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Nazalitate vs. nazalizare-de la evaluarea subiectivă, la evaluarea obiectivizată 

Carolina BODEA HAȚEGAN 1 

Abstract 

Nasalance is an important concept in the field of resonance speech disorders as opposed to nasality. It ensures 
the objective measurements of the nasal production, aspect that reduces the value of nasality, for sure an older 
concept than nasalance. This article underlines especially the fact that both nasalance and nasality are two 
dimensions of the same reality, the assessment of resonances and that both of them are in the same time 
important and useful in order to establish a correct diagnosis and to prepare the suitable therapeutic program. 
The dispute nasalance and nasality is solved based on concrete application by using the nasometer and scales 
for measuring nasality. Conclusions support the idea that nasalance and nasality are two facets of the complex 
assessment in case of nasal resonance. 

Keywords: nasalance, nasality, nasometer, voice disorders, functional voice 

Vocea și procesul fonator 
Vocea este un rezultat al unui mecanism 
complex de interacțiune a mai multor 
componente fiziologice și chimice. 
Fonația sau vocea are patru componente 
importante: respiratorul (asigura de 
plămâni, bronhii, trahee), vibratorul 
(laringe și corzi vocale), rezonatorul 
(faringe, cavitate nazală), articulatorul 
(cavitate bucală). Toate aceste patru 
componente sunt coordonate și 
monitorizate de sistemul nervos central 
(SNC). Având în vedere multiplele 
componente și subcomponente ale 
aparatului fono-articulator, se poate întări 
complexitatea întregului proces de 
producere a vocii, dar mai ales importanța 
integrității anatomice și funcționale a 
tuturor cavităților și organelor, pentru ca 
rezultatul să fie unul corespunzător și 
vocea să fie considerată plăcută, adecvată 
(Mureșan, Chirilă, 2015, Anca, 2005). 
Principalul generator de voce este 
laringele, la nivelul acestuia activitatea 
corzilor vocale de vibrare, sub presiunea 
aerului expulzat din plămâni, se constituie 
în ceea ce se numește fonație sau voce. 

Din punct de vedere logopedic vocea se 
suprapune peste vorbire, iar vorbirea 
înseamnă, la modul implicit, și voce. 
Această relație permite decelarea celor 

două procese, mai degrabă din rațiuni 
didactice. Prin urmare, vocea reprezintă o 
componentă extrem de importantă din 
procesul de evaluare și terapie logopedică.  

Vocea umană-caracteristici acustice 
Parametrii vocii 
Caracteristicile de bază ale vocii sunt 
descrise pentru a încadra calitatea vocală, 
ca urmare a procesului de evaluare. Astfel, 
pentru logoped este important să 
delimiteze tipul de voce, caracteristicile 
atacului glotal, specificul rezonanței 
vocale, înălțimea vocii, volumul vocii sau 
intensitatea, dinamica respiratorie care 
antrenează și susține întreg procesul de 
producere a vocii și registrul în care se 
articulează vocea ca spectru de frecvențe 
(Battle, 2012, Woźnicka et al., 2012). 
Desigur că producerea vocii este 
dependentă și de realizarea și controlul 
feedback-ului, ceea ce înseamnă că vocea 
nu este dependentă doar de organele fono-
articulatorii și activitatea acestora, ci și de 
integritatea și funcționalitatea 
analizatorului auditiv.  

Vocea plăcută/funcțională 
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Aronson; Bless, 2009, Bodea Hațegan, 
2013, 2016, Mureșan, Chirilă, 2015 
menționează următoarele criterii pe 
marginea cărora putem stabili dacă vocea 
este funcțională sau prezintă tulburări:  

− calitatea plăcută a vocii (aceasta se 
referă la modul în care este percepută 
vocea de interlocutor, ca urmare a 
stabilității și corectitudinii articulării). 

