUÍZAS 

 

 

As juízas apresentaram uma força de concordância kappa quase-perfeita, 

segundo a categorização proposta por Landis e Koch (1977). O Coeficiente de 

Correlação Intra-classes para calcular a confiabilidade inter-juízas para a medida de 

extensão do véu palatino foi de 0,98; para a espessura do véu palatino foi de 0,90; e 

para a profundidade da nasofaringe foi de 0,97. Os resultados do teste t pareado 

para cada estrutura foram de 0,54; 0,94; 0,38, respectivamente, não sendo 

verificada significância estatística (p > 0,05) (Tabela 6).  

 
Tabela 6 - Confiabilidade inter-juízas para as medidas da extensão e da espessura do véu 

palatino e da profundidade da nasofaringe. 

Testes 

Estruturas avaliadas 

Extensão do véu Espessura do véu 
Profundidade da 

nasofaringe 

Coeficiente de 
Correlação Intra-

classes (ICC) 
0,98 0,90 0,97 

    
Test t pareado 0,54 0,94 0,38 

p < 0,05 * 
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4.2 MEDIDAS OBTIDAS PARA A EXTENSÃO E A EXPESSURA DO VÉU 

PALATINO E PARA A PROFUNDIDADE DA NASOFARINGE 

 

 

Quanto às medidas de extensão do véu palatino, para a medida 1 a mínima 

encontrada foi de 19,4 mm e a máxima de 38,6 mm (média = 27,4 mm; DP = 5,3 

mm); para a medida 2 a mínima foi de 17,5 mm e a máxima de 40,3 mm (média = 

27,3 mm; DP = 5,9 mm) e para a média entre as medidas 1 e 2 foram encontradas 

mínima de 18,6 mm e máxima de 39,3 mm (média = 27,4 mm; DP = 5,6 mm). Para a 

espessura do véu, a medida 1 apresentou mínima de 6,0 mm e máxima de 13,3 mm 

(média = 9,7 mm; DP = 2,0 mm); a medida 2 apresentou mínima de 5,5 mm e 

máxima de 13,3 mm (média = 9,7 mm; DP = 2,2 mm) e a média entre as 2 medidas 

apresentou mínima de 6,0 mm e máxima de 13,1 mm (média = 9,7 mm; DP = 2,0 

mm). Para a profundidade da nasofaringe a medida 1 teve mínima de 10,0 mm e 

máxima de 33,3 mm (média = 22,5 mm; DP = 5,3 mm); a medida 2 teve mínima de 

10,4 mm e máxima de 33,0 mm (média = 22,8 mm; DP = 5,3 mm) e a média 

encontrada entre as 2 medidas teve mínima de 10,2 mm e máxima de 33,1 mm 

(média = 22,7 mm; DP = 5,2 mm). Vide Tabela 7.  
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Tabela 7 - Distribuição das medidas 1 e 2 de extensão e de espessura do véu palatino e de 
profundidade da nasofaringe (expressas em milímetros).  

Indivíduos 
Extensão do véu (mm) Espessura do véu (mm) 

Profundidade da 

nasofaringe (mm) 

Medida 1 Medida 2 Média Medida 1 Medida 2 Média Medida 1 Medida 2 Média 

1 24,4 23,0 23,7 12,2 12,3 12,2 23,3 23,0 23,1 
2 35,3 37,5 36,4 11,5 10,6 11,0 24,8 23,0 23,9 
3 28,1 26,2 27,1 10,0 8,8 9,4 15,5 20,4 17,9 
4 28,0 28,4 28,2 9,0 9,2 9,1 29,5 29,6 29,5 
5 21,1 21,5 21,3 7,7 8,3 8,0 18,4 18,4 18,4 
6 28,6 30,0 29,3 9,0 8,8 8,9 10,0 10,4 10,2 
7 22,0 21,8 21,9 13,0 13,1 13,0 11,5 10,7 11,1 
8 33,3 30,9 32,1 10,0 9,5 9,75 21,6 22,2 21,9 
9 25,0 24,5 24,7 8,3 8,8 8,55 27,5 25,7 26,6 
10 31,5 31,4 31,4 9,2 11,7 10,4 20,6 20,7 20,6 
11 25,7 25,4 25,5 7,1 8,1 7,6 26,6 26,4 26,5 
12 21,9 20,6 21,2 6,6 6,6 6,6 20,0 19,3 19,6 
13 28,8 28,8 28,8 7,6 7,6 7,6 26,6 26,9 26,7 
14 30,0 30,0 30,0 11,1 12,4 11,7 21,6 22,7 22,1 
15 34,4 34,0 34,2 12,2 12,2 12,2 17,7 17,2 17,4 
16 28,8 29,1 28,9 11,1 10,6 10,8 24,1 25,1 24,6 
17 26,6 25,5 26,0 12,5 13,3 12,9 25,0 25,5 25,2 
18 20,0 17,5 18,7 11,6 10,4 11,0 28,3 26,6 27,4 
19 19,4 17,8 18,6 8,0 7,6 7,8 29,0 31,8 30,4 
20 21,4 20,8 21,1 8,5 8,4 8,45 20,0 29,1 19,5 
21 25,0 24,6 24,8 6,0 6,0 6,0 27,0 29,2 28,1 
22 28,3 28,2 28,2 8,3 5,5 6,9 20,0 20,0 20,0 
23 38,6 38,6 38,6 12,9 13,0 12,9 33,3 33,0 33,1 
24 38,3 40,3 39,3 9,2 8,8 9,0 20,0 19,0 19,5 
25 21,0 21,0 21,0 9,0 8,2 8,6 28,0 26,6 27,3 
26 28,9 30,4 29,6 13,3 13,0 13,1 18,9 20,0 19,4 
27 25,8 27,1 26,4 7,6 9,3 8,45 17,0 18,4 17,7 
28 21,0 20,7 20,8 8,7 9,0 8,85 21,2 22,0 21,6 
29 32,0 32,6 32,3 11,0 11,1 11,0 24,0 24,5 24,2 
30 30,0 31,0 30,5 9,6 10,0 9,8 25,5 26,0 25,7 

