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RESUMO 

Alves TCNV. Análise da produção da fala nas correções cirúrgicas da deformidade 

dentofacial [tese]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, 

Universidade de São Paulo; 2008. 

 

A fala de indivíduos com mordida cruzada anteroposterior e fissura labiopalatina 
reparada, antes e após a cirurgia ortognática, foi investigada quanto à: alteração do 
ponto articulatório (presença e tipo) dos diferentes grupos de fonemas; porcentagem 
e severidade do comprometimento; e associação com os aspectos estrutural, motor e 
sensorial. Avaliou-se 20 jovens, antes e 13 após a cirurgia, analisando: a fala (após 5 
juízas verificarem as alterações do ponto articulatório) obtendo a porcentagem de 
consoantes corretas (PCC); a sensibilidade (estesiômetro Semmes-Weinstein - SORRI) 
e mobilidade (escores de 6 a 18) de lábios e língua; e a audição (limiar do SRT e perda 
auditiva nas freqüências baixas, médias e altas). Antes da cirurgia, a mediana da PCC 
(n=20) era 23% (15% em palatais), com comprometimento severo na maioria, 
passando para 69% (n=13) após a cirurgia (31% em palatais), havendo melhora na 
fala (p=0,001, N=13), com redução da severidade do comprometimento (p=0,002). 
Quanto maior o trespasse horizontal negativo antes da cirurgia, menor a PCC 
(p=0,019) e menor a porcentagem de melhora após a cirurgia (p=0,002). Os 
indivíduos avaliados apresentaram, antes da cirurgia: comprometimento severo da 
fala, com alteração do ponto articulatório especialmente dos fonemas labiodentais, 
linguodentais, e alveolares (principalmente ponto bilabial, interdental e ceceio); após 
a cirurgia verificou-se modificação significante na porcentagem e severidade do 
comprometimento da fala, evidenciada nos linguodentais, alveolares e labiodentais e 
rara variação no tipo de alteração; houve associação entre o aspecto estrutural e a 
PCC pré-cirúrgica, e entre o aspecto estrutural e o aumento pós-cirúrgico da PCC. 
 
 
Descritores: transtornos da articulação da fala, cirurgia maxilofacial, fissura palatina, 
sistema estomatognático, avaliação. 

 

 
 

 



 



 

ABSTRACT 

Alves TCNV. Analysis of speech production in surgical corrections of dentofacial deformities 

[thesis]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade 

de São Paulo; 2008. 

 

The speech of individuals with anteroposterior crossbite and repaired cleft lip and 
palate, before and after orthognathic surgery, was evaluated as to alteration in the 
articulation point (presence and type) of the different groups of phonemes; 
percentage and severity of the disorder; and association with structural, motor and 
sensorial aspects. Twenty young individuals were evaluated before and 13 after 
surgery, for analysis of: speech (after 5 examiners analyzed alterations in the 
articulation point) for achievement of the percentage of correct consonants (PCC); 
sensitivity (esthesiometer Semmes-Weinstein - SORRI) and mobility (scores from 6 to 
18) of the lips and tongue; and hearing (Speech Reception Threshold) and hearing loss at 
low, medium and high frequencies). Before surgery, the median of the PCC (n=20) 
was 23% (15% in palatal), with severe disorder in most, changing to 69% (n=13) after 
surgery (31% in palatal), with an improvement in speech (p=0.001, n=13) and 
reduction in the severity of disorder (p=0.002). The greater the negative overjet 
before surgery, the lower was the PCC (p=0.019) and the lower was the percentage of 
improvement after surgery (p=0.002). Before surgery, the evaluated subjects 
presented severe speech impairment with alterations in the articulation point, 
especially of labiodental, dental and alveolar phonemes (especially bilabial point and 
interdental and lisp); after surgery, there was significant improvement in the 
percentage and severity of speech impairment, evidenced in dental, alveolar and 
labiodental phonemes, with rare variation in the type of alteration; there was 
association between the structural aspect and the preoperative PCC, and between the 
structural aspect and the postoperative increase in the PCC. 
 
 
Key words: speech articulation disorders, maxillofacial surgery, cleft palate, 
stomatognathic system, evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Fonoaudiologia é a ciência da Saúde que tem a fala como um de seus objetos 

de estudo. Essa função, exclusiva dos seres humanos, consiste na forma mais 

aprimorada de comunicação. Para tanto, necessita ser produzida de maneira correta, 

uma vez que qualquer alteração na fala, mesmo leve, pode dirigir uma atenção 

indesejada ao falante ou distrair a atenção do ouvinte, algumas vezes afetando a 

comunicação com ouvintes não familiares ou em tópicos não familiares de 

conversação (O’Gara e Wilson, 2007). Como citado por Marchesan (2005b), as 

pequenas alterações de fala não devem ser consideradas como problemas menores, 

pois podem ter, para o indivíduo que as apresenta, significados diferentes da 

impressão que temos sobre sua alteração. 

 Por tratar-se de um processo complexo, a fala necessita de uma seqüência 

bem organizada e integrada de eventos neuromotores, o que torna fundamental a 

integridade anátomo-fisiológica de todas as estruturas envolvidas. A programação e 

execução da fala envolvem o sistema nervoso central (área de Broca, córtex motor, 

trato piramidal e extrapiramidal, núcleos subcorticais, tronco cerebral e cerebelo) e o 

sistema nervoso periférico, com o V, o VII, o IX, o X e o XII pares cranianos, que 

realizam a inervação sensorial e motora do sistema estomatognático (Murdoch, 1997), 

responsável pelo ato motor da fala. O sistema estomatognático é um conjunto de 

estruturas – grupos musculares esqueléticos, articulação temporomandibular, 

tendões, ligamentos, mucosa oral, dentes, ossos da face, destacando-se a maxila e a 

mandíbula – que desempenham funções comuns (Douglas, 2002). 

Tais estruturas necessitam estar em equilíbrio para possibilitar a harmonia 

estético-funcional da face (Berretin-Felix, Jorge e Genaro 2004). Esse equilíbrio pode 

ser quebrado por qualquer alteração nas estruturas desse sistema, sendo comum 

alterações ósseas e dentárias (Berretin-Felix, Jorge e Genaro 2004 e Felício 2004). 

Alterações que, além da má oclusão grave, envolvem desvios nas proporções faciais 

são denominadas deformidades dentofaciais, freqüentemente resultantes de uma 

interação complexa de fatores múltiplos que influenciam o crescimento e o 

desenvolvimento da maxila e da mandíbula (Proffit, 2003). Um desses fatores pode 
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ser a cirurgia para correção primária da fissura de lábio e palato. Essa correção é 

fundamental, devido ao comprometimento estético e funcional dessa malformação 

(Bertier, Trindade e Silva Filho 2007), mas pode levar à deficiência do crescimento da 

maxila (Wolford e Epker 1978, Bell, Proffit et al 1980, Silva Filho, Ramos e Abdo 1992, 

Genaro, Trindade Junior e Trindade 1994, Capelozza Filho, Normando e Silva Filho 

1996, Semb e Shaw 1998 e Suguimoto 2002).  

Mesmo após a correção primária, a fissura labiopalatina pode afetar a fala, 

sendo comum encontrar: hipernasalidade, emissão de ar nasal e fraca pressão intra-

oral, decorrentes diretamente da disfunção velofaríngea; golpe de glote, fricativa 

faríngea, entre outros, que ocorrem devido a mecanismos de compensação na 

presença de disfunção velofaríngea; e alterações de ponto articulatório, ligadas às 

deformidades dentofaciais, quando presentes (Golding-Kushner 2001 e Peterson-

Falzone et al 2006). 

Especificamente as alterações da fala ligadas à deformidade dentofacial em 

casos de fissura labiopalatina foram estudadas por Knak (2006), que encontrou troca 

do ponto articulatório em 100% dos indivíduos quando a fissura envolvia lábio e 

palato, e em 66,7% quando a fissura envolvia apenas o palato.  Segundo Golding-

Kushner (2001) e Peterson-Falzone et al (2006), esses casos geralmente apresentam 

inversão do ponto articulatório na produção dos fonemas /f/, /v/, que são 

realizados com o contato entre os dentes inferiores e o lábio superior. Peterson-

Falzone et al (2006) também encontraram alteração nos fonemas /s/ e /z/, além de 

protrusão de língua nos fonemas /t/, /d/, /n/. Outros autores observaram, 

independente da presença de fissura labiopalatina, em casos com retrusão da maxila, 

alteração de ponto articulatório dos fonemas /t/, /d/, /n/, /l/ e /s/, /∫/, /z/, /ʒ/. 

No primeiro grupo, observaram interposição anterior de língua e, no segundo, a 

língua posicionada entre os incisivos, ou lateralmente, entre os pré-molares, com 

escape de ar direcionado para as bochechas (Vallino 1990, Altmann e Vaz 1997 e 

Felício 1999).  

Observa-se, portanto, a nítida influência dos arcos dentários na fala (Andrade 

e Garcia, 2001), causando alterações de origem musculoesquelética (Zorzi 2005), que 

consistem em adaptações funcionais, desenvolvida para viabilizar a realização da 
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fala (Bianchini 1995 e Marchesan e Bianchini 1999). As alterações podem ser 

detectadas visual, auditiva, ou visual/auditivamente (Vallino 199 e Vallino e 

Tompson, 1993), e têm relação com a postura dos lábios e da língua, variando na 

dependência do tipo de deformidade dentária ou dentofacial (Vallino e Tompson 

1993, Hanson e Barrett 1995, Felício 1999, Gonzalez e Lopes 2000, Kasai e Portella 

2001, Ward et al 2002, Whitaker 2001 e Marchesan 2004). De acordo com Vallino e 

Tompson (1993), um tipo específico de deformidade dentofacial pode afetar a 

produção de fonemas particulares. Assim, não é possível generalizar as alterações de 

fala para qualquer tipo de deformidade. 

Na mordida cruzada anterior, deformidade que envolve o plano horizontal, os 

fonemas linguodentais /t/, /d/ e /n/ (González e Lopes 2000 e Alves e Genaro 

2005) e labiodentais /f/ e /v/ (Witzel, Ross e Munro 1980) são aqueles em que mais 

comumente foram encontradas alterações. Já quando há estreitamento do diâmetro 

transversal do palato (mordida cruzada posterior), o ponto articulatório dos fonemas 

alveolares (/s/, /z/, /l/ e /r/) e palatais (/∫/, /ʒ/, /λ/ e /η/) pode estar, uma vez 

que a língua, não conseguindo tocar o palato adequadamente, faz pressão no rebordo 

lateral das arcadas dentárias. Além disso, nesses casos, os movimentos da língua 

durante a articulação são quase sempre incoordenados, sendo os movimentos do 

ápice, muitas vezes, substituídos pelos do dorso (D’Agostino, 1987).  

Trabalhos que avaliaram as alterações da fala na mordida cruzada 

anteroposterior, que associa as alterações nos planos horizontal e transversal, são 

escassos. Segundo Opitz et al (1997), prejuízos nas funções orais ocorrem mais nos 

casos com alteração no plano horizontal (como a mordida cruzada anterior) e 

transversal (como a mordida cruzada posterior) do que nos casos de alteração no 

sentido vertical (como a mordida aberta). 

 Especificamente na mordida cruzada anteroposterior, em estudos anteriores, 

encontramos um índice alto de indivíduos com alterações na fala (Viana et al 2003, 

Niemeyer, Fukushiro e Genaro 2003 e Niemeyer 2004) em geral com 

comprometimento severo da mesma (Alves e Genaro 2007). O tipo de alteração 

apresentado por esses casos foi estudado por Whitaker (2001), que observaram, de 

uma forma geral, ponto articulatório interdental e ceceio.  
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Para que tais alterações sejam percebidas, há um mecanismo de feedback 

auditivo e tátil na produção da fala.   

O “sensor auditivo” é responsável pelo controle e monitoramento dos eventos 

verbo-acústicos, assim como pela articulação, sonorização, velocidade e ritmo de tais 

eventos (Mysak, 1988). A importância do sistema auditivo na articulação da fala está 

no mecanismo de retroalimentação auditiva, que permite ao indivíduo ter o retorno 

do que está falando, e assim monitorar possíveis erros, corrigindo-os quando 

necessário e possível (Mysak, 1988). Esse feedback auditivo, segundo Zemlin (2000), é 

a principal via pela qual monitora-se a produção da fala, realizando o controle da 

mesma quando os sensores fazem a amostragem de saída de um sistema, e 

comparam-na com a entrada. A diferença (sinal de erro) é utilizada para corrigir a 

entrada, para que a saída seja a desejada.  

Segundo Pavlovic (1989), para que a fala seja inteligível, o nível de pressão 

sonora da fala deve ser sempre superior ao limiar auditivo do ouvinte, em todas as 

freqüências, sendo a dificuldade de percepção dos sons da fala um dos fatores 

etiológicos dos distúrbios articulatórios. Isso ocorre porque há uma relação direta 

entre percepção da fala e alterações específicas na produção da mesma (Rvachew e 

Jamieson, 1989).  Além disso, os diferentes fonemas da fala são observados em faixas 

distintas de freqüências no audiograma (.Russo e Behlau (2003).  

O “sensor tátil”, segundo Mysak (1998), também assume uma grande 

importância sobre o controle e a monitoração da articulação. Esse mecanismo de 

feedback é a informação que recebe da a sensação tátil, referindo-se às sensações táteis 

que incluem a percepção de toque, mediada pelas terminações nervosas livres, que se 

situam próximo à superfície dos articuladores. Quando os receptores de toque são 

estimulados, a responsividade das células envolventes é estimulada. Deste modo, as 

sensações de toque alcançam o sistema nervoso central e são conduzidas aos centros 

de percepção sensorial no cérebro (Mysak, 1988). Os lábios e a parte anterior da 

língua são altamente dotados de receptores responsáveis pelo toque leve (Borden et 

al 1994).  

