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Resumo 

 

Objetivo: Verificar se o treinamento visual melhora a concordância inter e intra-

avaliadores da interpretação da análise acústica espectrográfica. Métodos: Trata-se de 

um estudo experimental longitudinal que utilizou espectrogramas coletados em um 

banco de dados de consultório particular, referentes a vozes de homens e mulheres 

analisadas pelo programa Gram 5.0. 20 sujeitos, estudantes de Fonoaudiologia, 

avaliaram 25 espectrogramas, sendo 5 destes repetidos para avaliar a concordância 

intra-sujeito, antes e após um treinamento visual com espectrogramas. Os parâmetros 

analisados foram: forma do traçado espectrográfico, grau de escurecimento dos 

harmônicos, estabilidade do traçado espectrográfico, presença de ruído, presença de 

subharmônicos e definição dos harmônicos. O treinamento teve a duração total de 4 

horas. Utilizou-se a estatistica Kappa para avaliar a concordância intra-sujeitos e o 

Teste Qui-quadrado de ajuste para a concordância inter-sujeitos. Resultados: Em 

relação à concordância intra-sujeitos, os aspectos escurecimento do traçado, 

estabilidade do traçado, presença de subharmônicos, e definição de harmônicos 

obtiveram melhora desta e os demais aspectos mantiveram concordância quase 

perfeita depois do treinamento. Quanto à concordância inter-sujeitos, os aspectos de 

estabilidade do traçado e presença de subharmônicos obtiveram melhora 

estatisticamente significante, e o aspecto presença de ruído obteve piora após o 

treinamento. Conclusão: O treinamento visual melhorou a confiabilidade inter e intra-

avaliadores na interpretação de espectrogramas. 

 



1.INTRODUÇÂO 

 

  

Atualmente, a avaliação fonoaudiológica da voz pode ser feita de modo 

subjetivo, avaliação perceptivo-auditiva, ou objetivo, sendo esta última denominada 

análise acústica, que são medidas ou gráficos gerados por programas de computador. 

Pode-se dizer que a avaliação acústica é uma análise objetiva, pois quantifica o 

sinal sonoro. Porém, o ser humano participa em maior ou menor grau do processo de 

avaliação e da compreensão do resultado observado, o que indica que não existe uma 

avaliação puramente objetiva. (Behlau, 2001) 

Medidas acústicas da voz têm recebido atenção considerável por serem de 

natureza não-invasiva, supostamente objetivas e relativamente aplicáveis na clínica e 

em pesquisas. Porém, essas medidas devem ser utilizadas juntamente com a 

avaliação perceptivo-auditiva para serem consideradas clinicamente significativas. 

(Eadie, Doyle, 2005) 

A análise acústica é uma avaliação objetiva da voz e tem a espectrografia como 

uma de suas principais ferramentas. O espectrograma pode ser definido como um 

gráfico que mostra as intensidades por meio do escurecimento ou coloração de faixas 

de freqüência no eixo vertical em função do tempo no eixo horizontal. Sua 

representação mostra estrias horizontais, denominadas harmônicos. O espectrograma 

demonstra visualmente as características acústicas da emissão, porém essas 

informações exigem interpretação por parte do avaliador. (Pontes et al., 2006) 

Apesar da avaliação espectrográfica da voz ser um exame objetivo, existe a 

subjetividade da análise, portanto, tal julgamento perceptivo-visual pode sofrer 

influências da experiência do avaliador. 

 Assim como a análise acústica, a videolaringoscopia, exame que possibilita 

visualizar as estruturas laríngeas e o padrão vibratório das pregas vocais, necessita de 

uma análise perceptivo-visual, sofrendo, portanto, a influência de fatores relacionados à 

instrumentação, treino e habilidade dos avaliadores, que farão a interpretação do 

exame. (Patel, 2007)  

 Na literatura, estudos que avaliaram o efeito do treinamento auditivo na 

concordância intra e interavaliadores são vários, demonstrando que quanto mais 
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experiente e treinado for este avaliador, maiores são as concordâncias na análise 

perceptivo-auditiva. (Bele, 2006; Chan, Yiu, 2006) 

 Portanto, essa pesquisa pretende analisar o quanto o treinamento visual melhora 

a concordância intra e inter examinadores na avaliação da análise espectrográfica da 

voz. 
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1.1. OBJETIVOS 
 
 
Objetivo Geral  

 

 Verificar se o treinamento visual melhora a confiabilidade da interpretação da 

análise acústica espectrográfica realizada por estudantes de primeiro a quinto períodos 

do curso de fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Avaliar como o treinamento visual interfere na concordância inter-avaliadores da 

análise acústica espectrográfica. 

- Avaliar como o treinamento visual interfere na concordância intra-avaliadores da 

análise acústica espectrográfica. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Não foram encontrados na literatura estudos que correlacionassem a 

confiabilidade da interpretação de espectrogramas de voz com um treinamento visual. 

Alguns estudos utilizaram metodologia semelhante ao que se pretende fazer 

neste trabalho, porém com amostras de fala contínua ao invés da vogal sustentada. 