Média 27,4 27,3 27,4 9,7 9,7 9,7 22,5 22,8 22,7 
DP 5,3 5,9 5,6 2,0 2,2 2,0 5,3 5,3 5,2 
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4.3 VALORES DA RAZÃO ENTRE AS MEDIDAS DE PROFUNDIDADE DA 

NASOFARINGE E AS DE EXTENSÃO DO VÉU PALATINO 

 

 

Com relação à razão entre as medidas de profundidade da nasofaringe e as 

de extensão do véu palatino, o valor mínimo foi de 0,34 e o máximo de 1,63 (média 

= 0,86; DP = 0,28). Os resultados estão demonstrados na Tabela 8. 

 
Tabela 8 - Distribuição dos valores da razão entre as medidas de profundidade da 

nasofaringe e as de extensão do véu palatino para todos os indivíduos. 

Indivíduos Razão entre profundidade da nasofaringe e extensão do véu palatino 

1 0,97 
2 0,65 
3 0,66 
4 1,04 
5 0,86 
6 0,34 
7 0,50 
8 0,68 
9 1,07 
10 0,65 
11 1,03 
12 0,92 
13 0,95 
14 0,73 
15 0,51 
16 0,84 
17 0,96 
18 1,46 
19 1,63 
20 0,92 
21 1,13 
22 0,70 
23 0,85 
24 0,49 
25 1,30 
26 0,65 
27 0,66 
28 1,03 
29 0,75 
30 0,84 

Média 0,86 
DP 0,28 
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4.4 COMPARAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS OBTIDAS COM AS MEDIDAS 

DESCRITAS PARA INDIVÍDUOS NORMAIS  

 

 

Ao comparar os resultados obtidos no presente estudo com os publicados por 

Subtelny (1957) para indivíduos normais verificou-se que para a extensão do véu 

palatino a média obtida neste estudo foi de 27,4 mm (DP= 5,6 mm) e a média obtida 

por Subtelny foi de 27,6 mm (DP= 0,8 mm), resultando em uma diferença de -0,2 

mm, sem significância estatística (t = -0,228; p = 0,821). Para a espessura do véu 

palatino a média obtida neste estudo foi de 9,7 mm (DP = 2,0 mm) enquanto que a 

média obtida por Subtelny foi de 7,9 mm (DP = 0,2 mm), resultando em uma 

diferença estatisticamente significante de 1,8 mm (t = 4,840; p = 0,000). Para a 

profundidade da nasofaringe a média obtida neste estudo foi de 22,7 mm (DP = 5,2 

mm) e a média obtida por Subtelny foi de 18,7 mm, resultando em uma diferença de 

4,0 mm, estatisticamente significante (t = 4,194; p = 0,000). A Tabela 9 demonstra 

estes resultados. 
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Tabela 9 - Distribuição das médias (expressas em milímetros) das medidas obtidas no 
presente estudo e das médias obtidas por Subtelny (1957) referentes à 
extensão e espessura do véu palatino e à profundidade da nasofaringe, de 
acordo com as idades de 5, 6, 7 e 8 anos. 

Indiví-

duos 
Idade 

Extensão do véu (mm) Espessura do véu (mm) 
Profundidade da 

nasofaringe (mm) 

Presente 
estudo 

Subtelny 
(1957) 

Dif. 
Presente 
estudo 

Subtelny 
(1957) 

Dif. 
Presente 
estudo 

Subtelny 
(1957)  

Dif. 