Esses receptores são denominados exteroceptores, receptores que captam 

modificações do ambiente extracorpóreo (Douglas, 2002) e são sensíveis ao tato, à 
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pressão, à temperatura e à vibração (Zemlin 2000). Os exteroceptores responsáveis 

pelo toque leve são os mecanorreceptores, que detectam as sensações de tato e 

pressão, que, embora sejam, freqüentemente, classificadas como sensações distintas, 

são detectadas pelos mesmos tipos de receptores, sendo a diferença que a sensação 

de tato resulta de estimulação dos receptores táteis na pele ou nos tecidos 

imediatamente abaixo da pele; já a sensação de pressão resulta da deformação de 

tecidos mais profundos (Guyton, 2006).  

Assim, o ato de falar pode gerar percepções de toque de várias maneiras, uma 

vez que os articuladores estão continuamente em contato uns com os outros, 

especialmente lábios e língua (Mysak, 1988). Porém, mesmo diante da influência dos 

feedbacks auditivo e tátil sobre a produção da fala, os estudos sobre a deformidade 

dentofacial – tendo foco na produção da fala – não realizam avaliação da 

sensibilidade (exterocepção) e audição, aspectos que devem ser abordados para uma 

compreensão adequada das relações entre deformidade dentofacial e produção da 

fala.  

As alterações de fala relacionadas à deformidade dentofacial podem persistir 

mesmo após a correção cirúrgica dessa deformidade, realizada por meio da cirurgia 

ortognática, quando o tratamento ortodôntico não é suficiente. Em indivíduos com 

fissura labiopalatina reparada, é comum o avanço de maxila, com osteotomia tipo Le 

Fort I, que envolve a secção da parte inferior da maxila, geralmente realizada em 

pacientes com notável discrepância anteroposterior ou horizontal (Wakumoto et al, 

1996).  

 Após a cirurgia ortognática ocorre uma mudança, em graus variados, na 

posição dos tecidos moles (Bianchini 1995). Porém, uma vez que essa mudança é 

repentina, o indivíduo pode continuar mantendo o esquema corporal antigo, 

fazendo-se necessário desenvolver um novo esquema para que as estruturas moles 

possam executar satisfatoriamente as funções desenvolvidas pelo sistema 

estomatognático (Marchesan e Bianchini 1999 e Kasai e Portela 2001). Antes, então, 

desse novo esquema ser incorporado, o indivíduo pode apresentar dificuldade em 

memorizar a nova imagem, e pode utilizar pontos inadequados durante a fala 

(D’Agostino, 1987).  
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Os estudos que investigaram as alterações de fala após a cirurgia ortognática 

apresentaram resultados inconsistentes ou contraditórios. Alguns autores 

encontraram adequação automática, da maioria ou de todos os fonemas alterados 

(Schwarz e Gruner 1976, Ruscello et al 1985, Kummer et al 1989, Wakumoto et al 

1996, Lee et al 2002, Janulewicz et al 2004 e Chanchareonsook, Samman e Whitehill 

2006), enquanto outros autores referiram que a correção da deformidade dentofacial 

nem sempre leva à correção das alterações determinadas por essas (Goodstein, 

Cooper e Wallace 1974, Dalston e Vig 1984, Ward et al 2002, Niemeyer 2004 e Van 

Lierde et al 2006).  

Apesar das controvérsias na literatura, sabe-se que o ponto articulatório 

alterado pode implicar em pressão da língua sobre as estruturas ósseas recém-

operadas, o que, por sua vez, pode contribuir para uma recidiva cirúrgica 

(D’agostino 1987, Marchesan e Bianchini 1999 e Ribeiro 1999). Dessa forma, a 

variabilidade nos resultados de fala dos casos submetidos à cirurgia ortognática, no 

que se refere à articulação, demonstra a necessidade de ser realizada, como rotina, a 

avaliação da fala antes e após a intervenção cirúrgica (Ward et al 2002 e Niemeyer 

2004). Essa avaliação, realizada por um fonoaudiólogo, e o tratamento subseqüente, 

têm por objetivo prevenir recidivas cirúrgicas, auxiliando o equilíbrio estético-

funcional. Em muitos casos, as alterações de fala permanecem a longo prazo, 

constituindo, ainda, uma das queixas do indivíduo (Marchesan e Bianchini 1999).  

Hassan, Naini e Gill (2007) sugeriram novos estudos com relação aos efeitos da 

cirurgia ortognática sobre a fala, referindo dificuldade em realizar qualquer 

afirmação sobre o assunto.  

Segundo a literatura, o fonoaudiólogo deve acompanhar os casos submetidos 

à cirurgia ortognática em três momentos: na fase pré-cirúrgica devem ser realizadas 

avaliações completas do sistema estomatognático e das funções de mastigação, 

deglutição, respiração e fala, bem como orientações quanto à postura correta dos 

lábios e da língua, quanto à retirada de hábitos orais deletérios e à alimentação. 

Durante a fase do bloqueio inter-maxilar, o trabalho é direcionado à sensibilidade e à 

mobilidade, dentro dos limites impostos pelo bloqueio. Após a liberação deste, o 

enfoque será para a tonicidade e mobilidade dos órgãos alterados, sensibilidade e 
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correção das funções que permanecerem alteradas, incluindo a fala, além da 

graduação da consistência alimentar para a mastigação (Altmann et al 1987, 

Bianchini 1995, Altmann e Vaz 1997, Campiotto 1998, Ribeiro 1999, Kasai e Portela 

2001 e Berretin-Felix, Jorge e Genaro 2004). Segundo Pereira e Felício (2005), não 

basta somente corrigir o aspecto estrutural; também é necessário eliminar a existência 

de distúrbios musculares e funcionais que possam interferir de maneira negativa no 

equilíbrio do sistema estomatognático.  

Diante da importância da terapia miofuncional pós-cirúrgica, como a terceira 

etapa do tratamento fonoaudiológico nesses casos, Niemeyer et al (2003) estudaram a 

freqüência dos encaminhamentos para a terapia, bem como os motivos relacionados 

ao mesmo. Observaram que 80,7% dos casos foram encaminhados para terapia, todos 

com alteração nas funções orais, dentre elas a fala. Esses achados indicam a 

importância do acompanhamento fonoaudiológico desses casos, não apenas em 

relação à fala, mas a outros aspectos envolvidos na produção da mesma.  

É importante verificar a contribuição dos aspectos estrutural, motor e 

sensorial, porém os estudos sobre a cirurgia ortognática envolvem esses aspectos 

isoladamente, concentrando-se no aspecto sensorial (audição ou sensibilidade).  O 

aspecto motor foi estudado por Zanferrari e Berretin-Felix (2007), que não 

encontraram modificações na mobilidade dos músculos da mímica facial, antes nem 

após a cirurgia.   

Em relação à audição, antes e após a cirurgia ortognática, estudos encontraram 

piora na audição, com rebaixamento do limiar auditivo após a cirurgia (DeRuyter e 

Diefendorf 1980, Barker 1987 e Wong, Samman e Whitehill 2002), enquanto um outro 

não (Vallino, 1990). Um dos trabalhos que encontraram alteração, encontrou 

alteração para indivíduos com e sem fissura labiopalatina (Barker 1987). Ressalta-se 

que essa população é de risco para alterações auditivas (Ahonen e Mc Dermott 1984, 

Feniman et al 1999, Scoton et al 2002, Tunçbilek, Ozgür e Belgin 2003, Chu e 

McPherson 2005 e Piazentin-Penna e Jorge 2007), uma vez que o músculo tensor do 

véu palatino, que participa ativamente da abertura e fechamento da tuba auditiva, 

apresenta sua função alterada, com falta de contração para o equilíbrio da pressão 
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intra e extra-corpórea (Götzfried e Thumfart 1988, Baddour et al 1981 e Kemker e 

Antonelli 2004).  

Quanto à sensibilidade, os indivíduos com fissura labiopalatina não 

apresentam alteração, comparado aos indivíduos sem fissura (Posnick et al 1994 e 

Altmann e Vaz 1997). Após a cirurgia ortognática, os trabalhos que estudaram a 

sensibilidade envolveram apenas indivíduos sem fissura, e concordaram quanto à 

redução temporária desse aspecto após a mesma, especialmente no lábio inferior e na 

região do mento (Blomqvist, Alberius e Isaksson 1998, Fujioka, Hirano e Fujii 1998, 

Lemke et al 1998, Gianni et al 2002, Geha et al 2006 e Kobayashi et al 2006). Esse fato 

é justificado pelo edema, estiramento, bem como trauma direto sobre os nervos 

envolvidos (Jones, Wolford e Hartog 1990). Apesar de não ser frequentemente 

estudada, também foi encontrada alteração na sensibilidade do lábio superior 

(Rosenberg e Sailer 1994).   

Dentre as formas de avaliação encontradas nos estudos, está o uso do 

estesiômetro Semmes-Weinsten, que, apesar de criado para detecção de alterações da 

sensibilidade de outras áreas (Bell-Krotoski 1990, Lehman, Orsini e Nicoll et al 1993, 

Gomes 2004 e Santos et al 2005), também foi utilizado na face, em casos submetidos à 

cirurgia ortognática (Karas, Bouyd e Sinn 1990, Lemke et al 1998, Fujioka, Hirano e 

Fujii 1998, Ghali e Epker 1989 e Kobayashi et al 2006).  

As alterações da sensibilidade após a cirurgia ortognática podem interferir em 

aspectos da vida diária, inclusive na fala, quanto ao ponto articulatório (Ghali e 

Epker 1989 e Marchesan e Bianchini 1999), muitas vezes necessitando do treinamento 

pós-cirúrgico (Essick et al, 2007).   

Assim, trabalhos que visam analisar as relações entre deformidades 

dentofaciais e fala, considerando todos os aspectos envolvidos nessa função, 

contribuem para o tratamento clínico, em que o fonoaudiólogo, envolvido em um 

trabalho interdisciplinar na equipe bucomaxilofacial, realizará o acompanhamento 

fonoaudiológico, permitindo o conhecimento do quadro como um todo.  

Além disso, são fundamentais a elaboração, a padronização e a publicação de 

formas de avaliação das estruturas orofaciais e suas funções, permitindo 

comparações dos achados. Na literatura nacional, foram propostas algumas fichas de 
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avaliação envolvendo, também, a mobilidade das estruturas orofaciais (Marchesan 

1999, Hage 2003, Marchesan 2003a, 2003b, 2004, 2005a Junqueira 2005, Felício e 

Ferreira 2006, 2008) e a fala (Felício 1996, Marchesan 1999, Genaro, Yamashita e 

Trindade 2004, Marchesan 2003a, 2003b, 2004,2005a). Esses dois aspectos (mobilidade 

e fala) foram estudados e relacionados em crianças normais de diferentes idades em 

diferentes faixas etárias (Folha e Felício 2006b e Ribeiro et al 2006). 

A quantificação dos achados, por meio de porcentagens ou escores (Shriberg e 

Kwiatkowski 1982, Wertzner, Amaro e Teramoto 2005, Amaro 2007, Folha e Felício 

2006a, Felício e Ferreira 2008 e Lohmander e Persson 2008) permite a comparação 

intra-indivíduos, inter-indivíduos e inter-centros (Kuehn e Moller 2000), visando 

sempre a melhora no tratamento e na qualidade de vida do paciente.  
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2 OBJETIVO 

 

Estudar a fala de indivíduos com e mordida cruzada anteroposterior e fissura 

labiopalatina já reparada, a fim de verificar: 

1) o comprometimento da fala; 

2) os grupos de fonemas que apresentam o ponto articulatório alterado; 

3) os principais tipos de alteração observados para cada grupo de fonema;  

4) associação entre o comprometimento da fala e os aspectos estrutural (trespasse 

horizontal), motor (mobilidade) e sensorial (audição e sensibilidade);  

 

Além disso, nos casos submetidos à correção cirúrgica da deformidade 

dentofacial verificar: 

5) modificações no comprometimento da fala; 

6) os grupos de fonemas que sofreram modificação quanto ao comprometimento 

da fala; 

7) variação quanto ao tipo de alteração de fala; 

8) associação entre a modificação do comprometimento da fala e os aspectos 

estrutural (trespasse horizontal) e motor (mobilidade), avaliados na fase pré-

cirúrgica; 

9) associação entre a modificação do comprometimento da fala e o aspecto 

sensorial (audição e sensibilidade), avaliado na fase pós-cirúrgica. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

O projeto foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São 

Paulo (HRAC-USP) e, com sua aprovação (anexos 1 e 2), foi desenvolvido no 

Laboratório de Fisiologia do HRAC-USP, seguindo todas as recomendações da 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

3.1 Casuística 

Foram selecionados indivíduos regularmente matriculados no HRAC-USP, 

com fissura labiopalatina previamente reparada. Os mesmos encontravam-se em 

rotina de internação para a correção cirúrgica da deformidade dentofacial.  

Na proposta inicial havia a intenção de se avaliar 40 indivíduos, mas este 

número precisou ser reduzido para 20, em função de problemas operacionais na 

rotina cirúrgica, o que retardou a fase de coleta de dados. Na fase pós-cirúrgica, 

contou-se com a participação de 13 indivíduos, devido à falta de alguns no retorno 

solicitado.   