− înălțimea vocii se refă la frecvențele pe 
care se produce voce și conform acestui 
parametru genul vorbitorului, vârsta 
acestuia, prezența corporală sunt 
indicatori de apreciere a înălțimii vocii; 

− intensitatea vocii se referă la volumul 
vocii, intensitatea corespunzătoare a 
vocii este dependentă de materializarea 
actului comunicațional, de intenția de 
comunicare, de interlocutor și de 
momentul în care se derulează actul 
comunicațional; 

− flexibilitatea voce presupune 
capacitatea de adaptare vocală la 
interlocutor, la nevoia 
comunicațională, la tipul de mesaj ce se 
dorește a fi transmis, înseamnă cu alte 
cuvinte modularea vocii pentru a 
răspunde cerințelor personale în raport 
cu contextul comunicațional; 

− sustenabilitate adecvată presupune 
rezistența vocală la efort, tot în raport 
cu nevoile personale ale vorbitorului. 

Vocea funcțională înseamnă, în fapt, 
abilitatea de a produce voce în raport cu 
statutul profesional, cu genul, vârsta și 
nevoile comunicaționale, fără a atrage 
atenția celor din jur asupra producției 
vocale și fără a fi nevoit să recurgi la alte 
comportamente de susținere a producției 
vocale. 

 

Vocea disfuncțională 
Vocea disfuncțională este tipul de voce 
prin care se atrage atenția asupra 
vorbitorului, întrucât calitatea vocii nu 
corespunde particularităților: 

−  de vârstă,    
−  de dezvoltare,  
− de gen  
− sociale ale acestuia. 

Se consideră voce disfuncțională, 
important de abordat terapeutic orice 
producere cu efort a vocii sau orice situație 
în care vorbitorul consideră că s-a produs 
o schimbare în vocea proprie sau a apărut 
durerea și disconfortul în producerea de 
voce. Prin urmare, este foarte importantă 
în evaluarea vocii și componenta 
subiectivă, aceasta asigurând, practic, 
măsura calității demersului de intervenție. 

Evaluarea parametrilor vocii 
Direcții în evaluare 
Vorbirea nu e dependentă doar de 
mărimea deschiderii velo-faringiene, ci și 
de cantitatea de aer expulzată pe nas și 
gură. Energia acustică poate fi măsurată cu 
ajutorul nazometrului și rezonometrului. 
Măsurătorile expirului oferă informații nu 
doar despre unda de aer expulzată pe nas 
sau prin cavitatea bucală, ci și despre 
mișcările și sincronizările ce au loc la 
nivelul întregului tract vocal. Astfel, 
caracterul nazal al vocii poate fi dat și 
slaba coordonare a grupelor musculare, 
disfuncția velo-faringiană având implicații 
care cedează greu la intervenția 
terapeutică logopedică. 

Demersul de evaluare este unul complex și 
se delimitează pe mai multe subdiviziuni 
(ASHA, 2020):  
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− date anamnestice și din istoria 
patologiei cu care se confruntă 
(diagnostic, tratament anterior, 
intervenția logopedică, durata acesteia 
și alte aspecte relevante); 

− autoevaluarea (componenta subiectivă 
a tulburării de voce este vizată prin 
acest capitol, anume să se surprindă 
modul în care tulburarea de voce 
conduce la afectarea emoțională, a 
imaginii de sine a eficacității 
comunicaționale). 

− evaluarea componentelor periferice ale 
aparatului fono-articulator (se 
urmărește integritatea organică și 
funcțională a acestora). 

− evaluarea abilităților respiratorii (se 
investighează capacitatea respiratorie, 
coordonarea musculară în vederea 
susținerii unei respirații funcționale, 
tipul de respirație, timpul maxim de 
fonație, sustenabilitatea respirației 
etc.). 

− evaluarea perceptual-auditivă (Aceasta 
este o evaluare subiectivă, bazată pe 
observațiile logopedului. Este 
evaluarea care vizează parametrii vocii, 
calitatea vocală, rezonanța.). 