1 5a 0m 23,7 

 

-2,8 12,2 

 

4,5 23,1 

 

5,0 
2 5a 3m 36,4 9,9 11,0 3,3 23,9 5,8 
3 5a 5m 27,1 0,6 9,4 1,7 17,9 -0,1 
4 5a 6m 28,2 1,7 9,1 1,4 29,5 11,4 
5 5a 6m 21,3 -5,2 8,0 0,3 18,4 0,3 
6 5a 7m 29,3 2,8 8,9 1,2 10,2 -7,9 
7 5a 9m 21,9 -4,6 13,0 5,3 11,1 -7,0 
8 5a 11m 32,1 5,6 9,7 2,0 21,9 3,8 

Média 5a 5m 27,5 26,5 1,0 10,2 7,7 2,5 19,5 18,1 1,4 
DP 3m 5,2 1,9 3,3 1,7 0,5 1,2 6,5 2,8 3,7 
9 6a 2m 24,7 

 

-2,6 8,5 

 

0,6 26,6 

 

8,9 
10 6a 2m 31,4 4,0 10,4 2,5 20,6 2,9 
11 6a 3m 25,5 -1,8 7,6 -0,3 26,5 8,8 
12 6a 6m 21,2 -6,1 6,6 -1,3 19,6 1,9 
13 6a 8m 28,8 1,4 7,6 -0,3 26,7 9,0 
14 6a 9m 30,0 2,6 11,7 3,8 22,1 4,4 

Média 6a 5m 26,9 27,4 -0,5 8,7 7,9 0,8 23,7 17,7 6,0 
DP 3m 3,8 2,1 1,7 1,9 0,6 1,3 3,3 4,3 -1,0 
15 7a 1m 34,2 

 

6,2 12,2 

 

4,3 17,4 

 

-1,5 
16 7a 2m 28,9 0,9 10,8 2,9 24,6 5,6 
17 7a 3m 26,0 -1,9 12,9 5,0 25,2 6,2 
18 7a 4m 18,7 -9,2 11,0 3,1 27,4 8,4 
19 7a 5m 18,6 -9,4 7,8 -0,1 30,4 11,4 
20 7a 6m 21,1 -6,9 8,4 0,5 19,5 0,5 
21 7a 9m 24,8 -3,2 6,0 -1,9 28,1 9,1 
22 7a 9m 28,2 0,2 6,9 -1,0 20,0 1,0 
23 7a 10m 38,6 10,6 12,9 5,0 33,1 14,1 
24 7a 11m 39,3 11,3 9,0 1,1 19,5 0,5 

Média 7a 6m 27,8 28,0 -0,2 9,8 7,9 1,9 24,5 19,0 5,5 
DP 3m 7,6 2,2 5,4 2,5 0,6 1,9 5,3 4,1 1,2 
25 8a 0m 21,0 

 

-7,6 8,6 

 

0,4 27,3 

 

7,4 
26 8a 3m 29,6 1,0 13,1 4,9 19,4 -0,4 
27 8a 3m 26,4 -2,1 8,4 0,2 17,7 -2,2 
28 8a 4m 20,8 -7,7 8,8 0,6 21,6 1,7 
29 8a 10m 32,3 3,7 11,0 2,8 24,2 4,3 
30 8a 10m 30,5 1,9 9,8 1,6 25,7 5,8 

Média 8a 5m 26,8 28,6 -1,8 9,9 8,2 1,7 22,6 19,9 2,7 
DP 4m 4,9 1,8 3,1 1,8 0,7 1,1 3,7 3,9 -0,2 

Média 
geral 6a 11m 27,4 27,6 -0,2 9,7 7,9 1,8 * 22,7 18,7 4,0 * 

DP 1a 1m 5,6 0,8 4,8 2,0 0,2 1,8 5,2 0,8 4,4 
p < 0,05 * 
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Ao considerar a variação de 2 DP para interpretação dos resultados, as 

medidas dos indivíduos que se encontravam 2 DP abaixo ou acima das obtidas por 

Subtelny (1957) são apresentadas a seguir: com relação à extensão do véu palatino, 

os indivíduos 5, 7, 12, 18, 19, 20, 25 e 28 apresentaram medidas 2 DP abaixo da 

média obtida por Subtelny e os indivíduos 2, 8, 15, 23, 24 e 29 apresentaram 

medidas 2 DP acima da média obtida pelo autor. No que se refere à espessura do 

véu, os indivíduos 12 e 21 apresentaram medidas 2 DP abaixo da média obtida por 

Subtelny e os indivíduos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 29 e 30 

apresentaram 2 DP acima da média obtida pelo autor. Com relação à profundidade 

da nasofaringe, os indivíduos 6 e 7 apresentaram medidas 2 DP abaixo da média 

obtida por Subtelny e os indivíduos 2, 4, 9, 11, 13, 18, 19, 21 e 23 apresentaram 

medidas 2 DP acima da média obtida pelo autor.     

Ao comparar a razão entre as médias das medidas de profundidade da 

nasofaringe e as de extensão do véu palatino do presente estudo, que foi de 0,86 

(DP = 0,28) com a mesma razão obtida por Subtelny (1957), que foi de 0,67 (DP = 

0,02), verifica-se uma diferença de 0,19, estatisticamente significante (t = -3,579; p = 

0,001). Vide Tabela 10. 
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Tabela 10 - Distribuição dos valores referentes à razão entre as medidas de profundidade 
da nasofaringe e as de extensão do véu palatino obtidas neste estudo, nas 
idades de 5, 6, 7 e 8 anos e dos valores obtidos por Subtelny (1957). 