As características da amostra quanto ao sexo e tipo de fissura estão 

apresentadas na tabela 1, observando-se que a maioria dos indivíduos apresentou 

fissura de lábio e palato, uni ou bilateral, e era do sexo masculino. A idade dos 

indivíduos, na primeira avaliação esteve entre 17 e 29 anos, com média de 23 anos.  
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Tabela 1 - Distribuição da amostra quanto ao sexo e tipo de fissura. 

Tipo de fissura n freqüência Sexo 

   Masculino Feminino 

lábio e palato  unilateral 8 40% 

 

25% 

(n=5) 

15% 

(n=3) 

lábio e palato bilateral 7 35% 

 

25% 

(n=5) 

10% 

(n=2) 

lábio unilateral associada a palato 2 10% 

 

5% 

(n=1) 

5% 

(n=1) 

lábio bilateral associada a palato 1 5% 

 

5% 

(n=1) 

0%  

(n=0) 

lábio unilateral associada a lábio e palato unilateral 1 5% 

 

5% 

(n=1) 

0% 

(n=0) 

isolada de palato 1 5% 

 

5% 

(n=1) 

0% 

(n=0) 

Total 20 100% 

 

70% 

(n=14) 

30% 

(n=6) 

 

Os indivíduos foram submetidos à avaliação miofuncional orofacial, efetuada 

pela própria autora do trabalho. Ressalta-se que essa avaliação é realizada de rotina 

em indivíduos com deformidades dentofaciais, 2 a 3 dias antes e de 3 a 6 meses após 

a cirurgia ortognática, no Laboratório de Fisiologia do HRAC-USP. No presente 

trabalho, o tempo médio de pós-cirúrgico foi de 4 meses. A avaliação incluiu, entre 

outros aspectos, a verificação da oclusão, a avaliação dos aspectos morfofuncionais e 

das funções orofaciais. Dentre tais aspectos avaliados, foram utilizados, para este 

trabalho, os dados de mobilidade de lábios e língua, e incluída a avaliação da 

sensibilidade (exterocepção) de lábios e língua. A análise da produção da fala, dentro 

dessa avaliação foi realizada pela pesquisadora, como uma triagem inicial, por meio 

de repetição de vocábulos e frases, para a exclusão de alguns casos.  
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Assim, não foram incluídos na amostra os seguintes casos: 

1) falhas dentárias, uma vez que pode levar a alterações que camuflem a real 

influência da mordida cruzada anteroposterior na fala. 

2) distúrbios articulatórios compensatórios, como golpe de glote e fricativa 

faríngea (Golding-Kishner 2001).   

É importante ressaltar que nenhum indivíduo foi submetido à terapia 

miofuncional orofacial entre as avaliações pré e pós-cirúrgica. 

Após análise do prontuário, também não foram incluídos casos com: 

3)  problemas neurológicos e genéticos documentados; 

4) perdas auditivas acentuadas (a partir do grau moderado), levando em 

consideração a interferência dessas na produção da fala. Essa perda foi confirmada 

após avaliação audiológica, que será descrita posteriormente. 

 

3.2 Avaliação do aspecto estrutural 

Todos os indivíduos apresentavam deformidade dentofacial caracterizada por 

alterações nos sentidos horizontal e transversal, denominada como mordida cruzada 

anteroposterior.  A autora do trabalho, com orientação do cirurgião bucomaxilofacial, 

mediu, utilizando uma régua milimetrada (Teixeira 2000), o trespasse horizontal, 

trespasse dos incisivos superiores em relação aos inferiores no plano horizontal. 

 

3.3 Avaliação do aspecto motor: mobilidade de lábios e língua 

Os indivíduos foram solicitados a realizar 6 movimentos de lábios e  6 

movimentos de língua, após instrução da pesquisadora, ou, quando necessário, após 

o modelo oferecido pela mesma. Foram testados os seguintes movimentos de lábio: 

protrusão selados, retração selados, protrusão abertos, retração abertos, estalo e 

vibração; e os seguintes movimentos de língua: protrusão/retração, pontos cardeais, 

elevação de língua, rotação, estalo e vibração. 

Cada um dos movimentos foi classificado em: 1) realizou, 2) realizou com 

dificuldade e 3) não realizou. A dificuldade (2) refere-se à falta de precisão ou de 

coordenação ou, ainda, a presença de tremor durante a realização do movimento.   
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Para análise de cada estrutura, lábios e língua, foram somados os escores 

dados a cada movimento, de forma que o menor valor obtido somaria 6 e o maior 

somaria 18, sendo 6 a realização dos movimentos sem dificuldade e 18 a inabilidade  

de realização dos movimentos. Assim, quanto maior o escore, maior a dificuldade. 

 

3.4  Avaliação do aspecto sensorial: sensibilidade e audição 

Sensibilidade 

Avaliou-se a sensibilidade dos lábios e da língua, estruturas diretamente 

relacionadas à produção da fala. Nesta avaliação utilizou-se um estesiômetro, que 

consiste em um conjunto de seis monofilamentes (Semmes-Weinstein) de nylon, de 

comprimentos iguais, cores e diâmetros diferentes, que exercem forças de 0,05g 

(verde), 0,20g (azul), 2g (violeta), 4g (vermelho escuro), 10g (laranja) ou 300g 

(vermelho magenta), quando aplicados sobre a pele (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Estesiômetro* utilizado para a avaliação da exterocepção 

Fonte: http://www.sorri.com.br/bauruProdutos.asp 

 

Tal instrumento foi adquirido na Instituição SORRI da cidade de Bauru-SP, 

acompanhado das instruções de uso. A assepsia, conforme orientação do Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar do HRAC-USP, foi realizada com Peresal em solução 

aquosa (1ml de Peresal para 99ml de água), após cada uso do mesmo.  

Inicialmente, o indivíduo recebeu orientação para fechar os olhos e abrir a 

boca, e referir verbalmente quando sentisse um toque, mesmo que leve, e em qual 

região era o toque. Esse era iniciado na língua e, posteriormente, nos lábios superior 

e inferior, de forma aleatória. Como recomendado pelo fabricante, o teste não foi 
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realizado sobre as cicatrizes da fissura reparada, mas em uma área próxima, dentro 

da região específica a ser testada. 

Era retirado o primeiro filamento (verde) do seu tubo protetor e encaixado 

cuidadosamente no orifício lateral do mesmo (figura 1, à esquerda), seguindo as 

instruções do fabricante. Em seguida, o cabo do aparelho era segurado, de forma que 

o filamento de nylon se posicionasse perpendicularmente à superfície a ser tocada, e 

pressionado levemente até atingir força suficiente para curvar o filamento.  O contato 

entre o filamento e a região tocada era feito lentamente, sem permitir que o filamento 

deslizasse sobre a pele ou mucosa. 

O teste iniciava-se com o monofilamento mais leve (verde) e, caso o mesmo 

não fosse percebido, era aplicado o próximo monofilamento de maior peso, até que 

indivíduo percebesse. O monofilamento verde, por ser o mais leve, pode ser aplicado 

até 3 vezes em cada local testado, sendo considerado uma única resposta positiva 

como suficiente para confirmar a sensibilidade no nível indicado. O intervalo de 

tempo entre cada contato era variado aleatoriamente, deixando tempo suficiente para 

o indivíduo responder. 

Neste exame os resultados podem variar de normal, ou seja, sem alteração, até 

presença de alteração grave, com base no menor filamento que o indivíduo 

identificou o toque (tabela 2). Tais valores são descritos no próprio manual do 

fabricante. Assim, foram atribuídos escores de 0 a 5, sendo o escore 0 referente à 

normalidade (identificação inicial: filamento verde) e o 5  a alteração grave 

(identificação inicial: filamento vermelho magenta). 

 

Tabela 2 - Graduação do estesiômetro quanto à cor e peso de cada filamento e a 
respectiva interpretação. 

Cor Peso Estesiometria 
(medida da sensibilidade) 

Verde 0,05g Normal 

Azul 0,20g Alteração leve 

Violeta 2g Alteração leve a moderada 

Vermelho escuro 4g Alteração moderada 

Laranja 10g Alteração moderada a grave 

Vermelho magenta 300g Alteração grave 
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Audição 

A avaliação audiológica foi realizada nos 20 casos avaliados na fase pré-

cirúrgica e em 6, dentre esses, após a cirurgia, devido a atrasos em outros 

atendimentos do indivíduo no Hospital. Tal avaliação foi realizada por uma 

pesquisadora do Setor de Genética Clínica. 

Os indivíduos foram submetidos à avaliação audiológica periférica, 

constituída pela audiometria tonal liminar e logoaudiometria.   

A audiometria tonal liminar e a logoaudiometria foram realizadas em cabina 

acústica, sendo a maioria dos exames realizada no aparelho Siemens SD 50, enquanto 

outros no aparelho Midimate 622, quando o primeiro apresentou problemas técnicos. 

O limiar auditivo foi pesquisado nas orelhas direita e esquerda, nas freqüências de 

250Hz a 8KHz, sendo pesquisado também o limiar de recepção de fala em cada 

orelha (SRT – Speech Reception Threshold), que representa o reconhecimento de 50% do 

material de fala e deve ser encontrado em níveis de até 10dB acima dos limiares 

médios das freqüências de 500Hz, 1Ke 2KHz (Redondo e Lopes Filho 1997).  

Os achados da audiometria tonal liminar, para cada orelha, foram 

classificados de acordo com Katz (1989). Assim, foi considerada como perda auditiva, 

a presença de limiares tonais aéreos iguais ou piores (maiores) que 25dB.  Quanto ao 

grau, as perdas foram classificadas em leve (limiares aéreos de 25 a 40dBNA); 

moderado (45 a 70dBNA); severo (75 a 90dBNA) e profundo (95dBNA ou mais).  

Essa classificação foi realizada a exclusão de indivíduos com perda auditiva 

moderada a profunda.  

Para fins de análise deste trabalho foram considerados dois achados: a) o 

limiar do SRT (Speech Reception Threshold) da orelha em que era mais alto, e, portanto, 

mais distante da normalidade, considerando-se piora do limiar, o aumento numérico 

do mesmo; b) a faixa de freqüências em que existia a perda, dividida em freqüências 

baixas (250 e 500Hz), médias (1K, 2K e 3KHz) e altas (4K, 6K e 8KHz). Considerou-se 

a orelha em que havia comprometimento de um número maior de faixas de 

freqüência.  
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3.5 Avaliação da fala 

Amostras de fala, registradas em sistema audiovisual, foram obtidas por meio 

da leitura de um roteiro de fala específico, elaborado pela autora do trabalho (anexo 

3). Nesse estímulo, os fonemas foram agrupados de acordo com o ponto articulatório 

(Issler 1996), conforme visualizado na tabela 3.  

 
Tabela 3 - Classificação dos fonemas da língua portuguesa e respectivos pontos 

articulatórios (Issler 1996). 

 

Grupo  

 

Fonemas 

 

Ponto articulatório 

 

Bilabiais 

 

/p/, /b/, /m/ 

 

Contato dos lábios superior e inferior 

Labiodentais /f/, /v/ Contato dos dentes superiores com o 

lábio inferior 

Linguodentais /t/, /d/, /n/ Contato da língua com os dentes 

superiores 

Alveolares /s/, /z/, /l/, /r/ Contato da língua com o alvéolo 

dentário superior 

Palatais /∫/, /ʒ/, /λ/, /ŋ/, /y/ Contato do dorso da língua com o palato 

duro 

Velares /k/, /g/, /R/, /w/ Contato da parte posterior da língua 

com o palato mole 

 

Não foram incluídos os grupos de fonemas bilabiais e velares, visto que, em 

trabalho anterior (Niemeyer 2004), não foram encontradas alterações nesses fonemas, 

em casos com mordida cruzada anteroposterior. Pelo mesmo motivo, não foi incluída 

a palatal /y/. Assim, a amostra contemplou os fonemas labiodentais (/f/ e /v/), 

linguodentais (/t/, /d/ e /n/), alveolares (/s/,/z/,/l/ e /r/) e palatais (/∫/, /ʒ/, 

/λ/e /ŋ/), que foram combinados com as diferentes vogais, formando-se conjuntos 

de três frases. Cada conjunto continha um fonema alvo, com ocorrência de 10 vezes, 

sendo 4 vezes na sílaba inicial, 3 na sílaba medial e 3 na sílaba final dos vocábulos.  
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O registro das amostras de fala foi obtido em uma sala acusticamente tratada, 

no Laboratório de Fonética do HRAC-USP, utilizando-se uma filmadora digital 

Panasonic, modelo AG-DVC7, de gravação em mini DV, sustentada por um tripé a 

1m de distância de uma cadeira com encosto, onde o indivíduo permanecia sentado. 

Tal distância possibilitou o melhor foco da filmagem da região de sua boca, e de uma 

maneira fixa. As filmagens das leituras das amostras de fala foram, então, editadas 

no Programa Premier Pro CS3 e gravadas em DVD.  

Cada amostra de fala foi analisada por 5 juízas, que eram fonoaudiólogas 

experientes em avaliação perceptiva da fala de casos com deformidade dentofacial. 

Cada juíza recebeu uma carta de instrução com orientações verbais para que a análise 

fosse realizada individualmente, havendo intervalos para descanso, em um 

equipamento que tornasse possível a detecção de qualquer alteração visual e/ou 

auditiva nas amostras de fala.  