− evaluarea instrumentală a vocii 
(Aceasta este evaluarea obiectivă și se 
bazează pe informațiile pe care 
aparatura medicală le poate furniza. Se 
poate investiga imagistic laringele prin 
videolaringoscopie sau 
videolaringostroboscopie, se poate 
realiza o evaluare acustică a producției 
vocale prin înregistrarea frecvenței, a 
intensității, a înălțimii vocii și se poate 
realiza o evaluare aerodinamică, prin 
care se stabilește proporția dintre 
energia acustică eliminată l anvel vocal 
și cea eliminată la nivel nazal, cu 
ajutorul nazometrului.) 

Evaluarea aerodinamică 
Evaluarea aerodinamică este cea care 
facilitează stabilirea gradului rezonanței 
nazale. Prin urmare o vom detalia, având 
în vedere mijloacele tehnice de care 
dispunem. Nazalizarea este un semn al 
vocii disfuncționale. Aceasta se referă și 
implică, în mod direct, măsurarea funcției 
velofaringiene.  

Nazalizarea poate fi definită ca proporția 
dintre amplitudinea energiei acustice de la 
nivelul nazal și amplitudinea energiei 
acustice de la nivel bucal. Prin urmare, 
măsurarea nazalizării ar trebui să se 
realizeze cu ajutorul unui instrumentar 
precis, care să permită colectarea de 
informații clare, măsurabile, bine 
cuantificate. În termeni matematici, de 
formulă care să surprindă nevoia de 
obiectivizare, nazalizarea este: 

Nazalizarea= 𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴+𝐴𝐴𝐴𝐴

 100  

An= Amplitudinea energiei acustice de la 
nivel nazal 

Ab=Amplitudinea energiei acustice de la 
nivel bucal 

Prin urmare, nazalizarea se exprimă 
procentual, iar cuantificarea poate oferi 
părintelui, aparținătorului, celui care se 
confruntă cu nazalizarea (copil sau adult) 
o măsură de raportare la deficitul cu care 
se confruntă.  

În terapia tulburărilor rezonatorii, 
percepția subiectivă este de foarte multe 
ori singura măsură a întregului demers. 
Părintele subliniază un nivel crescut al 
nazalizării, de cele mai multe ori, nivel pe 
care îl exprimă în termenii: „vorbirea 
copilului nu este clară”, „greu reușesc cei 
din jur să înțeleagă ce spune, deși el 
pronunță bine sunetele”, „suflul nazal este 
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mai puternic decât sunetele pronunțată, 
acestea fiind parcă șterse”, „chiar dacă am 
realizat intervenții chirurgicale multiple, 
vorbirea copilului surprinde prezența unui 
defect”, „mi-aș dori ca atunci când 
vorbește copilul, interlocutorul să nu 
ajungă să se gândească ce problemă o fi 
având de vorbire”. 

Această componentă subiectivă, deși 
poate fi măsura cea mai pertinentă a 
valorii demersului terapeutic, nu ajută 
totuși întotdeauna părintele, și nici 
terapeutul să stabilească aspectele 
cantitative necesare în vederea asigurării 
unei îmbunătățiri optime a vorbirii și vocii 
copilului. 

 Având în vedere această situație, a apărut 
nevoia de a distinge între componenta 
subiectivă și cea obiectivă, cu privire la 
deperdiția nazală și caracterul nazal al 
vocii. 

Nazalizare (Nasalance) vs Nazalitate 
(Nasality) 
Termenul de nazalizare (nasalance) ca 
opus al termenului nazalitate (nasality) a 
fost introdus de Fletcher et al. (1974) în 
studiul condus pe 36 de pacienți protezați 
(care prezentau deficite palatofaringiene). 
Termenul nazalizare surprinde tocmai 
relevanța obiectivă a nivelului energiei 
acustice nazale, prin raportare la cea 
bucală, excluzându-se astfel 
subiectivismul evaluării bazate pe 
percepția auditivă a examinatorului. 

