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RESUMO 

 

Maturo DS. Nasalância em indivíduos com deformidades dentofaciais e a influência 

da cirurgia ortognática [dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 2017. 

 

A nasalidade da fala sofre influência de fatores como tamanho e formato da 

cavidade oral e da configuração da cavidade nasal. Nas deformidades dentofaciais 

são encontradas alterações no crescimento dos ossos da mandíbula e/ou maxila, 

estruturas diretamente relacionadas a estas cavidades. O objetivo deste estudo foi 

analisar a influência da deformidade dentofacial e o efeito da cirurgia ortognática nos 

escores de nasalância, em um acompanhamento de 6 meses de pós-operatório. 

Para o desenvolvimento deste estudo foram triados 146 indivíduos, de ambos os 

sexos, com idade superior a 18 anos, alfabetizados, sem distinção de raça e nível 

socioeconômico. Foram selecionados 91 indivíduos, sendo 53 com deformidades 

dentofaciais (23 classe II, idade média 27,4 anos; e 31 classe III, idade média 27,2 

anos) e 37 sem deformidade dentofacial (grupo controle, idade média 25,3 anos). Os 

sujeitos foram submetidos inicialmente a uma entrevista e a uma avaliação 

miofuncional orofacial, em seguida, foi avaliado o fluxo aéreo nasal, por meio do 

espelho Milimetrado de Altmann®, e realizada a nasometria utilizando o Nasômetro 

II modelo 6400 (KayPENTAX, New Jersey - USA), durante a leitura de 10 frases 

padronizadas, do português brasileiro. Nos sujeitos com deformidades dentofaciais 

estes procedimentos foram repetidos em 3 períodos distintos do pós-operatório 

(P.O. I, II e III). Para a análise estatística foram utilizados os testes ANOVA two-way 

(p<0,05), para analisar o efeito da cirurgia nos escores de nasalância, e t de Student 

(p<0,05), para identificar em qual período ocorreu. No período pré-operatório os 

valores médios e os desvios-padrão dos escores de nasalância dos indivíduos 

controles e com deformidades dentofaciais classe II e III foram, respectivamente, 

48.1% (5.9), 48.9% (6.7) e 45.4% (9.7) para o texto nasal e 12.0% (5.3), 14.9% (7.0) 

e 10.6% (5.4) para o texto oral, valores dentro dos padrões de normalidade para 

indivíduos brasileiros; a análise desses dados não mostrou diferença significativa 

entre os grupos. Quanto ao efeito da cirurgia ortognática nos escores de nasalância 

houve diferença estatisticamente significante para os fatores tempo-grupo no texto 
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oral, diferença evidenciada entre os períodos pré-operatório e P.O. III. Diante dos 

achados, pode-se concluir que o tipo de deformidade dentofacial pareceu não 

influenciar os escores de nasalância, já a cirurgia ortognática provocou efeito nesses 

escores, dentro de um período de 6 meses, porém sem alterar as características da 

nasalidade da fala, visto que os escores de nasalância se mantiveram dentro dos 

padrões de normalidade. 

 

Palavras-chave: Nasalância. Deformidades dentofaciais. Cirurgia ortognática. 

Nasalidade de fala. Nasometria. Nasômetro. 
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ABSTRACT 

 

Maturo DS. Nasalance in subjects with dentofacial deformities and the influence of 

orthognathic surgery [dissertation]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 2017. 

 

Factors such as size and shape of the oral cavity and the nasal cavity configuration 

may influence nasalance scores. In dentofacial deformities the abnormal growth of 

jaw and maxillary bones is directly related with changes in these cavities. The aim of 

this study was to analyze the influence of dentofacial deformity and the effect of 

orthognathic surgery on nasalance scores, during a 6-month post-operative follow-

up. In order to develop this study, 146 individuals of both sexes, over 18 years older, 

literate, without distinction of race and socioeconomic status, were screened. Ninety-

one individuals were selected, which 53 had dentofacial deformities (23 class II, 

mean age 27.4 years, and 31 class III, mean age 27.2 years) and 37 without 

dentofacial deformity (control group, mean age 25.3 years). The subjects were 

submitted to an interview and an orofacial myofunctional evaluation, then the nasal 

airflow was evaluated through the Altmann® graded mirror, and the nasometry was 

acquired with Nasometer II model 6400 (KayPENTAX, New Jersey - USA ) device, 

based on reading of 10 sentences standardized, from Brazilian Portuguese. In 

subjects with dentofacial deformities these procedures were repeated in 3 different 

postoperative periods (P.O. I, II and III). To analyze the surgery effect on nasalance 

scores it was used ANOVA two-way test (p<0.05) and Student's t  test (p<0.05) was 

used to identify which period it occurred.  In the preoperative period, the mean values 

and the standard deviations of the nasalance scores of the control group and groups 

with class II and III dentofacial deformities were, respectively, 48.1% (5.9), 48.9% 

(6.7) and 45.4% (9.7) for the nasal text and 12.0% (5.3), 14.9% (7.0) and 10.6% (5.4) 

for the oral text, values within normality standards for Brazilian individuals; analyzing 

these data no significant difference between the groups were found. About effect of 

orthognathic surgery on nasalance scores it was found a significant difference in 

time-group factor for the oral text and comparing the mean nasalance scores in the 

different periods, the difference was evidenced between the preoperative and PO III 

periods. Considering the findings, it can be concluded that the type of dentofacial 
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deformity did not appear to influence the nasalance scores, whereas the orthognathic 

surgery had an effect on these scores within a period of 6 months, but did not 

changing the nasality characteristics of the speech, because groups had scores 

within the normal range. 

 

Keywords: Nasalance. Dentofacial deformities. Orthognathic surgery. Speech 

nasality. Nasometry. Nasometer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A fala, um processo complexo que envolve o sistema neuromuscular, resulta 

da coordenação eficaz entre vários subsistemas físicos que incluem a respiração, a 

fonação, a articulação e a ressonância (Kummer, 2013). O volume do fluxo e 

pressão do ar, além da ressonância, também são fundamentais para a sua correta 

produção (Marchesan, 2004). 

A ressonância da fala sofre influência do funcionamento do esfíncter 

velofaríngeo (EVF), do tamanho e formato da cavidade oral e da configuração da 

cavidade nasal (Kummer, 2013). Portanto, para seu equilíbrio, o funcionamento 

adequado do EVF e as principais cavidades de ressonância (faringe, cavidade oral e 

nasal) devem estar íntegras.  

De acordo com as características físico-estruturais, podemos dizer que 

indivíduos com deformidade dentofacial tem uma maior probabilidade de ter 

alterações de ressonância, visto que há uma alteração de crescimentos dos ossos, 

maxila e mandíbula, diretamente relacionados com as cavidades nasal e oral. 

A maneira mais comum e simples de avaliar a ressonância ou nasalidade da 

fala é por julgamento perceptivo-auditivo (Genaro; Yamashita; Trindade, 2009). 

Porém, muitos autores apontam a importância da avaliação instrumental, por ser um 

método objetivo e não causar discordâncias nos resultados (Trindade; Genaro; 

Dalston, 1997; Van Lierde; Wuyts; Bonte, 2007; Trindade; Yamashita; Gonçalves, 

2007; Brunnegård; Lohmander; Van Doorn, 2012). O instrumento mais utilizado na 

literatura para avaliar a nasalidade de fala é o nasômetro, que fornece dados 

quantitativos, chamados escores de nasalância. 

A nasalância é o correlato acústico da nasalidade, portanto, pode variar de 

acordo com fatores como tamanho e volume da cavidade nasal (Ko et al., 1999; 

Pegoraro-Krook et al., 2006; Birkent et al., 2009; Kim et al., 2013). 

A cirurgia ortognática, procedimento muito utilizado para correção das 

deformidades dentofaciais, modifica as vias aéreas superiores (Kim J-S et al., 2010; 

Jakobsone; Stenvik; Espeland, 2011; Mattos et al., 2011; Park et al., 2012; Williams 

et al., 2013; Chang et al., 2015; Al-Moraissi et al., 2015; Marşan et al., 2015; 

Karabekmez; Kleinheinz; Jung, 2015; Kochar et al., 2016), portanto, é outro fator que 

pode trazer mudanças nos escores de nasalância (Haapanen et al., 1997; Ward et 
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al., 2002; Trindade et al., 2003; Van Lierde et al., 2003; Zemann et al., 2006; 

Smedberg; Neovius; Lohmander, 2014). 

Chanchareonssok, Samman N e Whitehill (2006) e Hassan, Naini e Gill 

(2007) realizaram trabalhos de revisão da literatura sobre os efeitos da cirurgia 

ortognática nas características da fala e concluíram que os resultados não são 

claros e por vezes, contraditórios. Portanto, torna-se importante caracterizar a 

nasalância de indivíduos com diferentes deformidades dentofaciais, no pré e pós-

operatório de cirurgia ortognática, para entender melhor os efeitos desta sobre a fala 

e investigar se as mudanças são permanentes ou transitórias. 
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2. OBJETIVOS 

 

O propósito deste estudo foi analisar a influência da deformidade dentofacial 

nos escores de nasalância, assim como da cirurgia ortognática, em um 

acompanhamento de 6 meses pós-operatório. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

Verificar se: 

 

 Existe diferença nos escores de nasalância entre indivíduos com 

deformidades dentofaciais classe II e classe III, considerando a discrepância 

maxilomandibular de cada deformidade; 

 

 A cirurgia ortognática, envolvendo a maxila associada ou não à cirurgia de 

mandíbula, influencia nos escores de nasalância desses indivíduos, e em qual 

período, considerando um acompanhamento de 6 meses pós-operatório. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Ressonância e Mecanismo Velofaríngeo 

 

A ressonância da fala pode ser classificada como normal ou adequada, 

quando há o uso equilibrado das cavidades de ressonância; hipernasal, quando há 

uso excessivo da cavidade nasal; hiponasal, quando o uso cavidade nasal é 

insuficiente; laríngea, quando há uso excessivo da laringe; faríngea, caracterizada 

por tensão na faringe; e laringofaríngea, quando há tensão da laringe e faringe 

(Behlau et al. 2001; Kummer, 2013). 