As juízas foram orientadas a analisar a presença ou ausência de alteração e 

descrever o tipo de alteração de cada fonema, quando presente. Após a devolução 

das fichas pelas juízas, os dados foram computados, considerando-se a resposta da 

maioria das juízas (pelo menos 3), para a caracterização do fonema como alterado ou 

adequado. Quando considerada como presença de alteração, foram avaliados os 

tipos de alteração encontrados para cada fonema. Para tal análise, foi primeiramente 

necessário agrupar as nomenclaturas semelhantes de um mesmo tipo de alteração, a 

fim de uniformizar os resultados, sem modificar o significado clínico de cada 

observação. Utilizou-se, então, como índice de tendência central a moda, ou seja, o 

tipo de alteração referido pelo maior número de juízas.  Em casos de empate, adotou-

se o tipo de alteração também encontrado nos fonemas de mesmo ponto 

articulatório.  

Analisou-se, então o número total de fonemas adequados, para cada indivíduo 

(0 a 13). O valor obtido foi dividido por 13 (número de fonemas avaliados) para o 

cálculo da “porcentagem de consoantes corretas”, seguindo Shriberg e Kwiatkowski 

(1982), com a fórmula: 

 

 
PCC =               número de consoantes corretas             x 100

número de consoantes incorretas + corretas 
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A severidade do comprometimento, como citada pelos referidos autores, é 

graduada de acordo com a porcentagem de consoantes corretas, de leve a severo, 

como se observa na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Classificação da severidade do comprometimento, segundo Shriberg e 
Kwiatkowski (1982). 

Valores Severidade do comprometimento 

> 85% leve 

66 a 85% levemente moderado 

50 a 65% moderadamente severo 

< 50% severo 

 

 

3.6 Análise estatística 

Para verificar a concordância entre as juízas, na fase pré-cirúrgica (devido ao 

número de indivíduos, n=20) adotou-se a porcentagem de concordância de pelo 

menos 4 juízas quanto à presença ou ausência de alteração, para cada fonema.  

A verificação dos resultados quanto à porcentagem de consoantes corretas, à 

severidade do comprometimento da fala, aos grupos afetados e aos tipos de alteração 

para cada fonema e grupo de fonema envolveu análise descritiva, considerando os 

achados da maioria das juízas. 

Para verificar a existência de associação, na fase pré-cirúrgica entre a PCC e os 

aspectos motor (mobilidade de lábios e língua) e estrutural (trespasse horizontal) na 

fase pré-cirúrgica, bem como o limiar do SRT, foi utilizado um modelo de regressão 

linear para cada variável (Neter et al, 1996). No caso da perda auditiva, foi utilizado 

um modelo de análise de variância com 1 fator (Neter et al, 1996). Para se chegar a 

um modelo final, utilizou-se um modelo de regressão linear e o critério de “backward” 

(Neter et al, 1996).  

Devido à distribuição dos dados, não foi incluída a sensibilidade na pesquisa 

da associação entre as variáveis anteriormente citadas.  

Para constatar possíveis modificações entre as fases pré e pós-cirúrgica, no que 

se refere PCC, utilizou-se o teste não paramétrico de Wilcoxon (Hollander e Wolfe, 
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1973). A comparação do grau de severidade do comprometimento da fala entre as 

fases pré e pós-cirúrgica, foi realizada a partir do teste do sinal (Sprent, 1993).  

Para a comparação da porcentagem de acertos entre as fases pré e pós-

cirúrgica de cada grupo de fonemas (labiodental, linguodental, alveolar e palatal), foi 

utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon (Hollander e Wolfe, 1973), utilizando-

se o pacote computacional R2.3.1.   

A verificação da variação dos tipos de alteração após a cirurgia foi realizada 

de forma descritiva.  

Para estudar a associação entre a diferença da PCC da fase pré e pós-cirúrgica 

e o aspecto estrutural (trespasse horizontal) e motor (escores de mobilidade) da fase 

pré-cirúrgica, foram utilizados modelos de regressão linear simples para cada uma 

das variáveis (Neter et al, 1996).  

Para as demais variáveis, foi realizada apenas a análise descritiva, em função 

da distribuição dos dados (no caso da sensibilidade) e do tamanho amostral (no caso 

da audição). 



 

 

RREESSUULLTTAADDOOSS  
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4 RESULTADOS 
 

4.1 Aspecto estrutural 

O trespasse horizontal, na fase pré-cirúrgica, variou de -2 a -18mm, com média 

de -6,5mm. Na figura 2, observa-se que a maior parte dos casos (n=8, 40%) 

apresentou trespasse horizontal entre -2 e -4mm e, aproximadamente, ¼ da amostra 

encontrava-se nas faixas de -5 a -7mm e de -8 a -10mm. Trespasse horizontal mais 

acentuado foi encontrado em apenas 2 casos, um com -11mm e outro com -18mm. 

Todos os casos alcançaram a normalidade nesses valores após a cirurgia ortognática, 

que varia de 2 a 3 mm. 

10%

40%

25%

25%
-2 a -4mm

-5 a -7mm

-8 a -10mm

acima de -10mm

 
Figura 2 - Distribuição dos casos quanto ao trespasse horizontal na fase pré-cirúrgica. 

 

 

4.2 Aspecto motor: mobilidade dos lábios e da língua 

Mobilidade dos lábios 

Os escores atribuídos à mobilidade de lábios na fase pré-cirúrgica 

encontraram-se entre 6 e 10 (figura 3). Dos 20 casos avaliados, 4 (20%) não 

demonstraram qualquer dificuldade na realização dos movimentos testados; 5 (25%) 

receberam escore 7, indicando que pelo menos 1 movimento era realizado com 

dificuldade; quase metade dos casos (n=9, 45%) recebeu escore 8, nesse caso, todos 

não conseguiram executar a vibração dos lábios; e 2 casos (10%) receberam escore 10, 

ambos demonstrando inabilidade na realização de dois movimentos, sendo um deles 

a vibração dos lábios.  
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10% 20%

25%45%

6 (normalidade)

7

8

10

 
Figura 3 - Distribuição dos casos quanto aos valores de somatórias dos escores da 

mobilidade dos lábios na fase pré-cirúrgica. 
 

 

Mobilidade da língua 

Resultados semelhantes aos obtidos na avaliação da mobilidade dos lábios 

foram também observados para a mobilidade da língua (figura 4), onde os escores 

variaram de 6 a 9. Poucos casos (n=3, 15%) não apresentaram dificuldade na 

realização dos movimentos testados (escore 6), e poucos apresentaram dificuldade na 

execução de um dos movimentos, recebendo escore 7 (n=3, 15%). O resultado 

predominante foi o escore 8, referente à inabilidade para a vibração da língua (n=13, 

65%). Apenas 1 caso (5%) recebeu escore 9, ou seja, dificuldade na realização de um 

movimento e inabilidade na realização de outro (também vibração).  

5% 15%

15%

65%

6 (normalidade)

7

8

10

 
Figura 4 - Distribuição dos casos quanto aos valores de somatória dos escores da 

mobilidade de língua na fase pré-cirúrgica. 
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4.3 Aspecto sensorial: sensibilidade e audição 

Sensibilidade 

Todos os casos apresentaram sensibilidade de lábios dentro da normalidade 

na fase pré-cirúrgica, a qual foi mantida pela grande maioria (n=18, 90%) após a 

realização da cirurgia (tabela 4). Dois casos apresentaram alteração na sensibilidade 

labial na fase pós-cirúrgica, sendo 1 (5%) com alteração leve no lábio superior (escore 

1) e leve a moderada no lábio inferior (escore 2), e um outro (5%) com alteração leve a 

moderada no lábio inferior (escore 2). 

Quanto à sensibilidade da língua, assim como para os lábios, nenhum caso 

apresentou alteração neste aspecto na fase pré-cirúrgica, mas diferentemente dos 

lábios, todos mantiveram esta condição após a cirurgia (tabela 4).  

 

Tabela 4 - Escores referentes à sensibilidade dos lábios e da língua, nas fases pré e 
pós-correção cirúrgica da deformidade dentofacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sensibilidade de 

lábio superior 
Sensibilidade de 

lábio inferior 
Sensibilidade de 

língua 
 Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 
4 0 1 0 2 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 2 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 
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Audição 

Os resultados quanto à perda auditiva, segundo a faixa de freqüência, estão 

apresentados na figura 5. É importante ressaltar que dos 20 casos avaliados antes da 

cirurgia, 6 deles realizaram avaliação desse aspecto também na fase pós-cirúrgica. 

Perda apenas nas freqüências médias ou nas freqüências médias e altas não foi 

observada em nenhuma das fases. Verificou-se que antes da cirurgia havia equilíbrio 

entre ausência de perda auditiva (30%, n=6) e presença de perda nas freqüências 

altas (35%, n=7). Os demais casos distribuíram-se entre perda nas freqüências baixas 

(15%, n=3), baixas e altas (10%, n=2), baixas e médias (5%, n=1) e baixas, médias e 

altas (5%, n=1). 

Na fase pós-cirúrgica, 2 casos (33%) apresentaram perda auditiva nas três 

faixas de freqüência e os outros 4 casos distribuíram-se entre ausência de perda 

auditiva ou perda nas freqüências baixas, nas freqüências altas e nas freqüências 

baixas e altas, com ocorrência de um caso em cada uma dessas faixas (16,7%). 
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Figura 5 - Distribuição dos indivíduos quanto à perda auditiva nas fases pré e pós-
cirúrgica, de acordo com a faixa de freqüência (f. = freqüência).  

 

 

Os valores do limiar do SRT, considerando a pior orelha, ou seja, aquela cujo 

limiar estava mais elevado, variaram de 5 a 35dB (mediana=15dB) na fase pré-

cirúrgica e de 15 a 40dB (mediana=20dB) após a cirurgia. A maioria dos casos 
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apresentou limiar entre 15 e 25dB, nas duas fases, sendo poucos os casos de 30 a 40dB 

na fase pré-cirúrgica (10%, n=2), e pós-cirúrgica (33,3%, n=2). Não foram encontrados 

casos com limiares de 0 a 10dB na fase pós-cirúrgica, apesar que, antes da cirurgia, 6 

casos (30%) apresentavam tal limiar (figura 6). 
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Figura 6 – Distribuição dos casos segundo o limiar do SRT nas duas fases avaliadas. 

 

 

4.4 Fala 

4.4.1 Fase pré-cirúrgica 

Presença ou ausência de alterações 

A tabela 5 apresenta as porcentagens de concordância de pelo menos 4 juízas, 

quanto à presença ou ausência de alteração para cada fonema (n=20). Observa-se 

maior concordância nos grupos de fonemas labiodental e linguodental, uma 

porcentagem um pouco menor foi obtida para o grupo de fonemas alveolares, e os 

menores valores estão no grupo dos fonemas palatais. 



Resultados______________________________________________________________________________ 
 

 

56

Tabela 5 - Porcentagem de concordância de pelo menos 4 juízas, quanto à presença 
ou ausência de alteração para cada fonema na fase pré-cirúrgica. 

Grupos de fonemas Fonemas Porcentagem 
 de concordância(%)  

/f/ 95 Labiodental 
/v/ 90 

/t/ 90 

/d/ 95 Linguodental 

/n/ 95 

/s/ 85 

/z/ 90 

/l/ 80 
Alveolar 

/r/ 75 

/∫/ 65 

/ʒ/ 70 

/λ/ 80 
Palatal 

/η/ 40 
 

 

Comprometimento da fala 

Os resultados quanto à porcentagem de consoantes corretas (PCC) estão 

apresentados na figura 7 e na tabela 6, observando-se valores variando entre 0 e 77%, 

com a maior concentração nos valores baixos (mediana=23%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Porcentagem de consoantes corretas (PCC) na fase pré-cirúrgica. 
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Tabela 6 – Valores de mínimo, mediana e máximo da porcentagem de consoantes 
corretas (PCC) na fase pré-cirúrgica, para n=20.  

n Mínimo Mediana Máximo PCC 20 0 23 76 
 

 

Em relação à severidade do comprometimento da fala, estabelecida a partir da 

porcentagem de consoantes corretas, verificou-se que a maioria da amostra (80%) 

apresentou grau severo de alteração, enquanto 3 casos (15%) apresentaram 

comprometimento moderadamente severo, 1 apresentou comprometimento 

levemente moderado (5%) e nenhum apresentou comprometimento leve (figura 8). 
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Figura 8 – Distribuição dos casos quanto ao comprometimento da fala na fase pré-

cirúrgica. 
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Na figura 9 e na tabela 7 é observada a contribuição (porcentagem de acertos) 

de cada grupo de fonemas para a PCC. Verifica-se que os grupos de fonemas 

linguodentais foram os de menor porcentagem de acertos (mediana=0%), assim 

como os labiodentais (mediana=0%). Os fonemas alveolares apresentaram 

porcentagem mais elevada (mediana=4%) e os palatais foram aqueles que mais 

contribuíram com o PCC (mediana=15%). 
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Figura 9 - Porcentagem de acertos para cada grupo de fonemas, na fase pré-cirúrgica. 

 

 

Tabela 7 – Valores de mínimo, mediana e máximo da porcentagem de acertos para 
cada grupo de fonemas, na fase pré-cirúrgica, para n=20. 

Porcentagem de acertos n Mínimo Mediana Máximo 

Labiodental 20 0 0 15 

Linguodental 20 0 0 8 

Alveolar 20 0 4 23 

Palatal 20 0 15 31 
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Tipo de alteração 

Dos casos que apresentaram alteração, os tipos de alteração foram 

semelhantes dentro de cada grupo de fonema (tabela 8): 

 labiodental: ponto articulatório bilabial encontrado em todos os casos;  

 linguodental: predomínio de interdental e, em alguns casos, dorsopalatal; 

 alveolar: fricativo (/s/ e /z/) encontrado ceceio e, líquido (/l/ e /r/), 

predomínio de interdental. Outros tipos observados foram: dorsopalatal e 

imprecisão acústica, tanto nos fricativos quanto nos líquidos, além de ponto 

bilabial em apenas 1 caso, para o fonema /r/; 

 palatal: fricativo (/∫/ e /ʒ/) apresentando ceceio, e líquido (/λ/) e nasal 

(/η/), com predomínio de ponto interdental, além de imprecisão acústica e 

substituição, em poucos casos. 