Um deles pesquisou dois grupos de pessoas: o primeiro se submeteu a um curso 

formal para aprender a interpretar espectrogramas de fala e o segundo passou por um 

treinamento informal de 15 horas. Quando avaliados, o primeiro grupo interpretou 

corretamente 40% dos espectrogramas e o outro, 33%. Essa diferença entre os grupos 

não foi estatisticamente significante. (Pisoni et al., 1983) 

Outro estudo similar foi realizado com oito observadores inexperientes que 

avaliaram espectrogramas de fala durante e após um treinamento de 22 horas. Ao final 

do treinamento, os observadores conseguiram identificar as palavras treinadas em 

100% das vezes e outras palavras em 91,3%. (Greene et al., 1984) 

Foram encontradas na literatura, pesquisas relacionando a experiência e 

treinamento do avaliador com a interpretação visual de outros exames. Um desses 

estudos descreveu a implementação de um banco de imagens mamográficas em um 

site da internet para proporcionar uma interatividade com os usuários. Estes deveriam 

elaborar um laudo a partir dessas imagens, e receberiam a avaliação automática do 

parecer emitido, baseada em laudos de radiologistas especialistas na área. Os 22 

usuários cadastrados no período de um mês foram divididos em três categorias: 14 

usuários sem experiência, seis estudantes com experiência e dois médicos da área. Os 

primeiros tiveram média de 34,6% de acerto, os segundos 80% e os terceiros 95,5%, o 

que mostra a importância de treinamentos para uma melhor formação de futuros 

profissionais de medicina. (Ângelo, Schiabelz, 2002) 

Um estudo teve como um dos objetivos determinar o impacto do treinamento na 

interpretação de imagens de imunocintilografia. Para isso, médicos sem treinamento 

específico avaliaram exames de 13 pacientes. Em seguida, passaram por um 

treinamento de duas sessões com uma equipe de médicos especialistas e já treinados. 

Depois disso, os primeiros realizaram uma nova avaliação com exames de outros dez 

pacientes. Os resultados indicaram que antes do treinamento, os médicos identificaram 

corretamente 32% das lesões e após o treinamento, esse número aumentou para 73%, 
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comprovando que o treinamento melhora a interpretação desse exame. (Rubinstein et 

al., 2004)  

Foi realizado um estudo com o objetivo de avaliar a concordância inter e intra-

observador no diagnóstico histopatológico de displasia no esôfago de Barrett. 229 

lâminas histopatológicas foram avaliadas simultaneamente por dois examinadores, que 

realizavam um único diagnóstico, analisando a presença ou ausência da displasia, e o 

grau (baixo ou alto) desta, quando presente. Foram realizadas duas leituras de cada 

lâmina, de maneira cega e sem ordem pré-estabelecida, para avaliar a concordância 

intra-observador. Posteriormente, um patologista avaliou essas mesmas lâminas para 

verificar a confiança inter-observador com o diagnóstico dos laboratórios de origem das 

lâminas e com as duas avaliações realizadas anteriormente. Houve concordância no 

diagnóstico entre as duas leituras dos examinadores (intra-observador) em 66,6% dos 

casos, sendo o kappa = 0,36, escore fraco. A concordância entre a análise do 

patologista e a primeira leitura dos examinadores foi também de 66,6%, sendo kappa = 

0,11 e com a segunda leitura foi de 59,5%, sendo kappa = 0,15, ambos escores 

pobres. A concordância entre o patologista e os laboratórios de origem foi 52,4% sendo 

kappa  = 0,13, também pobre. O kappa geral foi fraco (0,23). Concluiu-se que a 

concordância inter e intra-observador para o diagnóstico de displasia, encontra-se 

inadequada. (Lopes et al., 2004) 

Foi realizado um trabalho para elaborar, implementar e avaliar um programa de 

treinamento participativo para padronização de critérios na avaliação de restaurações 

de amálgamas dentárias. Cinco docentes do curso de Odontologia da Universidade 

Vale do Rio Doce avaliaram por meio de exame visual e radiográfico 28 dentes 

permanentes extraídos contendo restaurações de amálgama, que apresentavam 

características que deixavam duvidosa a necessidade de substituição destas. A 

pesquisa foi realizada em quatro fases: na primeira fase, os examinadores avaliaram a 

necessidade de substituição das restaurações por meio de análise visual e radiográfica, 

utilizando critérios pessoais. Deveriam responder se a restauração apresentava-se 

satisfatória, com necessidade de substituição total, com necessidade de substituição 

parcial ou com necessidade de acabamento/polimento. Na segunda fase, todos os 

examinadores participaram de um programa de treinamento de quatro sessões 

quinzenais com duração de uma hora e meia, que consistiu em base teórica, calibração 

com slides, calibração com dentes extraídos e elaboração de uma tabela com critérios. 

Na terceira fase, os mesmos dentes da primeira fase foram reavaliados, porém, dessa 
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vez, utilizando os critérios padronizados na fase de treinamento. Na quarta fase, cinco 

meses após o final do programa de treinamento, os examinadores avaliaram 

novamente os dentes, para se verificar a retenção do conhecimento adquirido. 