Indivíduos Idade 
Razão (presente 

estudo) 

Razão Subtelny 

(1957) 
Dif. 

1 5a 0m 0,97 

 

0,29 
2 5a 3m 0,65 -0,03 
3 5a 5m 0,66 -0,02 
4 5a 6m 1,04 0,36 
5 5a 6m 0,86 0,18 
6 5a 7m 0,34 -0,34 
7 5a 9m 0,50 -0,18 
8 5a 11m 0,68 0,00 

Média 5a 5m 0,71 0,68 0,03 
DP 3m 0,23 0,09 0,14 
9 6a 2m 1,07 

 

0,41 
10 6a 2m 0,65 -0,01 
11 6a 3m 1,03 0,37 
12 6a 6m 0,92 0,26 
13 6a 8m 0,95 0,29 
14 6a 9m 0,73 0,07 

Média 6a 5m 0,89 0,66 0,23 
DP 3m 0,17 0,15 0,02 
15 7a 1m 0,51 

 

-0,18 
16 7a 2m 0,84 0,15 
17 7a 3m 0,96 0,27 
18 7a 4m 1,46 0,77 
19 7a 5m 1,63 0,94 
20 7a 6m 0,92 0,23 
21 7a 9m 1,13 0,44 
22 7a 9m 0,70 0,01 
23 7a 10m 0,85 0,16 
24 7a 11m 0,49 -0,2 

Média 7a 6m 0,95 0,69 0,26 
DP 3m 0,37 0,14 0,23 
25 8a 0m 1,30 

 

0,62 
26 8a 3m 0,65 -0,03 
27 8a 3m 0,66 -0,02 
28 8a 4m 1,03 0,35 
29 8a 10m 0,75 0,07 
30 8a 10m 0,84 0,16 

Média 8a 5m 0,87 0,68 0,19 
DP 4m 0,25 0,13 0,12 

Média geral 6a 11m 0,86 0,67 0,19 * 
DP 1a 1m 0,28 0,02 0,26 

p < 0,05 * 

 

Ao considerar a variação de 2 DP para interpretação dos resultados, apenas o 

indivíduo 6 apresentou o valor da razão entre a profundidade da nasofaringe e a 

extensão do véu 2 DP abaixo da média obtida por Subtelny enquanto indivíduos 1, 
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4, 9, 11, 18, 19, 21, 25 e 28 apresentaram este valor 2 DP acima da média obtida 

pelo autor. 

 

 

4.5 COMPARAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS OBTIDAS PARA A EXTENSÃO E A 

ESPESSURA DO VÉU PALATINO, PARA A PROFUNDIDADE DA 

NASOFARINGE E PARA A RAZÃO ENTRE AS MEDIDAS DE 

PROFUNDIDADE DA NASOFARINGE E AS DE EXTENSÃO DO VÉU 

PALATINO PARA OS SEXOS MASCULINO E FEMININO 

 

 

Para a extensão do véu palatino, a média encontrada para o sexo masculino 

foi de 29,4 mm (DP = 5,7 mm) e para o sexo feminino foi de 25,3 mm (DP = 4,9). A 

diferença de 4,1 mm foi estatisticamente significante (t = 2,096; p = 0,045). Para a 

espessura do véu palatino, a média encontrada para o sexo masculino foi de 9,9 mm 

(DP = 2,0 mm) e de 9,6 mm (DP = 2,1 mm) para o sexo feminino. A diferença de 0,3 

mm não foi estatisticamente significante (t = 0,350; p = 0,729). Com relação à 

profundidade da nasofaringe, a média encontrada para o sexo masculino foi de 23,1 

mm (DP = 4,4 mm) e de 22,3 mm (DP = 6,1 mm) para o sexo feminino. A diferença 

de 0,8 mm não foi estatisticamente significante (t = 0,414; p = 0,682). Com relação à 

razão entre as medidas de profundidade da nasofaringe e as de extensão do véu 

palatino, a média encontrada para o sexo masculino foi de 0,8 (DP = 0,2) e de 0,9 

(DP = 0,4) para o sexo feminino. A diferença de -0,1 não foi estatisticamente 

significante (t = -1,181; p = 0,247). Vide Tabela 11. 
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Tabela 11 - Médias e desvios padrão, expressos em milímetros (mm), das medidas da 
extensão e da espessura do véu palatino, da profundidade da nasofaringe e 
da razão entre as medidas da profundidade da nasofaringe e as da extensão 
do véu palatino, obtidas no presente estudo para os indivíduos do sexo 
masculino e feminino. 

Medidas 
Média (DP) (mm) 

Masculino Feminino Dif. 