 

Tabela 8 – Tipos de alteração encontrados para cada fonema, na fase pré-cirúrgica. 
Alterações 

 
Grupos 

Fonemas 
bilabial interdental dorsopalatal imprecisão 

acústica ceceio substituição 

/f/ 14 (100%) - - - - - Labiodental 

/v/ 16 (100%) - - - - - 

/t/ - 16 (80%) 4 (20%) - - - 

/d/ - 16 (80%) 4 (20%) - - - 

 
Linguodental 

/n/ - 14 (82,3%) 3 (17,7%) - - - 

/s/ - - - - 16 (100%) - 

/z/ - - - - 15 (100%) - 

/l/ - 13 (81,3%) 2 (12,5%) 1 (6,3%) - - 

 
Alveolar 

/r/ - 8 (57,1%) 2(14,3%) 3 (21,4%) - - 

/∫/ - - - - 10 (100%) - 

/ʒ/ - - - - 10 (100%) - 

/λ/ - 9 (69,2%) - 2 (15,4%) - 2 (15,4%) 

 
Palatal 

/η/ - 6 (100%) - - - - 
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Associação entre o comprometimento da fala e os aspectos sensorial, motor e estrutural 

As regressões lineares simples e o modelo de regressão linear múltiplo 

demonstraram não haver associação entre o comprometimento da fala com: o limiar 

do SRT, a perda auditiva, e a mobilidade dos lábios e da língua. No entanto, houve 

associação entre o comprometimento da fala e o trespasse horizontal negativo 

(p=0,019), visto que quanto maior o trespasse horizontal negativo, menor a PCC.  

 

4.4.2 Comparação entre as fases pré e pós-cirúrgica 

Comprometimento da fala 

A comparação da PCC (figura 10a, b e tabela 9) mostrou diferença 

estatisticamente significante (p=0.001) entre as duas fases, para os 13 casos 

submetidos às avaliações pré e pós-cirúrgica. A mediana na fase pré cirúrgica era de 

31% (n=13) e elevou-se para 69% (n=13) após a cirurgia. Apenas 1 caso apresentou 

piora, de 15,4% na fase pré-cirúrgica para 0% de consoantes corretas após a cirurgia. 
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 Figura 10 – Porcentagem de consoantes corretas (PCC) nas fases pré e pós-cirúrgica 
(a), bem como a diferença entre as fases (b). 
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Tabela 9 – Valores da mínimo, mediana e máximo da porcentagem de consoantes 
corretas (PCC) antes e após a cirurgia, para n=13. 

PCC Fase n Mínimo Mediana Máximo 

pré 13 0 31 54 
Total 

pós 13 0 69 100 

 

 

Quanto à severidade do comprometimento, houve modificação nesse aspecto 

(tabela 10), com resultado estatisticamente significante (p=0,002), sendo que dos 2 

casos com comprometimento moderadamente severo, 1 alcançou a normalidade e o 

outro passou para comprometimento levemente moderado. Entre os 11 indivíduos 

com comprometimento severo, houve melhora em 8 deles, sendo que 2 alcançaram a 

normalidade.  

 

Tabela 10 - Comprometimento da fala nas fases pré e pós-cirúrgica. 

Comprometimento 
da fala 

pré-cirúrgico 

Comprometimento 
da fala 

pós-cirúrgico 

 ausente leve levemente 
moderado 

moderadamente 
severo severo 

TOTAL 

ausente - - - - - - 

leve - - - - - - 

levemente 
moderado - - - - - - 

moderadamente 
severo 1 (8%)  1 (8%) - - 2 (15%) 

severo 2 (15%)  3 (23%) 3 (23%) 3 (23%) 11 (85%) 

TOTAL 3 (23%)   
  4 (31%) 3 (23%) 3 (23%) 13 (100%) 

 

 

Em relação à contribuição de cada grupo de fonemas (porcentagem de acertos) 

para a PCC, verificou-se que todos os grupos elevaram a ocorrência de acertos após a 

cirurgia (tabela 11). 
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Houve diferença estatisticamente significante para os grupos de fonemas 

labiodentais (p=0,026) e linguodentais (p=0,013), cuja mediana era de 0% na fase pré-

cirúrgica, passando para 8% após a cirurgia, assim como nos fonemas alveolares, 

onde a mediana passou de 8% para 23% (p=0,013). No grupo dos fonemas palatais, 

apesar da mediana também ter elevado de 23% para 31% após a cirurgia, indicando 

melhora na fala, esta diferença não foi estatisticamente significante (p=0,077). 

 

Tabela 11 - Valores da mediana, mínimo e máximo da porcentagem de acertos para 
os grupos de fonemas, antes e após a cirurgia. 

Grupo de 
Fonemas Fase n Mínimo Mediana Máximo Valor 

de p 
pré 13 0 0 15 

Labiodental 
pós 13 0 8 15 

0,026* 

pré 13 0 0 8 
Linguodental 

pós 13 0 8 23 
0,013* 

pré 13 0 8 15 
Alveolar 

pós 13 0 23 31 
0,013* 

pré 13 0 23 31 
Palatal 

pós 13 0 31 31 
0,077 

*diferença estatisticamente significante  

 

 

Tipo de alteração 

Dos casos que permaneceram com alteração após a cirurgia, a maioria dos 

tipos de alteração não sofreu variação (tabela 11). O ponto interdental foi alterado 

para imprecisão acústica no fonema /r/ em um único caso, enquanto em outro caso, 

o ponto dorsopalatal foi modificado para ponto interdental no fonema /l/ e para 

imprecisão acústica no fonema /r/. 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________Resultados 

 

63

Tabela 12 - Tipos de alteração da fala nas fases pré e pós-cirúrgica. 

Tipo de alteração 
da fala 

Pré-cirúrgico 

Tipo de alteração da fala 
pós-cirúrgico 

 bilabial interdental dorsopalatal imprecisão 
acústica ceceio substituição 

bilabial 100% - - - - - 

interdental - 95,5% - 4,5% 
 (fonema/r/) - - 

dorsopalatal - 14,3% 
(fonema /l/) 71,4% 14,3% 

(fonema /r/) - - 

imprecisão 
acústica - 100% - - - - 

ceceio  - - - - - 100% 

substituição  - - - - - 100% 

 

 

Associação entre a modificação do comprometimento da fala após a cirurgia e os aspectos 

motor e estrutural da fase pré-cirúrgica 

 

As regressões lineares simples não demonstraram associação entre a 

modificação do comprometimento da fala, quanto à PCC, e a mobilidade dos lábios e 

da língua (aspecto motor). Entretanto, houve associação com o trespasse horizontal 

(aspecto estrutural) da fase pré-cirúrgica (p=0,002), indicando que quanto maior o 

trespasse horizontal negativo, menor a melhora na fala, quanto à PCC, após a 

cirurgia. 
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Associação entre a modificação do comprometimento da fala após a cirurgia e o aspecto 

sensorial da fase pós-cirúrgica 

 

Quanto à sensibilidade pós-cirúrgica dos lábios, dos dois casos com piora 

desse aspecto após a cirurgia, um deles com alteração no leve no lábio superior e leve 

a moderada no inferior apresentou piora na PCC, passando de 15,4% para 0%. No 

entanto, o outro, também com alteração leve a moderada no lábio inferior após a 

cirurgia, apresentou melhora na PCC, passando de 30,8% para 100%. Em relação à 

sensibilidade da língua nenhum caso apresentou modificação nesse aspecto após a 

cirurgia. Os dados referentes à modificação do comprometimento da fala em relação 

aos achados de sensibilidade dos lábios estão apresentados na figura 11 a, b. 
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Figura 11 - Diferença entre a PCC das fases pré e pós-cirúrgica para a sensibilidade 
                    do lábio superior (a) e inferior (b). 
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Em relação à perda auditiva da fase pós-cirúrgica (figura 12), o caso que 

apresentou maior modificação positiva na PCC apresentava perda auditiva nas 

freqüências baixas. O único caso com piora na PCC apresentava perda auditiva em 

todas as faixas de freqüência após a cirurgia. No entanto, um outro caso de, 

aproximadamente, também com perda em todas as faixas de freqüência, apresentou 

melhora na PCC de 50%. 

Já, em relação ao SRT, observa-se que o caso com maior diferença (melhora) 

entre as porcentagens de consoantes corretas pré e pós-cirúrgica apresentou o mais 

baixo limiar do SRT, enquanto o caso com piora no PCC apresentou o limiar mais 

elevado no SRT (figura 13). 
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Figura 12 - Diferença entre a PCC das fases pré e pós-cirúrgica quanto à perda 

auditiva. 
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Figura 13 - Diferença entre a PCC das fases pré e pós-cirúrgica em relação ao limiar 
do SRT. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O estudo da influência da cirurgia ortognática sobre a produção da fala 

iniciou-se em 1974, com um artigo publicado por Goodstein, Cooper e Wallace, que 

compararam a fala de 5 indivíduos antes e após a osteotomia mandibular para a 

correção de prognatismo. Atualmente, o crescente número de trabalhos nessa área 

revela o interesse de cirurgiões bucomaxilofaciais, fonoaudiólogos e outros, na 

relação entre a cirurgia ortognática e a fala, conforme citado por Chanchareonsook, 

Samman e Whitehill (2006).  

Porém, antes de comparar as alterações de fala pré e pós-cirúrgicas, é 

fundamental analisar o aspecto estrutural que leva a tais alterações. Apesar de todas 

as deformidades dentofaciais serem de origem musculoesquelética (Marchesan 2004 

e Zorzi 2005), cada deformidade pode influenciar a fala de forma diferente (Vallino e 

Tompson, 1993). Hassan, Naini e Gill (2007) enfatizaram a necessidade de estudos 

com populações homogêneas, que apresentassem características similares. Nesse 

sentido, estudos que envolveram apenas um tipo de má oclusão ou deformidade 

dentofacial foram poucos (Goodstein, Cooper e Wallace 1974, Lee et al 2002, Viana et 

al 2003, Niemeyer, Fukushiro e Genaro 2003, Niemeyer 2004, e Van Lierde et al 2006), 

e apenas os realizados neste Hospital (Whitaker et al 2001, Viana et al 2003, 

Niemeyer, Fukushiro e Genaro 2003, Niemeyer 2004) envolveram indivíduos com 

mordida cruzada anteroposterior. Por esse motivo, a primeira parte deste trabalho se 

ateve à caracterização das alterações de fala em casos com mordida cruzada 

anteroposterior, que, segundo Opitz et al (1997), acarreta maior prejuízo sobre as 

funções orais, uma vez que envolve os planos transversal e horizontal. 

Quanto à forma de avaliação da fala, observa-se na literatura que a avaliação 

1980, Dalston e Vig 1984, Vallino 1990, Lee et al 2002, Ward et al 2002 e Van Lierde et 

al 2006). Essa forma de avaliação inclui a análise da fala espontânea, considerada 

como aquela obtida em condições naturais (Dalston e Vig 1984), além da fala 

dirigida, com o uso de vocábulos e sentenças. A vantagem de se usar a fala dirigida é 

que esta permite comparações controladas entre os sujeitos (Hassan, Naini e Gill 

2007) em diferentes fases do tratamento, como a pré e pós-cirúrgica ou 
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acompanhamento da evolução terapêutica. Além disso, diferentemente da fala 

espontânea, favorece a análise de todos os fonemas, em diferentes contextos 

fonéticos. 

Alguns estudos que analisaram a fala em casos submetidos à cirurgia 

ortognática utilizaram testes padronizados para avaliar essa função (Dalston e Vig, 

1984, Kummer et al 1989 e Vallino 1990). No entanto, em decorrência da diferença da 

língua, não há como utilizá-los em estudos envolvendo os fonemas da língua 

portuguesa. No Brasil, existem propostas de frases para avaliação da fala, quanto ao 

aspecto fonético, com recorrência do som alvo a ser analisado (Genaro, Yamashita e 

Trindade 2004), bem como frases que envolvem todos os fonemas da língua (Felício 

1996). 

No presente estudo, foram analisados 13 fonemas da língua portuguesa 

pertencentes aos grupos de fonemas labiodentais, linguodentais, alveolares e 

palatais, uma vez que são esses os grupos afetados nos casos com mordida cruzada 

anteroposterior (Niemeyer, 2004). Assim, cada fonema foi considerado um som alvo 

a ser testado e, deste modo, foram elaboradas três frases compostas com predomínio 

de cada som alvo, onde o mesmo ocorria 10 vezes no conjunto das três frases, sendo 

quatro vezes na sílaba inicial, quatro na medial e três na final, respeitando-se as 

características da língua portuguesa. Além disso, houve também a preocupação de 

que os fonemas estivessem combinados com as diferentes vogais. 

O fato de se ter frases com predomínio de determinados fonemas a serem 

testados torna mais fácil a detecção de alterações visuais e/ou auditivas, uma vez 

que mantém a atenção do avaliador para um único foco. 

