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RESUMO
GIRELLI, K. Correlação da intensidade vocal com o mecanismo de fechamento
velofaríngeo em sujeitos sem e com queixa de disfunção velofaríngea. Porto Alegre, 2014.
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Introdução: O esfíncter velofaríngeo é uma região anatômica de ação esfinctérica com
capacidade de interromper a comunicação entre a cavidade oral e nasal. Não se sabe se a
intensidade de emissão vocal influencia nessa ação. O seu fechamento é atingido elevando-se
e retraindo-se o palato mole e, ao mesmo tempo, constringindo as paredes da nasofaringe.
Objetivo: Correlacionar a intensidade vocal com o fechamento do esfíncter velofaríngeo em
sujeitos sem queixa de disfunção velofaríngea e sujeitos portadores de fissura labiopalatina.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal, comparativo e contemporâneo. Amostra de 16
sujeitos para o grupo controle e 16 sujeitos para o grupo caso. Os pacientes foram submetidos
a uma avaliação instrumental posteriormente sendo analisada por um software e um breve
levantamento da história clínica do paciente. Resultados: No grupo controle a média de idade
foi de 27,6 anos e para o grupo de casos a média foi de 15,6 anos. Os casos apresentaram
intensidades mais elevadas nas frases fricativa habitual e fraca quando comparados com os
controles. Não houve concordância na análise da avaliação instrumental entre os avaliadores e
o software. Independente da intensidade em que as frases foram emitidas o software apontou
padrão semelhante de fechamento. Conclusão: O software apontou padrão semelhante de
fechamento para as três intensidades. Não houve concordância entre os três avaliadores e o
padrão de fechamento. Nos grupos estudados não houve correlação estatisticamente
significativa entre a intensidade de fala e o grau de fechamento do esfíncter velofaríngeo.
Palavras – chaves: Esfíncter Velofaríngeo, Voz, Fissura Palatina, Fissura Labial, Fisiologia.
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ABSTRACT
GIRELLI, K. Correlation of vocal intensity with velopharyngeal closing mechanism in
individuals with and without complaint of velopharyngeal dysfunction. Porto Alegre,
2014. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do
Adolescente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Introduction: The velopharyngeal sphincter is a portion of the muscle of the
palatopharyngeal arch that is capable of separating the oral cavity from the nasal cavity. It has
not been determined yet whether voice intensity has an influence on this capacity.
Velopharyngeal sphincter closure is accomplished by elevating and retracting the soft palate
at the same time as the nasopharyngeal walls are constricted. Objective: To correlate voice
intensity with velopharyngeal sphincter closure in individuals without velopharyngeal
dysfunction and patients with cleft lip and palate. Methods: We conducted a cross-sectional,
comparative, and contemporary study. The sample consisted of 16 individuals in the control
group and 16 individuals in the study group. Patients underwent instrumental assessment,
which was subsequently analyzed using a computer program, and a brief medical history of
the patient. Results: The mean age of the control group was 27.6 years, whereas the mean age
of the case group was 15.6 years. Cases showed higher voice intensity in regular and weak
fricative sentences when compared with controls. There was no agreement on the analysis of
the instrumental assessment between the assessors and the computer program. Regardless of
voice intensity, the computer program demonstrated similar closure pattern. Conclusion: The
computer program showed similar closure pattern for the three levels of intensity. There was
no agreement between the three assessors and the closure pattern determined by the computer
program. There was no statistically significant correlation between voice intensity and degree
of velopharyngeal sphincter closure.
Key words: Velopharyngeal Sphincter, Voice, Cleft Lip, Cleft Palate, Physiology.
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INTRODUÇÃO

O esfíncter velofaríngeo (EVF) é uma cinta muscular localizada entre a orofaringe e a
nasofaringe, compreendendo a musculatura do palato mole e das paredes laterais e posterior
do véu palatino (ALTMANN, 1997; CAMARGO et al., 2001; SOUZA, 2003; CARRARADE ANGELIS, 2005; SILVA et al., 2008; KUMMER, 2014) que tem a função primordial a
manutenção fisiológica desta região (ALTMANN, 1997; SILVA et al., 2008). Quando as
estruturas do EVF por diferentes motivos não funcionam adequadamente, estabelece-se uma
inadequação velofaríngea, que traz como consequência um espaço entre tais estruturas,
denominado gap, permitindo comunicação entre as cavidades da orofaringe e nasofaringe,
mediante o comando de fechamento da região (TABITH JUNIOR, 1989; SHPRINTZEN,
1997).
A fala é uma forma de comunicação humana que está vinculada à produção de sons
articulados com significado e tem a função de expressar a intenção do interlocutor (KENT,
1996). O mecanismo velofaríngeo (MVF) propicia que o fluxo aéreo expiratório vindo dos
pulmões e o som produzido nas pregas vocais sejam direcionados, para a cavidade oral, na
produção de sons orais e para a cavidade nasal, na produção de sons nasais. Possui ainda
como função auxiliar o equilíbrio da ressonância oronasal e propiciar a pressão intra oral
adequada (DI NINNO et al., 2012). Podendo ser afetada de diferentes formas quando o
padrão de fechamento velofaríngeo é comprometido, sendo os sintomas mais comuns de
inadequação velofaríngea a hipernasalidade, escape de ar nasal e distúrbios articulatórios,
porém tudo isso dependerá de quão alterado está o palato mole (TRINDADE E TRINDADE
JUNIOR, 1996).
A hipernasalidade é uma das manifestações clínicas mais marcantes da disfunção do
esfíncter velofaríngeo, descrita como um desvio na qualidade vocal que resulta do
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acoplamento da nasofaringe com a orofaringe. Corresponde a um excesso de energia acústica
nasal durante a produção de sons orais, podendo persistir mesmo após a correção cirúrgica do
palato (TIMMONS et al., 2001).
Falhas no mecanismo de fechamento podem estar associadas a diversas patologias de
base tais como afecções neurológicas, sequelas de intervenções cirúrgicas na região,
alterações estruturais, entre outras, caracterizando a disfunção velofaríngea (DVF). As
malformações na região do palato acarretam em desvios da fisiologia do EVF, condições
características nas fissuras labiopalatinas (BRUNNER et al., 2005).
As fissuras labiopalatinas (FLP) apresentam-se como a anomalia congênita mais
frequente na face, podendo ocorrer como transtornos isolados ou associados a outras
anormalidades de gravidade variável (LOFFREDO et al., 1994). São ocasionadas por erros de
fusão dos processos faciais embrionários e podem acometer lábio, rebordo alveolar, palato
duro e palato mole (MONDOLIM e CERQUERIRA, 1997; CARDIM, 2005). As fissuras
labiais, com ou sem fissuras palatinas, ocorrem quase duas vezes mais em homens do que em
mulheres, sendo que os mesmos tendem a ter deformidades mais severas. No entanto a fissura
palatina isolada é mais frequente em mulheres. (GUEDES, 2005).
As alterações de emissões fonatórias, decorrentes da DVF e ressonância hipernasal,
podem causar notáveis dificuldades de fala nos indivíduos portadores de FLP, na tentativa de
conduzir a voz, com maior esforço respiratório e laríngeo visando compensar a reduzida
intensidade vocal (ALTMANN et al., 2005). A inadequação da fala e da voz decorrente da
insuficiência velofaríngea é o principal estigma do paciente fissurado (NETTO e
CERVANTES, 2011).
Entre as alterações do funcionamento do EVF ligadas às FLP, destaca-se a
incompetência e a isuficiência velofaríngea. Ambos os distúrbios são caracterizados por
fechamento incompleto do EVF nas funções em que este devia ocluir a passagem existente
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entre a nasofaringe e a orofaringe. A substituição nasal ocorre por fechamento incompleto do
EVF, caracterizado por posicionamento adequado dos órgãos fonoarticulatórios para a
produção de um fonema oral, porém resulta na emissão nasal (DE GOULART, 2003). Nestes
pacientes a anatomia e a fisiologia do EVF estão alteradas e o objetivo principal da cirurgia
primária do palato é estabelecer condições anatômicas para a adequada função velofaríngea
(BROWN et al., 1983).
O entendimento da fisiologia das estruturas craniofaciais afetadas nessa patologia é
fundamental para se nortear as mobilidades terapêuticas mais adequadas para os sujeitos
afetados. A região do EVF é o ponto mais difícil para o entendimento da patofisiologia das
alterações funcionais que ocorrem nesta malformação (SILVA et al., 2008).
Na literatura científica especializada há poucos estudos que correlacionem o
fechamento do esfíncter velofaríngeo com a intensidade vocal habitual, fraca ou forte. Dessa
forma decidimos avaliar a relação supracitada comparando as três intensidades emitidas por
pacientes sem queixas de disfunção velofaríngea e pacientes com FLP.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ESFÍNCTER VELOFARÍNGEO

O EVF é um conjunto de músculos que, trabalhando coordenada e sinergicamente, é
capaz de promover a separação entre a orofaringe e a nasofaringe. Este mecanismo é
responsável pela manutenção da alternância entra a via respiratória e via digestiva da faringe,
a cada deglutição. É composto pelos músculos elevador do véu palatino, tensor do véu
palatino, músculo da úvula, constrictor superior da faringe, palatofaríngeo, palatoglosso e
salpingofaríngeo. Durante a propulsão do bolo alimentar em direção ao esôfago ocorre um
movimento valvular esfincteriano deste grupamento muscular, impedindo o refluxo nasal com
a vedação total da nasofaringe. Este mesmo tipo de movimento ocorre durante o sopro, onde
toda a pressão da coluna de ar deve ser propelida para a cavidade oral, sem escapes nasais.
Durante a fala a contração do EVF é intermitente e graduada de acordo com a maior ou menor
necessidade de ressonância nasal dos fonemas (ALTMANN, 1997).
No decorrer do desenvolvimento embrionário normal, os músculos que compõem o
EVF provêm da região posterior do palato e, unindo-se na linha média, formam uma ampla
cinta muscular. Esta é fortemente tracionada para trás e para cima pelos músculos
levantadores do véu palatino e pelos palatofaríngeos. Esta direção de tensão faz com que a
cinta muscular se afaste das lâminas ósseas do palato, proporcionando o desenvolvimento da
aponeurose palatina (CARVALHAL, 2003). A Figura 1 mostra a configuração anatômica da
região do EVF, bem como estruturas e órgão vizinhos, em um plano sagital.

19

Figura 1. Anatomia velofaríngea no plano sagital. Fonte: (WOO, 2012).

Essa região esfincteriana apresenta fisiologia com características peculiares, as quais
serão descritas a seguir.

2.2 FISIOLOGOGIA DO ESFÍNCTER VELOFARÍNGEO

O fechamento velofaríngeo é o resultado da ação do conjunto muscular, ou seja, um
mecanismo que trabalha de forma coordenada e sinérgica, sendo capaz de promover
alternadamente a aproximação ou separação das cavidades da orofaringe e nasofaringe
(CASSEL e ELKADI, 1995; TABITH JUNIOR, 1997). Para que isso ocorra, é necessário
que haja um funcionamento adequado e simultâneo de estruturas da velofarínge, desta forma,
geralmente o levantador do véu em conjunção com as paredes laterais e posterior separam a
cavidade nasal da cavidade oral durante a produção dos sons orais, que incluem as vogais e
algumas consoantes. Previne que o fluxo aéreo e a energia sonora se direcionem para a
cavidade nasal durante a produção deste sons da fala (SMITH e KUEHN, 2007; TRINDADE
e TRINDADE JÚNIOR, 1996). O grau de oclusão do EVF depende de algumas variáveis, por
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exemplo, da função exercida (sopro, sucção ou deglutição) e do som emitido (vogais e
consoantes) (ALTMANN, 1997; KUEHN e MOON, 1998; CARRARA-DE ANGELIS,
2005).
Todos os grupos musculares do EVF estão parcialmente interligados na altura do
palato mole e presos a um arcabouço delimitado pela base do crânio, espinha crevical e
lâminas lateral e medial do proceso pterigoide do osso esfenoide e osso maxilar (ALTMANN,
1997). Desses músculos, os do palato mole e o tensor do véu palatino têm um papel
importante na manutenção fisiológica desta área. Denomina-se esfíncter devido ao seu
funcionamento como um mecanismo de válvula que se contrai e ocluí como um esfíncter
(LOFIEGO, 1992).
A válvula velofaríngea, conforme ilustrado na Figura 2 consiste no palato (palato
mole), as paredes laterais da faringe, e parede posterior da faringe. Estas estruturas funcionam
em conjunto para abrir e fechar a válvula velofaríngea. Durante a respiração nasal, a válvula
velofaríngea está aberta. O véu está apoiado na base da língua e as paredes laterais da faringe
estão afastadas. Este arranjo fornece uma patente das vias aéreas superiores para a respiração
nasal desobstruída. Durante o discurso oral, de acordo com a Figura 3, o véu se move em uma
direção superior e posterior para fechar firmemente contra a parede posterior da faringe (ou
adenóides em crianças pequenas). Ao mesmo tempo, as paredes laterais da faringe deslocamse medialmente para fechar contra o palato, ou em alguns casos logo atrás do véu palatino
(KUMMER, 2014a).
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Figura 2. Posição velar normal durante a respiração nasal. Fonte: (KUMMER, 2014b).

Figura 3. A função velofaríngea normal durante o discurso oral. Fonte: (KUMMER, 2014b).