Um dos fatores que influencia a ressonância da fala é o funcionamento do 

EVF, ou seja, é necessário que haja o movimento sincronizado das estruturas do 

mecanismo velofaríngeo (elevação e posteriorização do palato mole, mesialização 

das paredes laterais e anteriorização da parede posterior da faringe) (Pegoraro-

Krook et al., 2004), para que a distribuição do fluxo aéreo expiratório e das vibrações 

acústicas para a cavidade oral e nasal sejam adequadas (Kent, 1997; Camargo; 

Rodrigues; Avelar, 2001; Pegoraro-Krook et al., 2004; Kummer, 2013). 

O funcionamento normal da função velofaríngea (FVF) é determinado por 

componentes como anatomia, fisiologia e aprendizado. Portanto, além de ter as 

estruturas íntegras, o falante deve aprender a usar o EVF corretamente na tentativa 

de produzir os sons orais da fala (Kummer, 2011). Quando há uma inadequação no 

fechamento do mecanismo velofaríngeo durante a produção de sons orais, as ondas 

acústicas adentram a cavidade nasal de forma indesejada, produzindo alteração da 

ressonância, ou hipernasalidade (Baken, 1997; Genaro; Fukushiro; Suguimoto, 

2007; Kummer, 2013). Essa inadequação é conhecida, genericamente, como 

disfunção velofaríngea. 

Existem dois tipos de disfunção velofaríngea, diferenciados de acordo com 

sua origem: incompetência velofaríngea, de origem neurofisiológica (hipotonia 

generalizada, condições neurológicas causando disartria ou apraxia e danos nos 

nervos cranianos) e insuficiência velofaríngea, de origem estrutural ou anatômica 

(fissuras de palato, faringe profunda, atrofia ou irregularidade de adenoides, 

hipertrofia de tonsilas, adenoidectomia, tonsilectomia, tumores da cavidade oral e 

avanço de maxila) (Kummer, 2011). De acordo com Kummer (2013) a ressonância 
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ainda pode ser afetada pelo comprimento e volume da faringe, pelo tamanho e 

formato da cavidade oral e pela configuração da cavidade nasal. 

Alguns autores relatam que sujeitos com deformidades dentofaciais 

apresentam variações das dimensões faríngeas e das vias aéreas superiores, 

quando comparados entre si e a sujeitos sem deformidade (Kirjavainen; Kirjavainen, 

2007; Grauer et al., 2009; Kim Y-J et al., 2010; El; Palamo, 2011, 2013; Hong et al., 

2011; Martin; Muelas; Viñas, 2011; Alves Jr et al., 2012; Castro-Silva et al., 2015). 

Portanto, diante do exposto, podemos supor que sujeitos com deformidades 

dentofaciais são predispostos a terem alterações de ressonância da fala. 

 

3.2 Deformidade dentofacial e cirurgia ortognática 

 

Alterações do padrão de crescimento da face, devido a fatores genéticos 

(Felício, 1999; Trawitzki et al., 2000; Tucker, 2000; Tanigute, 2005) e/ou alterações 

nas funções do sistema estomatognático, podem modificar a morfologia e oclusão 

dentária (Felício, 1999; Tanigute, 2005; Felício 2009), favorecendo as alterações no 

desenvolvimento dentofacial, como as desproporções maxilomandibulares. 

As deformidades dentofaciais são caracterizadas por alterações na relação 

maxilomandibular, proporcionando uma desarmonia craniofacial. A deformidade 

dentofacial classe II caracteriza-se por deficiência de crescimento da mandíbula e/ou 

pela protrusão maxilar, e a deformidade dentofacial classe III apresenta como 

característica o prognatismo (excesso de crescimento da mandíbula) e/ou a 

deficiência de crescimento da maxila. (Capelozza Filho, 2004; Proffit; White Jr, 

1990). 

Visto que a ressonância da fala sofre influência do tamanho e formato da 

cavidade oral e da configuração da cavidade nasal (Kummer, 2013) é esperado que 

sujeitos com deformidades dentofaciais apresentem alterações de ressonância da 

fala. Mason et al. (1980) apontam que a hipoplasia do espaço nasofaríngeo, 

comumente associado à deficiência de crescimento de maxila ou do terço médio da 

face, justifica a hiponasalidade encontrada em alguns sujeitos com deformidade 

dentofacial. 

Contudo, a literatura é pouco clara neste aspecto, pois apresenta trabalhos 

em que o tipo de má-oclusão não influencia a largura da área faríngea (Freitas et al., 
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2006; Alves et al., 2008). Todavia há também uma série de estudos mostrando que 

as dimensões faríngeas e das vias aéreas superiores variam de acordo com as 

deformidades dentofaciais (Kirjavainen; Kirjavainen, 2007; Grauer et al., 2009; Kim 

Y-J et al., 2010; Martin; Muelas; Viñas, 2011; Hong et al., 2011; Alves Jr et al., 2012; 

El; Palamo, 2011, 2013; Castro-Silva et al., 2015). 

Grauer et al. (2009) relataram que o volume e o formato das vias aéreas 

diferem entre pacientes com diferentes deformidades dentofaciais, no sentido 

anteroposterior. Kim Y-J et al. (2010) e El e Palamo (2011) observaram que em 

pacientes com retrognatia o volume total das vias aéreas é menor quando 

comparado a sujeitos sem deformidades. Em 2013, El e Palamo confirmaram que 

sujeitos com deformidade dentofacial classe II, por retrognatia de mandíbula, 

apresentam menor volume das vias aéreas oro e nasofaríngea, principalmente 

quando comparados com sujeitos com deformidade dentofacial classe III, devido à 

prognatia. 

A cirurgia ortognática, considerada padrão ouro para correção das 

discrepâncias da relação maxilomandibular, visa reestabelecer o equilíbrio 

craniofacial. As técnicas de osteotomias empregadas variam de acordo com a 

deformidade, podendo envolver a maxila, a mandíbula ou ambas as estruturas 

(Xavier; Ribeiro; Pedrosa-Junior, 2009). 

A técnica indicada para correção da maxila é a Le Fort I, que possibilita a 

movimentação nos três planos espaciais, bem como a modificação do formato das 

arcadas dentárias e nivelamento dos arcos dentários (Ilg, 1999), permitindo então, o 

avanço ou segmentação da maxila (Xavier; Ribeiro; Pedrosa-Junior, 2009). 

Para a correção da mandíbula as principais técnicas de osteotomias são 

vertical do ramo da mandíbula e sagital bilateral do ramo da mandíbula (Tucker, 

2000). 

A osteotomia vertical do ramo da mandíbula é utilizada, principalmente, para 

recuo mandibular em caso de prognatismo, para correção de laterodesvios e mais 

recentemente, para tratamento do desarranjo interno das articulações 

temporomandibulares (Ilg, 1999; Xavier; Ribeiro; Pedrosa-Junior, 2009). 

Normalmente, nessa técnica não se usa qualquer tipo de síntese óssea (fixação 

interna rígida) sendo, portanto, necessário o bloqueio maxilomandibular, no período 

de 3 a 6 semanas, para assegurar a consolidação da osteotomia (Ilg, 1999). 
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A osteotomia sagital bilateral do ramo da mandíbula permite a 

movimentação anteroposterior do segmento, possibilitando seu avanço nos casos de 

retrognatismo, e seu recuo nos casos de prognatismo. Para o reposicionamento dos 

segmentos ósseos são utilizadas miniplacas e parafusos de titânio como fixação 

interna rígida (Ilg, 1999; Xavier; Ribeiro; Pedrosa-Junior, 2009). 

Ainda para correção de deformidades dentofaciais em mandíbula, pode-se 

utilizar também a técnica da mentoplastia, geralmente em conjunto com outra 

osteotomia, para projeção ou redução do mento (de Freitas, 1999). 

As osteotomias supracitadas podem ser realizadas isoladamente ou 

associadas. Quando associadas, recebem o nome de cirurgia combinada e são 

geralmente indicadas em casos de assimetrias importantes ou de deformidades 

dentofaciais severas (Xavier; Ribeiro; Pedrosa-Junior, 2009). 

Além de restabelecer o equilíbrio entre a face e o crânio, a cirurgia 

ortognática visa favorecer a função mastigatória, a fonética, a respiração e a estética 

facial (Ribas et al., 2005). Alterações miofuncionais são notórias nas deformidades 

dentofaciais (Berretin-Felix; Jorge; Genaro, 2009; Trawitzki, 2009; Picinato-Pirola; 

Mello-Filho; Trawitzki, 2012; Nascimento, 2015) e mesmo após o tratamento 

cirúrgico algumas características musculares e das funções estomatognáticas 

permanecem alteradas (Berretin-Felix; Jorge; Genaro, 2009; Trawitzki, 2009). Por 

esse motivo, é de suma importância a atuação de uma equipe multiprofissional. O 

trabalho fonoaudiológico, nesses casos, destina-se à adequação miofuncional 

orofacial e à conscientização do novo perfil facial (Marchesan; Bianchini, 1999; 

Trawitzki, 2009; Trawitzki; Borges; Grechi, 2016). 