Extensão do véu 29,4 (5,7) 25,3 (4,9) 4,1 * 
    

Espessura do véu 9,9 (2,0) 9,6 (2,1) 0,3 
    

Profundidade da 
nasofaringe 23,1 (4,4) 22,3 (6,1) 0,8 

    
Razão entre 

profundidade da 
nasofaringe e 

extensão do véu 
palatino 

0,8 (0,2) 0,92 (0,4) -0,12 

p < 0,05 * 
 

 

4.6 COMPARAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS OBTIDAS DE ACORDO COM AS 

TÉCNICAS DE PALATOPLASTIA PRIMÁRIA (FURLOW OU VON 

LANGENBECK) 

 

 

Para a extensão do véu palatino, a média encontrada para os indivíduos 

operados pela técnica de Furlow foi de 29,5 mm (DP = 6,0 mm) e para os operados 

pela técnica de Von Langenbeck foi de 26,3 mm (DP = 5,2 mm). A diferença de 3,2 

mm não foi estatisticamente significante (t = 1,540; p = 0,135). Para a espessura do 

véu palatino, a média encontrada para os indivíduos operados pela técnica de 

Furlow foi de 10,6 mm (DP = 2,2 mm) e para os operados por Von Langenbeck foi 

de 9,3 mm (DP = 1,9 mm). A diferença de 1,3 mm não foi considerada 

estatisticamente significante (t = 1,770; p = 0,088). Com relação à profundidade da 

nasofaringe, a média encontrada para os operados pela técnica de Furlow foi de 
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22,4 mm (DP = 4,7 mm) e de 22,8 mm (DP = 5,6 mm) para os operados por Von 

Langenbeck. A diferença de -0,4 mm não foi estatisticamente significante (t = -0,153; 

p = 0,880). Com relação à razão entre as medidas de profundidade da nasofaringe e 

as de extensão do véu palatino, a média encontrada para os operados pela técnica 

Furlow foi de 0,8 mm (DP = 0,2 mm) e de 0,9 mm (DP = 0,3 mm) para os operados 

por Von Langenbeck. A diferença de -0,1 mm não foi estatisticamente significante (t 

= -1,192; p = 0,243). Vide Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Médias e desvios padrão, expressos em milímetros (mm), das medidas da 
extensão e da espessura do véu palatino, da profundidade da nasofaringe e 
da razão entre as medidas da profundidade da nasofaringe e as da extensão 
do véu palatino, obtidas no presente estudo, dos indivíduos operados do 
palato pela técnica de Furlow ou de Von Langenbeck. 

Medidas 
Média (DP) (mm) 

Furlow (n = 10) Von Langenbeck (n = 20) Dif. 

Extensão do véu 29,5 (6,0) 26,3 (5,2) 3,2 
    

Espessura do véu 10,6 (2,2) 9,3 (1,9) 1,3 
    

Profundidade da 
nasofaringe 22,4 (4,7) 22,8 (5,6) -0,4 

    
Razão entre 

profundidade da 
nasofaringe e 

extensão do véu 
palatino 

0,8 (0,2) 0,9 (0,3) -0,1 

p < 0,05 * 

 

 

4.7  CORRELAÇÃO ENTRE AS MEDIDAS E AS IDADES 

 

 

No que se refere à correlação entre as medidas e as idades apresentadas 

neste estudo, após aplicação do Coeficiente de Correlação de Pearson, verificou-se 



Resultados 

 

77 

que não houve diferença estatisticamente significante (p > 0,05) entre as idades nas 

diferentes medidas obtidas (r = -0,01; p = 0,941 para extensão do véu palatino, r = -

0,09; p = 0,623 para espessura do véu palatino, r = 0,20; p = 0,298 para 

profundidade da nasofaringe e r = 0,20; p = 0,290 para a razão entre profundidade 

da nasofaringe e extensão do véu palatino). 



 

 

DISCUSSÃO 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

Enquanto uma das habilidades mais complexas realizada por seres humanos, 

a fala requer condições anátomo-fisiológicas adequadas dos vários sistemas 

envolvidos na produção e percepção dos sons (BOONE; PLANTE, 1994; MAIA, 

1991; TANIGUTE, 2005). O MVF tem papel fundamental nesta produção sendo 

responsável pela separação das cavidades oral e nasal e, portanto, permite a 

distinção entre sons orais e nasais (GUEDES, 2005; HENNIG; UPTON; 

WOODBURY, 2000; KENT, 1997; LATHAM; LONG; LATHAM, 1980; PEGORARO-

KROOK, 2004; SILVA et al., 2008; TABITH JUNIOR, 1997;). 

Estudar o funcionamento velofaríngeo e, particularmente, as estruturas que 

atuam neste mecanismo é, portanto, essencial ao se tratar da DVF. Como já descrito 

anteriormente, nos indivíduos com fissura palatina, as estruturas velofaríngeas 

podem estar comprometidas pela própria fissura, ou ainda, pela presença de 

seqüelas decorrentes da correção cirúrgica. Assim, as falhas resultantes da DVF 

podem comprometer a fala, a deglutição e as demais funções orais (AMARAL; 

GENARO, 1996; DWORKIN; MARUNICK; KROUSE, 2004; JOHNS; ROHRICH; 

AWADA, 2003; YSUNZA; PAMPLONA, 2006).  