Um movimento concêntrico de fechamento do EVF se dá quando o músculo elevador
do véu palatino exerce força para cima e para trás e os músculos palatofaríngeo e palatoglosso
oferecem força antagônica. Em ações motoras que necessitem de fechamento do EVF, estes
três músculos formam duas cintas anatômicas e funcionais de um ponto central de encontro da
região do terço médio do palato mole, denominado com centro funcional do véu
(SHPRINTZEN et al., 1974).
Os movimentos velofaríngeos podem ser divididos em três tipos de movimentos, em
cada movimento ocorrendo a participação de diferentes músculos. O levantador do véu
palatino tem uma relevante importância pela execução dos movimentos de elevação e de
posteriorização do véu palatino em direção à parede faríngea posterior. As paredes faríngeas
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laterais realizam o movimento de medialização, ocasionando um estreitamento do esfíncter. Já
a parede faríngea posterior se direciona anteriormente por meio da ação muscular do
constritor superior da faringe, em que pode se formar uma elevação da projeção do corpo da
primeira vértebra e quando aplicável as adenóides e tonsilas (ROCHA, 2002; LINDSEY e
DAVIS, 1996; CASSELL e ELKADI, 1995; PEGORARO-KROOK, 2004).
Existem dois tipos diferentes de fechamento velofaríngeo: o fechamento pneumático,
que ocorre quando existe um fluxo aéreo que deve ser direcionado para a boca, como ocorre
na fala, no sopro, no assobio; e o não-pneumático, que ocorre durante o reflexo do vômito e
na deglutição, ou seja, este tem a função de impedir a passagem de líquidos e sólidos para a
nasofaringe (SHPRINTZEN et al., 1974; MATSUYA, et al., 1979 ; ALTMANN, 1997). No
fechamento não-pneumático, as paredes laterais da faringe se movimentam em toda a sua
extensão e o contato velar com a parede posterior da faringe é alto na nasofaringe. Já no
fechamento penumático, a movimentação das paredes laterais da faringe acontece somente na
região do pórtico velofaríngico, sendo que o fechamento parece ocorrer entre o terço posterior
do véu e as paredes laterais e não ao nível da eminência velar (ALTMANN, 1997).
Além dos tipos, o mecanismo do esfíncter velofaríngeo é classificado em quatro
padrões de fechamento, baseados nos vários graus do movimento palatino e das paredes da
faringe: coronal, sagital, circular e circular com a prega de Passavant representados na Figura
4 (SKOLNICK et al., 1973; ALTMANN, 1997; SHPRINTZEN, 1997; CAMARGO et al.,,
2001).
O padrão de fechamento coronal corresponde aquele em que o fechamento do EVF
ocorre com participação mais evidente do palato mole pelo movimento ântero-posterior,
amplitude relativamente pequena das paredes laterais da faringe e nenhum movimento da
parede posterior da faringe. No padrão sagital, o fechamento do EVF dá-se com participação
mais evidente das paredes laterais da faringe, com colaboração discreta do véu palatino, sendo
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que a parede posterior da faringe não é ativa. O padrão de fechamento circular corresponde
aquele no qual o fechamento do EVF dá-se com a participação mais evidente tanto do palato
mole quanto das paredes laterais da faringe, não havendo movimento da parede posterior da
faringe. Nesse padrão, o volume da linha média do músculo da úvula torna-se alvo para os
movimentos

medianos

das

paredes

laterais

da

faringe

(SIEGEL-SADEWITZ

e

SHPRINTZEN, 1982). Finalmente, tem-se o padrão circular com a prega de Passavant, que é
bastante semelhante ao padrão circular, acrescentando-se apenas a participação da parede
posterior da faringe. Segundo Greene (1989), esse padrão de fechamento é comumente
encontrado em indivíduos com fenda palatina.

Figura 4. Padrões de fechamento do mecanismo velofaríngeo. Fonte: (KUMMER, 2014b).
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Em indivíduos com FP, há uma descontinuidade mediana na musculatura do EVF,
modificando a fisiologia do fechamento velofaríngeo. Esta é afetada por muitos fatores interrelacionados, incluindo a anatomia do EVF, tamanho das adenóides, presença das tonsilas
palatinas hipertrofiadas, presença de fístulas oronasais, padrões de articulação e efeito das
síndromes (GEREAU e SHPRINTZEN, 1988; GOLDING-KUSHNER et al, 1990).

2.3 DISFUNÇÃO VELOFARÍNGEA

Quando as estruturas do MVF não funcionam adequadamente, há um espaço entre elas,
denominada de abertura velofaríngea, cuja presença caracteriza a DVF (DI NINNO et al.,
2012). Segundo (MITUUTI et al., 2010) mesmo após a correção cirúrgica do palato pode
continuar com falha no fechamento velofaríngeo.
A DFV pode ocorrer devido à alterações anatômicas sendo que o esfíncter é insuficiente
para o fechamento completo e, por isso, esta disfunção é denominada insuficiência
velofaríngea, observada na Figura 5. O outro tipo de DVF é a incompetência velofaríngea que
ocorre quando o esfíncter é incapaz para o fechamento devido a alguma alteração funcional,
sendo que a anatomia, neste caso, é íntegra (LANG & KIPFMUELLER,1969).
A insuficiência velofaríngea é o tipo mais comum de DVF (KUMMER, 2014a),
caracterizada por uma falha de origem estrutural na separação entre a orofaringe e a
nasofaringe que impossibilita o fechamento velofaríngeo adequado (GENARO et al., 2007). É
um distúrbio de fala ligado a muitas causas, embora sua associação com a fissura palatina
tenha colaborado para o estudo dos distúrbios articulatórios causados devido as alteração
velares e faríngicas (SHPRINTZEN, 1997). Nestas condições, parte da corrente aérea
sonorizada é desviada para a cavidade nasal, comprometendo de diferentes formas a produção
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da fala como mostra a Figura 6. Os sintomas mais comuns da insuficiência velofaríngea são:
hipernasalidade, que é caracterizada pelo excesso de ressonância nasal na produção de sons
normalmente não nasalizados, como resultado da incapacidade do EVF manter-se fechado o
suficiente para evitar a ressonância nasal dos sons articulados oralmente; a emissão de ar
nasal, caracterizada pelo inapropriado escape de ar pelo nariz que ocorre durante a produção
de consoantes de pressão, podendo ser audível ou não; e os distúrbios articulatórios
compensatórios, que são considerados estratégias, desenvolvidas pelo indivíduo, substituindo
os sons articulados oralmente por sons articulados em locais posteriores ou superiores ao
EVF, a fim de compensar a incapacidade de impor pressão na cavidade oral e evitar a perda
de pressão durante a fala (TRINDADE et al., 2005). Quando a DVF está relacionada com
insuficiência do tecido ou a um aumento no espaço da nasofaringe, o tratamento requer um
procedimento físico (cirúrgico ou protético) para estabelecer uma estrutura física que permite
o funcionamento velofaríngeo adequado (BISPO et al., 2011).

Figura 5. Insuficiência velofaríngea. A insuficiência velofaríngea é provocada por uma
causa estrutural. Neste caso, o véu palatino tem movimento normal, mas é demasiadamente
curto para alcançar o fechamento velofaríngeo. Fonte: (KUMMER, 2014b).

A DVF também pode ser o resultado de incompetência velofaríngea. Neste caso, a
estrutura física / anatômica é suficiente para permitir o funcionamento adequado, no entanto,
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o funcionamento não ocorre. Incompetência pode ser o resultado de alterações neurosensório-motoras (paralisia ou paresia) ou mesmo o resultado de aprendizagem incorreta do
funcionamento da velofaríngea para a produção da fala (BISPO et al., 2011). Incompetência
ocorre quando o MVF é incapaz de fechar completamente para isolar a orofaringe da
nasofaringe durante a produção da fala. Os componentes anatômicos da velofarínge são o
palato (palato mole) e as três paredes da faringe: posterior, lateral direito e lateral esquerdo.
Fechamento velofaríngeo depende de três fatores básicos: (1) movimento superior e posterior
do palato mole produzido pela contração do músculo elevador do véu palatino, (2) o
movimento medial das paredes laterais da faringe, e (3) salientes para a frente da parede
posterior da faringe, criando um cume de Passavant para facilitar o fechamento velofaríngeo.
Tanto o músculo elevador do véu palatino e do palato mole desempenha um papel importante
na patogênese da incompetência velofaríngea. Disfunção do músculo elevador do véu palatino
ou falta do palato mole pode causar incompetência velofaríngea, as opções de tratamento são
bastante diferentes, portanto, o diagnóstico preciso é fundamental (KAO et al., 2008).

Figura 6. Incompetência velofaríngea. A incompetência velofaríngea é causada por um
distúrbio neuromotor. Neste caso, o véu palatino tem sua estrutura normal, mas não se move
suficientemente bem para realizar o fechamento velofaríngeo. Fonte: (KUMMER, 2014b).
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Finalmente, DVF pode ser causada por uma insuficiência combinada com uma
incompetência (BISPO et al., 2011). Desta forma o mau funcionamento do MVF é um dos
principais responsáveis pela presença das alterações de fala e de voz em pacientes fissurados,
uma vez que pode causar desequilíbrio da ressonância oronasal, fazendo prevalecer a
ressonância nasal ou hipernasalidade (D’AGOSTINO, et al., 1997; SANTOS, 2000; MATOS,
2006).

2.4 PRODUÇÃO DE FALA E MECANISMO VELOFARÍNGEO

Warren et al., (1994) definem a fala como o resultado da ação respiratória transformada,
que aproveita o fluxo aéreo expiratório oriundo dos pulmões como fonte de energia e envolve
estruturas do sistema respiratório para modular a energia acústica e dar forma aos sons.
Compreende um ato motor extremamente complexo que necessita da integridade do aparelho
fonador (laringe, faringe, cavidade nasal e seios paranasais). O sistema respiratório está
diretamente ligado ao principal veículo da fala, pois é o responsável pelo direcionamento do
fluxo e pressão aérea que sai dos pulmões em direção à laringe e às estruturas do sistema
articulatório, caracterizando a produção dos fonemas.
No sistema fonatório, a energia mecânica do fluxo aéreo expirado é convertida em energia
acústica na laringe, gerada pela pressão subglótica abaixo das pregas vocais que se encontram
aduzidas. Por meio disso, a força do ar provoca o afastamento das pregas vocais que direciona
o fluxo aéreo para glote, ocasionando o Efeito de Bernoulli. Este se caracteriza pelo ciclo
vibratório que é convertido de energia mecânica do ar em energia sonora produzindo a voz
(BEHLAU et al., 2001).
O ciclo vibratório de ar que é transformado em energia mecânica e que impulsiona a
voz a sair de modo mais ou menos intenso, também pode ser responsável pelo percentual de
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fechamento do mecanismo velofaríngeo. Esses autores pesquisaram a relação entre o
funcionamento do EVF e intensidade vocal em alguns estudos, mas não foram encontradas
correlações diretas entre estas duas variáveis. Também pesquisaram a relação da altura da
vogal e a intensidade vocal na corrente de ar nasal em indivíduos normais e reportaram que o
fechamento velofaríngeo aumenta com o aumento da intensidade vocal (YOUNG et al.,
2001). Em um estudo do status do MVF durante o canto clássico os autores encontraram
maior pressão oral quando a altura e a frequência da fonação eram maiores. Dessa forma os
achados também apontam para o fato de que o fechamento velofaríngeo se torne maior com o
aumento da intensidade vocal (TANNER et al., 2005).
Na fala, o MVF favorece que o fluxo aéreo expiratório vindo dos pulmões e o som produzido pelas pregas vocais sejam direcionados para cavidade oral, na produção dos sons orais
e para a cavidade nasal, na produção dos sons nasais, outra função auxiliar o equilíbrio da
ressonância oronasal e propiciar a pressão intraoral adequada (DI NINNO et al., 2012). O
fechamento total da válvula velofaríngea é necessário para todas as vogais e a maioria das
consoantes. A exceção é para produção de sons nasais na qual a válvula velofaríngea está
completamente aberta para permitir a ressonância nasal. Em um discurso a válvula
velofaríngea abre e fecha com base no tipo de som de fala (por via oral ou nasal), que é
produzido (KUMMER, 2014a).
Inúmeras alterações caracterizam a fala de indivíduos com FP e, portanto comprometem
na comunicação (PALANDI

e GUEDES, 2011). As alterações de fala primárias e

secundárias estão relacionadas à DVF, sendo a hipernasalidade e o escape de ar nasal
alterações primárias e, alterações secundárias a articulação compensatória juntamente como
movimento facial associado (HENNINGSSON et al., 2008). Estas alterações podem trazer
prejuízos à inteligibilidade da fala, sendo que a incidência de distúrbios da comunicação em
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indivíduos com fissuras é bastante variável e depende da influência de muitos fatores, além do
tipo de fissura (HODGE e GOTZKE, 2007).

2.5 AVALIAÇÃO DO ESFÍNCTER VELOFARÍNGEO

Existem vários métodos de avaliação do EVF, a escolha por alguma ferramenta
específica está diretamente relacionada ao foco de interesse de investigação clínica, bem
como da necessidade de acurácia na ivestigação (ROCHA, 2002; GOLDING-KUSHNER
et.al., 1990). O profissional que atua clinicamente em investigação anatomofuncional de
disfunções do EVF encontra uma gama de exames para completar dados à investigação acerca
da alteração no mecanismo velofaríngeo, desde os mais simples como o espelho de Glatzel
(FOXEN et al., 1971) até os mais complexos como os exames radiológicos.