Vários estudos mostram que a cirurgia ortognática causa mudanças também 

nas vias aéreas superiores (Kim J-S et al., 2010; Jakobsone; Stenvik; Espeland, 

2011; Mattos et al., 2011; Park et al., 2012; Williams et al., 2013; Chang et al., 2015; 

Al-Moraissi et al., 2015; Karabekmez; Kleinheinz; Jung, 2015; Marşan et al., 2015; 

Kochar et al., 2016). Al-Moraissi et al. (2015) relataram que a técnica cirúrgica 

também influencia na mudança do espaço aéreo faríngeo. Portanto, muitas 

implicações estão envolvidas neste tratamento cirúrgico, pois além das mudanças 

faciais que repercutem na vida pessoal e social do indivíduo (Ribas et al., 2005), 

podem ocorrer também mudanças com repercussão positiva ou negativa na 

respiração, na ressonância (Ward et al., 2002; Trindade et al., 2003; Niemeyer et al., 



23 

 

 

 

2005; Chua et al., 2010; Pereira; Sell; Tuomainen, 2013) e na articulação da fala 

(Vallino 1990, Lee et al., 2002, Janulewicz et al., 2004, O’Gara; Wilson, 2007). 

 

3.3 Nasalidade e nasalância da fala 

 

A nasalidade é uma característica perceptivo-auditiva da ressonância, ou 

seja, corresponde à percepção subjetiva que um ouvinte tem da energia acústica 

nasal produzida durante a fala (Fletcher, 1976; Fletcher; Adams; Mccutcheon, 1989). 

Facilmente identificada na produção de sons nasais, a nasalidade está 

presente em diferentes línguas e pode sofrer influência de fatores como os dialetos 

que a própria língua apresenta, devido aos efeitos fonológicos da variação linguística 

nas diferentes regiões do país (Seaver et al., 1991; Dalston; Neiman; González-

Landa, 1993; Annelin; Hallongren, 2006; Narece, 2007; Okalidou et al., 2011; Awan 

et al., 2015; Kim et al., 2016; Maturo, 2017). Outros fatores que podem influenciá-la 

são o sexo (Litzaw; Dalston, 1992; Suguimoto; Pegoraro-Krook, 1996; Rochet et al., 

1998; Van Lierde et al., 2001; Di Ninno et al., 2001; Annelin; Hallongren, 2006; 

Mishima et al., 2008; Karakoc et al., 2013; Park et al., 2014; Kim et al., 2016) e a 

idade dos indivíduos (Trindade; Genaro; Dalston, 1997; Rochet et al., 1998; Di Ninno 

et al., 2001; Van Lierde et al., 2003; Annelin; Hallongren, 2006; Brunnegård; Van 

Doorn, 2009; Abou-Elsaad et al., 2012; Bettens et al., 2013; Lee; Browne, 2013; El-

Kassabi et al., 2014; Park et al., 2014; Ha; Cho, 2015), o tamanho e volume da 

cavidade nasal e do espaço velofaríngeo (Ko et al., 1999; Pegoraro-Krook et al., 

2006; Birkent et al., 2009; Kim et al., 2013). 

De acordo com Genaro, Yamashita e Trindade (2009) a avaliação 

perceptivo-auditiva é a principal maneira do fonoaudiólogo avaliar a nasalidade da 

fala e, de maneira indireta, investigar a FVF. Porém, por ser um método subjetivo e 

não haver uma padronização dos testes utilizados pode haver discordância intra 

e/ou interavaliadores. Por esse motivo, a experiência do avaliador pode causar 

influência (Lewis; Watterson; Houghton, 2002; Trindade; Yamashita; Gonçalves, 

2007; Lee; Whitehill; Cioca, 2009; Brunnegǻrd; Lohmander; Van Doorn, 2012; 

Scarmagnani et al., 2014). Portanto, é importante a utilização de métodos 

instrumentais para complementar a avaliação clínica, assim como para permitir um 

melhor planejamento e acompanhamento dos resultados de procedimentos 
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terapêuticos (Trindade; Genaro; Dalston, 1997; Van Lierde; Wuyts; Bonte, 2007; 

Brunnegård; Lohmander; Van Doorn, 2012). 

Diversas técnicas de avaliação e tipos de equipamentos, para identificar as 

alterações de nasalidade e do funcionamento do EVF, são empregadas na literatura. 

Dentre as técnicas, podem-se destacar o julgamento perceptivo-auditivo (Dalston; 

Vig, 1984; Haapenen et al., 1997; Harada et al., 2002; Lewis; Watterson; Houghton, 

2002; Kummer; Briggs; Lee, 2003; Janulewicz et al., 2004; Chanchareonsook; 

Whitehill; Samman, 2007; Kummer et al., 2011; McComb et al., 2011; Brunnegård; 

Whitehill; Samman, 2012; Smedberg; Neovius; Lohmander, 2014) e a técnica fluxo-

pressão (Dalston; Vig, 1984; Vallino, 1990; Trindade et al., 2003; Fukushiro; 

Trindade, 2005; Miguel; Genaro; Trindade, 2007; Fukushiro; Trindade, 2011) e 

dentre os equipamentos, o Nasômetro (Haapenen et al., 1997; Lewis; Watterson; 

Houghton, 2002; Soneghet et al., 2002; Trindade et al., 2003; Zemann et al., 2006; 

Chanchareonsook; Whitehill; Samman, 2007; Raimundo, 2007; Fukushiro; Trindade, 

2011; Kim et al., 2013; Smedberg; Neovius; Lohmander, 2014; Blanton; Watterson; 

Lewis, 2015; Bunton, 2015). 

Fletcher (1976) comparou os dados do Tonar II (instrumento precedente ao 

nasômetro) com o julgamento perceptivo-auditivo da nasalidade de 23 crianças, com 

fissura palatina reparada, e encontrou uma correlação razoável entre eles. Dalston e 

Warren (1986) compararam o Tonar II, a técnica fluxo-pressão e o julgamento 

perceptivo-auditivo para identificar hipernasalidade de 124 sujeitos (crianças e 

adultos, divididos em três grupos de acordo com o fechamento velofaríngeo) e 

encontraram um elevado grau de correlação entre as três técnicas utilizadas. Já 

Trindade et al. (2003) utilizaram a técnica fluxo-pressão e o nasômetro para avaliar 

os efeitos do avanço de maxila em 29 sujeitos, com fissura labiopalatina reparada, e 

apontaram a importância da avaliação instrumental. Lewis, Watterson e Houghton 

(2002) empregaram a técnica de julgamento perceptivo-auditivo e o nasômetro para 

analisar a relação entre seus achados e apontaram correlação de fraca a moderada. 

Já Brunnegård, Whitehill e Samman (2012) encontraram alta correlação entre o 

julgamento perceptivo-auditivo de juízes experientes, com os escores do nasômetro. 

O nasômetro é um instrumento não invasivo que avalia de forma objetiva a 

nasalidade da fala e indiretamente, o funcionamento do EVF. Ou seja, oferece dados 

quantitativos sobre a nasalidade de fala, denominados escores de nasalância da fala 
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(Fletcher, 1976). Devido ao alto índice de sensibilidade e especificidade para 

identificar hipernasalidade e hiponasalidade (Dalston; Neiman; González-Landa, 

1993; Dalston et al., 1991), o nasômetro é bastante utilizado na literatura com 

diferentes propósitos e amostras populacionais (Seaver et al., 1991; Litzaw; Dalston, 

1992; Anderson, 1996; Suguimoto; Pegoraro-Krook, 1996; Trindade; Genaro; 

Dalston, 1997; Scarsellone; Rochet; Wolfaardt, 1999; Nieminen et al., 2000; Di Ninno 

et al., 2001; Gildersleeve-Neumann et al., 2001; Soneghet et al., 2002; Sweeney; 

Sell; O’regan, 2004; Annelin; Hallongren, 2006; Pegoraro-Krook et al., 2006; Zemann 

et al., 2006; Narece, 2007; Mishima et al., 2008; Birkent et al., 2009; Brunnegǻrd; 

Van Door, 2009; Van Lierde et al., 2011; Okalidou et al., 2011; Abou-Elsaad et al., 

2012; Brunnegård; Whitehill; Samman, 2012; Gerek et al., 2012; Ibrahim; Reilly; 

Kilpatrick, 2012; Bettens et al., 2013; Lee; Browne, 2013; Iqueda et al., 2013; 

Karakoc et al., 2013; Kim et al., 2013; Thorp; Vimik; Stepp, 2013; El-Kassabi et al., 

2014; Park et al., 2014; Tuzuner et al., 2014; Awan et al., 2015; Blanton; Watterson; 

Lewis, 2015; Bunton, 2015; D’haeseleer et al., 2015; Ha; Cho, 2015; Marino et al., 

2015; Kim et al., 2016). 