Au apărut astfel, instrumentele, aparatele 
care asigură măsurarea acestei 
amplitudini a energiei acustice separând 
zona bucală de cea nazală. Un astfel de 
instrument este nazometrul. Acesta 
permite o măsurare în timp real a expulziei 

nazale, fiind considerată o metodă 
eficientă de biofeedback. 

Se recomandă spre a fi utilizat de către: 

− Medici; 
− Logopezi; 
− Profesori de limbi străine și limba 

maternă; 
− Cântăreți. 

Nazometrul are o crescută utilitate și 
eficiență în demersul terapeutic logopedic, 
dar și în cel medical, educațional și 
muzical deoarece: 

Asigură un demers de evaluare 
obiectivizat; 

Asigură terapia bazată pe dovezi științifice 
(evidence-based therapy); 

Corelează cu datele colectate în urma 
evaluărilor peceptuale (pe baza scalelor de 
dezvoltare); 

Asigură materializarea obiectivelor 
terapeutice și măsurarea atingerii lor. 

Poate asigura stabilirea unor așteptări 
realiste din partea beneficiarului și 
aparținătorilor. 

Nazometrul permite declararea mai 
multor indicatori oferiți în urma derulării 
măsurătorilor. Acești indicatori sunt: 

− Indexul de Nazalizare; 
− Amplitudinea spectrului; 
− Intensitatea sunetelor; 
− Fundamentala vocii; 
− Formanții vocali; 
− Înălțimea vocii. 
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Funcțiile și aplicațiile practice ale 
nazometrului 
Funcție diagnostică 
Nazometrul permite stabilirea obiectivă a 
gradului de nazalizare, sub formă 
procentuală, ceea ce facilitează 
diagnosticarea corectă și proiectarea 
demersului terapeutic în consecință. 

Funcție terapeutică 
Proiectarea unui demers de intervenție se 
poate realiza pornind de la rezultatele 
obținute prin utilizarea evaluării 
instrumentale a nazalizării. De asemenea, 
pe întreaga perioadă a derulării 
programului terapeutic propus se poate 
utiliza nazometrul cu funcție de 
monitorizare a demersului terapeutic. 

 

Alte funcționalități ale nazometrului. 
Varianta instrumentală Nasal View are și 
următoarele funcționalități: 

−  de a compara modelul înregistrat cu 
un alt model; 

− de a selecta o secvență anume pentru 
analiză; 

− de a printa spectogramele rezultate; 
− de a înregistra și arhiva materialul; 
− de a crește intensitatea înregistrării. 

Datele sunt certificate de cercetări 
conduse de: Fletcher (1972, 1974); 
Franbanks, (1960); Hilman et al., (1989); 
Huber et al. (2004), Zraick, Smith-Olinde, 
Shotts, (2012).  

În imaginea de mai jos, putem ilustra un 
model de output al nazometrului DR. 
VOICE produs și comercializat de firma 
Tiger DRS, Inc 

Fig. 
1. Reprezentarea spectrală cu ajutorul nazometrului a propoziției ”Ciocolata este gustoasă”. 
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Fig. 2. Reprezentarea amplitudinii cu ajutorul nazometrului a propoziției ”Ciocolata este 

gustoasă”. 

 
Fig. 3. Reprezentarea oscilantă a amplitudinii, cu ajutorul nazometrului a propoziției  

”Ciocolata este gustoasă”. 

 
Fig. 4. Reprezentarea concentrării energiei acustice nazale cu ajutorul 

nazometrului a propoziției ”Ciocolata este gustoasă” (pronunția nu este 
afectată de nazalizare). 
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Fig. 5. Reprezentarea sub formă pulsatilă, cu ajutorul nazometrului a propoziției ”Ciocolata 

este gustoasă”. 