Para uma comparação objetiva da fala entre os sujeitos e também entre as fases 

de tratamento (antes e após a correção da deformidade dentofacial), no presente 

estudo utilizou-se a porcentagem de consoantes corretas (PCC), tomando-se por base 

o trabalho de Shriberg e Kwiatkowski (1982). Esses autores realizaram essa análise 

para avaliação da fala quanto ao aspecto fonológico, mas considerando também 

como alteração as distorções na produção dos fonemas. Amaro (2007) referiu que 

essa análise pode contribuir para a precisão diagnóstica das alterações fonéticas 

presentes no transtorno fonológico e para o planejamento terapêutico. 
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Especificamente para análise da fala nas alterações musculoesqueléticas, a 

PCC também tem sido utilizada, envolvendo casos com fissura labiopalatina 

(Lohmander e Persson, 2008). Essa forma de análise permite comparações: entre os 

indivíduos com diferentes alterações dentofaciais, para acompanhamento de 

evolução de tratamento, ou ainda comparação de dados envolvendo diferentes 

centros com protocolos de tratamento distintos. A necessidade de relatos mais 

consistentes na literatura quanto à avaliação perceptiva da fala e a comparação entre 

os centros foram citadas por Kuehn e Moller (2000) e Hassan, Naini e Gill (2007), que 

ainda sugeriram a comparação entre diferentes línguas (Hassan, Naini e Gill 2007). 

Assim, a análise quantitativa, conforme proposto por Shriberg e Kwiatkowski (1982), 

apresenta grande vantagem frente às análises qualitativas normalmente utilizadas na 

clínica fonoaudiológica, visto que permite comparações objetivas. 

Além de fornecer informações relacionadas à quantidade de fonemas 

alterados, a PCC permite, ainda, classificar as alterações da fala quanto à severidade, 

que varia de grau leve a severo (Shriberg e Kwiatkowski 1982 e Wertzner et al 2005). 

Shriberg e Kwiatkowski (1982) referiram que procedimentos para quantificar a 

gravidade e o impacto dos distúrbios da comunicação são necessários para o 

diagnóstico, planejamento da intervenção e acompanhamento do processo 

terapêutico. Por essa razão, essa forma de análise da fala foi adotada no presente 

trabalho, possibilitando demonstrar, de forma clara e a partir da definição do grau de 

severidade, qual o impacto da deformidade dentofacial sobre a fala e se a correção 

cirúrgica leva à modificação nesta severidade (Alves e Genaro 2007). 

Uma vez que na produção da fala existem grupos de fonemas que 

compartilham as mesmas estruturas, isto é, o mesmo ponto articulatório, podem 

haver grupos mais ou menos afetados pela deformidade dentofacial, dependendo 

das estruturas envolvidas (Niemeyer, 2004). Assim, podem ser previstos alguns tipos 

de alteração da fala na dependência dos grupos de fonemas e da condição estrutural. 

No presente estudo, as alterações observadas pelas juízas foram agrupadas 

em: ponto bilabial – contato entre os lábios superior e inferior, ponto interdental – 

projeção da língua entre os incisivos; ponto dorso palatal – elevação do dorso da 

língua em direção ao palato duro com o ápice tocando os dentes inferiores; 
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imprecisão acústica – qualquer modificação na produção do fonema, detectada 

auditivamente; ceceio – pronúncia dos fonemas fricativos mediais e posteriores com 

a língua anteriorizada ou posteriorizada, com a possibilidade de escape de ar; e 

substituição – utilização de outro fonema no lugar do fonema alvo. 

Como pode ser observado, tais alterações, em sua maioria, estão relacionadas 

à troca do ponto articulatório, portanto visualmente perceptíveis. Por outro lado, 

também existiram alterações auditivamente perceptíveis, estando, assim em 

consonância com o estudo de Vallino (1990) e Vallino e Tompson (1993) que também 

cita alterações visuais e auditivas nos casos por ela estudado. 

Uma constatação do presente estudo refere-se à terminologia utilizada pelos 

juízes, sendo necessário, após a análise feita pelos mesmos, agrupar as alterações 

encontradas, a fim de melhor representar os achados. Esse fato mostra a falta de 

consenso entre os diferentes profissionais, apesar de experientes no que se refere ao 

atendimento desses casos, quanto à nomenclatura específica para se referir a um 

determinado tipo de alteração da fala. Assim, chama-se a atenção para a necessidade, 

além da padronização e definição dos termos, também do treinamento dos juízes. 

Um estudo de revisão da literatura, envolvendo as repercussões da cirurgia 

ortognática sobre a fala, discorreu sobre os examinadores que avaliaram essa função. 

Verificou que, dentre todos os artigos pelos autores analisados, menos de 50% 

relataram que a avaliação foi realizada por um ou mais fonoaudiólogos experientes; 

28% informaram o número específico de juízes, em sua maioria 1 ou 2; e apenas um 

estudo, envolveu 5 juízes (Chanchareonsook, Samman e Whitehill 2006). O presente 

trabalho contou com a participação de 5 juízas, fonoaudiólogas experientes na 

avaliação perceptiva de casos com deformidades dentofaciais, o que atribui maior 

rigor aos achados.  

A avaliação da fala, mesmo criteriosa, não deve ser realizada isoladamente, 

sem considerar outros aspectos envolvidos na produção da mesma como, por 

exemplo, a condição estrutural. O trespasse horizontal pode ser variado nos casos de 

mordida cruzada anteroposterior, caracterizando uma discrepância maxilo-

mandibular mais ou menos acentuada. Tal fato não pode ser desprezado, 

considerando-se a relação entre forma e função. Não foram encontrados estudos que 
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analisaram esse aspecto, provavelmente devido aos diferentes tipos de deformidades 

em um mesmo estudo ou, ainda, por conta do pequeno número de indivíduos 

avaliados antes e após a cirurgia ortognática, na maioria dos artigos, conforme citado 

por Hassan, Naini e Gill (2007). 

Além de considerar as estruturas duras envolvidas, é fundamental analisar as 

estruturas moles, especialmente lábios e língua, estruturas que participam de todos 

os pontos articulatórios estudados. Essas estruturas foram avaliadas quanto à 

mobilidade (aspecto motor da fala) e sensibilidade (aspecto sensorial da fala). Para a 

avaliação da mobilidade, existem fichas de avaliação específicas (Marchesan 1999, 

Hage 2003, Marchesan 2003a, 2003b, 2004, 2005a, Junqueira 2005, Zanferrari e 

Berretin-Felix 2006 e Felício e Ferreira 2008). Felício e Ferreira (2006, 2008) buscaram 

expressar numericamente a percepção quanto às características e comportamentos 

observados. As autoras compararam dois protocolos de avaliação, o AMIOT, 

seguindo o modelo tradicional e o AMIOFE, em que foram acrescentadas as escalas 

numéricas de 4 pontos. Encontraram que ambos mostraram-se válidos para a 

avaliação miofuncional orofacial, sendo uma das vantagens do AMIOFE a graduação 

de um distúrbio miofuncional específico.  Da mesma forma que o AMIOFE, porém 

diferindo quanto aos movimentos solicitados aos indivíduos, os escores dos 6 

movimentos adotados no presentes estudo foram somados, tanto para lábios quanto 

para língua. Avaliações padronizadas de acordo com a função a ser testada, bem 

como utilizando escores, permitem comparações mais objetivas.  

Quanto à sensibilidade, utilizou-se, no presente estudo, um estesiômetro 

Semmes-Weinstein. Esse instrumento foi idealizado para avaliar a sensibilidade tátil 

de pacientes com doença de Hansen e, posteriormente, também de diabéticos (Bell-

Krotoski 1990 e Lehman, Orsini e Nicoll 1993). O estesiômetro de Semmes e 

Weinstein, criado por volta da década de 1960, incluía um conjunto de 20 

monofilamentos (Lehman, Orsini e Nicoll 1993), tendo sido utilizado para a detecção 

de alterações de sensibilidade, utilizando o toque leve, em diferentes regiões da face, 

antes e após a cirurgia ortognática (Karas, Bouyd e Sinn 1990, Lemke et al 1998, 

Fujioka, Hirano e Fujii 1998, Ghali e Epker 1989 e Kobayashi et al 2006). No Brasil, o 

estesiômetro Semmes-Weinstein é produzido e distribuído por uma associação 
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filantrópica (SORRI, Sociedade para Reabilitação e Reintegração do Incapacitado, 

Bauru-SP). Conforme especificado no próprio site desse produto de exportação 

(http://www.sorri.com.br), o Kit brasileiro inclui os 6 monofilamentos "Semmes-

Weinstein" mais indicados para detectar alterações funcionais. Já foi utilizado para 

avaliação da sensibilidade do retalho miocutâneo do reto abdominal (Gomes, 2004) e 

sensibilidade de mãos (Santos et al, 2005).  Na avaliação da cavidade oral, encontrou-

se um trabalho de Zanferrari e Berrentin-Felix (2006), que utilizaram esse 

estesiômetro de 6 monofilamentos para verificar os limiares de sensibilidade das 

estruturas orofaciais, antes e após a cirurgia ortognática. É importante que a 

Fonoaudiologia se utilize de instrumentos de avaliação padronizados e aplicados em 

diferentes casos, para a reprodução do método, além das possíveis comparações dos 

achados.  

Além da sensibilidade, outro aspecto sensorial envolvido na produção da fala 

foi avaliado, a audição. Utilizou-se o exame da logoaudiometria, especificamente o 

SRT (Speech Reception Threshold), por pesquisar o limiar de recepção da fala. Porém, 

sabendo-se que o teste não contempla todas as freqüências, optou-se também por 

avaliar a audição quanto às freqüências baixas (250 e 500Hz), médias (1000Hz, 

2000Hz e 3000Hz) e altas (4000Hz, 6000Hz e 8000Hz), recordando que os diferentes 

fonemas encontram-se em faixas distintas de freqüências do audiograma (Russo e 

Behlau, 1993).  

Os resultados do presente estudo referiram-se, quanto ao aspecto estrutural, à 

mordida cruzada anteroposterior que, por envolver os planos horizontal e 

transversal, é considerada uma deformidade dentofacial grave. São casos comuns em 

indivíduos com fissura labiopalatina reparada, devido à correção primária dessa 

malformação (Wolford e Epker 1978, Bell et al 1980, Silva Filho, Ramos e Abdo 1992, 

Genaro, Trindade Junior e Trindade 1994, Capelozza Filho, Normando e Silva Filho 

1996, Semb e Shaw 1998 e Suguimoto 2002), estritamente necessária à estética e às 

funções orais (Bertier, Trindade e Silva Filho 2007), mas que constitui um dos 

múltiplos fatores que contribui para as deformidades dentofaciais (Proffit, 2003).  

No presente trabalho, apesar de todos os casos apresentarem mordida cruzada 

anteroposterior, houve uma variação no trespasse horizontal, cujos valores 
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encontraram-se entre -2 e -18mm. A despeito dos casos com grande trespasse 

horizontal negativo, que foram apenas 2, de uma maneira geral, a amostra esteve um 

pouco mais concentrada entre -2 a -4mm, com média de -6,5mm.  

As alterações dentárias ou dentofaciais são alterações comuns do sistema 

estomatognático (Felício, 2004), referentes às estruturas fixas, que, no presente estudo 

foram corrigidas por meio de cirurgia ortognática. Quanto à parte muscular desse 

sistema, especificamente lábios e língua, os escores de mobilidade, estes poderiam 

variar de 6 a 18, aumentando a gravidade conforme o aumento do escore. Dos casos 

avaliados, o valor máximo obtido foi 10, concentrando-se no valor 8. Isso demonstra 

que as alterações musculares não são tão graves, havendo, porém necessidade de 

investigar quais os movimentos que encontraram-se alterados. Nesse sentido, 

observou-se que, tanto para lábio quanto para língua, a dificuldade observada em 

maior número de casos foi a vibração, a qual requer grande habilidade e precisão dos 

movimentos.  

Esse achado nos reporta a questões como: será que a presença da deformidade 

dentofacial e/ou da fissura labiopalatina podem contribuir com essa dificuldade? 

Estudo envolvendo população semelhante, utilizando eletromiografia para verificar 

a atividade da musculatura labial não encontrou diferença entre indivíduos com e 

sem fissura labiopalatina (Genaro, Trindade Junior e Trindade 1994), porém o 

movimento avaliado nesse estudo não exigia grande habilidade motora, como no 

caso da vibração. Somado a esse fato, há que se considerar, também, a presença de 

grande quantidade de tecido cicatricial nos lábios, uma vez que a maioria da amostra 

estudada no presente trabalho apresentava fissura labial, justificando o resultado 

obtido.  

Um outro estudo, realizado com indivíduos sem fissura mas com deformidade 

dentofacial, não observou dificuldades na mobilidade dos músculos da mímica 

(Zanferrari e Berretin-Felix, 2006), envolvendo também os lábios, indicando que a 

deformidade dentofacial não interfere no movimento dos lábios.  

No que diz respeito à mobilidade da língua, a presença da mordida cruzada 

anteroposterior favorece a postura incorreta da língua, tanto habitual quanto durante 

as funções estando, portanto, adaptada à condição estrutural, o que nos leva a pensar 
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na hipótese de haver alteração na mobilidade desse órgão. Conforme observado, a 

grande maioria (n=17) não conseguiu realizar a vibração da língua, sendo este o 

movimento mais alterado, seguido pelo estalo. Ambos os movimentos necessitam da 

condição estrutural adequada.  

Ainda em relação aos lábios e à língua, porém quanto à sensibilidade dessas 

estruturas, nenhum indivíduo apresentou dificuldade antes da cirurgia. Isso era 

esperado, uma vez que não são relatados déficits sensoriais na cavidade oral em 

casos com fissura labiopalatina (Posnick et al 1994 e Altmann e Vaz 1997). Após a 

cirurgia, entretanto, houve alteração na sensibilidade dos lábios em um caso e em 

outro apenas do lábio inferior. Esses achados podem ser justificados uma vez que a 

maioria das osteotomias na maxila e na mandíbula são realizadas nas adjacências 

imediatas de ramos periféricos dos nervos maxilar e mandibular (Rosenberg e Sailer 

1994). Assim, o comprometimento da sensibilidade pode estar relacionado a: edema 

cirúrgico, estiramento ou trauma direto desses nervos (Jones, Wolford e Hartog 

1990).  