Diversos estudos em populações com línguas distintas foram realizados 

para padronizar os valores de nasalância e identificar fatores que podem influenciá-

la (Seaver et al., 1991; Litzaw; Dalston, 1992; Anderson, 1996; Suguimoto; 

Pegoraro-Krook, 1996; Trindade; Genaro; Dalston, 1997; Scarsellone; Rochet; 

Wolfaardt, 1999; Di Ninno et al., 2001; Trindade et al., 2003; Sweeney; Sell; O’regan, 

2004; Annelin; Hallongren, 2006; Narece, 2007; Mishima et al., 2008; Birkent et al., 

2009; Brunnegǻrd; Van Door, 2009; Okalidou et al., 2011; Gerek et al., 2012; 

Ibrahim; Reilly; Kilpatrick, 2012; Bettens et al., 2013; Karakoc et al., 2013; Lee; 

Browne, 2013; El-Kassabi et al., 2014; Park et al., 2014; Awan et al., 2015; 

D’haeseleer et al., 2015; Marino et al., 2015; Ha; Cho, 2015; Kim et al., 2016; Maturo 

2017). 

Suguimoto e Pegoraro-Krook (1996) padronizaram a porcentagem média de 

nasalância e o desvio padrão de 80 adultos falantes normais do português brasileiro 

(12,6% ± 3,4% para o texto oral e 43,5% ± 5,2% para o texto nasal), e encontraram 

diferença entre os sexos dessa população, sendo a nasalância do sexo feminino 

maior que a do masculino para o texto nasal. Trindade, Genaro e Dalston (1997) 

também normalizaram os escores de nasalância de falantes normais do Português 
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Brasileiro, característico da região de São Paulo, porém não houve diferença entre 

sexos em nenhum conjunto de frases. Por outro lado, a idade dos participantes 

apresentou diferenças significantes nos conjuntos de frases não nasais, apontando 

que quanto menor a idade, menor a nasalância. Maturo et al. (2017) avaliaram a 

influência do dialeto e do sexo nos valores de nasalância de adultos jovens falantes 

normais do Português, de dois estados brasileiros, e encontraram diferença entre os 

dialetos no texto oral, e, assim como Trindade, Genaro e Dalston (1997), não 

encontraram diferença entre os sexos. 

Sweeney, Sell e O’regan (2004) avaliaram 70 crianças irlandesas (de quatro 

anos e 11 meses a 13 anos) com articulação, ressonância e voz normais, para 

normatização dos escores de nasalância durante a produção de uma amostra de 

fala padronizada. Não encontraram diferença significativa entre os sexos, mas sim 

entre os diferentes estímulos de fala. Raimundo (2007) também concluiu que os 

valores de nasalância variaram de acordo com as amostra de fala e que os valores 

médios obtidos das crianças com fissura labiopalatina e fala normal, foram 

semelhantes aos descritos na literatura em crianças normais falantes do português 

brasileiro. Okalidou et al. (2011) constataram que a língua grega não sofre influência 

do sexo dos indivíduos, porém tem menor nasalância que outras línguas já 

estudadas, como inglês, flamenco, espanhol e alemão. 

Park et al. (2014) estabeleceram os escores normativos de nasalância para 

coreanos (108 crianças, entre 7 e 11 anos, e 108 adultos, entre 18 e 29 anos) com 

articulação, ressonância, voz e audição normais e descobriram que o sexo e a idade 

influenciam os escores de nasalância dessa população. Já Kim et al. (2016) também 

constataram a influência do sexo na nasalância e encontraram diferenças entre os 

quatro dialetos chineses estudados. 

 

3.4 Nasalância e cirurgia ortognática 

 

A cirurgia ortognática modifica as estruturas do sistema craniofacial 

responsáveis pelas funções da fala e provoca mudança no volume e na área da 

hipofaringe (Jakobsone; Stenvik; Espeland, 2011; Park et al., 2012), da orofaringe 

(Mattos et al., 2011; Park et al., 2012; Karabekmez; Kleinheinz; Jung, 2015) e da 

nasofaringe (Haapanen et al., 1997; Harada et al., 2002; Jakobsone; Stenvik; 
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Espeland, 2011; Park et al., 2012; Karabekmez; Kleinheinz; Jung, 2015), cavidades 

importantes para ressonância. 

 Por esse motivo, os efeitos da cirurgia ortognática na articulação (Dalston; 

Vig, 1984; Bowers; Tobey; Shaye, 1985; Ruscello et al., 1986; Vallino, 1990; Ko et 

al., 1999; Ward et al., 2002; Janulewicz et al., 2004; Van Lierde et al., 2006; Hassan; 

Naini; Gill, 2007; O’Gara; Wilson, 2007), ressonância da fala e no funcionamento do 

EVF (Garber; Speidel; Marse, 1981; Dalston; Vig, 1984; Vallino, 1990; Haapanen et 

al., 1997; Ko et al., 1999; Harada et al., 2002; Trindade et al., 2003; Van Lierde et al., 

2003; Janulewicz et al., 2004; Niemeyer et al., 2005; Van Lierde et al., 2006; 

Chanchareonssok; Samman; Whitehill, 2006; Chanchareonssok; Whitehill; Samman, 

2007; O’Gara; Wilson, 2007; Chua et al., 2010; Pereira; Sell; Tuomainen, 2013) têm 

sido amplamente estudados. 

Os estudos que investigaram as alterações de fala decorrentes da cirurgia 

ortognática não apresentaram um consenso nos resultados (Hassan; Naini; Gill, 

2007). Alguns autores encontraram melhora automática da maioria ou de todos os 

erros articulatórios (Bowers; Tobey; Shaye, 1985; Ruscello et al., 1986; Vallino, 

1990; Ko et al., 1999; Janulewicz et al., 2004; O’Gara; Wilson, 2007), enquanto 

outros alegam que a correção da deformidade dentofacial não é suficiente para 

corrigir essas alterações (Dalston; Vig, 1984; Ward et al., 2002; Van Lierde et al., 

2006). 

Ruscello et al. (1986) avaliaram as características de fala de 20 sujeitos com 

deformidades dentofaciais variadas no pré e no pós-operatório de cirurgia 

ortognática e observaram mudanças positivas na articulação após a correção 

cirúrgica. Vallino (1990) estudou, dentre outros aspetos, a articulação da fala de 34 

sujeitos com deformidade dentofacial classe II e III (sem histórico de fissura 

lábio/palatina), antes e após a cirurgia ortognática e também observou melhora 

espontânea da articulação após a cirurgia. Já Van Lierde et al., (2006) realizaram 

um estudo com oito indivíduos com má oclusão classe II (sem histórico de fissura) 

visando determinar detalhadamente as características de ressonância, articulação e 

voz após osteotomia sagital com avanço mandibular e observaram que, após a 

cirurgia, a maioria dos pacientes mostrou um padrão articulatório idêntico (padrão 

normal ou perturbado) à condição pré-cirúrgica. Esses achados corroboram os de 

Dalton e Vig (1984), que avaliaram 40 mulheres adultas com deformidade 
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dentofacial classe II e III (sem histórico de fissura), antes e após a cirurgia 

ortognática, para determinar os efeitos sobre a fala e, do mesmo modo, constataram 

que as alterações articulatórias existentes no pré-operatório se mantiveram após a 

cirurgia. 

Relacionado às alterações na FVF e na nasalância da fala os estudos 

também apresentaram resultados inconsistentes ou contraditórios. À medida que 

alguns autores relataram que a cirurgia não traz prejuízos para fala ou nasalidade 

dos sujeitos (Garber; Speidel; Marse, 1981; Dalston; Vig, 1984; Vallino, 1990; 

Harada et al., 2002; Van Lierde et al., 2006; Kudo et al., 2014), outros apontaram 

que a osteotomia de avanço de maxila provoca mudança na área do EVF e, 

consequentemente, alteração na nasalidade e/ou nasalância (Haapanen et al., 1997; 

Ko et al., 1999; Ward et al., 2002; Trindade et al., 2003; Van Lierde et al., 2003; 

Janulewicz et al., 2004; Niemeyer et al., 2005; Chanchareonssok; Whitehill; 

Samman, 2007; O’Gara; Wilson, 2007; Chua et al., 2010; Pereira; Sell; Tuomainen, 

2013). 

Ward et al. (2002) avaliaram o impacto da má oclusão e da cirurgia 

ortognática nos padrões articulatórios e na nasalidade de cinco indivíduos com 

deformidades dentofaciais Classe II e III, antes e após a cirurgia ortognática de 

avanço de maxila, e os compararam com oito indivíduos controles. Os resultados 

mostraram padrões diferentes de alterações e apontaram aumento dos escores de 

nasalância, em 3 dos 5 casos, após a cirurgia. 

Trindade et al. (2003) avaliaram a nasalância de 29 sujeitos, com fissura 

labiopalatina reparada, no pré e pós-operatório de avanço de maxila para avaliar os 

efeitos da cirurgia e constaram que, em alguns pacientes com fissura reparada a 

cirurgia ortognática, com avanço de maxila, modifica, em longo prazo (após 6 

meses), a nasalância da fala. Janulewicz et al. (2004) confirmaram os achados de 

que pacientes com fissuras labiopalatinas, ou só de palato, estão predispostos à 

alteração da FVF após avanço da maxila, principalmente com a função borderline no 

pré-operatório. Igualmente, Pereira, Sell e Tuomainen (2013) concluíram que a 

osteotomia de maxila em indivíduos com fissuras, altera negativamente a FVF, 

provocando piora da hipernasalidade. Em contrapartida, esses achados não foram 

observados em indivíduos sem fissuras. 
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Diante do exposto, pode-se notar que os efeitos da cirurgia ortognática em 

pacientes com deformidades dentofaciais não estão claros na literatura, pois 

apresentam variações de acordo com as deformidades, tipos cirúrgicos e 

populações estudas. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Considerações Éticas 

 

O trabalho, assim como o “Termo de consentimento livre e esclarecido”, foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, de acordo com o 

processo HCRP nº 10870/2012 (ANEXO A). Todos os participantes concordaram e 

assinaram o referido termo e o estudo foi realizado baseado nos princípios éticos e 

legais que regem a pesquisa em seres humanos. 