Um gerenciamento da DVF adequado requer não somente seu diagnóstico, 

mas também a caracterização desta disfunção de forma a permitir a definição da 

melhor conduta de tratamento para cada caso. Em meio às várias técnicas 

instrumentais que permitem a caracterização da DVF por meio da visualização do 

funcionamento velofaríngeo durante fala, a videofluoroscopia é um procedimento 

amplamente usado desde a década de 30 e permite a análise do comportamento 
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velofaríngeo de forma subjetiva e objetiva (BARCLAY, 1930; GOLDING-KUSHNER 

et al., 1990; HARRINGTON, 1944; SHPRINTZEN, 1982; SKOLNICK, 1969, 1970; 

WILLIAMS; HENNINGSSON; PEGORARO-KROOK, 1997, 2004). 

A padronização da descrição do funcionamento e da mensuração das 

estruturas do MVF (GOLDING-KUSHNER et al. 1990; WILLIAMS; HENNINGSSON; 

PEGORARO-KROOK, 1997, 2004) contribuiu grandemente para o entendimento do 

funcionamento velofaríngeo. Os dados obtidos por meio da análise objetiva 

envolvendo a mensuração da extensão e da espessura do véu palatino e da 

profundidade da nasofaringe, em particular, vêm sendo interpretados usando-se 

como referência os achados de Subtelny (1957), favorecendo a definição de 

condutas adequadas para a correção da DVF (D’ANTONIO et al., 2000; DUTKA-

SOUZA et al., 2008; KOKAVEC; HEDERA, 2004). Os achados deste estudo, de uma 

forma geral, corroboram com os dados existentes na literatura sobre o 

funcionamento do MVF e iniciam um banco de dados com as medidas das 

estruturas velofaríngeas em população com fissura labiopalatina operada e DVF.  

Os resultados do presente estudo foram inesperados quanto à medida da 

extensão do véu palatino em indivíduos com fissura labiopalatina operada e sinais 

de DVF, uma vez que a medida encontrada para estes indivíduos foi muito parecida 

com a medida normativa publicada por Subtelny (1957) para indivíduos falantes do 

inglês, sem fissura e sem DVF. Huang et al. (1999) concordaram com este estudo 

reportando medida de extensão do véu palatino para indivíduos com fissura 

labiopalatina operados pela técnica de Furlow semelhantes a de indivíduos normais 

(controle).  Apesar de as médias entre o grupo estudado e as médias de Subtelny 

(1957) terem sido semelhantes, os indivíduos com fissura labiopalatina e DVF 

apresentaram extensão ligeiramente menor, porém sem diferença estatisticamente 
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significante, concordando com Kokavec e Hedera (2004) e D’Antonio et al. (2000). 

Satoh et al. (2005), por sua vez, também encontraram extensão menor para 

indivíduos com fissura labiopalatina porém sem DVF ao compará-los com indivíduos 

normais (grupo controle), sem que tal diferença fosse significante. Apesar de não 

terem usado estatística inferencial, uma vez que a amostra era muito pequena (n = 

7), Dutka-Souza et al. (2008) reportaram que 57% de seus indivíduos (n = 4) 

apresentaram medidas de extensão de véu palatino menores do que as encontradas 

por Subtelny (1957). Mazaheri, Millard e Erickson (1964) também reportaram menor 

extensão do véu ao comparar indivíduos com DVF (sem fissura labiopalatina) com 

indivíduos normais (controle), tendo sido o único estudo a reportar diferença 

significante. O presente estudo discordou dos achados de Mishima et al. (2008) que 

encontraram extensão do véu palatino maior para indivíduos com fissura 

labiopalatina (sem DVF) ao compará-los com indivíduos normais, sem fissura 

(controle). 

A casuística deste estudo teve como critério selecionar indivíduos com fissura 

labiopalatina operada, mas com hipernasalidade decorrente de DVF, sem distinção 

entre insuficiência velofaríngea, incompetência velofaríngea e erros de 

aprendizagem o que pode, em parte, justificar os presentes achados. Assim, 

enquanto se esperava encontrar medida de extensão do véu palatino reduzida para 

todos os indivíduos com hipernasalidade, sugestiva de DVF por insuficiência 

velofaríngea, observou-se que para 6 indivíduos (20%) da amostra (2, 8, 15, 23, 24 e 

29), 3 operados pela técnica de Furlow e 3 pela de Von Langenbeck, as medidas de 

extensão foram 2 DP acima da média de Subtelny. Entretanto, uma extensão de véu 

palatino com medida dentro dos padrões de normalidade não significa 

necessariamente que foi obtido um MVF funcional para a fala, visto que o 
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posicionamento das fibras musculares pode estar inadequado, não permitindo bom 

alongamento do véu e comprometendo o funcionamento da cinta muscular (MOON; 

KUEHN, 1997). 