Observou-se que após o treinamento, na terceira fase, houve uma redução de 13% das 

indicações de substituição das amálgamas, o que foi estatisticamente significante, 

indicando que anteriormente teria ocorrido um dano desnecessário ao dente do 

paciente. Esse resultado se manteve após cinco meses, na quarta fase, mostrando a 

importância do treinamento e da definição de critérios. (Fernandes, Ferreira, 2004) 

Um estudo comparou o nível de concordância entre estudantes de graduação 

em odontologia na interpretação de imagens de tomografia computadorizada de 

pacientes com anomalias craniofaciais. Para isso, as tomografias 2D e 3D de 43 

pacientes foram analisadas por três estudantes de odontologia com um, dois e três 

semestres de experiência em interpretação de tomografias computadorizadas. A 

análise consistia na identificação da presença ou ausência de fechamento prematuro 

das suturas cranianas metópica, coronal unilateral, coronal bilateral, sagital e 

lambdóidea unilateral. O padrão ouro para esse estudo foi a intervenção cirúrgica. Foi 

realizada análise estatística com o teste Kappa. Os resultados obtidos indicaram que 

quanto maior o tempo de experiência na interpretação de imagens, maior a 

porcentagem de avaliações corretas realizadas, tendo-se como referência o padrão-

ouro. (Gaia et al., 2005) 

 Outro estudo de odontologia pesquisou a influência do treinamento e da 

experiência do examinador no diagnóstico radiográfico de cáries proximais. Três 

examinadores avaliaram imagens de dentes, utilizando escores de 1 a 4. O primeiro 

era estudante de odontologia e passou por um treinamento teórico e outro prático, 

sendo que realizou uma avaliação após cada treinamento; o segundo também era 

estudante da área, mas realizou somente o treinamento prático; o terceiro era um 

especialista em radiologia odontológica. Os resultados mostraram que a avaliação 

inicial do observador 1 teve um alto índice de falso-positivos, que reduziu 

consideravelmente na segunda avaliação do mesmo. O examinador 2 obteve 

resultados semelhantes aos da segunda avaliação do examinador 1. O examinador 3 

foi o que apresentou maior índice de acurácia. Sendo assim, concluiu-se que a 

experiência do examinador influenciou no diagnóstico radiográfico de cárie dentária. 

(Carmona et al., 2006) 
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Pesquisadores americanos elaboraram um estudo para determinar a precisão e 

constância da avaliação, realizada por profissionais e graduandos de odontologia, da 

porcentagem de perda óssea dentária observada em radiografias. Os participantes 

realizaram um pré-teste em que avaliaram a perda óssea em 25 radiografias 

periodontais escaneadas e colocadas em apresentação do software PowerPoint. Estas 

apresentavam vários níveis de perda óssea, divididos em quatro categorias. 

Participaram do pré-teste 35 sujeitos. Em seguida foi realizada a fase 1 do treinamento 

que consistiu em uma sessão interativa de uma hora, na qual um dos autores da 

pesquisa mostrou técnicas radiográficas e fatores anatômicos chave da interpretação 

da radiografia periodontal. Também foram expostas seis radiografias para treino da 

avaliação da perda óssea. Depois, foi realizado o pós-teste 1 com as mesmas 25 

radiografias anteriores, sendo que apenas 22 sujeitos completaram essa etapa. Após 

isso, ocorreu a fase 2 do treinamento que consistiu na análise de cinco das radiografias 

utilizadas  na avaliação, sendo um exemplo de cada categoria e uma com dois 

exemplos. Todos esses procedimentos foram realizados no mesmo dia. O pós-teste 2 

ocorreu três meses mais tarde, constituído pela mesma avaliação anterior. Os 

resultados indicaram que os 17 participantes que concluíram o estudo apresentaram 

avaliações mais precisas com o passar do tempo e que a melhora mais evidente foi 

verificada logo após a primeira fase do treinamento. (Lanning et al., 2006) 
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 3. METODOLOGIA 

 

 

Trata-se de um estudo experimental longitudinal, que utilizou espectrogramas 

coletados em um banco de dados de consultório particular em Belo Horizonte, com a 

autorização do profissional responsável. Os registros pertencem a homens e mulheres 

disfônicos ou sem alteração de voz, com mais de 18 anos de idade. O material de voz 

colhido foi a emissão sustentada da vogal /a/. 

A gravação das vozes arquivadas foi realizada diretamente em computador, 

equipado com microfone profissional, do tipo condensado, estéreo, omni-direcional, 

sensibilidade de -20 dB, da marca EQUITEK E-100, ligado a uma fonte de eletricidade 

(Phanton Power) de uma mesa de som marca MACKIE 1202 VLZ – 12 canais. Os 

indivíduos estavam em pé, com o microfone situado a 10 cm da boca e com ângulo de 

captação direcional de 90º. O microfone estava deslocado do corpo da unidade de 

gravação para evitar captação de ruído do maquinário. Foi utilizada fita digital marca 

PANASONIC e as gravações foram realizadas em ambiente silente. 