 

4.2 Tipo de Estudo 

 

O presente estudo foi longitudinal, descritivo e observacional. 

 

4.3 Casuística 

 

Foram triados para este estudo 146 indivíduos. Destes, 91 voluntários, de 

ambos os sexos, com idade superior a 18 anos, alfabetizados e sem distinção de 

raça e nível socioeconômico, foram selecionados de acordo com critérios pré-

estabelecidos. No decorrer do estudo 9 indivíduos foram excluídos (Figura 1). 

 

4.3.1 Caracterização da amostra 

 

4.3.1.1 Grupo estudo 

 

Fizeram parte deste grupo 54 participantes, 23 indivíduos com deformidade 

dentofacial classe II (caracterizado por excesso de crescimento de maxila, associado 

ou não à retrognatia) com idade média de 29,4 anos (± 6,3), sendo 18 do sexo 

feminino e 5 do sexo masculino; e 31 indivíduos com deformidade dentofacial classe 

III (caracterizado por deficiência maxilar associado ou não à prognatia) com média 

de idade de 27,2 anos (± 8,1), 18 do sexo feminino e 13 do sexo masculino (Tabela 

1).
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      Fonte: Maturo (2017) 

Figura 1 - Fluxograma de distribuição da amostra 
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4.3.1.2 Grupo controle 

 

Compuseram este grupo 37 indivíduos, com média de idade de 25,3 anos (± 

6,5), 22 do sexo feminino e 15 do sexo masculino (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Distribuição da amostra quanto aos grupos, número de sujeitos, sexo e 

idade, no período pré-operatório 

GC = grupo controle; GII = deformidade dentofacial classe II; GIII = deformidade dentofacial classe III 
N = número de sujeitos 
D.P. = desvio padrão 

 

4.3.2 Critérios de inclusão 

 

Grupo estudo: indivíduos com deformidade dentofacial classe II 

(caracterizado por excesso de crescimento de maxila) e classe III (caracterizado por 

deficiência maxilar) isoladas, com indicação de correção cirúrgica para tal 

deformidade e planejamento cirúrgico envolvendo a maxila, e com idade superior a 

18 anos. Todos os participantes estavam em tratamento ortodôntico, antes e após a 

cirurgia, como procedimento habitual da rotina do Centro Integrado de Estudos das 

Deformidades da Face (CIEDEF). 

Grupo controle: indivíduos sem deformidade dentofacial e com idade 

superior a 18 anos. 

 

 

 

 

Grupos N Feminino    Masculino 

GC 

GII 

37 

23 

22 

18 

  15 

5 

    18 - 46         25.3           6.5 

    19 – 42             29.4           6.3 

GIII 31 18 13     18 – 46             27.2           8.1 

Sexo 

 

Idade 

 

Min. – Máx.     Média        D.P. 



34 

 

 

 

4.3.3 Critérios de exclusão 

 

Grupo estudo: indivíduos com obstrução nasal evidente na avaliação, 

histórico de perda auditiva, alterações cognitivas e/ou neuromusculares; cirurgias ou 

traumas de face prévios ou com planejamento cirúrgico que não envolvesse a 

maxila. Tais dados foram investigados e confirmados por meio de entrevista, 

avaliação clínica e consulta ao prontuário médico. 

Grupo controle: indivíduos com obstrução nasal crônica, histórico de perda 

auditiva, fissura labial e/ou de palato ou qualquer outra deformidade craniofacial, 

mesmo já reparada, com alterações de fala ou linguagem oral e com histórico de 

traumas ou cirurgias prévias em região cervicofacial. 

Este estudo envolveu voluntários de várias regiões do país, como pode ser 

visto na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Distribuição da amostra em porcentagem (%), quanto aos grupos (GC, 

GII e GIII) e estado de origem 

Estados 
GC 

(%) 

G II 

(%) 

G III 

(%) 

São Paulo 59,46 86,96 83,9 

Minas Gerais 40,54 13,04 6,5 

Rondônia 0 0 3,2 

Paraná 0 0 3,2 

Pará 0 0 3,2 

GC = grupo controle; GII = deformidade dentofacial classe II; GIII = deformidade dentofacial classe III 

 

4.4 Procedimentos 

 

Após concordância em participar da pesquisa e assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A e B), cada participante foi 

submetido individualmente a uma entrevista contendo dados de identificação, 

procedência e referente às alterações respiratórias, perda auditiva, realização de 
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cirurgias orofaciais, traumas de face, alterações na alimentação e na voz 

(APÊNDICE C). 

O grupo controle foi avaliado em apenas um período e o grupo estudo, em 

quatro períodos distintos: pré-operatório e pós-operatório I, II e III (Tabela 3). 

Caso o participante apresentasse obstrução nasal, decorrente de fator 

externo (gripe, alergia), no dia da avaliação, o exame era reagendado para não 

causar influência no resultado da nasometria. 

Os procedimentos foram realizados no Laboratório de Investigação do 

Sistema Estomatognático (LISE) e no Laboratório de Investigação de Voz e Fala 

(LIVF) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Durante as avaliações, os participantes permaneceram sentados em uma cadeira 

com encosto confortável e com os pés apoiados no chão. 

 

Tabela 3 – Variação do período de avaliação, em dias 

 

Classe II Classe III 

Períodos Variação (dias) Média (dias) Variação (dias) Média(dias) 

Pré-operatório 
1 a 139 45 1 a 140 45 

P.O. I 20 a 41 32 26 a 46 33 

P.O. II 81 a 115 93 88 a 126 98 

P.O. III 180 a 232 195 178 a 237 195 

 
P.O. = pós-operatório 

 

4.4.1 Avaliação clínica fonoaudiológica 

 

Foi avaliada a condição postural dos lábios, a posição da língua, a aparência 

do palato e a função de respiração de acordo com os itens do Protocolo de 

Avaliação Miofuncional Orofacial com escores (AMIOFE – de Felício; Medeiros; de 

Oliveira-Melchior, 2012) (ANEXO B). Avaliou-se também a morfologia da úvula e das 

tonsilas palatinas, a mobilidade do véu palatino, a ressonância e a inteligibilidade da 

fala (APÊNDICE D). 
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Em seguida, os participantes foram orientados a realizar higiene nasal com 

água e soro fisiológico, para então ser avaliado o fluxo aéreo nasal utilizando o 

Espelho Nasal Milimetrado de Altmann - Pró-Fono® (Figura 2), e realizado o teste de 

emissão de ar nasal durante a produção dos fonemas /s/, /f/ e /ʃ/, a repetição de 

palavras e das provas de sopro e sopro com a língua projetada (APÊNDICE D). O 

espelho foi higienizado e resfriado com algodão embebido em álcool 70% antes de 

cada avaliação, conforme instruções do fabricante. 

Esta avaliação foi baseada na avaliação clínica descrita por Genaro, 

Yamashita e Trindade (2009), para indivíduos fissurados, que possuem alterações 

frequentes de ressonância. 

 

4.4.2 Nasometria 

 

Para a avaliação da nasalância foi utilizado o Nasômetro II1, modelo 6400 

(KayPENTAX, New Jersey - USA) (Figura 3), equipamento não invasivo que avalia 

de forma objetiva a nasalidade da fala. Ele é equipado com um capacete contendo 

dois microfones separados por uma placa horizontal, que deve ser posicionada entre 

o lábio superior e o nariz. Portanto, um microfone fica direcionado à cavidade nasal 

e o outro à cavidade oral, captando assim, sinais dos componentes nasais e orais da 

fala. 

À medida que são lidos textos padronizados, apresentados na tela do 

computador, os sinais acústicos são filtrados, digitalizados e analisados por um 

software específico para nasometria. O cálculo da nasalância, realizado nas faixas 

de frequências de 300 e 600Hz, corresponde à razão numérica entre a energia 

acústica nasal e a energia acústica total (soma da energia nasal e oral) multiplicada 

por 100, pois a nasalância é expressa em porcentagem (%). Portanto, teoricamente, 

esta pode variar de 0 (ausência de som emergindo pelo nariz) a 100% (todo som 

emergindo pelo nariz). 

O estímulo utilizado para o exame foi a leitura de 5 frases, do português 

brasileiro, destituídas de sons nasais (ZOO-BR ou texto oral) e 5 frases, do 

português brasileiro, destituídas de consoantes de pressão e contendo alta 

porcentagem de consoantes nasais (NASAL2-BR ou texto nasal), como proposto por 

Trindade, Genaro e Dalston (1997; ANEXO C). Foram considerados para a análise, 

1
Equipamento concedido por Auxílio Pesquisa FAPESP, processo nº 2006/04373. 
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os valores médios da nasalância da primeira emissão tecnicamente aceitável de 

cada palavra que constitui cada frase, ou seja, produzidas sem erros e dentro do 

limite de intensidade aceita pelo aparelho. Os valores de normalidade adotados 

foram, o limite máximo de 27% para o texto oral e o mínimo de 43% para o nasal 

(Trindade et al., 2003; Genaro; Yamashita; Trindade, 2009). 