No que se refere à comparação das medidas de espessura do véu palatino 

obtidas no presente estudo com as encontradas por Subtelny (1957), foi verificada 

diferença significante, com aumento desta medida nos indivíduos com DVF. Tais 

achados não concordam com os resultados de Mazaheri, Millard e Erickson (1964) 

nem com os de Dutka-Souza et al. (2008) que verificaram redução nas medidas de 

espessura do véu palatino também para indivíduos com DVF. Especificamente com 

relação a estes estudos, o tamanho reduzido da casuística (n = 11 e n = 7, 

respectivamente) pode justificar a discordância com o presente achado.  Para 17 

indivíduos (57%) da presente amostra, as medidas de espessura do véu palatino 

foram 2 DP acima da média de Subtelny (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 

26, 29, 30), sendo que 10 destes indivíduos foram operados pela técnica de Von 

Langenbeck e 7 pela de Furlow, apesar de não ter sido encontrada diferença entre 

as técnicas cirúrgicas. Conforme citado por Subtelny (1957), a medida da espessura 

do véu em repouso é uma das mais difíceis de se visualizar no raio-x em tomada 

lateral, pois a superfície oral do véu confunde-se com o dorso da língua. A 

subjetividade na escolha da parte mais espessa do véu para fazer o traçado pode 

também, em parte, justificar as diferenças encontradas entre os diversos estudos, 

apesar de, no presente estudo, a concordância inter-juízas ter sido considerada 

quase perfeita. Os presentes dados sugerem, finalmente, que a palatoplastia 

primária pode resultar em uma boa espessura do véu palatino, discordando de D’ 

Antonio et al. (2000) que reportou espessura menor para indivíduos com DVF e 

concordando com Huang et al. (1999) que reportou espessura maior para indivíduos 
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operados pela técnica de Furlow quando estes foram comparados com indivíduos 

normais (controle) ou ainda com outros indivíduos com fissura operada por outras 

técnicas. Enquanto o presente estudo não encontrou diferença ao comparar os 

indivíduos operados pela técnica de Furlow com os operados pela de Von 

Langenbeck, Huang et al. (1999) reportou que seus dados foram estatisticamente 

significantes. 

Com relação às medidas de profundidade da nasofaringe, o presente estudo 

encontrou diferenças significantes, quando comparadas com as medidas obtidas por 

Subtelny (1957), concordando com os achados de Jakhi e Karjodkar (1990), 

Mazaheri, Millard e Erickson (1964), Wu et al. (1996) e D’Antonio et al. (2000) que 

também reportaram medidas de profundidade maiores para indivíduos com DVF. 

Dutka-Souza et al. (2008) e Kokavec e Hedera (2008), no entanto, não encontraram 

diferença entre as medidas de profundidade da nasofaringe entre seus indivíduos 

com DVF e os dados de Subtelny (1957). Satoh et al. (2005), por sua vez sugeriram 

ainda terem verificado uma redução nas medidas da nasofaringe nos indivíduos com 

fissura labiopalatina justificando este achado pela deficiência de crescimento do 

terço médio da face (posicionamento póstero-superior da maxila). Nos indivíduos 

estudados, alterações no crescimento do terço médio da face são esperadas devido 

à própria fissura labiopalatina e também à seqüela cirúrgica. 

As medidas encontradas para a razão entre a profundidade da nasofaringe e 

a extensão do véu palatino neste estudo tiveram diferenças significantes quando 

comparadas às obtidas por Subtelny (1957), apresentando valores maiores do que 

os encontrados na população normal estudada por este autor, conforme era 

esperado neste estudo. D’Antonio et al. (2000) também encontraram valores 

aumentados em seu estudo, os quais justificaram os sinais de DVF encontrados e a 
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conduta cirúrgica. Mishima et al. (2008) e Nakamura et al. (2003) calcularam a razão 

dividindo a extensão do véu palatino pela profundidade da nasofaringe ao invés de 

dividir a medida de profundidade da nasofaringe pela extensão do véu palatino. De 

qualquer forma, a interpretação dos achados de Mishima et al. (2008) também 

concorda com o presente estudo sugerindo desproporção para os indivíduos com 

DVF, enquanto os resultados de Nakamura et al. (2003) não corroboram com os 

presentes achados. A presença da fissura labiopalatina em si e as seqüelas 

advindas do reparo cirúrgico da mesma (retração cicatricial, redução de crescimento 

do terço médio) podem justificar, em parte, o aumento observado nos valores 

obtidos pela razão profundidade da nasofaringe e extensão do véu palatino. 

A razão média entre a profundidade da nasofaringe e a extensão do véu 

palatino encontrada neste estudo, portanto, sugere a necessidade de intervenção 

para correção da DVF. De uma forma geral, é necessário salientar a importância da 

utilização das mensurações das estruturas velofaríngeas para diagnóstico e 

definição de tratamento para correção da DVF. É papel do fonoaudiólogo inserir este 

procedimento na rotina das avaliações videofluoroscópicas e utilizar estas medidas 

para definir o tratamento e, posteriormente, comparar os resultados. Reforçando a 

importância de tal procedimento, Dixon-Wood, Williams e Seagle (1991) observaram 

melhores resultados de fala após correção da DVF quando o cirurgião concordou 

com a recomendação de tratamento sugerida pelo fonoaudiólogo após este 

completar a análise do funcionamento do MVF durante a fala, por meio do uso de 

imagens obtidas durante a avaliação videofluoroscópica. Quanto maiores os valores 

desta razão, maior discrepância entre as estruturas velofaríngeas e maior a 

dificuldade de correção da DVF, enquanto valores menores desta razão mostram 

equilíbrio entre as medidas das estruturas velofaríngeas, possibilitando melhor 
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prognóstico para a correção da DVF. Os estudos de D’Antonio et al. (2000) e de 

Nakamura et al. (2003) demonstraram a importância de calcular o valor da razão 

entre as estruturas avaliadas quando recomendaram, em seus estudos, a utilização 

deste para comparação entre as condições pré e pós-palatoplastia secundária. 