A gravação da vogal sustentada foi transferida para o PC IBM Aptiva E30P, 

processador AMD – K6 – 2 / 500 MHz, memória de 128 mega bytes RAM, espaço de 

disco 8,4 Giga bytes, placa de som Crystal SoundFusion.  

As emissões foram analisadas acusticamente pelo programa Gram 5.0, o qual 

gera a imagem espectrográfica do som. As vozes foram gravadas em arquivo mono, 

sample rate de 11k e resolução de 16 bit e as espectrografias, geradas em escala de 

60dB em display scroll e paleta BW. A análise das freqüências foi realizada em escala 

linear, banda estreita, FFT 1024 e resolução 5.4 Hz. Os espectrogramas foram 

colocados em slides do software PowerPoint para serem apresentados aos 

participantes. 

Foram selecionados para o estudo, 20 estudantes que estavam cursando 3º a 5º 

períodos de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Estes foram 

escolhidos devido ao fato de não terem participado de nenhum tipo de treinamento em 

análise espectrográfica. A amostra foi composta por 1 pessoa do sexo masculino e 19 

do sexo feminino, com idades variando de 19 a 35 anos. Todos os participantes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo1). 

Para análise da concordância intra e inter avaliadores, utilizou-se de 25 

espectrogramas, dos quais 5 foram repetidos. Foi realizada uma breve explicação sobre 
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os parâmetros espectrográficos a serem analisados, a partir de exemplos de cada item 

e então os participantes realizaram uma primeira avaliação. Depois do treinamento 

visual, os sujeitos refizeram a análise dos mesmos 25 espectrogramas. Portanto, os 

resultados da avaliação são antes e após o treinamento, com um intervalo de uma 

semana entre as duas avaliações. As vozes não foram apresentadas em momento 

algum, sendo a análise puramente visual. 

Para o treinamento visual, realizado pelas autoras da pesquisa, utilizou-se de 

aproximadamente 100 espectrogramas que foram exibidos e classificados. O 

treinamento foi realizado em dois encontros, com duração total de quatro horas.  

Foi utilizado o Protocolo de Análise Visual/Espectrográfica (Anexo 2), elaborado 

pelas pesquisadoras, em que o avaliador deveria classificar os seguintes parâmetros:  

• Forma do traçado espectrográfico (regular, irregular ou ausente) 

O traçado era considerado regular quando as linhas dos harmônicos eram bem 

definidas, nítidas; irregular quando não era possível definir os harmônicos em 

alguma parte do traçado; ausente quando não havia traçado (Anexo 3 – figuras 1, 2 

e 3). 

• Grau de escurecimento dos harmônicos (forte, normal, fraco ou não é possível 

avaliar) 

O grau de escurecimento foi considerado forte quando os harmônicos 

apresentavam-se em tons de preto e cinza escuro e podiam ser vistos ao longo de 

todo o espectro; fraco quando os harmônicos apresentavam-se em tons de cinza 

claro e se apagavam em algumas regiões do espectro; normal quando apresentava 

coloração intermediária. Nos casos de traçado ausente, não é possível avaliar o 

grau de escurecimento (Anexo 3 – figuras 4, 5, 6 e 15). 

• Estabilidade do traçado espectrográfico (estabilidade, instabilidade ou não é 

possível avaliar) 

Considerou-se que o traçado tinha instabilidade quando apresentava oscilações 

evidentes ou quebras; estabilidade quando o traçado mantinha-se contínuo e 

constante, com ondulações mínimas. Nos casos de traçado ausente, não é possível 

avaliar a continuidade no traçado (Anexo 3 – figuras 7, 8 e 15). 

• Presença de ruído (presente ou ausente) 

Quando o traçado apresentava, entre os harmônicos, o fundo sombreado ou 

pontilhado, deixando-o mais escuro, considerou-se que o ruído estava presente. 

Quando não havia esse sombreado e podia-se ver o fundo branco, considerou-se 
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ruído ausente (Anexo 3 – figuras 9 e 10).  

• Presença de subharmônicos (presente ou ausente) 

Considerou-se que o traçado apresentava subharmônicos quando, em alguma parte 

do espectrograma, verificava-se a presença de traçado entre dois harmônicos 

consecutivos. Os subharmônicos foram considerados ausentes quando isto não 

acontecia (Anexo 3 - figuras 11 e 12). 

• Definição dos harmônicos (o avaliador deve escrever até qual freqüência os 

harmônicos encontram-se definidos) 

Foi considerado que os harmônicos estavam definidos até a freqüência mais alta 

onde estes ainda eram nítidos (Anexo 3 – figuras 13 e 14). 

 Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG sob o 

parecer ETIC 675/07. 

Para análise dos dados, foi utilizada a estatística Kappa para avaliar a 

concordância intra-examinadores. Segundo critérios propostos por Landis & Koch, a 

concordância pode ser classificada, segundo os valores de kappa, em: 

(a) quase perfeita: kappa entre 0,80 a 1,00;  

(b) boa: kappa entre 0,60 a 0,80;  

(c) moderada: kappa entre 0,40 a 0,60;  

(d) regular: kappa entre  0,20 a 0,40;  

(e) discreta: kappa entre zero a 0,20;  

(f) pobre: kappa entre -1 a zero.   