2.5.1 Videonasoendoscopia

Para avaliação do EVF pode ser utilizado como instrumento a videonasoendoscopia, por
ser considerado um dos padrões-ouro. A avaliação instrumental engloba um dos exames mais
utilizados no estudo da função velofaríngea denominado videonasoendoscopia. É um método
de avaliação endoscópica que torna possível a visualização das cavidades nasais, faríngeas e
laríngeas com imagens dinâmicas, diretas das estruturas anatômicas (PONTES e BEHLAU,
2005). É muito utilizado para avaliação da definição de conduta cirúrgica da DVF
(SHPRINTZEN, 1997; PENIDO et al., 2007).
É realizado por meio de uma fibra ótica flexível, a qual incorpora um feixe para emissão
de uma fonte de luz e outro para captura das imagens de interesse, é inserido através do nariz
e posicionado acima do nível do palato mole de modo que o examinador pode observar as
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superfícies nasais das estruturas velofaríngeas sem influenciar os movimentos, direta ou
indiretamente (PIGOTT e MAKEPEACE, 1982; SHPRINTZEN, 1997; PENIDO et al., 2007;
PEGORARO-KROOK et al., 2008; GART e GOSAIN, 2014). Os riscos que envolvem o
procedimento de videonasoendoscopia são mínimos e raramente são registrados na rotina
clínica, mas se presentes, envolvem pequeno sangramento nasal, reflexo vagal e pode
desencadear crise de rinite.

2.5.2 Videofluoroscopia

A videofluoroscopia da via aérea com material de contraste oral pode ser útil para
avaliar a fala, visualizando os diferentes aspectos da ação muscular dinâmica e outros fatores
anatômicos (SHPRINTZEN e GOLDING-KUSHNER, 1989). As FP e seu impacto na
produção da fala também podem ser avaliada dessa forma. Vários pontos de vista são
necessários para avaliar a totalidade do MVF, e um fonoaudiólogo experiente deve estar
presente para administrar o teste verbal na sala de radiologia. Isso permite que para o ensaio
dinâmico do MVF e para a revisão do teste com outros médicos para o planejamento do
tratamento. Dados de imagem digital e áudio podem ser armazenados, manipulados e
analisados com maior facilidade do que fita de vídeo (COSTELLI et al., 2002). A
videofluroscopia apresenta a vantagem de permitir uma visão sagital do EVF.
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2.5.3 Análise Perceptiva Auditiva

A avaliação perceptivo-auditiva é o principal método para a detecção de possíveis
alterações da nasalidade da fala, sendo uma fonte de informação a respeito da função das
estruturas velofaríngeas durante a fala, isto é, permite a identificação de sintomas específicos
da FLP associada ou não à DVF (CONLEY et al., 1997; SELL, 2005). Durante a avaliação
perceptivo-auditiva é realizado o julgamento da presença e ausência de hipernasalidade,
classificando o grau de severidade, além de apontar as articulações compensatórias, usando
como instrumento o ouvido humano (TRINDADE et al., 2005; PANIAGUA et al., 2010;
PANIAGUA et al., 2013).
As amostras de fala utilizadas para avaliar crianças com suspeita de insuficiência
velofaríngea precisam ser desenvolvida de forma apropriada tanto em termos de articulação,
como de linguagem. O examinador geralmente busca uma variedade de outras amostras de
fala, com base no nível de desenvolvimento da linguagem da criança e o que é suspeito
(KUMMER, 2014a).

2.5.4 Análise Acústica da Fala e da Voz

Embora o desenvolvimento da linguagem seja avaliado em uma idade jovem, a avaliação
fonoaudiológica para insuficiência velofaríngea é melhor reliazada quando a criança possui
fala encadeada. Para a maioria das crianças, isso ocorre em torno dos 3 anos (KUMMER,
2014a).
A análise acústica pode ser considerada um recurso complementar não invasivo
(CAMPISI et al., 2000). Permite um registro e oferece a possibilidade de detalhamento do
processo de geração do sinal sonoro, os quais correspondem a eventos das porções glótica e
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supreglótica do aparelho fonador (KENT e READ, 1992). A avaliação da função velofaríngea
começa com uma avaliação da percepção da fala do paciente. Durante esta avaliação, o
examinador analisa o produto acústico da função velofaríngea, a fim de fazer inferências
sobre a função da válvula velofaríngea (KUMMER, 2014a).
Por meio da análise acústica, os atributos físicos da voz são analisados no domínio do
tempo, da freqüência e da intensidade, além de outras medidas complexas, que conjugam do
cruzamento de tais domínios (CAMARGO, 2000).
A análise acústica da fala e da voz, quando em formas de ondas e representadas em
gráficos, tornam-se registros complementares valiosos no estudo da fisiologia do EVF. Os
métodos acústicos baseiam-se na análise do conjunto de características, investigando desde
medidas de nasalidade e pressão sonora, até espectrografias da voz (KAPLAN et al., 1974).
A avaliação da fala é também indicada antes e após a cirurgia secundária para
insuficiência velofaríngea (KUMMER, 2014a).

2.5.5 Análise da Movimentação das Paredes do Esfíncter Velofaríngeo Através de um
Modelo Computacional

Segundo Dornelles (2009), em um estudo experimental a análise computacional com um
software adaptado contribui com o processo de análise da fisiologia do EVF, onde, por meio
de imagens, se obtem percentuais de movimentação das paredes que compõem a referida
região anatômica.
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2.6 FISSURAS LABIOPALATINAS

2.6.1 Etiologia das Fissuras Labiopalatinas

As FLP estão entre as malformações craniofaciais congênitas mais comuns na espécie
humana, que ocorrem pela falta de fusão dos processos embrionários responsáveis pela
formação da face (GENARO et al., 2004). Durante o início do segundo mês de gestação,
muitas vezes a mãe ainda nem sabe que está grávida, é que se constroem os blocos que
formarão a face, a boca, a língua, o nariz e o palato (GUEDES, 1998).
Na etiologia das FLP, fatores mesológicos e genéticos podem estar envolvidos,
podendo também haver uma relação com fatores teratogênicos. As fissuras labiais ou
labiopalatais são etiologicamente distintas das fendas palatais pós-forame isoladas sendo estas
mais comuns quando associadas à síndromes (FERREIRA e MINAMI, 2002).
Existem relatos na literatura que alguns dos possíveis agentes etiológicos das FLP são
doenças maternas tais como stress, diabetes mellitus e hipotireoidismo, infecções virais,
deficiências nutricionais, ácido fólico, medicamentos e radiação (MODOLIN et al.,1996).
Cerca de um terço dos casos de FLP tem história familiar positiva, o que comprova os fatores
endógenos (BATHIA, 1972).

2.6.2 Embriologia das Fissuras Labiopalatinas

As FLP são defeitos congênitos que podem ser definidos com base em suas
manifestações, em termos de descontinuidade das estruturas do lábio, palato ou ambos, estas
lesões ocorrem em diferentes locais e com diferentes extensões (MONTAGNOLI et al.,
2005).
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Essa malformação é ocasionada pela ausência de fusão dos processos embrionários que
forma as estruturas do lábio entre a 4ª e 6ª semana de gestação e o palato no período entre a
10ª e a 12ª semana. As alterações podem afetar as estruturas de lábio, alvéolo dentário, palato
duro e palato mole, com falhas completas ou incompletas (MODOLIN et al., 1996).
Durante a sexta semana de gestação, a placa palatina abaixa do processo maxilar de cada
lado e começa a crescer internamente formando o palato duro. Essas placas, durante a 7ª
semana, fundem-se com a pré-maxila e por fim durante a 10ª semana funde-se com a placa
correspondente do lado oposto, separando assim cavidade oral e nasal, formando o assoalho
do nariz e o céu da boca. Durante a 9ª semana a língua toma uma posição mais baixa,
permitindo a fusão descrita (GUEDES, 1998). Segundo o mesmo autor, em outro estudo, o
palato mole origina-se das dobras que se formam de cada placa palatina, como prolongamento
para trás, de encontro à faringe. Antes do 3º mês, os palatos duro e mole fazem o total
isolamento das cavidades oral e nasal (GUEDES, 2005).

2.6.3 Incidência das Fissuras Labiopalatinas

A fissura labial, com ou sem fissura palatina, e a fissura palatina, fazem parte do grupo
de malformações denominadas fissuras orofaciais, que é a segunda maior causa de anomalias
congênitas em nascidos vivos (SOUZA e RASKIN, 2013). Sua ocorrência é de
aproximadamente 1 em 700 recém-nascidos em todo o mundo, podendo variar de acordo com
a área geográfica e a situação socioeconômica (MURRAY, 2002).
As fissuras labiais com ou sem palato fendido associado ocorrem com maior
freqüência entre as etnias asiáticas e no sexo masculino e as fissuras palatinas isoladas
apresentam pouca variabilidade de incidência entre as etnias, são mais comuns no sexo
feminino (MODOLIN et al.,1996).
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Em algumas síndromes que a fissura palatina ocorre como uma de suas manifestações
(GUEDES, 1998). Como exemplo a FLP na sequencia de Pierre Robin que é caracterizada
por micrognatia e glossoptose acompanha de 60-80% dos casos (ALTMANN, 1992).

2.6.4 Classificação das Fissuras Labiopalatinas

Os profissionais da área da saúde adotam uma classificação para caracterizar o
comprometimento das estruturas destes pacientes, sendo um auxílio na comunicação entre
esses profissionais, nos registros médicos e descrições científicas sobre o assunto. Na
Literatura, existem algumas classificações utilizadas para categorizar e descrever o tipo de
FLP anatomicamente, sendo as mais utilizadas as de Spina (1972) e Kriens (1990).
A classificação de Spina (1972), ilustrada na Figura 7, em meio acadêmico e científico
nacional e bastante difundida e utilizada, mas não é muito aceita em literatura internacional,
tem como ponto de referência o forame incisivo, que constitui na junção do palato primário
(pró-lábio, pré-maxilar e septo cartilaginoso) e palato secundário (palato duro e palato mole),
as fissuras classificadas em fissuras pré-forame, envolvem o lábio e o alvéolo dentário, bem
como a porção anterior do palato duro e podem ser uni ou bilaterais. As fissuras pós-forame
incisivo envolvem o restante do palato duro e mole. Aquelas fissuras que envolvem ambas as
regiões pré e pós-forame incisivo são chamadas de trans-forame. Existem ainda as fissuras
submucosas onde há a fusão apenas da mucosa.
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Figura 7. Exemplos de fissuras labiopalatinas classificadas de acordo com Spina. Fonte:
figura adaptada de Marques, Lopes e Khoury (1997).

A equipe do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) tem representantes no
Brasil Cleft, e dessa forma, adota para fins científicos a classificação sugerida pelo grupo. Tal
classificação é bastante simples e disposta da seguinte forma: fissura labial unilateral
(incompleta ou completa), fissura labial bilateral (incompleta ou completa), fissura labial e
alveolar unilateral, fissura labial alveolar bilateral, fissura labiopalatina (com ou sem
bandaleta de Simonart), fissura labiopalatina bilateral, fissura palatina incompleta
(submucosa, palato mole, palato duro parcial) e fissura palatina completa.
No Serviço de Cirurgia Plástica Craniomaxilofacial do HCPA, para fins assistenciais,
é utilizada a classificação de Kriens (1990), conhecida como LAHSHAL. Trata-se de um
sistema composto por sete dígitos que permite descrever a forma da fissura, inclusive as
microformas, utilizando letras maiúsculas para descrever as formas completas e minúsculas
para as incompletas, representado esquematicamente na Figura 8. Desta forma, temos “L;l”
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correspondendo ao lábio, “A;a” para alvéolo, “H;h” representando o palato duro (hard) e o
“S;s” para o palato mole (soft). A leitura é feita da direita para a esquerda do paciente, por
exemplo, LAHS, correspondendo à fissura labiopalatina completa no lado direito do paciente.
As microformas são descritas como asteriscos (*) substituindo a letra correspondente.

Figura 8. Sistema de documentação LAHSHAL. Fonte: (Carvalhal, 2003).