Antes de cada exame foi realizada a calibração do nasômetro, com fonte 

sonora do próprio aparelho, assim como sua higienização utilizando álcool 70%. 

 

Figura 2 – Espelho Milimetrado de Altmann - Pró-Fono® 

 
Fonte: Maturo (2017) 

 

Figura 3 – Instrumento para mensuração da nasalância 

      

A. Nasômetro II mod. 6400, KayPENTAX
®
; B. Exame de nasometria. 

Fonte: Maturo (2017) 

 

4.4.3 Tratamentos realizados 

 

Os participantes foram submetidos ao tratamento de cirurgia ortognática de 

acordo com sua deformidade e conforme programação da equipe do CIEDEF 

(Tabela 4). 

A B 
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Tabela 4 – Distribuição da amostra quanto aos grupos (GII e GIII) e 

procedimentos/técnicas cirúrgicas 

Técnica cirúrgica G II G III 

Le fort I (avanço) 

 

Le fort I (avanço e intrusão) 

 

0 

 

0 

4 

 

2 

Le fort I + mentoplastia 0 1 

Le fort I (avanço) + sagital de mandíbula  

 

Le fort I (avanço e intrusão) + sagital de mandíbula  

 

3 

 

4 

2 

 

1 

Le fort I (avanço) + sagital de mandíbula + mentoplastia 

 

Le fort I (intrusão) + sagital de mandíbula + mentoplastia 

 

Le fort I (avanço e intrusão) + sagital de mandíbula + mentoplastia 

 

4 

 

2 

 

1 

0 

 

0 

 

0 

Le fort I + sagital de mandíbula + mentoplastia + septoplastia 1 0 

Le fort I + sagital de mandíbula + septoplastia 1 0 

Le fort I (avanço) + vertical de mandíbula 

 

Le fort I (avanço e intrusão) + vertical de mandíbula 

 

0 

 

0 

3 

 

8 

Le fort I + vertical de mandíbula + septoplastia 0 1 

Le fort I + vertical de mandíbula + mentoplastia 0 1 

Total 16 23 

GII = grupo deformidade dentofacial classe II; GIII = grupo deformidade dentofacial classe III 

 

Todos os participantes foram acompanhados e realizaram atendimento 

fonoaudiológico (terapia miofuncional orofacial), como procedimento padrão do 

CIEDEF, mas nenhum teve como enfoque a terapia de ressonância da fala (Tabela 

5). 
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Tabela 5 – Porcentagem de sujeitos que realizaram fonoterapia de acordo com os 

grupos (GII e GIII) e procedimentos fonoterápicos, no período pós-

operatório 

Exercícios 
G II 

(%) 

G III 

(%) 

Termoterapia / Massagem / Orientação sobre alimentação 100 100 

Movimentos mandibulares espontâneos 100 100 

Movimentos mandibulares com tração 18,8 18,2 

Exercícios para língua 43,8 59,1 

Exercícios para lábios 31,3 9,1 

Estimulação da sensibilidade orofacial 75 50 

Treino da mastigação 43,8 54,6 

Treino da deglutição 12,5 27,3 

GII = grupo deformidade dentofacial classe II; GIII = grupo deformidade dentofacial classe III 

 

4.5 Análises estatísticas 

 

Foi realizado o teste estatístico de Análise de Variância (ANOVA) - two-way 

para analisar os fatores grupo e sexo e sua interação. 

Para verificar a distribuição dos sexos nos grupos controle (GC), 

deformidade dentofacial classe II (GII) e classe III (GIII), foi utilizado o teste Qui-

quadrado. 

Para analisar os escores de nasalância nos quatro períodos de avaliação, 

foram considerados apenas os indivíduos dos grupos GII e GIII que tinham avaliação 

nasométrica em todos os períodos. Para essa análise foi realizado o teste estatístico 

ANOVA two-way, para medidas repetidas, e o pós-teste de Tukey HSD. 

O software utilizado para as análises foi o JMP – Pró 10.0 (SAS – Institute; 

Cary - North Carolina,USA) e foram consideradas diferenças significantes de p<0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

Os valores médios e os desvios-padrão dos escores de nasalância dos 

indivíduos controles e com deformidades dentofaciais classe II e III, estão listados na 

Tabela 6. Como pode ser observado, no período pré-operatório, os grupos 

apresentaram médias dentro dos valores de normalidade, de acordo com os valores 

de referência (máximo de 27% para o texto oral e mínimo de 43% para o nasal). 

 

Tabela 6 – Valores médios e desvio padrão de nasalância (%) dos grupos Controle, 

Classe II e Classe III no pré-operatório 

GC = grupo controle; GII = deformidade dentofacial classe II; GIII = deformidade dentofacial classe III 
N = números de sujeitos 

 

Para análise dos fatores grupo e sexo, no texto nasal, não houve interação 

(p=0,50) nem diferenças entre os valores de nasalância para esses fatores 

analisados (p=0,22 e p=0,93). Da mesma forma, não houve interação entre os 

fatores grupo e sexo para o texto oral (p=0,89), porém, o fator sexo apresentou 

diferença significativa nos valores de nasalância (p=0,04). O teste t de Student 

apontou valores maiores no sexo feminino (p= 0,041). Esses dados podem ser 

verificados na Tabela 7. 

 

 

 

 

 

 

  Nasalância (%)  

 GC G II GIII 

Texto N = 37 N = 23 N = 31 

Nasal 48.1 (5.9) 48.9 (6.7) 45.4 (9.7) 

Oral 12.0 (5.3) 14.9 (7.0) 10.6 (5.4) 
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Tabela 7 – Influência e interação dos fatores grupo e sexo nos valores médios de 

nasalância para os textos nasal e oral 

 Texto Nasal Texto oral 

Fatores Razão F p-valor Razão F p-valor 

Grupo 1,55 0,22 2,02 0,14 

Sexo 0,01 0,93 4,35 0,04*# 

Grupo*Sexo 0,70 0,50 0,11 0,90 

ANOVA two-way - *Valores estatisticamente significantes (p < 0,05); #Teste t de Student - Feminino > 
masculino 

 

Devido à influência apresentada pelo fator sexo foi aplicado o teste Qui-

quadrado, para analisar a distribuição dos sexos nos grupos. O teste mostrou 

proporção semelhante de homens e mulheres nos três grupos (Tabela 8), por esse 

motivo, os sexos foram agrupados para as demais análises. 

 

Tabela 8 – Relação da proporção dos sexos nos grupos 

 Feminino (%) Masculino (%)   

Grupos   Qui-quadrado p-valor 

GC 59,46 40,54 

2,824 0.2437 GII 78,26 21,74 

GIII 58,06 41,94 

Teste Qui-quadrado – valores significantes p<0,05. 
GC= controle; GII = deformidade dentofacial classe II; GIII = deformidade dentofacial classe III 

 

Para análise de variância dos períodos de avaliação foram incluídos somente 

os indivíduos que possuíam a avaliação nasométrica nos quatro períodos (pré-

operatório e pós-operatórios I, II e III). Sendo assim, 14 indivíduos compuseram o 

grupo GII e 19, o GIII. 

A tabela 9 demonstra que os fatores grupo e tempo, não mostraram interação 

nos textos nasal (p=0,12) e oral (p=0,15). O fator grupo não mostrou influência sobre 

os valores de nasalância para ambos os textos (nasal p=0,81 e oral p=0,14), já o 

fator tempo, mostrou diferença estatística para o texto oral (p=0,02). 
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Tabela 9 – Influência e interação dos fatores grupo e tempo nos valores médios de 

nasalância para os textos nasal e oral 

 Texto Nasal Texto oral 

Fatores Razão F p-valor Razão F p-valor 

Grupo 
0,06 0,81 0,52 0,48 

Tempo 1,85 0,14 3,49 0,02* 

Grupo*Tempo 1,55 0,21 1,80 0,15 

ANOVA two-way para medidas repetidas - *Valores significantes (p < 0.05) 

 

Foi constatada diferença significante no texto oral, entre os períodos pré-

operatório e pós-operatório III, por meio do teste t de Student (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Valores médios e desvios padrão de nasalância (%) dos grupos Classe 

II e Classe III, nos diferentes períodos de avaliação nasométrica 

  Nasalância (%)  

 Texto Nasal  Texto Oral  

 Pré-op  P.O. I P.O. II P.O. III p-valor Pré-op P.O. I  P.O. II  P.O. III p-valor 

GII (N=14) 48 (6) 46 (7) 46 (7)  50 (9) 

0.14 

14 (8)A 13 (6)AB 14 (9)AB 17(11)B 

0.01* 

GIII (N=19) 44 (9) 48 (12) 47 (8) 48 (10) 11 (5)A 16 (8)AB 13 (7)AB 14 (8)B 

*ANOVA two-way para medidas repetidas; post-test Tukey HSD - Valores significantes (p < 0.05). 
Médias seguidas de letras diferentes diferem estatisticamente. 
GII = deformidade dentofacial classe II; GIII = deformidade dentofacial classe III 
Pré-op. = pré-operatório; P.O.I = pós-operatório aproximado de 1 mês; P.O.II = pós-operatório 
aproximado de 3 meses; P.O.III = pós-operatório aproximado de 6 meses. 
N = números de sujeitos 
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6. DISCUSSÃO 

 

A nasalância, correlato acústico da nasalidade, é uma grandeza física que 

corresponde à quantidade relativa de energia acústica emitida pela cavidade nasal 

durante a fala (Fletcher, 1976). Inúmeros fatores podem influenciá-la, como por 

exemplo, sexo do indivíduo, tamanho e formato das cavidades nasal e oral, 

deformidades dentofaciais e cirurgias bucomaxilares. 