 

Reprezentările imagistice realizate cu 
ajutorul nazometrului evidențiază 
particularitățile de pronunție ale 
propoziției „Ciocolata este gustoasă”, de 
către un vorbitor adult (37 ani) care nu 
prezintă un nivel de nazalizare care să 
implice scăderea nivelului inteligibilității 
vorbirii și limitări de natură socio-
profesională, totuși timbrul său vocal este 
unul mai gutural și cavernos, cu evident 
caracter nazal. Prezența în cabinetul 
logopedului o are deoarece este întrebat 
constant, atât atunci când vorbește direct 
cu interlocutorul, dar mai ales când 
vorbește la telefon dacă este răcit sau 
răgușit, observații și întrebări care îl 
deranjează.  

Având în vedere că în propoziția 
„Ciocolata este gustoasă”, nu apar sunete 
nazale, este important de subliniat 
deperdiția nazală, chiar dacă amplitudinea 
energiei acustice nazale e mai mică, decât 
a celei bucale.  

În același timp, o astfel de reprezentare a 
energiei acustice surprinde faptul că chiar 
și atunci când nu rostim sunete nazale și 
persoana evaluată nu prezintă tulburări de 
voce, spectrul vorbirii este marcat de un 
ușor caracter nazal, ca urmare a 
permeabilității țesuturilor orale și nazale 
și a faptului că funcția rezonatorie a 
cavității nazale este materializabilă, într-o 
mai mică măsură, chiar și în pronunția 
sunetelor orale, mai ales în fluxul vorbirii, 
când trebuie să coordonăm eficient 
inspirul și expirul.  

S-a recurs la aceste ilustrări, în care 
nazometrul este utilizat pentru a 
înregistra vorbirea unei persoane adulte 
cu tulburări de voce, pentru a se sublinia 
importanța combinării evaluării obiective, 
cu evaluarea subiectivă în vederea 
surprinderii specificului și implicațiilor 
nazalizării asupra abilităților 
comunicaționale, sociale, dar mai ales 
asupra componentei emoționale a 
vorbitorului. Nazalizarea și nazalitatea 
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sunt astfel două concepte care se 
împletesc, în vederea delimitării tabloului 
patologic cu care se confruntă vorbitorul 
care prezintă tulburări de voce de tip 
rezonatoriu, aspect subliniat și de studiile 
lui Sweeney și Sell, (2008), precum și ale 
lui Sinko, Gruber, Jagsch et al. (2017). 

 Dincolo de relația pe care, studiul condus 
de Sweeney și Sell (2008) o evidențiază, 
anume că există o corelație între datele 
obținute prin aplicarea grilei de auto-
evaluare a nazalizării și datele obiective 
obținute în urma aplicării unor 
probe/instrumente care țintesc asupra 
nazalizării studiul realizat de Sinko et al. 
(2017) subliniază nevoia clară de a 
combina cele două tipuri de evaluări, 
autorii subliniind că bazându-ne doar pe 
evaluarea cantitativă, obiectivă avem 
multe șanse să greșim în interpretarea 
datelor. 

Astfel, datele celor două studii, date pe 
care le considerăm extrem de valoroase 
indică validitatea utilizării unei astfel de 
probe, în demersul de evaluare, în 
contextul patologic al rinolaliei cu 
hipernazalizare. 

Dintre modalitățile subiective pe care 
literatura de specialitate le propune 
pentru evaluarea nazalizării, scalele, 
respectiv grilele de autoevaluare sunt 
instrumente pertinent de utilizat, mai ales 
în contextul unei nazalizări întâlnite la 
adult sau chiar și la copil. În cazul copiilor 
grila poate fi completată cu ajutorul 
părintelui și de terapeut, modalitate 
suplimentară de a crește nivelul de 
obiectivizare asupra rezultatelor obținute.  