2.6.5 Técnicas Cirúrgicas

A correção palatal realizada precocemente pode ser importante para desenvolvimento
fonológico adequado, a mesma pode ser influente ao desenvolvimento de função velofaríngea
adequada. Com a idade à correção do palato mais tardia, pode ser mais difícil para a criança
integrar movimentos velofaríngeos na coordenação da estrutura para fala. Este atraso vai
propiciar alterações que serão vistas na percepção de fala não-aceitável (PALANDI e
GUEDES, 2011).
A base do tratamento das fissuras de lábio e/ou palato é a correção cirúrgica,
concomitante a um trabalho de reabilitação multidisciplinar, que visa amenizar impactos
sociais, psicológicos e distúrbios funcionais, regidos pelos seguimentos cirúrgicos
reparadores, estabelecidos de acordo com o caso e equipe clínica de suporte. As intervenções
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cirúrgicas são complexas e objetivam uma adequação esqueletal, muscular e funcional da
região anatômica afetada (PANIAGUA et al., 2010).
O tratamento do paciente com fissura de lábio e palato inicia-se na infância, com as
cirurgias plásticas primárias (DA SILVA FILHO et al., 2007). Geralmente a cirurgia de
reconstrução de lábio, queiloplastia, é realizada aos três meses de idade e a palatoplastia entre
doze e dezoito meses. A preocupação de estabelecer a época adequada para a cirurgia de
palato objetiva promover equilíbrio para o desenvolvimento da fala sem interferir
significativamente no crescimento maxilofacial (ALTMANN, 1997). Da mesma forma que a
correção palatal realizada precocemente pode ser importante para desenvolvimento
fonológico adequado, esta pode ser influente ao desenvolvimento de função velofaríngea
adequada (PALANDI e GUEDES, 2011). Quando ocorre a primeira cirurgia, o fonoaudiólogo
encarrega-se de orientar os pais sobre os procedimentos de como deve cuidar do recémnascido e a estimulação que poderá ser promovida, para que mais tarde a criança tenha um
bom padrão de fala, a linguagem (GUEDES, 2005).
O tratamento cirúrgico da insuficiência velofaríngea é indicado quando o problema está
relacionado a fatores anatômicos e consistentemente documentado. O melhor procedimento
cirúrgico usado para um paciente com isuficiência velofaríngea é freqüentemente debatido,
mas o objetivo da cirurgia permanece o mesmo. A decisão de intervenção cirúrgica é baseada
na fala individual da criança e idade fonêmica. Como não existem dados convincentes para
favorecer uma técnica sobre a outra, o cirurgião e o fonoaudiólogo devem trabalhar juntos
para selecionar o procedimento que pode oferecer o melhor resultado com base na situação
clínica específica (COESTELLO et al.,2002).
A palatoplastia, a correção cirúrgica primária das FP é o procedimento cirúrgico para a
reconstrução anatômica e funcional do palato (KUMMER, 2001; BERTIER e TRINDADE,
2007), baseando-se em três aspectos: integridade, comprimento e mobilidade. Estes três
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objetivos devem ser atingidos, mantendo-se um desenvolvimento esquelético maxilar
adequado que são importantes para a obtenção de um resultado funcional satisfatório em
relação à fala (BROWN et al.,1983; CARREIRÃO et al., 1996). Para que ocorra um
adequado fechamento velofaríngeo, os músculos, principalmente o elevador do véu palatino,
devem ser deslocados, em direção posterior o máximo possível (BROWN et al., 1983;
BUTIW e JACOBS, 1991; GOSAIN et al.,1996; ROCHA, 1997 ). A palatoplastia deve
proporcionar um melhor desempenho no funcionamento do MVF e a redução do
desenvolvimento de articulações compensatórias (PETERSON-FALZONE et al., 2001).
Alguns cirurgiões são a favor de uma cirurgia em dois tempos para fissura de palato
completa, na qual o fechamento do palato mole é realizado entre 3 e 8 meses enquanto o
palato duro é adiado até 15 meses a 15 anos de idade (ROHRICH et al., 2000; LIAO e
MARS, 2006; AROSARENA, 2007 ).
O Serviço de Cirurgia Plástica Craniomaxilofacial do HCPA utiliza uma modificação da
Veau-Wardill-Kilner (V-W-K) denominada Veau-Wardill-Kilner+Braithwaite+Zetaplastia
(V-W-K+B+Z). Esta técnica híbrida utiliza os conceitos da palatoplastia em V-Y para a
obtenção de um bom alongamento ânter-posterior do palato, complementa-se pelos preceitos
da veloplastia intravelar de Braithwaite (1964), promovendo a reorganização do conjunto
muscular do palato mole. Para alongar a mucosa nasal, utiliza-se a plástica em z, caracterizada
pela transposição de dois retalhos com forma triangulares (FROES FILHO, 2003).
Alguns estudos apontam que mesmo após a correção do palato pode ocorrer uma
incidência de DVF que pode variar de 5% a 36%, mesmo quando o indivíduo é operado em
condições consideradas ideais. Contudo, esta proporção pode aumentar consideravelmente
quando o paciente é operado tardiamente, ou quando a escolha da técnica cirúrgica não
considerou os aspectos inerentes à fala (WYATT et al., 1996; CABLE et al., 2004;
NAGARAJAN et al., 2009; RULLO et al., 2009; PEGORARO-KROOK et al., 2010;
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KUMMER, 2011; HORTIS-DZIERZBICKA et al., 2012;

KUMMER et al., 2012;

MAHONEY et al., 2013 ).
A palatoplastia proporciona a reconstrução da cinta muscular do palato mole permitindo
um adequado resultado anatômico e, por conseguinte, melhor desempenho da fala. Várias são
as técnicas propostas para a palatoplastia, porém, até o momento ainda não existe um
consenso na literatura sobre qual a melhor técnica cirúrgica que realmente viabiliza bons
resultados tanto do ponto de vista anatômico como funcional (PANIAGUA, 2009).
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3 JUSTIFICATIVA

O EVF vem sendo frequentemente estudado por pesquisadores é possível encontrar
diversos estudos sobre o tema, porém estudos caracterizando o fechamento velofaríngeo e a
intensidade vocal são escassos. Desta forma essa pesquisa visou correlacionar a intensidade
vocal com o mecanismo de fechamento do esfíncter velofaríngeo em sujeitos sem e com
queixa de DVF. Este estudo propõe contribuir nas esferas científica e assistencial, de modo a
ampliar o entendimento do mecanismo fisiológico normal e alterado em sujeitos sem e com
queixa de DVF.
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4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

Correlacionar a intensidade vocal com o fechamento do EVF em sujeitos sem queixa
de DVF e em sujeitos com queixas de DVF, portadores de FLP.

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

4.2.1. Contribuir no entendimento do funcionamento da dinâmica velofaríngea normal e
patológico;
4.2.2 Comparar intensidades emitidas entre casos e controles e fechamento do esfíncter
velofaríngeo;
4.2.3 Realizar concordância entre os avaliadores;
4.2.4 Realizar concordância entre avaliadores e software;
4.2.5. Contribuir na assistência de pacientes portadores de FP;
4.2.6. Contribuir com processos de intervenção na dinâmica de fechamento laríngeo.
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5 METODOLOGIA

5.1 TIPO DE PESQUISA

Trata-se de um estudo transversal, comparativo e contemporâneo.

5.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população do estudo foi integrada por pacientes assistidos no Setor de Cirurgia
Craniomaxilofacial do Serviço de Cirurgia Plástica e no Serviço Otorrinolaringologia, ambos
pertencentes ao HCPA. Amostra foi divida em dois grupos os quais atendiam aos critérios de
inclusão e exclusão.

5.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

5.3.1Grupo Controle: Sujeitos sem queixas de DVF, de ambos os sexos, com idade superior a
18 anos e inferior a 51 anos, que compareceram a consultas no setor de otorrinolaringologia
do HCPA, no segundo semestre de 2013.
5.3.2 Grupo Casos: Sujeitos com queixas de DVF, portadores de FLP, de ambos os sexos,
com idades entre 7 e 51 anos, já submetidos as cirurgias de correções e em acompanhamento
nos Ambulatório de Otorrinolaringologia e Fissura Labiopalatina do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre no período de março a julho de 2014.
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5.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Foram excluídos sujeitos e/ou responsáveis que não concordam em participar da
pesquisa não assinando o termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO A e B),
sujeitos com alterações cognitivas e/ou comportamentais, com síndromes associadas, sujeitos
com disfonia, uso de sonda nasoentérica que pudessem impedir ou dificultar o procedimento
de videonasoendoscopia e sujeitos com alterações anatomofuncionais que impedissem a
dinâmica de exames de rotina e seguimento clínico.

5.5 PROCEDIMENTOS DA COLETA E INSTRUMENTOS

Os pacientes foram submetidos a uma avaliação instrumental e uma breve consulta ao
banco de dados da Triagem Fonoaudiológica para levantamento da história clínica do paciente
(ANEXO C). A avaliação instrumental foi realizada por meio da videonasoendoscopia. Para
ambos os registros, foi solicitado ao examinado que realizasse as emissões vocais em três
intensidades distintas: forte, habitual, e fraca. As intensidades reais foram computadas, de
acordo com o que era solicitado e mensuradas por decibelímetro da marca ICEL Maraus,
modelo DL - 4020. O microfone foi posicionado a 5 cm de distância da boca do sujeito, na
lapela.

1 ª etapa: Videonasoendoscopia - Aspectos Gerais – Grupo controle: os sujeitos foram
submetidos à avaliação videonasoendoscópica para investigação clínica do EVF. Para os que
concordaram em participar da pesquisa, foi realizado o exame com fibra óptica flexível até a
região do EVF com a finalidade de captar imagens das estruturas estudadas. Para esse
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procedimento foi usado um console pertencente ao Serviço de Otorrinolaringologia e
constatado um equipamento padrão.
-Fibrolaringoscópio Flexível Maschida® ENT-III, de 3,2 mm;
-Fonte de Luz de Xenômio Storz®;
-Microcâmera Storz®;
-Gravador de DVD (Disc Video Digital) R170 Samsung®;
-Mídia DVD 4.7 GB Maxprint®.
Os sujeitos avaliados estavam durante todo o procedimento sentados na cadeira de
exame, posicionados de frente para o médico examinador. O exame foi realizado por médicos
otorrinolaringologistas sempre com o acompanhamento da pesquisadora responsável. O ruído
ambiental foi medido antes de iniciar o exame, ao longo da execução do exame o paciente era
orientado a executar as etapas do Protocolo de Avaliação do EVF proposto. Desta forma
solicitou-se que o paciente realizasse as ações motoras do protocolo (ANEXO D):
1 Manter a respiração por alguns segundos;
2 Deglutir a saliva;
3 Assoprar de forma contínua;
4 Assoprar com a língua entre os dentes;
5 Emitir de forma contínuas os fonemas /A/, /I/, /U/, /S/, /Z/;
6 Contar de 1 a 10;
Repetir as seguintes frases, na intensidade vocal habitual:
1 Kiki gosta de chá;
2 O cachorro saiu da chuva;
3 A babá beijou o bebê;
4 A casa da Zezé é azul;
5 O saci sabe assobiar;
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6 Papai pediu pipoca;
7 Juju saiu cedo
8 Repetir a frase Papai pediu pipoca com menor intensidade vocal;
9 Repetir a frase Papai pediu pipoca com maior intensidade vocal;
10 Repetir a frase Juju saiu cedo com menor intensidade vocal;
11 Repetir a frase Juju saiu cedo com maior intensidade vocal.
O otorrinolaringologista, mediante o enquadramento da imagem do EVF buscou
manter posicionada a fibra óptica no ponto selecionado enquanto o sujeito avaliado executava
os itens do protocolo. Cabe ressaltar que, por vezes, a configuração da imagem selecionada
pode sofrer pequenas alterações de ponto, sendo necessário que o otorrinolaringologista
reajuste o seu enquadramento, valendo-se de recursos genuínos do equipamento ou mesmo
pelo puro e simples reposicionamento da fibra óptica.
2ª etapa: Videonasoendoscopia – Aspectos Gerais – Grupo de Casos: os pacientes desse grupo
foram submetidos à avaliação do EVF como procedimento de rotina de seguimento clínico no
Ambulatório de Otorrinolaringologia e Fissura Palatina do HCPA. Os exames foram
realizados por médicos otorrinolaringologistas. Também foi utilizado um console pertencente
ao Serviço de Otorrinolaringologia.
O exame teve sua dinâmica padronizada, narina de melhor acesso, com paciente
sentado, de frente para o examinador seguindo o mesmo protocolo de avaliação proposto para
essa pesquisa.
Todos os dados coletados na pesquisa foram anotados em protocolo de marcação de
dados (ANEXO E e F) Todas as imagens geradas por meio da videonasoendoscopia foram
devidamente identificadas e armazenadas em DVD.
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5.6 ANÁLISE DAS IMAGENS DA VIDEONASOENDOSCOPIA

As imagens da videonasoendoscopia foram editadas contendo as duas frases
protocoladas seguidamente nas três intensidades mencionadas, gravadas em DVD e entregue
a três colaboradores, um otorrinolaringologista, um cirurgião plástico e uma fonoaudióloga,
experientes na avaliação e tratamento de pacientes com fissura labiopalatina. Os vídeos
tiveram os áudios retirados para que a análise fosse caracterizada como cega e os avaliadores
deveriam marcar cada frase de acordo com o fechamento que julgasse adequado, segundo o
protocolo de marcação proposto. (ANEXO G).

5.7 ANÁLISE COM O SOFTWARE ESPECIALIZADO

Para a submissão ao software especializado, todas as imagens geradas por meio da
videonasoendoscopia foram devidamente identificadas e armazenadas em DVD. O referido
software encontra-se em processo de aprimoramento e a análise da movimentação das paredes
do esfíncter velofaríngeo foi realizada por meio de um modelo computacional. Esta análise
visa contribuir com o processo de análise da fisiologia do EVF, onde, por meio de modelo
computacional de imagens, se obtenha percentuais de movimentação das paredes que
compõem a referida região anatômica (DORNELLES, 2009).

5.8 CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA

O cálculo do tamanho da amostra foi disposto conforme as duas etapas do estudo, ou
seja, um momento de coleta voltado para sujeitos sem queixa de DVF, e outro voltado para
sujeitos com queixa de DVF.
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1ª Etapa – Coleta de dados voltada a sujeitos sem queixa de disfunção velofaríngea:
considerando um nível de confiança de 95%, um desvio padrão estimado em 7% do
percentual de fechamento do EVF uma margem de erro de 5% obteve-se um total de 27
indivíduos. Este cálculo foi realizado no programa Pepi (Programs for epidemiologists)
versão 4.0 e baseado na tese de DORNELLES (2009).
2ª Etapa – Coleta de dados voltada a sujeitos com queixa de disfunção velofaríngea:
considerando um nível de significância de 5% e poder de 80%, um desvio padrão de 5,5% e
7,2% no percentual de fechamento do EVF, no grupo de pacientes e uma diferença mínima de
5% entre os grupos obteve-se um total mínimo de 27 indivíduos para cada grupo.
Depois de aplicados os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 16 pacientes
para comporem o grupo controle e 16 pacientes para o grupo casos, com adesão espontânea à
participação na pesquisa, caracterizando uma amostragem voluntária. Foram selecionados no
total 32 indivíduos. Nosso cálculo de tamanho de amostra eram 27 indivíduos para cada
grupo, entretanto no grupo controle foram avaliados 32 sujeitos, mas devido a falhas técnicas
no equipamento, 16 exames não apresentaram a gravação adequada. No grupo de casos, no
tempo decorrente da coleta devido à rotina assistencial não foi possível totalizar o tamanho
calculado inicialmente para a amostra.