As deformidades dentofaciais são caracterizadas por alterações na relação 

maxilomandibular e podem trazer como consequência, a modificação no tamanho e 

configuração da cavidade oronasal. Sendo assim, indivíduos com alterações 

dentoesqueléticas estão mais propensos a terem alterações de nasalidade. 

No presente estudo não foram encontradas diferenças significativas nos 

valores de nasalância entre os grupos GC, GII e GIII, no período pré-operatório. Os 

valores médios apresentados estão dentro dos padrões de normalidade, mostrando 

que, de um modo geral, as alterações anteroposteriores da relação 

maxilomandibular e consequentemente do espaço aéreo faríngeo, não afetaram a 

nasalidade de fala desses indivíduos. Talvez a dimensão da deformidade dentofacial 

possa influenciar nos valores de ressonância, ou seja, não basta ter a deformidade, 

mas deve-se considerar sua gravidade. 

Alguns autores relatam que entre as deformidades dentofaciais há uma 

variação das dimensões faríngeas das vias aéreas superiores. Kirjavainen e 

Kirjavainen (2007) avaliaram as estruturas aéreas superiores de 40 crianças 

saudáveis com má oclusão classe II, divisão 1, tratadas com aparelho ortopédico 

extrabucal (com apoio na cervical) e compararam com a cefalometria de 80 crianças 

controles, com relação molar classe I. Concluíram que, antes do tratamento, as 

crianças com a má oclusão classe II divisão 1, mesmo sem retrognatia, 

apresentaram a nasofaringe igual ou até maior que os controles, porém, a oro e 

hipofaringe eram mais estreitas. 

Grauer et al. (2009) analisaram o volume e formato da via aérea faríngea, por 

meio de tomografia computadorizada cone-beam, fotografia facial e radiografia 

cefalométrica lateral, de 62 pacientes com deformidades dentofaciais (21 classe I, 21 

classe II e 21 classe III, entre 17-46 anos) e também encontraram volume menor nos 

pacientes classe II esquelética, além de diferença na orientação e formato das vias 
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aéreas entre classe II e classe III. Kim Y-J et al. (2010) e El e Palamo (2011) 

igualmente observaram que em pacientes com retrognatia o volume total das vias 

aéreas foi menor, comparado a sujeitos sem deformidades. 

Alves Jr et al. (2012) evidenciaram que as dimensões do espaço aéreo 

faríngeo em crianças com relação de crescimento maxilomandibular balanceada é 

maior que em crianças com deficiência de crescimento anteroposterior de 

mandíbula. Já Hong et al. (2011) examinaram 31 adultos com má-oclusão classe III 

esquelética, compararam com 29 adultos com oclusão classe I e concluíram que o 

volume superior do espaço faríngeo é maior em pacientes com má-oclusão classe III 

esquelética, e que esse aumento de volume está correlacionado com medidas que 

caracterizam a posição anteriorizada da mandíbula. Martin, Muelas e Viñas (2011) 

também compararam pacientes, caucasianos saudáveis, com má-oclusão classe III 

(N=71) com pacientes com oclusão ideal (N=90), e uma das conclusões foi que a 

dimensão da faringe é maior em pacientes classe III. 

Em outro estudo realizado por El e Palamo (2013), os autores confirmaram 

que sujeitos com deformidade dentofacial classe II, por retrognatia de mandíbula, 

apresentam menor volume das vias aéreas naso e orofaríngea, principalmente, 

quando comparados com sujeitos com deformidade dentofacial classe III, devido à 

prognatia. Castro-Silva et al. (2015) avaliaram o espaço aéreo faríngeo de 60 

pacientes adultos saudáveis, com deformidade dentofacial classes I, II e III, por meio 

de tomografia computadorizada cone-beam, avaliação clínica e cefalométrica. Os 

resultados mostraram concordância que a média do volume e área do espaço aéreo 

faríngeo, em pacientes classe III, foi estatisticamente maior, comparado a pacientes 

classe I e II. Houve também uma diferença significativa para os valores de volume 

entre os pacientes classes I e II, sendo maior para os classe I. 

Apesar do volume e da área do espaço aéreo faríngeo serem influenciados 

pelos diferentes padrões das más oclusões esqueléticas (Kirjavainen; Kirjavainen, 

2007; Grauer et al., 2009; Kim Y-J et al., 2010; Martin; Muelas; Viñas, 2011; Hong et 

al., 2011; Alves Jr et al., 2012; El; Palamo, 2011, 2013; Castro-Silva et al., 2015) e 

poderem influenciar as características da nasalidade, isto não foi observado neste 

estudo. 

A grande maioria dos sujeitos, nos três grupos, apresentou respiração nasal 

no período pré-operatório. Alves et al. (2008) compararam as dimensões do espaço 
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aéreo faríngeo de 60 sujeitos respiradores nasais, 30 classe II e 30 classe III, e 

concluíram que o espaço aéreo superior desses pacientes não diferiram 

estatisticamente entre os padrões esqueléticos classe II e III. Esse fato pode 

justificar não ter havido diferença dos escores de nasalância entre os grupos GC, GII 

e GIII. Pode-se supor ainda que há uma adaptação no mecanismo de funcionamento 

das estruturas velofaríngeas, em conformidade com as alterações dentoesqueléticas 

anteroposteriores, não causando prejuízo na sua função. 

Analisando os dados do texto oral na Tabela 7, o sexo foi apontado como um 

fator de influência da nasalância, indicando valores mais altos nas mulheres, porém, 

a proporção dos sexos verificada nos três grupos foi semelhante (Tabela 8). 

Valores maiores de nasalância do sexo feminino são evidenciados por vários 

estudos na literatura (Suguimoto; Pegoraro-Krook, 1996; Rochet et al, 1998; Di 

Ninno et al., 2001; Van Lierde et al., 2001; Mishima et al., 2008; Karakoc et al., 2013; 

Park et al., 2014; Kim et al., 2016). Suguimoto e Pegoraro-Krook (1996) avaliaram a 

nasalância de 80 adultos falantes normais do português brasileiro, pela leitura de 

textos nasais e textos orais, e observaram que a nasalância do sexo feminino foi 

maior que a do masculino, para o texto nasal. Van Lierde et al.(2001) pesquisaram o 

valor de nasalidade de 58 jovens adultos falantes normais do holandês e os 

resultados apontaram, igualmente, as mulheres como tendo maior nasalância que os 

homens, no conjunto nasal. 

Di Ninno et al. (2001) avaliaram a nasalância de 180 indivíduos falantes 

normais do português brasileiros, sem deformidade dentofacial ou outras anomalias, 

e também observaram que os valores de nasalância do sexo feminino foram 

maiores. Mishima et al. (2008) encontraram valores maiores nas mulheres em todos 

os estímulos testados na língua japonesa, assim como Kim et al. (2016), que 

também encontraram diferenças em todos os estímulos testados no mandarim, 

sendo os valores maiores de nasalância para sexo feminino. 

Apesar das mulheres apresentarem valores mais altos de nasalância, o sexo 

não foi considerado fator influenciador neste estudo, pois tal fator mostrou-se 

igualmente presente nos 3 grupos. 

O fato das mulheres apresentarem valores mais altos de nasalância pode ser 

atribuído às diferenças no mecanismo do EVF e no comprimento do trato vocal, 

existentes entre homens e mulheres (Van Lierde et al., 2001; Van Lierde et al., 2003; 
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Mishima et al., 2008; Okalidou et al., 2011; Abou-Elsaad et al., 2012; Kummer, 

2013). Já a diferença encontrada entre os estímulos, oral no presente estudo e nasal 

nos de Suguimoto e Pegoraro-Krook (1996) e de Van Lierde et al. (2001), pode ser 

atribuída às variações das dimensões das vias aéreas superiores encontradas nas 

deformidades dentofaciais. 

Dos 54 indivíduos participantes com deformidades dentofaciais, 33 receberam 

intervenção cirúrgica durante o período do estudo, sendo submetidos ao avanço de 

maxila, pela técnica Le Fort I, associado ou não a osteotomia de mandíbula e/ou 

mento, e por técnicas cirúrgicas adequadas de acordo com o planejamento prévio. 

Os efeitos da cirurgia ortognática, com avanço de maxila (Le fort I) e/ou 

movimentação da mandíbula, mostrou-se presente nos escores de nasalância do 

texto oral. A média dos valores no período P.O. III apresentou aumento significante, 

porém, ainda se manteve dentro dos padrões de normalidade. Kudo et al. (2014) 

encontraram resultados semelhantes e atribuíram o ocorrido ao fato de pacientes 

com deformidades dentofaciais, sem fissuras de lábio e/ou palato, possuírem um 

alto grau de adaptação da região faríngea após o avanço de maxila. Portanto, a 

cirurgia teve efeito significativo na nasalância da fala, contudo, não alterou as 

características da nasalidade dos indivíduos avaliados. Esses achados corroboram 

os de Dalston e Vig (1984), Zemann et al. (2006), Pereira, Sell e Tuomainen (2013) 

e Kudo et al. (2014). 