Um fato a ser salientado em relação a esse aspecto refere-se ao tempo de pós-

operatório, pois alguns autores encontraram retorno quase total à sensibilidade 

normal 3 meses após a cirurgia (Blomqvist, Alberius e Isaksson 1998) e outros 2 

meses após a mesma (Geha et al, 2006). Os dois casos que apresentaram alteração da 

sensibilidade dos lábios no presente estudo foram avaliados 3 meses após a cirurgia. 

No entanto, vale ressaltar que houveram outros casos, avaliados nesse mesmo tempo 

de pós-cirúrgico, que não apresentaram alteração na sensibilidade de lábios.  

Outros autores, realizando avaliação mais tardiamente após a realização da 

cirurgia, encontraram alteração aos 6 meses em aproximadamente 20% dos casos 

(Lemke et al 1998) e aos 12 meses, em aproximadamente 50% (Fujioka, Hirano e Fujii 

1998) e 20% (Kobayashi et al, 2006), apesar de outro trabalho não encontrar alteração 

na sensibilidade de lábio inferior aos 12 meses (Gianni et al, 2002).  

Destes estudos, Lemke et al (1998), Fujioka, Hirano e Fujii (1998) e Kobayashi 

et al (2006) utilizaram o estesiômetro de 20 monofilamentos, como instrumento de 

avaliação, e Zanferrari e Berretin-Felix (2006) utilizaram o mesmo estesiômetro que 
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aquele usado no presente estudo. O fato de se usar um instrumento padronizado e 

com graduação facilita a comparação entre os diferentes estudos. 

Com relação ao lábio superior, uma vez que a recuperação da sensibilidade é 

mais rápida, é escassa a literatura em relação a esse aspecto. Rosenberg e Sailer (1994) 

encontraram alteração nessa estrutura 1 mês após a cirurgia, com melhora aos 3 

meses e retornando aos valores pré-cirúrgicos aos 6. Resultado semelhante foi 

encontrado no presente estudo, no qual um único caso apresentou alteração na 

sensibilidade do lábio superior, sendo esta avaliada 3 meses após a cirurgia. 

Correlação entre a alteração da sensibilidade após a cirurgia e a quantidade de 

avanço da maxila foi investigada por Rosenberg e Sailer (1994), que não confirmaram 

tal relação. O presente trabalho não teve o propósito de correlacionar esses dois 

aspectos, porém, vale destacar que o único indivíduo com alteração da sensibilidade 

do lábio superior após a cirurgia apresentava trespasse horizontal de -10mm, 

portanto, a quantidade de avanço da maxila foi considerável. Dessa forma, são 

necessários estudos longitudinais, avaliando a sensibilidade pós-cirúrgica e 

comparando os achados à quantidade do avanço da maxila.  

O estudo da sensibilidade justifica-se pelo fato de que, conforme relatado por 

Marchesan e Bianchini (1999), a dificuldade mais comum após a cirurgia ortognática, 

além do ajuste à nova aparência, refere-se à alteração nesse aspecto. Apesar de ser 

prevista a reversão dessa alteração, nos casos em que o restabelecimento é mais lento, 

observa-se dificuldades funcionais como: controle de saliva, alteração dos pontos 

articulatórios dos diferentes fonemas, entre outras, o que dificulta a reorganização 

funcional, interferindo nas atividades da vida diária, especialmente alimentação e 

fala (Ghali e Epker 1989 e Marchesan e Bianchini 1999), causando angústia e muitas 

vezes até arrependimento por ter escolhido essa opção de tratamento. Assim, o 

treinamento para recuperação da sensibilidade torna-se essencial (Essick et al, 2007).  

Quanto ao outro aspecto sensorial avaliado, a audição, observou-se antes da 

cirurgia perda auditiva nas freqüências altas em 1/3 da amostra, semelhante aos 

casos de normalidade. A segunda faixa de freqüências que mais apresentou alteração 

foi aquela de freqüências baixas (15%) e, em seguida, baixas e altas (10%). Esse 

achado pode ser atribuído ao fato de todos os casos avaliados apresentarem fissura 
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labiopalatina, levando a otites de repetição que os mesmos comumente apresentam 

na infância (Ahonen e Mc Dermott 1984, Feniman et al 1999, Tunçbilek, Ozgür e 

Belgin 2003, Chu e McPherson 2005 e Piazentin-Penna e Jorge 2007). Resultados 

semelhantes aos obtidos no presente estudo foram observados por Scoton (2002), que 

também estudou casos com fissura labiopalatina, porém na faixa etária de 7 a 11 

anos.  

Os casos com alteração na audição antes da cirurgia, do presente estudo, 

somaram 70% e, após a mesma, apesar do número de casos avaliados ter sido 

reduzido (n=6), observou-se, também, quase todos os casos com alteração na audição 

(83,3%). Uma vez que na fase pré-cirúrgica foi encontrado alto índice de alteração, 

provavelmente pela presença da fissura labiopalatina, não observou-se mudanças 

importantes com relação a esse aspecto após a cirurgia. Um estudo também 

envolvendo indivíduos com fissura, além de indivíduos sem essa malformação, 

encontrou alteração em 25% das orelhas antes da cirurgia (18% com fissura). No pós-

cirúrgico imediato (48 horas), essa porcentagem passou para 48% (28% com fissura); 

e em um segundo momento avaliado (6 a 8 semanas) essa porcentagem reduziu para 

38% (18% com fissura). Esses achados evidenciam que, independente da presença da 

fissura, dificuldades pós-cirúrgicas quanto à audição são previstas, especialmente no 

pós-operatório imediato (DeRuyter e Diefendorf 1980 e Wong, Samman e Whitehill 

2002). 

A alteração da audição após a cirurgia pode ser justificada por alguns fatores: 

presença de edema pós-cirúrgico, causando prejuízo funcional temporário ao 

músculo tensor do véu palatino (Götzfried e Thumfart 1988); modificação na direção 

desse músculo; traumas cirúrgicos na nasofaringe alterando o fluxo linfático no 

sistema de drenagem da tuba auditiva; e a fissura de palato, como um fator 

agravante, devido ao comprometimento já existente do músculo tensor do véu 

palatino (Baddour et al 1981, Barker 1987 e Kemker e Antonelli 2004).  

É fundamental, portanto, o monitoramento audiológico dos casos submetidos 

à cirurgia de avanço da maxila (DeRuyter e Diefendorf 1980 e Baddour et al 1991), 

especialmente em casos com fissura labiopalatina. Baddour et al (1991) 

recomendaram uma avaliação audiológica completa antes da cirurgia maxilar, pois 
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pacientes com história de problemas de orelha média são susceptíveis a complicações 

otológicas mais severas, e, segundo os autores, se o problema for encontrado e 

tratado antes da cirurgia ortognática, podem ser evitados problemas como dor ou 

desconforto auditivo. 

Cabe à Fonoaudiologia, como parte das avaliações, comumente previstas na 

rotina pré-cirurgia ortognática, a detecção desses casos, a orientação dos possíveis 

achados após a cirurgia e o encaminhamento precoce após a cirurgia, quando 

necessário. Porém, para afirmações mais consistentes, são necessários estudos com 

um maior número de indivíduos, envolvendo avaliação audiológica completa, 

inclusive do processamento auditivo, estando um destes sendo iniciado pela 

pesquisadora do presente trabalho.  

Especificamente com relação à fala, essa foi analisada por 5 juízas, das quais, 

pelo menos 4 concordaram quanto à presença e ausência de alterações para quase 

todos os casos quanto aos fonemas labiodentais e linguodentais, diminuindo essa 

porcentagem quanto mais posterior era o ponto articulatório (alveolar e, por último, 

o palatal). Esse achado sugere que quanto mais anterior o ponto articulatório, mais 

facilmente detectáveis são suas alterações. 

Vale ressaltar que os distúrbios da fala encontradas no presente estudo são 

decorrentes da deformidade dentofacial, que levou a adaptação funcional e atingiu 

de forma consistente essa função, conforme observado nos resultados da 

porcentagem de consoantes corretas (PCC) na fase pré-cirúrgica, que variou de 0 a 

77%, com mediana de 23%. 

Nenhum indivíduo apresentou 100% de consoantes corretas, o que significa 

que todos os casos avaliados apresentaram alguma alteração na fala. Cabe lembrar 

que essas alterações estão incluídas dentre aquelas previstas para os casos com 

fissura labiopalatina (Golding-Kushner et al 2001 e Peterson-Falzone et al 2006), uma 

vez que a deformidade dentofacial é comum nesses casos (Wolford e Epker 1978, 

Bell, Proffit e Jacobs 1980, Silva-Filho, Ramos e Abdo 1992, Genaro, Trindade Junior e 

Trindade 1994, Capelozza Filho, Normando e Silva Filho 1996, Semb e Shaw 1998, 

Suguimoto 2002 e Knak 2006).  
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Na literatura, as variadas características das amostras estudadas no que se 

refere ao tipo de deformidade dentofacial dificultam as comparações entre os estudos 

(Hassan, Naini e Gill 2007). Estudos anteriores, referentes à mordida cruzada 

anteroposterior mostraram elevado índice de indivíduos com alterações em um ou 

mais fonemas da fala (Niemeyer, Fukushiro e Genaro 2003 em 76,7%, Viana et al 2003 

e Niemeyer 2004 para 100% dos casos).  

No presente estudo, a PCC refletiu a severidade do comprometimento da fala, 

sendo que, a maioria dos casos apresentou comprometimento severo, poucos 

comprometimento moderadamente severo e apenas 1 comprometimento levemente 

moderado. Isso confirma a afirmação de Opitz et al (1997) que as alterações nos 

planos horizontal e transversal são as que mais acarretam prejuízos nas funções 

orais. Andrade e Garcia (2001) também referiram que há uma nítida influência das 

alterações dos arcos dentários sobre a fala. Segundo Berretin-Felix, Jorge e Genaro 

(2004) e Marchesan (2004), alterações ósseas e dentárias são comuns, desequilibrando 

o sistema estomatognático, uma vez que as estruturas desse sistema são 

interdependentes no desempenho da fala (Douglas, 2002).   

Os grupos de fonemas mais afetados foram os linguodentais, seguidos dos 

labiodentais, alveolares e, por último, os palatais. Os fonemas linguodentais, nos 

estudos de Viana et al (2003) e Niemeyer (2004), estiveram alterados em 100% da 

amostra. Nota-se, assim, que os fonemas, cujo ponto articulatório envolve o contato 

dos lábios e da língua com a arcada dentária e também com o rebordo alveolar, são 

os mais afetados. Outros autores relataram que a retrusão da maxila leva a alterações 

nos fonemas linguodentais e alveolares (Vallino 1990, Altmann e Vaz 1997 e 

Peterson-Falzone et al 2006), porém no presente estudo observou-se que há um 

comprometimento de outros grupos de fonemas, além desses.  

Quanto aos tipos de alteração, foram observadas alterações específicas para os 

fonemas labiodentais, em que o contato entre dentes superiores e lábio inferior foi 

substituído pelo contato entre os lábios, denominado ponto bilabial, em 100% dos 

casos. Apesar de autores relatarem inversão articulatória para esses fonemas, 

(Hanson e Barrett 1995 e Golding-Kushner 2001), com o contato entre dentes 

inferiores e lábio superior, esse tipo de alteração não foi encontrado no presente 
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estudo, mesmo se tratando de casos em que a discrepância maxilo-mandibular era 

importante.  

Já os fonemas linguodentais apresentaram ponto interdental em mais de 

metade dos casos, tanto na fase pré quanto na fase pós-cirúrgica. Vallino (1990) 

também se refere a alterações nesses fonemas como alterações visuais, porém sem 

definir quais seriam as mesmas. O ponto dorsopalatal também foi observado no 

presente estudo, para esses casos, o que era esperado uma vez que, quando há 

redução do diâmetro transversal da maxila, os movimentos da língua durante a 

articulação são quase sempre incoordenados, sendo os movimentos do ápice 

substituídos pelo dorso (D’Agostino, 1987). 

No grupo dos fonemas alveolares, observou-se ceceio para os fonemas 

fricativos /s/ e /z/ em 100% dos casos e a predominância do ponto interdental para 

os fonemas líquidos /l/ e /r/, com alguns casos apresentando ponto dorsopalatal ou 

imprecisão acústica. Semelhante aos achados para os fonemas alveolares, também os 

fonemas palatais apresentaram ceceio, para os fonemas /∫ / e /ʒ / em 100% dos 

casos, e ponto interdental para /λ / e /ŋ /, além de alguns casos de imprecisão 

acústica. Apenas 2 casos apresentaram substituição da líquida lateral /λ/ pela 

líquida não lateral /r/. O ceceio também foi referido por Whitaker (2001) em 100% 

dos indivíduos que também apresentavam mordida cruzada anteroposterior e 

O’Gara e Wilson (2007) em casos de mordida cruzada. Berretin-Felix, Jorge e Genaro 

(2004) também afirmaram que o ceceio é comum em indivíduos com alterações 

dento-oclusais.  