5.9 ANÁLISE DOS DADOS

As variáveis foram descritas por média e desvio padrão e as varáveis qualitativas
foram descritas por freqüências absolutas e relativas. Para comparar médias entre grupos, o
Teste t-Student e o Teste Exato de Fischer foram utilizados.
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Para calcular a estimativa clínica do fechamento do esfíncter velofaríngeo foi
realizada a concordância entre os julgamentos dos três avaliadores sobre a amostra total.
Como não houve entre si concordância através do Teste de Kappa, a avaliação de um dos
avaliadores o que possuía maior conhecimento técnico e cientifico na área foi utilizado como
referência para a análise dos dados. A concordância do software também foi avaliada pelo
teste de concordância Kappa. A associação entre a intensidade das frases do fechamento do
esfíncter velofaríngeo entre avaliadores e software foi avaliado pelo coeficiente de Spearman.
A comparação de proporções entre os grupos foi realizada pelo Teste Qui-Quadrado
de Pearson e o Teste Exato de Fischer. Em ambas as etapas foi utilizado o nível de
significância de 5% e as análises foram realizadas no programa SPSS Versão 18.0.

5.10 ASPECTOS ÉTICOS

Para realização do presente estudo utilizou-se um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) obrigatório para pesquisas em seres humanos (Resolução Nº 196/96),
assinado pelos responsáveis (APÊNDICE I e II). Nesse termo trata-se da inclusão do paciente
voluntariamente na pesquisa, os procedimentos realizados, o objetivo e autoriza apenas à
utilização dos resultados, preservando a identidade do paciente, como também o direito de
abandonar a pesquisa em qualquer tempo, sem prejuízo do atendimento e o compromisso de
proporcionar informação atualizada obtida durante o estudo. Este estudo científico, bem como
seu termo de consentimento livre e esclarecido recebeu aprovação do Grupo de Pesquisa e
Pós-Graduação (GPPG) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre sob o protocolo número 130360.
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CORRELAÇÃO DA INTENSIDADE VOCAL COM O MECANISMO DE
FECHAMENTO VELOFARÍNGEO EM SUJEITOS SEM E COM QUEIXA DE
DISFUNÇÃO VELOFARÍNGEA
Karina Girelli, Sady Selaimen da Costa, Sílvia Dornelles
RESUMO
Introdução: O esfíncter velofaríngeo é uma região anatômica de ação esfinctérica com
capacidade de interromper a comunicação entre a cavidade oral e nasal. Não se sabe se a
intensidade de emissão vocal influencia nessa ação. O seu fechamento é atingido elevando-se
e retraindo-se o palato mole e, ao mesmo tempo, constringindo as paredes da nasofaringe.
Objetivo: Correlacionar a intensidade vocal com o fechamento do esfíncter velofaríngeo em
sujeitos sem queixa de disfunção velofaríngea e sujeitos portadores de fissura labiopalatina.
Métodos: Trata-se de um estudo transversal, comparativo e contemporâneo. Amostra de 16
sujeitos para o grupo controle e 16 sujeitos para o grupo caso. Os pacientes foram submetidos
a uma avaliação instrumental posteriormente sendo analisada por um software e um breve
levantamento da história clínica do paciente. Resultados: No grupo controle a média de idade
foi de 27,6 anos e para o grupo de casos a média foi de 15,6 anos. Os casos apresentaram
intensidades mais elevadas nas frases fricativa habitual e fraca quando comparados com os
controles. Não houve concordância na análise da avaliação instrumental entre os avaliadores e
o software. Independente da intensidade em que as frases foram emitidas o software apontou
padrão semelhante de fechamento. Conclusão: O software apontou padrão semelhante de
fechamento para as três intensidades. Não houve concordância entre os três avaliadores e o
padrão de fechamento. Nos grupos estudados não houve correlação estatisticamente
significativa entre a intensidade de fala e o grau de fechamento do esfíncter velofaríngeo.
Palavras – chaves: Esfíncter Velofaríngeo, Voz, Fissura Palatina, Fissura Labial, Fisiologia.
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CORRELATION OF VOCAL INTENSITY WITH VELOPHARYNGEAL CLOSING
MECHANISM IN INDIVIDUALS WITH AND WITHOUT COMPLAINT OF
VELOPHARYNGEAL DYSFUNCTION
Karina Girelli, Sady Selaimen da Costa, Sílvia Dornelles
ABSTRACT
Introduction: The velopharyngeal sphincter is a portion of the muscle of the
palatopharyngeal arch that is capable of separating the oral cavity from the nasal cavity. It has
not been determined yet whether voice intensity has an influence on this capacity.
Velopharyngeal sphincter closure is accomplished by elevating and retracting the soft palate
at the same time as the nasopharyngeal walls are constricted. Objective: To correlate voice
intensity with velopharyngeal sphincter closure in individuals without velopharyngeal
dysfunction and patients with cleft lip and palate. Methods: We conducted a cross-sectional,
comparative, and contemporary study. The sample consisted of 16 individuals in the control
group and 16 individuals in the study group. Patients underwent instrumental assessment,
which was subsequently analyzed using a computer program, and a brief medical history of
the patient. Results: The mean age of the control group was 27.6 years, whereas the mean age
of the case group was 15.6 years. Cases showed higher voice intensity in regular and weak
fricative sentences when compared with controls. There was no agreement on the analysis of
the instrumental assessment between the assessors and the computer program. Regardless of
voice intensity, the computer program demonstrated similar closure pattern. Conclusion: The
computer program showed similar closure pattern for the three levels of intensity. There was
no agreement between the three assessors and the closure pattern determined by the computer
program. There was no statistically significant correlation between voice intensity and degree
of velopharyngeal sphincter closure.
Key words: Velopharyngeal Sphincter, Voice, Cleft Lip, Cleft Palate, Physiology.
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7.1 INTRODUÇÃO

O esfíncter velofaríngeo, assim denominado por funcionar como uma válvula que se
fecha de forma esfinctérica, corresponde à área das paredes lateral e posterior da faringe,
sendo delimitado anteriormente pelo palato mole (ALTMANN, 1997; CAMARGO et al.,
2001; SOUZA, 2003; CARRARA- DE ANGELIS, 2005; KUMMER, 2014). O seu
fechamento é atingido elevando-se e retraindo-se o palato mole e, ao mesmo tempo,
constringindo as paredes da nasofaringe (ZEMLIN, 2002; SOUZA, 2003; CHENG et al.,
2006). Possuindo como função primordial a manutenção fisiológica desta região
(ALTMANN, 1997; SILVA et al., 2008).
A fala é uma forma de comunicação humana que está vinculada à produção de sons
articulados com significado e tem a função de expressar a intenção do interlocutor (KENT,
1996). Para haver uma produção de fala dos sons há necessidade do mecanismo velofaríngeo
estar sem nenhuma alteração funcional e/ou estrutural, pois todas as vogais e consoantes
necessitam do fechamento desta válvula para serem produzidas de forma adequada, com
exceção da produção de sons nasais, que neste caso a válvula velofaríngea permanece aberta,
como no repouso (KUMMER, 2014).
A fala pode ser afetada de diferentes formas quando o padrão de fechamento
velofaríngeo é perturbado, sendo os sintomas mais comuns de inadequação velofaríngea a
hipernasalidade, escape de ar nasal e distúrbios articulatórios, porém tudo isso dependerá de
quão alterado está o palato mole (TRINDADE E TRINDADE JUNIOR, 1996).
A nasalidade é definida como a relação entre a cavidade nasal e o trato vocal,
enquanto a emissão nasal remete à anormal perda de ar através da cavidade nasal. Estas
perdas anormais de ar reduzem a pressão intra-oral causando distorções nas consoantes
(MITUUTI et al., 2010).
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Falhas no mecanismo de fechamento podem estar associadas a diversas patologias de
base tais como afecções neurológicas, sequelas de intervenções cirúrgicas na região,
alterações estruturais, entre outras, caracterizando a disfunção velofaríngea. As malformações
na região do palato acarretam em desvios da fisiologia do esfíncter velofaríngeo, condições
características nas fissuras labiopalatinas (BRUNNER, 2005).
As fissuras labiopalatinas estão entre as malformações congênitas mais frequentes na
população humana, caracterizada por erros de fusão dos processos faciais embrionários,
acarretando descontinuidade mediana na musculatura do esfíncter velofaríngeo e
consequentemente, modificando a fisiologia do fechamento velofaríngeo (MONDOLIM e
CERQUEIRA, 1997; CARDIM, 2005).
A inadequação da fala e da voz decorrente da insuficiência velofaríngea é o principal
estigma do paciente com fenda de palato (ARAUJO NETTO e CERVANTES, 2011).
Inúmeras alterações caracterizam a fala de indivíduos com fissura palatina e, portanto
comprometem na comunicação (PALANDI e GUEDES, 2011). As alterações de fala
primárias e secundárias estão relacionadas à disfunção velofaríngea, sendo a hipernasalidade e
o escape de ar nasal alterações primárias e, alterações secundárias a articulação compensatória
juntamente como movimento facial associado (HENNINGSSON et al., 2008).
A disfunção velofaríngea é um termo utilizado para denominar as alterações do
mecanismo velofaríngeo em geral, entretanto a cada patologia ela modifica sua nomeação. A
Insuficiência velofaríngea é provocada por uma causa estrutural, neste caso, o véu palatino
tem movimento normal, mas é demasiadamente curto para alcançar o fechamento
velofaríngeo. Outro tipo de disfunção velofaríngea é a incompetência velofaríngea que é
causada por um distúrbio neuromotor, o véu palatino é normal na estrutura, mas não se move
o suficiente para alcançar o fechamento velofaríngeo. (TROST-CARDAMONE, 1989;
TRINDADE et al., 2007; PEGORARO-KROOK et al., 2010; KUMMER, 2014). Mesmo
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após a correção cirúrgica do palato pode continuar com falha no fechamento velofaríngeo
(MITUUTI et al., 2010).
O entendimento da fisiologia das estruturas craniofaciais afetadas nessa patologia é
fundamental para se nortear as mobilidades terapêuticas mais adequadas para os sujeitos
afetados. A região do esfíncter velofaríngeo é o ponto mais difícil para o entendimento da
patofisiologia das alterações funcionais que ocorrem nesta malformação (SILVA et al., 2008).
Na literatura científica especializada há poucos estudos que correlacionem o
fechamento do esfíncter velofaríngeo com a intensidade vocal habitual, fraca ou forte. Dessa
maneira, este estudo objetivou avaliar a relação supracitada comparando as três intensidades
emitidas por pacientes sem queixas de disfunção velofaríngea e pacientes com fissura
labiopalatina.
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7.2 MÉTODOS

Tratou-se de um estudo transversal, comparativo e contemporâneo. O projeto foi
avaliado pela Comissão Científica e Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre (HCPA) e aprovado sob o número 13-0360.
Considerando um nível de confiança de 95%, um desvio padrão estimado em 7% do
percentual de fechamento do esfíncter velofaríngeo uma margem de erro de 5% obteve-se um
total de 27 indivíduos para cada grupo. Este cálculo foi baseado na tese de Dornelles (2009).
Entretanto no grupo controle foram avaliados 32 sujeitos, mas devido a falhas técnicas no
equipamento, 16 exames não apresentaram a gravação adequada. No grupo casos, no tempo
decorrente da coleta devido a rotina assistencial não foi possível totalizar o tamanho calculado
inicialmente para a amostra. Desta forma, depois de aplicados os critérios de inclusão e
exclusão foram selecionados 16 pacientes para comporem o grupo controle e 16 pacientes
para o grupo casos, com adesão espontânea à participação na pesquisa, caracterizando uma
amostragem voluntária.
Atendendo os critérios no grupo controle foram incluídos sujeitos sem queixas de
disfunção velofaríngea, de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos e inferior a 51 anos.
No grupo casos foram incluídos sujeitos com queixas de disfunção velofaríngea, portadores
de fissura labiopalatina, de ambos os sexos, com idades entre 7 e 51 anos, já submetidos as
cirurgias de correções e em acompanhamento nos Ambulatório de Otorrinolaringologia e
Fissura Labiopalatina do Hospital de Clínicas de Porto Alegre no período de março a julho de
2014.
Foram excluídos sujeitos e/ou responsáveis que não concordam em participar da pesquisa
não assinando o termo de consentimento livre e esclarecido, sujeitos com alterações
cognitivas e/ou comportamentais, com síndromes associadas, sujeitos com disfonia, uso de
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sonda