De acordo com a literatura o avanço de maxila modifica o espaço 

nasofaríngeo, envolvido na ressonância da fala, e as cirurgias na mandíbula afetam, 

principalmente, o espaço hipofaríngeo. Mattos et al. (2011), após revisão de 

literatura, afirmaram que a cavidade orofaríngea diminui significativamente com o 

recuo da mandíbula e discretamente, com a cirurgia bimaxilar pra correção da classe 

III esquelética, enquanto aumenta com a cirurgia de avanço maxilomandibular. 

Alguns autores ainda relatam que o avanço de maxila traz prejuízo para a 

FVF (Haapanen et al., 1997; Ko et al., 1999; Ward et al., 2002; Trindade et al., 2003; 

Van Lierde et al., 2003; Janulewicz et al., 2004; Niemeyer et al., 2005; 

Chanchareonssok; Whitehill; Samman, 2007; O’Gara; Wilson, 2007; Chua et al., 

2010; Pereira; Sell; Tuomainen, 2013) e consequentemente, alteração de 

ressonância. De acordo com Ilg (1999), nos casos de avanço de maxila, existe um 
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deslocamento anterior do palato mole, o que pode prejudicar o selamento posterior 

do véu palatino, causando a incompetência velofaríngea. 

Em pacientes com fissura labiopalatina reparada a deterioração da FVF é 

bem evidenciada. Haapanen et al. (1997) relatam que o avanço de maxila causa um 

pequeno, mas significativo, prejuízo no FVF e piora os escores de nasalância no 

pós-operatório de pacientes com fissura labiopalatina prévia. Ko et al. (1999) 

afirmaram que o efeito do avanço de maxila na fala pode ter benefícios na melhoria 

da articulação, mas compromete o fechamento velofaríngeo, pois aumenta a 

distância da nasofaringe. Em outro estudo, feito pelos mesmos autores no mesmo 

ano, envolvendo sujeitos com vários tipos de fissuras e submetidos ao avanço de 

maxila por distração osteogênica, eles concluiram que o aumento da profundidade 

da nasofaringe pode comprometer o fechamento velofaríngeo, piorando a 

hipernasalidade. 

Ward et al. (2002) avaliaram cinco indivíduos com deformidades dentofaciais 

classes II e III, antes e após a cirurgia ortognática de avanço de maxila, e os 

compararam com oito indivíduos controles. Os resultados apontaram piora da 

nasalidade após a cirurgia. Trindade et al. (2003) avaliaram a nasalância de 29 

sujeitos com fissura labiopalatina reparada, no pré e pós-operatório de avanço de 

maxila, e constaram que, nesses pacientes, o avanço de maxila aumenta a área 

velofaríngea e piora, em longo prazo, a nasalância. Confirmando esses achados, 

Janulewicz et al. (2004) evidenciaram que pacientes com fissuras labiopalatinas ou 

só de palato, são predispostos à alteração da FVF após avanço da maxila, 

principalmente, com a função borderline no pré-operatório. 

Niemeyer et al. (2005) verificaram as modificações da ressonância da fala, 

após avanço de maxila, em 42 sujeitos (24 homens e 18 mulheres) com fissura 

labiopalatina reparada e com presença de deformidade dentofacial, caracterizada 

por mordida cruzada anterior associada ou não com mordida cruzada posterior. Com 

os resultados, sugerem que a cirurgia ortognática em sujeitos com fissura palatina 

pode interferir na ressonância, causando ou aumentando o grau de hipernasalidade. 

Igualmente, O’Gara e Wilson (2007) relataram que sujeitos com fissuras 

lábio/palatinas ou com FVF borderline, podem ter uma deterioração da FVF após 

cirurgia de maxila. 
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A literatura aponta também efeitos diferentes da cirurgia ortognática 

comparando pacientes com e sem fissuras labiopalatinas, como observado nos 

estudos de Pereira, Sell e Tuomainen (2013) e Kudo et al. (2014). Pereira, Sell e 

Tuomainen (2013) avaliaram os efeitos do avanço de maxila em sujeitos com e sem 

fissura labiopalatina e concluíram que, em pacientes fissurados há um impacto 

negativo na ressonância nasal e no funcionamento do EVF, já em sujeitos não 

fissurados o avanço não causou efeito sobre a ressonância ou o funcionamento do 

EVF. Kudo et al (2014) avaliaram as mudanças na fala e no espaço faríngeo após 

avanço de maxila em pacientes com e sem fissura de palato. Observaram que a 

nasalância dos sujeitos com fissura teve uma piora temporária após a cirurgia, 

enquanto que a nasalância dos sujeitos não fissurados, não sofreu alteração. 

Em outros estudos com pacientes com deformidade dentofacial e sem 

fissuras de lábio e/ou palato resultados semelhantes foram encontrados. Dalston e 

Vig (1984) investigaram os efeitos da cirurgia ortognática em 40 mulheres adultas e 

observaram que não houve diferença na FVF, tanto no pré como no pós-operatório. 

Mas observaram que a diminuição da resistência nasal e o equilíbrio da ressonância 

oronasal, devido ao reposicionamento da maxila, mostrou correlação, porém, essa 

mudança não foi notada como alteração de nasalidade (hipo ou hipernasal). 

Van Lierde et al. (2006) relatam que a cirurgia de avanço mandibular pela 

osteotomia sagital bilateral do ramo da mandíbula não teve impacto nas 

características da nasalidade, nem nos valores de nasalância, e atribuíram os 

resultados à competência da válvula velofaríngea desses sujeitos no pré-operatório. 

Zemann et al. (2006) analisaram os efeitos da cirurgia bimaxilar em 20 

indivíduos, não fissurados e com fala normal, e concluíram que todos os sujeitos 

mostraram mudanças nos valores de nasalância no pós-operatório de 6 semanas, 

porém, os valores obtidos não tiveram impacto significante nas características da 

nasalidade da fala. 

A diferença na nasalância, evidenciada, este estudo, apenas no texto oral, 

pode ser relacionada ao aumento da cavidade de ressonância oronasal após o 

avanço de maxila. Pegoraro-Krook et al. (2006), Birkent et al. (2009) e Kim et al 

(2013) relatam que o volume e o tamanho da cavidade nasal podem influenciar os 

valores de nasalância, sendo assim, justifica os resultados encontrados neste 

estudo. 
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Para o presente estudo, foram incluídos apenas pacientes com algum grau de 

alteração em maxila e que foram submetidos, obrigatoriamente, à cirurgia de maxila, 

combinada ou não à osteotomias de mandíbula. 

A maioria dos pacientes, no pré-operatório, apresentava FVF adequada, de 

acordo com os valores nasométricos, ocasionando a manutenção da classificação 

da nasalidade. Todavia, numa análise individual, os poucos pacientes que 

apresentavam hipernasalidade prévia mostraram piora dos escores na avaliação 

final do pós-operatório e, os que apresentavam hiponasalidade tiveram uma discreta 

melhora ou mantiveram os escores. Talvez, se para a análise dos dados, os 

indivíduos tivessem sido separados de acordo com a classificação da nasalidade 

e/ou o tipo de cirurgia realizada, os resultados poderiam ser diferentes. Entretanto, 

devido a grande variedade de procedimentos cirúrgicos realizados além do avanço 

de maxila, a amostra de sujeitos em cada grupo seria pequena, tornando a análise 

dos resultados pouco confiável. 

Dessa maneira, sugerem-se novos estudos, com uma amostra maior de 

indivíduos, para avaliar e compreender os efeitos dos diferentes procedimentos 

cirúrgicos na nasalância da fala. Contudo, os resultados do presente estudo levam 

um alerta para a equipe de cirurgia ortognática, para que conste, no planejamento 

ou preparo cirúrgico, a investigação da ressonância da fala, mesmo que o caso não 

evidencie uma insuficiência ou disfunção velofaríngea. Justifica-se assim, a 

importância da presença de um fonoaudiólogo na equipe, para que atue em 

avaliações e nas discussões conjuntas do planejamento dos casos. 
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7. CONCLUSÕES 

 

A média dos valores de nasalância, tanto dos indivíduos com deformidade 

dentofacial classe II quanto dos indivíduos classe III, está dentro dos padrões de 

normalidade estabelecidos para a pesquisa (máximo de 27% para o texto oral e 

mínimo de 43% para o nasal), portanto: 

 O tipo da deformidade dentofacial parece não afetar a nasalância dos 

indivíduos. 

No pós-operatório as médias dos valores de nasalância se mantiveram dentro 

dos padrões de normalidade, porém, houve um aumento significativo nos escores do 

texto oral, ou seja: 

 A cirurgia ortognática provocou efeito na nasalância de fala, no período de 6 

meses, para o texto oral, porém, não provocou alteração nas características da 

nasalidade de fala. 
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ANEXO B – Itens utilizados do Protocolo de Avaliação Miofuncional Orofacial com 

Escores – AMIOFE (de Felício; Medeiros; de Oliveira-Melchior, 2012) 
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ANEXO C – Frases para avaliação nasométrica (Trindade; Genaro; Dalston, 1997) 

 

 

Texto Oral [ZOO-BR] 

Papai caiu da escada. 

Fábio pegou o gelo. 

O palhaço chutou a bola. 

Tereza fez pastel. 

A árvore dá frutos e flores. 

 

 

Texto Nasal [NASAL2-BR] 

 

Aninha ama o alemão. 

O anão melou a mão. 

A lenha molhou a lama. 

O leão unhou o ninho. 

O nenê mamou na mamãe. 

 