Utilizou-se, também, o teste qui-quadrado de ajuste para avaliar a concordância 

inter-examinadores. Este utiliza um valor de significância do teste (valor-p), que é uma 

medida que varia de zero a um, sendo que quanto mais próximo de zero, maior é a 

similaridade das respostas dos sujeitos, sendo valor de p<0,05 estatisticamente 

significante. 
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4. RESULTADOS 

 
 
 
Tabela 1: Valores individuais e geral para análise da concordância intra-avaliador antes 

e após o treinamento visual, para cada parâmetro espectrográfico. 

 
 Forma Escurecimento Estabilidade Ruído Subharmônicos Definição 
Sujeitos A D A D A D A D A D A D 

1 1,00 1,00 0,41 0,62 0,00 1,00 1,00 0,55 0,62 1,00 -0,11 1,00 
2 0,55 1,00 1,00 0,55 1,00 1,00 0,55 1,00 -0,25 1,00 0,55 1,00 
3 1,00 1,00 0,55 0,62 0,55 1,00 0,55 0,55 1,00 1,00 0,00 0,62 
4 1,00 1,00 0,00 -0,11 0,55 0,29 0,62 1,00 0,29 1,00 -0,25 0,00 
5 0,62 0,55 0,38 0,55 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -0,25 0,29 
6 0,33 1,00 0,06 0,17 0,67 1,00 1,00 1,00 0,55 1,00 -0,25 1,00 
7 1,00 0,55 0,55 0,00 0,00 0,29 1,00 0,55 0,55 1,00 -0,36 1,00 
8 1,00 1,00 0,00 1,00 0,17 1,00 1,00 0,55 1,00 1,00 0,55 -0,15 
9 1,00 1,00 1,00 0,06 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 0,62 -0,33 0,00 
10 1,00 1,00 0,64 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,44 0,00 
11 1,00 1,00 -0,43 0,33 -0,36 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,29 1,00 
12 1,00 1,00 0,55 0,29 0,55 0,55 1,00 1,00 0,00 0,55 0,33 0,00 
13 1,00 0,00 0,44 1,00 1,00 0,55 1,00 1,00 1,00 0,62 0,00 0,17 
14 1,00 1,00 0,00 0,67 0,55 1,00 1,00 0,55 0,62 1,00 0,17 0,00 
15 0,00 1,00 0,64 1,00 1,00 0,62 1,00 1,00 0,62 0,62 -0,36 1,00 
16 1,00 0,55 -0,25 0,55 1,00 0,55 1,00 0,55 1,00 1,00 0,62 0,50 
17 0,29 1,00 0,06 0,62 0,17 0,62 1,00 1,00 0,29 1,00 0,55 1,00 
18 0,44 1,00 -0,15 1,00 -0,25 0,55 1,00 1,00 1,00 0,62 0,38 1,00 
19 0,55 0,00 0,29 1,00 0,29 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 0,55 0,00 
20 1,00 1,00 0,64 0,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,62 1,00 

Geral 0,80 0,85 0,43 0,62 0,59 0,75 0,94 0,87 0,69 0,90 0,35 0,56 
Classif.* a a c b c b a a b a d c 
Estatística Kappa 
A = antes do treinamento 
D = depois do treinamento 
*Classificação da concordância considerando-se o critério proposto por Landis & Koch: 
(a) quase perfeita: kappa entre 0,80 a 1,00;  
(b) boa: kappa entre 0,60 a 0,80;  
(c) moderada: kappa entre 0,40 a 0,60;  
(d) regular: kappa entre  0,20 a 0,40;  
(e) discreta: kappa entre zero a 0,20;  
(f) pobre: kappa entre -1 a zero.   
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Tabela 2: Valores da concordância inter-avaliadores antes e após o treinamento visual, 

para cada parâmetro espectrográfico 

 
Parâmetro 

espectrográfico 
Concordância 

Antes 
Concordância 

Depois 
Forma do 
traçado 0,110 0,088 
Escurecimento 
do traçado 0,129 0,096 
Estabilidade do 
traçado 0,060 0,045* 
Presença de 
Ruído 0,005* 0,085 
Presença de 
Subharmônicos 0,127 0,048* 
Definição de 
harmônicos 0,259 0,060 
Teste Qui-quadrado de ajuste 
*Valores estatisticamente significantes (p<0,05) 
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5. DISCUSSÃO 

 

Atualmente, o padrão-ouro utilizado para avaliação de voz é a avaliação 

perceptivo-auditiva, que é subjetiva e depende da experiência do avaliador. Foram 

encontrados na literatura, estudos que realizaram treinamento auditivo e verificaram a 

influência destes na confiabilidade da avaliação perceptivo-auditiva da voz. 