nasoentérica

que

pudessem

impedir

ou

dificultar

o

procedimento

de

videonasoendoscopia e sujeitos com alterações anatomofuncionais que impedissem a
dinâmica de exames de rotina e seguimento clínico.
Foi realizada uma breve consulta ao banco de dados da Triagem Fonoaudiológica para
levantamento da história clínica do paciente, além de uma breve entrevista com o sujeito e/ou
com o familiar responsável. Os pacientes foram submetidos a uma avaliação instrumental, por
meio da videonasoendoscopia desta forma foi realizada a gravação de uma amostra de fala
composta por duas frases, uma plosiva (Papai pediu pipoca) e outra fricativa (Juju saiu cedo)
em três intensidades: habitual, fraca e forte. As imagens foram editadas contendo as duas
frases nas três intensidades mencionadas, gravadas em DVD e entregue a três colaboradores
experientes na avaliação e tratamento de pacientes com fissura labiopalatina. Os vídeos
tiveram os áudios retirados e os avaliadores deveriam marcar cada frase de acordo com o
fechamento que julgasse adequado (padrão semelhante de fechamento, maior fechamento,
menor fechamento e fechamento intermediário). Posteriormente as imagens foram analisadas
em um software que se encontra em processo de aprimoramento e a análise da movimentação
das paredes do esfíncter velofaríngeo foi realizada por meio do modelo computacional.
As variáveis foram descritas por média e desvio padrão e as varáveis qualitativas
foram descritas por freqüências absolutas e relativas. Para comparar médias entre grupos, o
Teste t-Student e o Teste Exato de Fischer foram utilizados. Para calcular a estimativa clínica
do fechamento do esfíncter velofaríngeo foi realizada a concordância entre os julgamentos
dos três avaliadores sobre a amostra total. Como não houve entre si concordância através do
Teste de Kappa, a avaliação de um dos avaliadores o que possuía maior conhecimento técnico
e científico na área foi utilizado como referência para a análise dos dados. A concordância do
software também foi avaliada pelo teste de concordância Kappa. Neste estudo a interpretação
dos coeficientes de concordância Kappa foi realizada segundo a proposta de Landis e Koch
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(1977). Os valores de Kappa podem variar de 1 (concordância perfeita) a < 0 (não indica
concordância). Os autores propuseram uma escala com seis níveis, desta forma valores < 0
não indicam concordância, de 0,00 a 0,20 indica concordância muito fraca, de 0,21 a 0,40
indica concordância fraca, de 0,41 a 0,60 indica concordância moderada, de 0,61 a 0,80 indica
condordância boa e de 0,81 a 1,00 indica concordância perfeita ou quase perfeita. A
associação entre a intensidade das frases do fechamento do esfíncter velofaríngeo entre
avaliadores e software foi avaliado pelo coeficiente de Spearman. A comparação de
proporções entre os grupos foi realizada pelo Teste Qui-Quadrado de Pearson e o Teste Exato
de Fischer. Em ambas as etapas foi utilizado o nível de significância de 5% e as análises
foram realizadas no programa SPSS Versão 18.0.
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8 RESULTADOS

Participaram do estudo 32 sujeitos, sendo 16 deste nos grupo controle e 16 no grupo
caso.
No grupo controle 12 (75%) dos sujeitos era do sexo feminino e 4 (25%) do sexo
masculino, com uma média de idade de 27,6 anos (±9,5) variando em uma faixa etária
mínima de 18 anos e máxima de 51 anos.
No grupo casos obtivemos 8 (50%) de sujeitos para o gênero feminino e para o gênero
masculino, com uma média de idade de 15,6 anos (± 11,5), a faixa etária variou entre mínima
de 7 anos e máxima de 51 anos. Neste grupo os sujeitos eram portadores de fissura
labiopalatina e mediante a classificação sugerida pelo Brasil Cleft observou-se maior
ocorrência da fissura labiopalatina unilateral 7 (43,75%) e menor freqüência a fissura labial
unilateral 0 (0%), seguidas pelas fissura palatina completa 4 (25 %), fissura labiopalatina
bilateral 3 (18,75%) e pelas fissuras labial bilateral e palatina incompleta 1 (6,25%) dos
casos. Todos os sujeitos já haviam sido submetidos as cirurgias sendo que 11 (68,75%)
realizaram rinolabioplastia, 15 (93,75%) palatoplastia e 1 (6,25%) faringoplastia.
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Na Tabela 1 observa-se a caracterização da amostra, os controles apresentaram idade
significativamente mais elevada do que os casos. Não houve diferença entre os grupos quanto
ao gênero.
Tabela 1 – Caracterização da amostra
Variáveis
Idade (anos) - Média ± DP

Casos
15,6 ± 11,5

Controles

p

27,6 ± 9,5

0,003*

Sexo – n(%)

0,273**

Masculino

8 (50,0)

4 (25,0)

Feminino

8 (50,0)

12 (75,0)

* Teste t-Student; ** Teste exato de Fisher

Na Tabela 2 podemos verificar que os casos apresentaram intensidades mais elevadas,
medidas pelo decibelímetro, nas frases fricativas habitual e fraca quando comparados aos
controles, apresentando uma relação estatisticamente significativa.
Tabela 2 – Comparação entre casos e controles quanto a intensidade do decibelímetro
Variáveis

Casos
Média ± DP

Controles
Média ± DP

p*

Habitual

73,8 ± 3,2

70,9 ± 4,7

0,053

Fraca

69,6 ± 3,5

70,6 ± 6,7

0,602

Forte

79,9 ± 6,3

82,4 ± 7,8

0,325

Habitual

74,2 ± 3,9

70,3 ± 2,9

0,003

Fraca

70,6 ± 4,1

67,1 ± 2,2

0,005

Forte

79,4 ± 6,1

77,9 ± 6,6

0,529

Frase Plosiva

Frase Fricativa

* Teste t-Student
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Na Tabela 3 podemos observar a concordância entre os avaliadores na relação
intensidade e fechamento do esfíncter velofaríngeo.

Tabela 3 - Concordância entre os avaliadores
Comparações

Avaliador 1 x Avaliador 2
Frase Plosiva
Intensidade Habitual
Intensidade Fraca
Intensidade Forte
Frase Fricativa
Intensidade Habitual
Intensidade Fraca
Intensidade Forte
Avaliador 2 x Avaliador 3
Frase Plosiva
Intensidade Habitual
Intensidade Fraca
Intensidade Forte
Frase Fricativa
Intensidade Habitual
Intensidade Fraca
Intensidade Forte

PSF/MaFec/
MeFec/FecInt %

Concordância
(%)

Kappa

p

65,6/0/21,9/12,5 vs 56,3/12,5/21,9/9,4
68,8/12,5/6,3/12,5 vs 46,9/15,6/18,8/18,8
53,1/28,1/18,8/0 vs 40,6/34,4/15,6/9,4

15/32=46,8%
13/32=40,6%
16/32=50,0%

0,13
0,05
0,29

0,377
0,647
0,033

68,8/6,3/12,5/12,5 vs 40,6/18,8/18,8/21,9
71,9/12,5/15,6/0 vs 53,1/9,4/31,3/6,3
75/12,5/3,1/9,4 vs 40,6/40,6/6,3/12,5

17/32=53,1%
19/32=59,3%
15/32=46,8%

0,29
0,18
0,16

0,003
0,161
0,109

56,3/12,5/21,9/9,4 vs 56,3/12,5/25/6,3
46,9/15,6/18,8/18,8 vs 53,1/12,5/12,5/21,9
40,6/34,4/15,6/9,4 vs 46,9/34,4/6,3/12,5

17/32=53,1%
15/32=46,8%
17/32=53,1%

0,23
0,20
0,30

0,050
0,059
0,008

40,6/18,8/18,8/21,9 vs 25/6,3/37,5/31,3
53,1/9,4/31,3/6,3 vs 28,1/15,6/28,1/28,1
40,6/40,6/6,3/12,5 vs 25/53,1/9,4/12,5

7/32=21,8%
6/32=18,7%
12/32=37,5%

-0,04
-0,11
0,06

0,649
0,244
0,630

Avaliador 1 x Avaliador 3
Frase Plosiva
Intensidade Habitual
65,6/0/21,9/12,5 vs 56,3/12,5/25/6,3
18/32=56,2%
0,32
0,027
Intensidade Fraca
68,8/12,5/6,3/12,5 vs 53,1/12,5/12,5/21,9
18/32=56,2%
0,25
0,021
Intensidade Forte
53,1/28,1/18,8/0 vs 46,9/34,4/6,3/12,5
19/32=59,3%
0,47
0,001
Frase Fricativa
Intensidade Habitual
68,8/6,3/12,5/12,5 vs 25/6,3/37,5/31,3
13/32=40,6%
0,20
0,022
Intensidade Fraca
71,9/12,5/15,6/0 vs 28,1/15,6/28,1/28,1
12/32=37,5%
0,22
0,067
Intensidade Forte
75/12,5/3,1/9,4 vs 25/53,1/9,4/12,5
11/32=34,3%
0,10
0,193
*Abreviações: PSF – Padrão semelhante de Fechamento; MaFec – Maior Fechamento; MeFec – Menor Fechamento;
FecInt – Fechamento Intermediário;

Houve concordância significativa entre os avaliadores 2 e 3 quanto a frase plosiva na
intensidade habitual e forte. No entanto, essas concordâncias foram de fraca intensidade,
conforme Landis e Koch (1977). Também houve concordância significativa entre os
avaliadores 1 e 3 em todas as intensidades da frase plosiva e na intensidade habitual da frase
fricativa. Das 4 variáveis concordantes, 1 (25%) era de intensidade muito fraca, 2 (50%) eram
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de intensidade fraca e 1 (25%) era de moderada intensidade (frase plosiva na intensidade
forte).

A Tabela 4 refere-se a associação entre a intensidade das frases com o fechamento do
avaliador 1 e do software.

Tabela 4 – Associação entre a intensidade das frases com o fechamento do avaliador e
software através do coeficiente de correlação de Spearman
Intensidade das frases

Grupo dos Casos

Grupo dos Controles

Avaliador

Software

Avaliador

Software

Habitual

0,120

-0,196

-0,320

*

Fraca

0,029

0,214

0,181

*

Forte

0,296

-0,169

0,416

*

Habitual

-0,267

0,206

0,197

*

Fraca

-0,049

-0,235

-0,072

*

Forte

-0,085

0,185

-0,366

*

Frase Plosiva

Frase Fricativa

* não é possível a realização de teste estatístico porque todos os controles apresentaram padrão semelhante de fechamento
pelo software.

Não houve associação significativa entre a intensidade das frases com o fechamento
tanto pelos avaliadores quanto pelo software, ou seja, independente da intensidade o
fechamento permanece semelhante.
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Na Tabela 5 são apresentados dados referentes a concordância entre os avaliadores e o
software com relação ao fechamento do esfíncter velofaríngeo.

Tabela 5 - Concordância entre o avaliador e o software
Comparações

PSF/MaFec/
MeFec/FecInt %

Concordância
(%)

Kappa

p

Avaliador x Software
Frase Plosiva
Intensidade Habitual
65,6/0/21,9/12,5 vs 93,8/3,1/3,1/0
20/32=62,5%
-0,07
0,586
Intensidade Fraca
68,8/12,5/6,3/12,5 vs 93,8/0/3,1/3,1
22/32=68,7%
0,18
0,131
Intensidade Forte
53,1/28,1/18,8/0 vs 93,8/6,3/0/0
17/32=53,1%
0,06
0,634
Frase Fricativa
Intensidade Habitual
68,8/6,3/12,5/12,5 vs 93,8/0/3,1/3,1
21/32=65,6%
0,02
0,838
Intensidade Fraca
71,9/12,5/15,6/0 vs 93,8/3,1/0/3,1
22/32=68,7%
-0,06
0,713
Intensidade Forte
75/12,5/3,1/9,4 vs 93,8/6,3/0/0
23/32=71,8%
-0,06
0,678
*Abreviações: PSF – Padrão semelhante de Fechamento; MaFec – Maior Fechamento; MeFec – Menor Fechamento;
FecInt – Fechamento Intermediário;

Não houve concordância significativa do avaliador com o software, conforme pode ser
visualizado na Tabela 5.
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9 DISCUSSÃO

O fechamento velofaríngeo é o resultado da ação do conjunto muscular, ou seja, um
mecanismo que trabalha de forma coordenada e sinérgica, sendo capaz de promover
alternadamente a aproximação ou separação das cavidades da orofaringe e nasofaringe
(CASSELL e ELKADI, 1995; TABITH JUNIOR, 1997). É fundamental para a produção de
vogais e consoantes orais e, portanto, tem um impacto profundo sobre a inteligibilidade da
fala. Várias populações clínicas, por exemplo, as crianças com uma história de uma fissura
labiopalatina ou indivíduos com disartria, têm deficiências na função velofaríngea que
contribuem para os problemas com a produção da fala (BUNTON et al., 2011).
Neste estudo o objetivo principal foi a comparação entre a intensidade vocal e o
fechamento do esfíncter velofaríngeo, a amostra foi composta por sujeitos sem queixa de
disfunção velofaríngea e por sujeitos com queixa de disfunção velofaríngea sujeitos
portadores de fissura labiopalatina. Em maior ocorrência observamos a fissura labiopalatina
unilateral. Por se tratar de uma amostra aleatória e na amostra não haver nenhum caso de
fissura labial unilateral, reagrupamos os tipos de fissura e assim obtivemos predomínio da
fissura labiopalatina dados que estão de acordo com a literatura (MONLLEÓ et al.,2013;
SOUZA, 2013; MARTINELLI et al., 2012). A segunda mais ocorrente obtivemos a fissura
labial e com menor número de casos a fissura palatina.
A presente pesquisa nos permitiu verificar idade significativamente mais elevada nos
controles do que nos casos, nos controles a média de idade foi de 27,6 anos e para os casos
15,6 anos. O esfíncter velofaríngeo é fundamental para o êxito na função do campo de
alimentação e da comunicação humana, essencialmente. Ações motoras tais como a fala, a
sucção, a deglutição, o reflexo de vômito e o sopro, requerem um momento de ponto máximo
de selamento, no movimento de encontro das paredes, no decorrer de suas execuções