Dentre as variáveis que podem causar esses diferentes tipos de alterações na 

fala (aspectos estrutural, motor e sensorial), apenas o aspecto estrutural (trespasse 

horizontal) apresentou associação com a PCC. Os resultados mostraram que, quanto 

mais acentuado o trespasse horizontal negativo, ou seja, quanto maior a discrepância 

maxilomandibular, menor a PCC. Portanto, a condição dentofacial interferiu 

diretamente na produção da fala (Vallino e Tompson 1993, Hanson e Barrett 1995, 

Felício 1999, González e Lopes 2000, Kasai e Portella 2001, Ward et al 2002, Whitaker 

2001, Marchesan 2004, 2005b e Niemeyer 2004 e Alves e Genaro 2005). Assim, quanto 
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mais comprometido o aspecto estrutural, maior a necessidade de adaptação 

(Bianchini 1995 e Marchesan e Bianchini 1999), inclusive para a fala.   

Apesar da relação literatura evidenciar a relação entre percepção da fala e 

alterações articulatórias (Rvachew e Jamieson, 1989), os achados referentes à audição 

não apresentaram relação com a PCC. Esse achado pode ser explicado pelo fato de 

que, na maioria dos casos, o limiar auditivo era mais baixo (melhor) que o limiar da 

fala (50dB) (Pavlovic, 1989). Quanto à mobilidade de lábios, diferentemente do 

presente estudo, Folha et al (2006a) encontraram relação com a PCC, porém o estudo 

foi realizado com crianças de 6 a 12 anos. Ribeiro et al (2006) e Folha et al (2006b) 

concluíram que há maturação do controle motor orofacial durante o 

desenvolvimento infantil até a puberdade, encontrando relação entre mobilidade de 

lábios e idade.  

Após a cirurgia, houve melhora na fala, refletida pelo aumento significante na 

PCC. Vallino (1990) também encontrou melhora na fala, 3 meses após a cirurgia, com 

redução significante no número de alterações (15,8 para 7,3, em média).  Ressalta-se, 

no entanto, que a referida autora faz referência apenas à freqüência absoluta e não 

relata o total de fonemas avaliados, o que inviabiliza a comparação com os achados 

do presente estudo. Um outro estudo realizado por Kummer et al (1989) estudaram 

22 fonemas da língua inglesa, antes e após a cirurgia ortognática, porém não fazem 

referência ao número total de fonemas alterados antes e após a mesma, o que 

também inviabilizou a comparação com os achados do presente estudo.  

Na fase pré-cirúrgica, o comprometimento da fala dos indivíduos do presente 

estudo era severo, na maioria dos casos, havendo modificação significante nessa 

condição, após a cirurgia, com adequação em 23% dos casos (passando a ausência de 

comprometimento) e melhora (redução dos fonemas alterados, passando a um grau 

menor de comprometimento) em 54% dos casos, totalizando 77% de casos com 

resultado satisfatório após cirurgia ortognática.  

Resultados semelhantes também foram observados por Witzel, Ross e Munro 

(1980), observando 63,6% de casos com adequação automática e 36,4% com redução 

no número de fonemas alterados. Vallino (1990) também encontrou modificação 

positiva em todos os casos, sendo a adequação automática em 43,3% e redução em 
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56,7%. Estudos que realizaram revisão de literatura relataram redução no número de 

fonemas alterados: Ruscello et al (1985) em 88% dos casos e Chanchareonsook, 

Samman e Whitehill (2006) de 57 a 88% dos casos, sendo neste último estudo 

incluídos tanto trabalhos que avaliaram indivíduos com, como outros que avaliaram 

indivíduos sem fissura labiopalatina.  

Um estudo que comparou casos com e sem fissura labiopalatina foi o de 

Schwarz e Gruner (1976), que observou redução no número de alteração em 69% do 

grupo com fissura e 42,9% do grupo sem fissura. A adequação automática de todos 

os fonemas alterados foi observada em 27,6% do grupo com fissura e 57,1% do grupo 

sem fissura. Em estudos específicos de casos com fissura, foi encontrada: redução no 

número de fonemas alterados em 63,7% (Kummer et al 1989) e diminuição no 

número de casos, referindo-se a 64% na fase pré-cirúrgica para 47% após a cirurgia 

(Janulewicz et al, 2004).  Os estudos que avaliaram a fala, por meio de análise 

acústica do fonema /s/, também encontraram modificação após a cirurgia 

(Wakumoto et al 1996 e Lee et al 2002), sendo significantes no estudo de Lee et al 

(2002).  

Por outro lado, outros autores referiram que a correção das deformidades 

dentofaciais nem sempre leva à correção das alterações determinadas por essas 

(Goodstein, Cooper e Wallace 1974, Dalston e Vig 1984, Ward et al 2002, Niemeyer 

2004 e Van Lierde et al 2006). Goodstein, Cooper e Wallace (1974) não encontraram 

mudanças significantes nos 5 indivíduos avaliados; Dalston e Vig (1984) encontraram 

mudanças no padrão articulatório dos fonemas, em geral, em apenas 3 dos 40 

indivíduos avaliados; Ward et al (2002) avaliaram 5 indivíduos, encontrando 

melhora na articulação em apenas 1 deles. Van Lierde et al (2006) verificaram a 

mesma porcentagem de indivíduos com alteração na fala, tanto antes quanto após a 

cirurgia (75%). Dentre indivíduos que tinham fissura labiopalatina reparada, 

avaliados por Niemeyer (2004), 90% permaneceram com alterações de fala. 

A despeito da melhora significante da fala após a cirurgia ortognática, no 

presente estudo, houve um caso de piora, em que a PCC foi reduzida de 15,4% para 

0%. Raros casos com piora também foram observados em outros estudos que 

envolveram casos com fissura labiopalatina (Schwarz e Gruner 1976 e Niemeyer 
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2004). Para indivíduos sem fissura labiopalatina, também foi observada piora, em 1 

caso (Lee et al, 2002). Essa condição de piora pode ser atribuída a uma dificuldade no 

ajuste funcional às novas condições estruturais (Schwarz e Gruner 1976 e Lee et al 

2002), que acontece tanto para indivíduos com quanto sem fissura.  

Quando se analisa qual grupo de fonema mais contribuiu para os resultados 

quanto à melhora do PCC após a cirurgia, observa-se participação importante dos 

grupos labiodental, linguodental e alveolar. Uma possível explicação para esse 

achado refere-se ao posicionamento da língua para a produção desses fonemas, que é 

mais anterior na cavidade oral, comparado aos fonemas palatais. 

Os tipos de alteração, no geral, não sofreram modificações importantes após a 

cirurgia. Apenas 2 casos apresentaram variação, sendo 1 para o fonema /l/ e /r/,  e 

o outro apenas para o /r/. No primeiro caso, o indivíduo apresentava ponto 

dorsopalatal para ambos os fonemas antes da cirurgia, que passou para ponto 

interdental (/l/) e imprecisão articulatória (/r/) após a mesma. Isso demonstra a 

tentativa de acomodação da língua à nova estrutura, uma vez que o ponto 

dorsopalatal é geralmente encontrado em casos com alteração do diâmetro 

transversal do palato (D’Agostino, 1987), condição corrigida com a cirurgia. 

Já no outro caso, o fonema /r/ passou de ponto interdental para imprecisão 

acústica, também como uma tentativa de obtenção do correto do ponto articulatório 

adequado frente à condição estrutural atual. É interessante notar que o fonema /r/ 

necessita da vibração da parte anterior da língua, habilidade essa alterada na grande 

maioria dos casos.  

Além disso, ambos os casos de variação nos tipos de alteração apresentavam 

grande trespasse horizontal negativo (-9 e -10mm) e, por esse motivo, podem ter 

apresentado maior dificuldade no ajuste após a cirurgia. O trespasse horizontal 

apresentou associação com a modificação na PCC, sendo que quanto maior o 

trespasse horizontal negativo antes da cirurgia, menor a modificação na PCC, 

indicando menos melhora, o que significa, maior dificuldade na acomodação de 

lábios e língua ao novo aspecto estrutural, mantendo o padrão alterado.  

Ainda após a cirurgia, analisando-se o aspecto sensorial, quanto à 

sensibilidade de lábios e língua, apenas 2 casos apresentaram alteração, não sendo 
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possível verificar a associação com os achados obtidos na fala. A inervação sensorial 

do sistema estomatognático responsável pelo ato da fala (Murdoch, 1997), foi 

comprometida em 15,4% da amostra (2 casos), dificultando a ação dos 

exteroceptores,  para a sensibilidade, mesmo sendo as estruturas comprometidas 

altamente dotadas de receptores superficiais responsáveis pelo toque leve (Mysak 

1988, Zemlin 2000 e Guyton 2006), mesmo sabendo-se que as estruturas 

comprometidas são altamente dotadas de receptores superficiais responsáveis pelo 

toque leve (Borden et al 1994). Porém, o resultado dos 2 casos foi contrário um ao 

outro, em relação à fala; enquanto um apresentou piora, não conseguindo nenhuma 

produção correta, o outro atingiu 100% de consoantes corretas após a cirurgia. 

Esses casos que não apresentaram adequação da fala necessitam de terapia 

miofuncional orofacial. Segundo Pereira e Felício (2005), além de reposicionar as 

bases ósseas e/ou adequar a oclusão dentária é necessário desenvolver ou recuperar 

a funcionalidade para aquele “novo sistema”. Assim, o acompanhamento 

fonoaudiológico é fundamental antes da cirurgia, bem como em um período precoce 

e tardio após a mesma (Altmann et al 1987, Bianchini 1995, Altmann e Vaz 1997, 

Campiotto 1998, Ribeiro 1999, Kasai e Portela 2001, Niemeyer et al 2003 e Berretin-

Felix, Jorge e Genaro 2004).  

É necessário o conhecimento do aspecto estrutural e o acompanhamento 

fonoaudiológico dos aspectos motor e sensorial, uma vez que os mesmos podem 

interferir na recuperação das funções orais após a cirurgia ou sofrer modificações. A 

importância da equipe interdisciplinar é fundamental, com diálogos constantes entre 

odontólogos e fonoaudiólogos, o que contribui para a melhor compreensão dos casos 

clínicos nos quais se associam distúrbios dentofaciais e miofuncionais, bem como 

para a definição de metas e condutas a serem aplicadas no tratamento desses casos 

(Pereira e Felício 2005).  
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6 CONCLUSÃO 
 

Os indivíduos com mordida cruzada anteroposterior e fissura labiopalatina 

reparada, quanto à fala, apresentaram: 

1) comprometimento severo na maioria dos casos; 

2) ponto articulatório alterado em todos os grupos de fonemas, principalmente 

labiodental e linguodental; 

3) como tipos de alteração mais comuns: ponto bilabial para os fonemas 

labiodentais, ponto interdental para os fonemas linguodentais, alveolares 

líquidos, palatal líquido e palatal nasal), além de ceceio para os alveolares e 

palatais fricativos;  

4) associação entre o comprometimento da fala e o aspecto estrutural (trespasse 

horizontal), mas não com  os aspectos motor (mobilidade) e sensorial (audição 

e sensibilidade). 

 

Os casos submetidos à correção cirúrgica da deformidade dentofacial 

apresentaram: 

5) modificação significante no comprometimento da fala quanto à porcentagem 

de consoantes corretas (PCC) e à severidade; 

6) modificação em todos os grupos de fonemas quanto ao comprometimento da 

fala (PCC), significante para os grupos labiodentais, linguodentais e 

alveolares; 

7) variação quanto ao tipo de alteração de fala em raros casos, sendo um caso de 

ponto interdental para imprecisão acústica (/r/) e o outro de dorsopalatal 

para interdental fonema (/l/) e para imprecisão acústica (fonema /r/); 

8) associação apenas entre a modificação do comprometimento da fala (PCC) e o 

aspecto estrutural (trespasse horizontal), avaliado na fase pré-cirúrgica, mas 

não com o aspecto motor (mobilidade), da referida fase; 

9) não existência de associação entre modificação do comprometimento da fala e o 

aspecto sensorial (audição e sensibilidade) da fase pós-cirúrgica.  
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ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HRAC-USP 
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ANEXO 2 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HRAC-USP 
APÓS ALGUMAS ALTERAÇÕES NO PROJETO 
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ANEXO 3 – FICHA DE AVALIAÇÃO DA FALA 
 
 
 

 
LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA 

 

Afonso ofendeu o chefe. 
A fofoca é falsa. 
Fiz café na garrafa com furo. 
 
 
A avó do Vitor é malvada e nervosa. 
Há uvas verdes velhas. 
A lava avança no vulcão. 
 
 
O tatu estava na toca. 
Tereza fez pastel. 
Tuca está fritando batata. 
 
 
Odete é dona da padaria. 
Meu dedo só dói. 
Edu guardou a cadeira. 
 
 
O número do ônibus é noventa e nove. 
A menina é bonita. 
O nenê tem bonés. 
 
 
Cássia se acidentou no passeio. 
Só vou passar as calças. 
O sapo subiu na Marcela. 
 
 
O casaco da Zezé é azul. 
Fiquei zonzo com o zumbido do besouro. 
Doei zorbas para o asilo. 
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O relógio de Lívia é colorido. 
Falaram da mala do Lula. 
Letícia é alegre e feliz. 
 
 
No porão, há baratas e pererecas. 
O garoto viu siris nas marés. 
Aurora é de Bauru.  
 
 
Chico deixou o caixote na chuva. 
Alexandre deu cheque no shopping. 
Rachei a caixa com o machado. 
 
 
Rogério tem jóias e relógios. 
Ajudei o japonês a fugir.  
Arranjei um jogo na lojinha da Júlia. 
 
 
As mulheres colheram milho.  
O coelho orelhudo molhou o velho. 
Molhei a velhinha orgulhosa. 
 
 
Há minhocas no ninho da Aninha. 
Binho não vai ganhar nenhum dinheiro. 
Quando amanhece, o cão manhoso fica grunhindo. 
 
 
 
 
 