Pesquisadores americanos realizaram um treinamento de 2 horas com 16 

ouvintes inexperientes, utilizando a vogal /a/ sustentada e um trecho de fala de 

indivíduos com vozes disfônicas e sem alteração, e verificaram que este não traz 

melhoras evidentes à confiabilidade da avaliação perceptivo-auditiva da voz. (Eadie, 

Baylor, 2006) 

Um estudo realizado com sete fonoaudiólogos e três estudantes de 

Fonoaudiologia verificou que o treinamento auditivo melhora a confiabilidade da 

avaliação perceptivo-auditiva de 4 dos 15 parâmetros pesquisados. Foram utilizadas 

amostras de voz compostas pela vogal /a/ sustentada em intensidade habitual, que 

foram avaliadas segundo uma escala visual analógica. (Bele, 2005) 

Outro tipo de treinamento auditivo, utilizando apenas o parâmetro de 

soprosidade, com duração de aproximadamente duas horas foi efetivo e melhorou a 

confiabilidade da avaliação perceptivo-auditiva da voz realizada por 30 ouvintes 

inexperientes. (Chan, Yiu, 2006) 

 Diante da subjetividade da avaliação perceptivo-auditiva, cada vez mais, tem-se 

utilizado ferramentas complementares para avaliação da voz, como a análise acústica. 

Um dos tipos de análise acústica são as medidas a curto prazo, que são valores 

gerados por programas, sendo dessa forma mais objetivos. Porém, como cada 

programa utiliza uma maneira diferente para calcular os parâmetros acústicos, os 

valores de normalidade diferem entre eles. Além disso, esses valores também variam 

conforme os critérios de gravação e instrumentos utilizados, o que dificulta a 

comparação desses dados.  

Um estudo comprovou que as variabilidades intra-sujeito e o tipo de microfone 

utilizado para gravação da voz influenciam nos valores de freqüência fundamental 

obtidos. O programa utilizado influencia nas medidas de jitter e shimmer. Verificou 

também que o ruído ambiental e o gênero do falante afetam todos os valores de 

medidas acústicas. (Deliysky et al., 2006) 
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Outra pesquisa semelhante encontrou indícios de que o tipo de microfone e o 

programa utilizado podem influenciar os valores de shimmer. (Deliysky et al., 2005) 

A espectrografia, uma das formas de análise acústica, é um exame objetivo, 

porém necessita de interpretação do avaliador. 

Não existe correlação direta entre dados auditivos e espectrográficos, entretanto, 

um estudo encontrou que os parâmetros perceptivo-auditivos de grau geral da disfonia, 

rouquidão/aspereza, soprosidade e instabilidade se relacionaram com traçado irregular 

dos harmônicos nos espectrogramas em mais de 66% dos casos avaliados; loudness 

fraca se relacionou com grau de escurecimento dos harmônicos fraco em 87,5% dos 

casos; quebras de sonoridade na voz, com falhas na continuidade do traçado em 

62,5%; disfonia e instabilidade vocal, com ruído entre os harmônicos em 97,4%; 

disfonia, rouquidão/aspereza com diminuição da concentração de energia nas altas 

freqüências em 48,7%; disfonia, rouquidão/aspereza e sub-harmônicos em 79,5%. Isso 

mostra que esses aspectos são importantes parâmetros a serem analisados em um 

espectrograma. (Drumond, Gama, 2006) 

Para o presente estudo, realizou-se um cálculo amostral para o Teste Kappa, 

por meio do software Minitab for Windows, considerando-se uma população de 125 

sujeitos. Verificou-se que, para se obter um poder de 90% no teste, seria necessária 

uma amostra de 44 sujeitos. Dessa forma, todos os 125 estudantes de primeiro a 

quinto períodos do curso de Fonoaudiologia da UFMG foram convidados a fazer parte 

do estudo, porém apenas 20 se dispuseram a participar. Observou-se que muitos se 

interessaram, mas apresentaram dificuldade em disponibilizar duas horas durante dois 

dias de sua vida acadêmica, já que o curso de Fonoaudiologia nesta universidade 

ocorre em período integral. 

Ao contrário do verificado por Lanning et al. (2006), não houve evasão de 

participantes ao longo do estudo, o que indica que aqueles que se dispuseram a 

participar e iniciaram o treinamento, consideraram este relevante. 

Esta pesquisa realizou avaliações da concordância das respostas inter e intra-

sujeitos, antes e depois de um treinamento visual com espectrogramas. 

Na avaliação realizada antes do treinamento, no presente estudo, verificou-se 

concordância intra-avaliadores (Tabela 1) quase perfeita para os parâmetros de forma 

do traçado espectrográfico e presença de ruído e concordância boa para o parâmetro 

de presença de subharmônicos, o que indica que estes são aspectos visuais fáceis de 

serem avaliados, sendo necessária apenas uma breve explicação. O mesmo não 
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ocorre com a avaliação visual da presença de displasia em lâminas patológicas do 

esôfago de Barrett, já que Lopes et al.(2004) encontrou concordância pobre ou fraca 

intra-avaliadores. Um estudo piloto (Côrtes, 2007) semelhante a esta pesquisa, realizou 

um treinamento visual de quatro horas com três avaliadores com pouca experiência, 

utilizando espectrogramas de voz. Verificou-se que a concordância intra-sujeitos já era 

boa inicialmente e passou a quase perfeita após o treinamento. 