73

(CAMARGO et al.,2001; NÓBREGA, 2002; MOURÃO et al., 2006, PENIDO et al., 2007)
Na literatura pesquisada não foram encontradas muitas referências que caracterizassem
aspectos de voz, deglutição e audição com sinais anatomofuncionais e declínio funcional,
contudo estudos prévios registram não terem constatado deterioração das funções
velofaríngeas com o aumento da idade (HOIT et al., 1994, ZAJAC, 1997).
Na presente pesquisa os pacientes foram avaliados através do exame de
videonasoendoscopia e com o auxílio de um decibelímetro foram obtidas as intensidades em
que as frases fricativas e plosivas eram emitidas desta forma podemos verificar que os casos
apresentaram intensidades mais elevadas nas frases fricativas habitual e fraca quando
comparados aos controles. O exame de videonasoendoscopia é iniciado pela observação da
anatomia das estruturas em repouso, simetria do palato mole e paredes laterais da faringe. Em
seguida, avalia-se o funcionamento destas estruturas durante a fala onde é possível visualizar
a mobilidade de palato mole, paredes laterais e posterior da faringe, tipo de fechamento
velofaríngeo e presença de gap velofaríngeo (GENARO et al., 2004, KUMMER 2003,
CAMARGO et al., 2001). Após obter o posicionamento e visualização adequada o sujeito é
orientado repetição de uma amostra de fala padronizada adaptada as capacidades dos sujeitos,
cada avaliação é gravada para posterior análise de um grupo de várias especialidades (Woo,
2012). Os fonemas fricativos e plosivos constam no protocolo, por exigirem maior pressão
intra-oral, incidindo neles as dificuldades articulatórias dos pacientes com fissura
(ECKELMANN e BALDRIDGE, 1945; TROST-CARDANOME, 1981).
Os autores (KOISHI et al., 2003) em seu estudo sobre a variação da intensidade vocal,
encontraram média de intensidade vocal de 63, 4 dB na emissão habitual e de 72,5 dB na
emissão elevada, dados estes que se diferenciam do presente estudo, neste estudo as médias
foram maiores, os sujeitos do grupo caso apresentaram média de73,8 dB e 79,9 dB para a
frase plosiva e 74,2 dB e 79,4 dB para as fricativas, já os sujeitos do grupo controle
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apresentaram 70,9dB e 82,4 dB para a frase plosiva e 70,3 dB e 77,9 dB para as frases
fricativas.
Frente aos objetivos propostos pelo estudo, foram obtidas as concordâncias entre os
avaliadores para os padrões de fechamento do esfíncter velofaríngeo por meio do coeficiente
de concordância Kappa pareando-se os achados de um avaliador com cada um dos outros
dois, o que resultou em três pares (1X2; 2X3; 1X3). Foram encontradas apenas 6 variáveis
concordantes e destas 1 era de intensidade muito fraca, 1 de intensidade moderada e 4 de
intensidade fraca. Os julgamentos da percepção auditiva são conhecidos por serem pouco
confiáveis (BRADFORD et al., 1964) e não são necessariamente bem correlacionados com o
funcionamento do esfíncter velofaríngeo (MAYO et al., 1993; WARREN et al., 1994;
WATTERSON e EMANUEL, 1981). Portanto, as decisões da percepção auditiva da função
velofaríngea são muitas vezes complementadas com a avaliação instrumental (BUNTON et
al., 2011).
Como se pode observar não houve relação estatisticamente significativa entre a
intensidade das frases e o fechamento do esfíncter velofaríngeo, independente da intensidade
o padrão de fechamento se mantinha semelhante. Em um estudo os autores referem que se o
orifício do esfíncter velofaríngeo não diminui com o aumento da intensidade, então isto pode
indicar que o falante já está utilizando os mecanismos fisiológicos para atingir o máximo
fechamento. Estes mesmos autores colocam que estes resultados reforçam para o uso da alta
intensidade vocal como um comportamento estratégico para indivíduos com rendimento
precário do esfíncter velofaríngeo e/ou hipernasalidade (YOUNG et al., 2001). Os autores
(PENIDO et al., 2007) em seu estudo realizado com 21 avaliações que objetivavam verificar
se o teste de emissão nasal apresentava compatibilidade com os achados da
videonasoendoscopia no julgamento da funcionalidade do mecanismo velofaríngeo
observaram que os sujeitos não apresentavam compensações articulatórias e, apresentavam
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gap grande na maioria das emissões dos fonemas, com tendência a manter o mesmo tamanho
do gap tanto nas plosivas quanto nas fricativas. Os mesmos autores relatam ser um dado
interessante, na medida em que mostra que é possível a produção de sons sem compensações
mesmo na presença de insuficiência ou incompetência velofaríngea.
Embora a videonasoendoscopia permita a visualização direta das estruturas do
esfíncter velofaríngeo durante a fala, esta apresenta algumas limitações, como o fato de ser
um método invasivo e ter a desvantagem de ser subjetivo por não oferecer dados
quantitativos, inferindo arbitrariamente no tamanho do gap velofaríngeo (YAMASHITA et
al., 2010). No presente estudo quando comparado os avaliadores e software não foi
encontrada concordância entre os mesmos. O fechamento do esfíncter velofaríngeo, avaliado
pelo software, foi semelhante entre os dois grupos em estudo não havendo diferença entre as
proporções encontradas, no entanto é válido destacar que os dois únicos pacientes que não
apresentaram padrão de fechamento semelhante estavam no grupo dos casos. Desta forma
destaca-se a importância da busca por padronização para que se possa chegar a dados mais
objetivos nas avaliações da movimentação do esfíncter velofaríngeo.
Muitos pesquisadores concluem que o mecanismo velofaríngeo é altamente complexo
que só pode ser entendido se várias projeções forem combinadas, devido às dificuldades na
obtenção de uma visão geral da área (SKOLNICK et al., 1973; SHPRINTZEN,1983). A
necessidade de informações precisas sobre os padrões de fechamento é considerado vital para
o planejamento da intervenção cirúrgica (PIGOTT e MAKEPEACE 1982; CROFT et al.,
1981) e de modo a ser capaz de avaliar a evolução dos métodos cirúrgicos (HAVSTAM et al.,
2005).
Acredita-se que este estudo possa auxiliar na compreensão da função velofaríngea,
fornecendo maior confiabilidade à avaliação clínica e na esfera científica.
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10 CONCLUSÃO

Quando relacionada as três intensidades vocais, habitual, forte e fraca com o
fechamento do esfíncter velofaríngeo, independente de o sujeito apresentar queixa de
disfunção velofaríngea ou não o software apontou padrão semelhante de fechamento e
demonstrou ser uma ferramenta que pode auxiliar na prática clínica, como forma de avaliar o
funcionamento do esfíncter velofaríngeo.
Não houve correlação estatística significante entre a intensidade vocal de emissões de
fala e o grau de fechamento do esfíncter velofaríngeo nos grupos estudados.
Frente aos resultados obtidos não houve concordância entre os três avaliadores e o
padrão de fechamento do esfíncter velofaríngeo, sabemos que análises perceptivas muitas
vezes não são fidedignas, nos mostrando a necessidade da padronização de um protocolo ou
de uma ferramenta que auxilie na avaliação.
Não foi possível fazer correlação entre os grupos estudados, com e sem alteração de
esfíncter velofaríngeo, para o mecanismo de fechamento e a intensidade vocal. Não foi
possível correlacionar os achados em ambos os grupos estudados com a prática clínica
assistencial, dessa forma sugere-se ampliação do tamanho da amostra para verificação dos
achados encontrados e que novas pesquisas sejam realizadas na área visando contribuir nas
esferas científicas.
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando relacionada as três intensidades vocais, habitual, forte e fraca com o
fechamento do esfíncter velofaríngeo, independente de o sujeito apresentar queixa de
disfunção velofaríngea ou não o software apontou padrão semelhante de fechamento e
demonstrou ser uma ferramenta que pode auxiliar na prática clínica, como forma de avaliar o
funcionamento do esfíncter velofaríngeo.
Não houve correlação estatística significante entre a intensidade vocal de emissões de
fala e o grau de fechamento do esfíncter velofaríngeo nos grupos estudados.
Frente aos resultados obtidos não houve concordância entre os três avaliadores e o
padrão de fechamento do esfíncter velofaríngeo, sabemos que análises perceptivas muitas
vezes não são fidedignas, nos mostrando a necessidade da padronização de um protocolo ou
de uma ferramenta que auxilie na avaliação.
Não foi possível fazer correlação entre os grupos estudados, com e sem alteração de
esfíncter velofaríngeo, para o mecanismo de fechamento e a intensidade vocal. Não foi
possível correlacionar os achados em ambos os grupos estudados com a prática clínica
assistencial, dessa forma sugere-se ampliação do tamanho da amostra para verificação dos
achados encontrados e que novas pesquisas sejam realizadas na área visando contribuir nas
esferas científicas.
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ANEXOS
ANEXO A – Termo de Consentimento
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Pesquisadores Responsáveis: Dra. Sílvia Dornelles
Endereço: Ramiro Barcelos, 2350, Serviço de Otorrinolaringologia- HCPA- Zona 19
Telefone de contato (horário comercial): 51- 3359-8249 ou 3359-8164
Contato do Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA, para esclarecimentos éticos: 51 - 3359
8304 das 8 às 17h.

Prezado Paciente ou Sr(a) Responsável:

Venho por meio dessa, convidar você e/ou a pessoal pela qual você é responsável a
participar do estudo “CORRELAÇÃO DA INTENSIDADE VOCAL COM O MECANISMO
DE FECHAMENTO VELOFARÍNGEO EM SUJEITOS SEM QUEIXA E COM QUEIXA
DE DISFUNÇÃO VELOFARÍNGEA”.

Este estudo será realizado no Ambulatório de

Otorrinolaringologia do HCPA.
Você e/ou a pessoa pela qual você é responsável está sendo convidado a participar
do grupo controle deste estudo pois realizou o exame de videonasoendoscopia. Grupo
controle quer dizer que você não tem a doença estudada. No entanto, precisamos do
resultado do exame de videonasoendoscopia para compararmos com o resultado de
exame de pacientes com fissuras labiopalatinas.

Indivíduos com alteração de movimentação na região posterior entre a garganta e o nariz
apresentam um índice alto de alterações na fala, os quais se manifestam na nasalidade da voz.
Acredita-se que exista correlação de diferentes intensidades com o tipo de fechamento da
região posterior entre a garganta e o nariz. O objetivo desta pesquisa é correlacionar a
intensidade, ou seja, o volume, da voz com o fechamento da região posterior entre a garganta
e o nariz. Para tanto é necessário que pacientes sem queixas de movimentação do esfíncter
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velofaríngeo proporcionem uma análise da estrutura com diferentes intensidades vocais.
Dessa forma a participação é importante para o fornecimento desses dados.

Para participar desse estudo, é necessário autorizar que os pesquisadores utilizem o
resultado do exame de videonasoendoscopia que foi realizado na rotina assistencial. Para que
seja analisada a intensidade da voz com relação ao fechamento da região posterior do nariz e
garganta. Também será necessário revisão das avaliações que você já realizou. Você pode ter
um desconforto ao saber que o exame será analisado por outra equipe de pesquisadores. Não
são conhecidos outros riscos.

A sua assinatura neste TCLE, autoriza os pesquisadores à utilização de dados de exames
e das avaliações realizadas no HCPA, mantendo o anonimato dos participantes e não
envolvendo custo qualquer para o mesmo, sendo todas as despesas arcadas pelos
pesquisadores. Os resultados serão divulgados no meio científico, mas o nome nunca irá
aparecer, como também há possibilidade de interrupção no momento que você desejar sem
prejuízo ao atendimento recebido no HCPA. Este termo de consentimento encontra-se
impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a
outra será fornecida a você.

Declaro ter lido as informações acima antes de assinar este formulário. Foi-me dada
ampla oportunidade de fazer perguntas, esclarecendo plenamente minhas dúvidas. Assinando
esse documento, aceito e autorizo a minha participação e tomo parte voluntariamente no
presente estudo.

Nome do Participante: ______________________________________________

Assinatura do Participante:___________________________________________

Nome do Responsável: ____________________________________________
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Assinatura do Responsável:_________________________________________

Nome do Pesquisador:______________________________________________

Assinatura do Pesquisador: __________________________________________

Porto Alegre, _________ de ________________________ de 2013.

85

ANEXO B – Termo de Consentimento
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Pesquisadores Responsáveis: Dra. Sílvia Dornelles
Endereço: Ramiro Barcelos, 2350, Serviço de Otorrinolaringologia- HCPA- Zona 19
Telefone de contato (horário comercial): 51- 3359-8249 ou 3359-8164
Contato do Comitê de Ética em Pesquisa do HCPA, para esclarecimentos éticos: 51 - 3359
8304 das 8 às 17h.

Prezado Paciente ou Sr(a) Responsável:

Venho por meio dessa, convidar você e/ou a pessoa pela qual você é responsável a participar
do estudo “CORRELAÇÃO DA INTENSIDADE VOCAL COM O MECANISMO DE
FECHAMENTO VELOFARÍNGEO EM SUJEITOS SEM QUEIXA E COM QUEIXA DE
DISFUNÇÃO VELOFARÍNGEA”. Este estudo será realizado no Ambulatório de
Otorrinolaringologia e Fissura Palatina do HCPA .

Você esta sendo convidado a participar deste estudo pois você tem fissura
labiopalatina e realizou o exame de videonasoendoscopia no seu atendimento
assistencial.