În continuare propunem o grilă de 
evaluare a nazalizării adaptată după 
Sweeney și Sell (2008), grilă prezentată și 
în Bodea Hațegan, (2013, 2016) 

 

Tabel 1. Grilă de evaluare a modului în care se auto-percepe nazalizarea (adaptată după 
Sweeney și Sell, 2008) 

Hipernazalizare   
0 Absentă  
1.  Prezentă dar acceptabilă  Nu influențează semnificativ 

inteligibilitatea vorbirii 
2.  Ușoară/Moderată Nu sunt acceptate aspectele 

de distorsiune a sunetelor, 
este mai evidentă la nivelul 
vocalelor înalte (articulate pe 
frecvențe înalte) 

3. Moderată Prezentă atât la nivelul 
vocalelor înalte, cât și a 
vocalelor grave. 

4 Moderată/Severă Prezentă la nivelul tuturor 
vocalelor, dar și la nivelul 
anumitor consoane (în raport 
cu fiecare caz în parte, nu 
sunt indicate consoanele 
pentru că situația nu este 
general valabilă). 
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5. Severă Prezentă la nivelul majorității 
vocalelor și consoanelor 
sonore 

Hiponazalizare   
0 Absentă  
1.  Ușoară Prezentă dar acceptabilă. Nu 

influențează semnificativ 
inteligibilitatea vorbirii 

2.  Moderată Toate vocalele au o rezonanță 
mai scăzută. 

3. Severă Toate consoanele nazale sunt 
pronunțate fără rezonanță 
nazală. 

Un alt posibil instrument de tip subiectiv 
poate fi cel propus de Gallena (2007), 
instrument cu ajutorul căruia evaluează 
per global vocea, pe subdimensiunile: 
respirație intensitate, înălțime, calitatea, 
inflexiuni, bază articulatorie, rezonanță. 

Componenta de rezonanță este împărțită 
pe două direcții, rezonanță - proiectarea 
vocii pe verticală și rezonață-calitatea 
sunetelor din punctul de vedere al hipo și 
hipernazalizării. Cotarea se realizează pe o 
scală likert de la 1-7.

Tabel 2. Scală de apreciere a calității vocii-secțiunea rezonanța vocii (după Gallena 2007) 
Rezonanță             1       2        3       4       5       6       7 
(Focalizare verticală)     gât                        adecvată                    nazală 
                      -                         A                      + 
Rezonanță nazală       1       2        3       4       5       6       7 
                     hiponazală                   adecvată                    hipernazală 

 

Vorbitorul a cărei mostră de limbaj a fost 
analizată cu ajutorul nazometrului își 
auto-percepe vorbirea pe această grilă cu 3 
la subcapitolul hipernazalizare și cu 2 la 
subcapitolul hiponazalizare.  

Comparând datele obținute cu ajutorul 
nazometrului, în care nazalizarea este 
prezentă în proporție mare, se poate 
concluziona că deciziile terapeutice și 
direcțiile viitoare de lucru trebuie luate și 
stabilite doar după consultarea subiectivă 
a vorbitorului. Măsurătorile obiective sunt 
foarte importante și valoroase, dar 
dimensiunea subiectivă, în contextul 
tulburării de voce este, deopotrivă, de 

subliniat, mai ales că datele obținute 
converg. 

Evaluarea subiectivă, completată de cea 
obiectivă în acest caz a facilitat 
conștientizarea caracterului nazal al vocii 
vorbitorului cuprins în studiu, precum și 
proiectarea și implementarea planului de 
intervenție corespunzător. 

Concluzii 
Domeniul terapiei tulburărilor de limbaj 
se confruntă cu o mare nevoie de abordare 
bazată pe dovezi științifice, mai ales în 
condițiile actuale, în care terapia 
logopedică derulată online ar trebui să fie 
măsurată și cuantificată într-o manieră 
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mai clară atât pentru terapeut, cât și 
pentru adultul care prezintă tulburări de 
limbaj sau pentru părintele copilului cu 
tulburări de limbaj. Desigur că acest nou 
context pandemic, dar nu numai, 
subliniază și importanța completării 
evaluărilor subiective cu evaluări 
obiective, în vederea surprinderii atât la 
nivel de opinie, cât și cantitativ a 
particularităților vocii, pentru a formula 
un diagnostic cât mai clar și corect și 
pentru a putea proiecta un plan terapeutic 
optim, pertinent prin asigurarea 
biofeedback-ului în timp real și activizarea 
demersului de intervenție. 
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