Após o treinamento, verificou-se que os aspectos de escurecimento do traçado e 

estabilidade do traçado, obtiveram melhora no nível de concordância intra-sujeitos 

(Tabela 1) de moderada para boa; o aspecto presença de subharmônicos, de boa para 

quase perfeita e definição de harmônicos, de regular para moderada. Os demais 

aspectos mantiveram concordância quase perfeita. Tais resultados sugerem que, 

apesar da análise visual do traçado espectrográfico não ser uma tarefa de difícil 

execução, o treinamento visual melhora a performance do avaliador na análise de tais 

parâmetros. 

A concordância inter-sujeitos (Tabela 2) nesta pesquisa, antes do treinamento, 

obteve valor estatisticamente significante apenas para o aspecto presença de ruído, o 

que indica uma confiabilidade ruim para a maioria dos parâmetros, resultado 

semelhante ao obtido por Lopes et al. (2004). 

Quanto à concordância inter-avaliadores (Tabela 2) após o treinamento, foi 

observado que todos os aspectos, exceto presença de ruído, apresentaram diminuição 

nos valores de p, indicando melhora na concordância. Côrtes (2007), também 

encontrou melhora na confiabilidade em geral, após o treinamento. Neste estudo, os 

parâmetros de estabilidade do traçado e presença de subharmônicos, passaram a 

apresentar concordância ótima, sendo estatisticamente significantes. Os parâmetros de 

forma do traçado, escurecimento do traçado e definição de harmônicos, também 

apresentaram melhora na concordância, porém não foram considerados 

estatisticamente significantes, resultado similar ao obtido por Pisoni et al. (1973), que 

realizou treinamento em reconhecimento de espectrogramas de fala. 

Assim como outros tipos de treinamento visual, realizados com espectrogramas 

de fala (Greene et al., 1984), imunocintilografia (Rubinstein et al., 2004), com exame 

visual e radiográfico de amálgamas dentárias (Fernandes e Ferreira, 2004), 

radiografias dentárias para se analisar cáries (Carmona et al., 2006) e radiografias 

periodontais para se verificar perda óssea (Lanning et al., 2006), o treinamento visual 

em análise espectrográfica melhorou a concordância da avaliação desse exame.  
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O conhecimento adquirido em um treinamento pode ser comparado ao adquirido 

com a experiência profissional. Dessa forma, os resultados obtidos também foram 

semelhantes aos de Ângelo e Schiabelz (2002) e Gaia et al. (2005) que observaram 

que sujeitos com mais experiência apresentam avaliações mais confiáveis de 

mamografias e tomografias de crânio, respectivamente.  

Verificou-se que a avaliação do parâmetro presença de ruído após o treinamento 

obteve aumento no valor de p (passando de 0,005 para 0,085), o que indica que a 

concordância desse aspecto piorou com o treinamento. Uma possível explicação, é que 

vozes normais podem apresentar uma certa quantidade de ruído, que foi classificado 

como ruído ausente. Porém, a fronteira entre o normal e o alterado é muito tênue. 

Dessa forma, a concordância da análise de presença de ruído pode ter piorado devido 

ao fato de os participantes terem focado mais nisso e apresentado mais dúvida em 

relação a quanto de ruído pode ser considerado normal. 

Durante a realização das avaliações desta pesquisa, o tempo para avaliar cada 

espectrograma foi livre, sendo que as autoras esperaram que todos os sujeitos 

terminassem a avaliação de cada um, para então passar ao próximo. Observou-se que, 

antes do treinamento, a média de tempo gasto para avaliar cada espectrograma foi de 

um minuto e meio e, após, passou a um minuto. Isso indica que o treinamento 

contribuiu para que a análise ficasse mais fácil e, dessa forma, mais rápida. 

Neste trabalho, as avaliações foram puramente visuais. Outro estudo avaliou o 

quanto a informação visual da fala (espectrograma) melhora a concordância inter-

avaliadores na avaliação perceptivo-auditiva de vozes disfônicas. Foram gravadas 70 

amostras de vozes disfônicas que consistiam na vogal /a/ prolongada e uma frase em 

alemão. Seis examinadores com experiência no diagnóstico de alterações vocais 

(quatro laringologistas e dois fonoaudiólogos) avaliaram as vozes em duas sessões. Na 

primeira, ouviram as vozes e as classificaram utilizando a escala GRBASI. Na segunda, 

que ocorreu após quatro a dez meses, foram apresentados também, espectrogramas 

da vogal /a/ sustentada simultaneamente às vozes. Verificou-se que a concordância 

inter-avaliadores aumentou com a adição dos espectrogramas, o que mostra a 

importância da utilização de ambas as formas de avaliação de voz, que trazem 

informações complementares. (Martens et al., 2007) Dessa forma, sugere-se que 

pesquisas futuras investiguem a influência da apresentação da voz na avaliação 

espectrográfica, para verificar se o inverso também ocorre. 
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Este estudo pesquisou a influência do treinamento visual apenas na avaliação 

de examinadores inexperientes. São necessários outros trabalhos para verificar se o 

mesmo ocorre com examinadores experientes. 