Indivíduos portadores de fissura labiopalatina apresentam um índice alto de alterações
na fala, muitas vezes por movimentação inadequada da região posterior entre a garganta e o
nariz. O objetivo desta pesquisa é correlacionar a intensidade, ou seja, o volume, da voz com
o fechamento da região posterior entre a garganta e o nariz, em pacientes com falhas de
movimentação no mesmo.
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Para participar desse estudo, você precisa autorizar que os pesquisadores utilizem o
resultado do exame de videonasoendoscopia que você e/ou a pessoa pela qual você é
responsável realizou na rotina assistencial para que seja analisada a intensidade de sua voz
com relação ao fechamento da região posterior do nariz e garganta. Também será necessário
revisão das avaliações que você já realizou. Você pode ter um desconforto ao saber que o
exame será analisado por outra equipe de pesquisadores. Não são conhecidos outros riscos.
A sua assinatura neste TCLE, autoriza os pesquisadores à utilização de dados que
encontram-se nos exames e nas avaliações de seu filho realizadas no HCPA, mantendo o
anonimato dos participantes e não envolvendo custo qualquer para o mesmo, sendo todas as
despesas arcadas pelos pesquisadores Os resultados serão divulgados no meio científico, mas
o nome nunca irá aparecer, como também a possibilidade de interrupção no momento que
você desejar sem prejuízo ao atendimento recebido no HCPA. Este termo de consentimento
encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador
responsável, e a outra será fornecida a você.

Declaro ter lido as informações acima antes de assinar este formulário. Foi-me dada
ampla oportunidade de fazer perguntas, esclarecendo plenamente minhas dúvidas. Assinando
esse documento, aceito e autorizo a participação do meu filho que toma parte voluntariamente
no presente estudo.

Nome do Participante: ______________________________________________

Assinatura do Participante:_________________________________________

Nome do Responsável: _____________________________________________

Assinatura do Responsável:__________________________________________
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Nome do Pesquisador:______________________________________________

Assinatura do Pesquisador: __________________________________________

Porto Alegre, _________ de ________________________ de 2013.
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ANEXO C – Triagem Fonoaudiológica
TRIAGEM FONOAUDIOLÓGICA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
SERVIÇO DE CIRURGIA PLÁSTICA - UNIDADE CRANIOMAXILOFACIAL

Profª. Sílvia Dornelles

Data: ____ /____ / ____

N° Fono:____________ N° Prontuário HCPA:_______________

DADOS GERAIS
Nome do paciente: _____________________________________________________________
Nome do acompanhante/responsável:______________________________________________
Idade: ________ anos

Data de Nascimento: _____/_____/_____ Sexo: ( )M ( )F

Endereço: ____________________________________________________________________
Complemento: ___________ CEP:_____________________ Município: _________________
Telefone Fixo: (

) _____________________ Celular: (

) ______________________

Escolaridade: _______________________ Ocupação: _________________________________
Estado civil: ( ) solteiro ( )casado (
Tratamentos: (

) ORL

Outro______________

(

) viúvo ( ) separado ( ) divorciado

) Neuro (

) Pediatria

(

) Ortodontia (

) Fono

(

)
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DADOS CLINICOS GERAIS:
I. DIAGNÓSTICO:
1. Classificação (Kriens):
L

A

H

S

H

A

L

l

a

h

s

h

a

l

*

*

*

*

*

*

*

-

-

-

-

-

-

-

2. Desordens craniofaciais associadas: ( ) não ( ) sim
Qual: ________________________________________________________________________
3. História familiar: ( ) não ( ) sim ( ) não sabe
4. História familiar positiva para: ( ) mãe ( ) pai ( ) irmãos ( ) outros
5. Avaliação genética: ( ) não ( ) sim
6. Síndrome: ( ) não ( ) sim Qual?_________________________________________________
7. Cognição: ( ) adequada ( ) inadequada
II.CIRURGIAS:
1. Rinolabioplastia: ( ) não ( ) sim nº de cirurgias: _____Data 1: __/__/__
Data 2: __/__/__ Idade em meses: ________
2. Palatoplastia: ( ) não ( ) sim

nº de cirurgias: _______ Data 1: __/__/__

Data 2: __/__/__ Idade em meses: ____________
3. Faringoplastia: ( ) não ( ) sim

nº de cirurgias: _______ Data 1: __/__/__

Data 2: __/__/__ Idade em meses: ____________
4. Outras: _______________________________________Idade em meses: ____________
II. ASPECTOS GERAIS FALA
FALA: ( ) inteligível ( ) ininteligível
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QUALIDADE VOCAL: ( )adaptada ( ) alterada ( )rugosidade ( ) soprosidade
Pitch ( )adequado ( )inadequado

Loudeness ( )adequada ( ) inadequada

Incoordenação pneumofonoarticulatória ( ) sim

( ) não

Ressonância ( )equilibrada ( ) hipernasal (L M S) ( ) hiponasal (L M S) Outra _________
( ) sistemática ( ) assistemática

Cull de sac: ( ) positivo ( ) negativo

DISTÚRBIO ARTICULATÓRIO: ( ) presente ( ) ausente
Obrigatórios: ( ) Emissão de ar nasal audível ( ) Pressão intra-oral reduzida
Compensatórios: ( ) golpe de glote ( ) mímica facial ( ) ronco nasal ( ) omissões ( ) ceceio (A
L P)
VELOCIDADE DE FALA: (

)adequada (

)alterada FLUÊNCIA: (

)adequada

( )inadequada
LINGUAGEM ( ) adequada ( ) inadequada _____________________________________
III. DEGLUTIÇÃO: ( )adequada

( )inadequada ( ) atípica ( ) adaptada ( ) ineficiente

Queixa para ( )sólido ( )pastoso ( )líquido Mastigação: ( )adequada ( )inadequada
Alimentação atual: ( )normal

IV. AUDIÇÃO: ( ) normal

( )amassada

(

)liquidificada (

) outros __________________

( )suspeita de hipoacusia ( ) suspeita de hiperacusia ( ) zumbido

Já realizou avaliação audiológica? ( )sim ( )não Quando? _________________________
V. RESPIRAÇÃO: ( ) normal ( ) alterada ( ) oral ( ) mista ( ) estridor laríngeo

RELATÓRIO DA TRIAGEM/ PARECER FONOAUDIOLÓGICO:
_____________________________________________________________________________
Encaminhamentos:____________________________________________________________
Estagiário(a): ________________________________________

Ano/Semestre: ___________

Professor Responsável:__________________ Fonoaudiólogo(a) Responsável: ___________
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ANEXO D - Protocolo de Avaliação
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Ambulatório de Otorrinolaringologia e Fissura Palatina
Protocolo de Avaliação para Videonasoendoscopia

Manter somente a respiração por alguns segundos
Deglutir a saliva
Assoprar
Assoprar com a língua no meio dos dentes
Emitir os fonemas /a/, /i/, /u/, /s/ e /z/
Contar 1 A 10
Repetir as seguintes frases, na intensidade vocal habitual:
Kiki gosta de chá;
O cachorro saiu da chuva;
A babá beijou o bebê;
A casa da Zezé é azul;
O saci sabe assobiar;
Papai pediu pipoca;
Juju saiu cedo
Repetir a frase Papai pediu pipoca com menor intensidade vocal;
Repetir a frase Papai pediu pipoca com maior intensidade vocal;
Repetir a frase Juju saiu cedo com menor intensidade vocal;
Repetir a frase Juju saiu cedo com maior intensidade vocal.
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ANEXO E – Protocolo de Marcação de Dados
EVF Alterado
Protocolo Marcação de Dados

Projeto

de

Pesquisa:

CORRELAÇÃO

DA

INTENSIDADE

VOCAL

COM

O

MECANISMO DE FECHAMENTO VELOFARÍNGEO EM SUJEITOS E COM QUEIXA
DE DISFUNÇÃO VELOFARÍNGEA

Pesquisador Responsável: Sílvia Dornelles

Mestranda: Karina Girelli

Dados Gerais
Número:

Nome:

Data de Nascimento:

Idade:

Sexo: (

)F

(

)M

Tipo de Fissura:
Cirurgias:
1. Rinolabioplastia: ( ) não ( ) sim nº de cirurgias: _______
Data 1: __/__/__

Data 2: __/__/__

2. Palatoplastia: ( ) não ( ) sim
__/__/__

Idade em meses: ____________

nº de cirurgias: _______

Data 1: __/__/__ Data 2:

Idade em meses: ____________

3. Faringoplastia: ( ) não ( ) sim
Data 1: __/__/__

nº de cirurgias: _______

Data 2: __/__/__

Idade em meses: ____________

4.Outras: _____________________________Idade em meses: ____________
Fala: ( ) inteligível ( ) ininteligível
Tratamentos: ( ) ORL ( ) Neuro ( ) Pediatria ( ) Ortodontia ( ) Fono
( ) Outro______________
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História familiar: ( ) não ( ) sim ( ) não sabe
História familiar positiva para: ( ) mãe ( ) pai ( ) irmãos
( ) outros _____________________________

Ruído
Ambiental

Intensidade
Habitual

Intensidade
Fraca

Intensidade
Forte

OBS

PD

PD

PD

PD

PD

FD

FD

FD

FD

FD

LEGENDA: PD – Frase plosivo/ Papai pediu pipoca.
FD – Frase fricativo/ Juju saiu cedo

Responsável:____________________________________________________
Data:_____/____/____
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ANEXO F – Protocolo de Marcação de Dados

EVF NORMAL
Protocolo Marcação de Dados

Projeto

de

Pesquisa:

CORRELAÇÃO

DA

INTENSIDADE

VOCAL

COM

O

MECANISMO DE FECHAMENTO VELOFARÍNGEO EM SUJEITOS E COM QUEIXA
DE DISFUNÇÃO VELOFARÍNGEA

Pesquisador Responsável: Sílvia Dornelles

Mestranda: Karina Girelli

Dados Gerais
Número:

Nome:

Data de Nascimento:

Ruído
Ambiental

Intensidade
Habitual

Idade:

Intensidade
Fraca

Sexo: (

)F

(

Intensidade
Forte

)M

OBS

PD

PD

PD

PD

PD

FD

FD

FD

FD

FD

LEGENDA: PD – Frase plosivo/ Papai pediu pipoca.
FD – Frase fricativo/ Juju saiu cedo

Responsável:____________________________________________________
Data:____/____/____
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ANEXO G - Protocolo de Análise de Imagens Dinâmicas de Esfíncter Velofaríngeo
Prezado(a) Sr(a) Avaliador(a),
você está recebendo o protocolo de marcação referente a avaliação de imagens dinâmicas do
Esfíncter Velofaríngeo (EVF) em diferentes momentos da mesma ação motora, emissão de
fala de frases protocoladas. Dessa forma, abaixo estão as orientações para que você realize
sua avaliação.
- Você está recebendo um DVD com imagens de ação motora de fala, de emissão de duas
frases diferentes, produzidas com distintas intensidades: habitual, fraca e forte. A ordem dessa
emissão será aleatória e sem audio para cada imagem selecionada, assim você deverá
assinalar sua opção para cada imagem apresentada.
- As folhas de marcação estão em ordem e numeradas, bem como em consonância com cada
imagem apresentada, visando facilitar seu registro e fidedignidade ao processo. Essa
distribuição resulta em FRASE A e FRASE B, com diferentes emissões definidas por FRASE
A1, A2 e A3; FRASE B1, B2 e B3.
- As opções de marcação devem ser guiadas pelas seguintes definições:
* PADRÃO SEMELHANTE DE FECHAMENTO: quando você não observar diferença,
ou haver diferença mínima nas imagens dinâmicas apresentadas na tríplice emissão da
mesma, quando comparadas entre si. Você deverá assinalar um X em todos os campos
correspondentes à tríplice emissão, conforme modelo abaixo.

PADRÃO
SEMELH
ANTE DE
FECHAM
ENTO

FRASE
A1

FRASE A
FRASE
A2

FRASE
A3

x

x

x

FRASE
B1

FRASE B
FRASE
B2

FRASE
B3

x

x

x

* MAIOR FECHAMENTO: quando você observar que há padrão de fechamento com maior
força muscular das paredes do EVF em alguma opção da tríplice emissão, comparada às
demais. Você deverá assinalar um X no campo correspondente conforme modelo abaixo.
FRASE A
FRASE B
FRASE FRASE
FRASE
FRASE
FRASE
FRASE
A1
A2
A3
B1
B2
B3
MAIOR
X
X
FECHAM
ENTO
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* MENOR FECHAMENTO: quando você observar que há padrão de fechamento com
menor força muscular das paredes do EVF em alguma opção da tríplice emissão, comparada
às demais. Você deverá assinalar um X no campo correspondente conforme modelo abaixo.
FRASE A
FRASE B
FRASE FRASE
FRASE
FRASE
FRASE
FRASE
A1
A2
A3
B1
B2
B3
MENOR
X
X
FECHAM
ENTO
* FECHAMENTO INTERMEDIÁRIO: quando você observar que há padrão de
fechamento intermediário de força muscular das paredes do EVF em alguma opção da tríplice
emissão, comparada às demais. Você deverá assinalar um X no campo correspondente
conforme modelo abaixo.
FRASE A
FRASE B
FRASE FRASE
FRASE
FRASE
FRASE
FRASE
A1
A2
A3
B1
B2
B3
FECHAM
X
X
ENTO
INTERME
DIÁRIO
- Caso você tenha dúvidas, por favor entre em contato com o pesquisador responsável. Os
dados estão no cabeçalho desse protocolo.