Poucos estudos nesta área têm comparado os resultados entre o sexo 

masculino e o sexo feminino. O presente estudo, no que se refere ao sexo, 

encontrou médias maiores para todas as estruturas estudadas para os indivíduos do 

sexo masculino, porém diferença significante foi encontrada apenas para a medida 

de extensão do véu palatino, concordando com Subtelny (1957), o qual reportou 

medidas maiores para os meninos, mas, no entanto, não encontrou significância 

estatística. Heliovaara, Ranta e Rautio (2005) também não verificaram diferença 

significante entre os sexos para as medidas de profundidade da nasofaringe. 

Finalmente, a razão entre a profundidade da nasofaringe e a extensão do véu 

palatino foi maior no sexo feminino, no presente estudo, o que pode ser justificado 

pelo fato de a extensão do véu ter sido significantemente maior para os meninos do 

que para as meninas. 

No que se refere à comparação dos resultados entre as técnicas de 

palatoplastia primária, verificou-se que apesar de os indivíduos operados pela 

técnica de Furlow terem apresentado média maior do que para os operados pela de 

Von Langenbeck para extensão e espessura do véu, não foi encontrada significância 

estatística, corroborando com os resultados obtidos por Huang et al. (1999) no que 

se refere à medida de extensão do véu palatino. O tamanho desproporcional entre 

as amostras deste estudo (20 indivíduos operados pela técnica de Von Langenbeck 

e 10 operados pela de Furlow) pode ter contribuído em parte para estes achados 

visto que na técnica de Furlow espera-se um véu mais longo devido a técnica de 
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zetaplastia. No presente caso o número inflacionado de pacientes operados pela 

técnica de Von Langenbeck não teria permitido que tal achado fosse 

estatisticamente significante, apesar do conhecimento de que indivíduos operados 

pela técnica de Furlow apresentaram maior extensão do véu palatino. 

De uma forma geral, as diferenças entre os presentes achados e os demais 

estudos podem ter sido decorrentes dos diferentes protocolos cirúrgicos os quais 

não puderam ser controlados. Apesar de ter-se parcialmente controlado a técnica 

cirúrgica, a habilidade do cirurgião, em particular, não pôde ser controlada devido ao 

tamanho da amostra e o envolvimento de quatro cirurgiões. Para este estudo, dados 

de Subtelny (1957) foram usados como referência para interpretação dos achados, 

uma vez que não existem medidas normativas para a população brasileira a qual 

pode apresentar diferenças no perfil cefalométrico, quando comparada com outras 

populações. Desta forma, sugere-se a realização de futuros estudos envolvendo a 

mensuração das estruturas velofaríngeas por meio da videofluoroscopia, 

principalmente no que se refere à padronização em indivíduos normais, controlando 

o cirurgião. 
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6  CONCLUSÕES 

 

 

Em função dos resultados obtidos e da análise estatística realizada, concluiu-

se que:  

1. As médias das medidas obtidas para indivíduos com fissura transforame 

unilateral operada que apresentavam DVF foram 27,4 mm para a 

extensão do véu palatino; 9,7 mm para a espessura do véu palatino; 22,7 

mm para a profundidade da nasofaringe. 

2. O valor da razão entre a profundidade da nasofaringe e a extensão do véu 

palatino foi de 0,86. 

3. Comparando os resultados do presente estudo com os obtidos por 

Subtelny (1957) não foi encontrada diferença significante entre as médias 

das medidas de extensão do véu palatino. Diferença significante foi 

encontrada para as médias das medidas da espessura do véu palatino, da 

profundidade da nasofaringe e para o valor da razão entre profundidade 

da nasofaringe e extensão do véu palatino. 

4. Houve diferença significante entre a média das medidas de extensão do 

véu palatino nos sexos masculino e feminino, porém para a média das 

demais medidas nenhuma diferença significante foi encontrada. 

5. Não houve diferença significante entre a média das medidas das 

estruturas avaliadas para os indivíduos operados pela técnica de Furlow e 

pelos operados pela técnica de Von Langenbeck. 

6. Não houve correlação significante entre a variável idade e as medidas 

obtidas. 
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ANEXO A – Ofício de aprovação do projeto de pesquisa, emitido pelo Comitê de 

Ética em Pesquisas em Seres Humanos do HRAC-USP. 
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ANEXO B – Ofício de aprovação do relatório parcial de atividades, emitido pelo 

Comitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos do HRAC-USP. 

 
 

 