Como não foram encontradas outras pesquisas semelhantes, que pudessem 

nortear o tempo de treinamento, optou-se por realizar um de quatro horas. Assim, seria 

interessante realizar o mesmo tipo de estudo com diferentes tempos de treinamento, 

avaliando se um maior ou menor tempo de treinamento poderiam influenciar os 

resultados. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

1- O treinamento visual melhorou a concordância intra-avaliadores para os 

parâmetros de escurecimento do traçado, estabilidade do traçado, presença de 

subharmônicos, definição de harmônicos e manteve uma concordância quase 

perfeita nos aspectos de forma do traçado e presença de ruído. 

 

2- O treinamento visual melhorou a concordância inter-avaliadores para os 

parâmetros de estabilidade do traçado e presença de subharmônicos. 

 

3- O treinamento visual piorou a concordância inter-avaliadores para o parâmetro 

de presença de ruído. 

 

4- O treinamento visual melhora a confiabilidade da análise espectrográfica da voz. 
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7. ANEXOS 

 

 

Anexo 1 : Termo de consentimento livre e esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
Prezado(a) participante, 
 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa cujo título é “ANÁLISE ACÚSTICA 

ESPECTROGRÁFICA DA VOZ: EFETIVIDADE DO TREINAMENTO VISUAL NA 

CONFIABILIDADE DOS RESULTADOS” e estamos te convidando a participar da 

mesma. O objetivo deste estudo é verificar se o treinamento visual melhora a 

confiabilidade da interpretação da análise acústica espectrográfica da voz (avaliação 

objetiva da voz que mostra a onda sonora em um gráfico de freqüência por tempo) 

realizada por estudantes de primeiro a quinto períodos do curso de Fonoaudiologia da 

UFMG. 

Para alcançar este fim, gostaríamos que você respondesse ao Protocolo de 

Avaliação Visual/Espectrográfica, em que avaliará espectrogramas (gráficos citados 

acima) de 25 vozes, de acordo com os seguintes parâmetros espectrográficos: forma do 

traçado, grau de escurecimento dos harmônicos (faixas de freqüência), estabilidade no 

traçado dos harmônicos, presença de ruído entre harmônicos, definição de harmônicos 

e presença de subharmônicos (faixas de freqüência que surgem, em alguns momentos, 

no espaço entre duas faixas). Os espectrogramas referem-se a vozes de homens e 

mulheres maiores de 18 anos de idade.  

Você fará duas avaliações, uma antes e outra depois de um treinamento sobre 

os parâmetros espectrográficos analisados. Este será realizado em dois encontros de 

duas horas cada, nas dependências da Faculdade de Medicina da UFMG. Os 

espectrogramas utilizados no treinamento serão diferentes daqueles utilizados na 

pesquisa. 

Informamos que você tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, 

sobre esclarecimentos de eventuais dúvidas. Também lhe é garantida a liberdade da 

retirada do consentimento a qualquer momento, lhe sendo permitido deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à sua integridade. Garantimos que as 
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informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros participantes, não 

sendo divulgadas identificações em momento algum da pesquisa. 

Em caso de dúvidas sobre a ética do estudo, você poderá entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG pelo telefone (31) 3409-4592, localizado na 

Avenida Antônio Carlos, 6627; Unidade Administrativa II, 2º andar – Campus 

Pampulha, Belo Horizonte - MG. Você não terá despesas ou compensações financeiras 

e/ou pessoais em qualquer fase do estudo. Caso haja qualquer despesa adicional, a 

mesma será absorvida pelo orçamento da pesquisa. Comprometemo-nos a utilizar os 

dados coletados somente para esta pesquisa, sendo os resultados veiculados por meio 

de artigos científicos em revistas especializadas e/ou em encontros científicos e 

congressos, sem tornar possível sua identificação. 

 
 

Eu,________________________________________________________________

________, RG  _________________, concordo com a participação na pesquisa 

“ANÁLISE ACÚSTICA ESPECTROGRÁFICA DA VOZ: EFETIVIDADE DO 

TREINAMENTO VISUAL NA CONFIABILIDADE DOS RESULTADOS”  e dou meu 

consentimento para que minhas respostas sejam utilizadas para fins científicos, uma 

vez que meu anonimato foi garantido. Fui informado dos objetivos e procedimentos a 

serem realizados nesta pesquisa e concordo com a divulgação dos dados encontrados. 

 

__________________________   Data _______/______/______ 

     Assinatura do participante 
 
 
 
 
Para maiores esclarecimentos estamos à disposição: 
 
Amanda Freitas Valentim: 9653-2740 / 3444-2947 
Rua Silva Jardim, 242/304, Bairro Floresta – Belo Horizonte MG 
amandafvalentim@yahoo.com.br 
 
Ana Cristina Côrtes Gama: 3221-3814 
Rua Santa Helena , 46 / 1000 Bairro Serra – Belo Horizonte  MG 
anacgama@medicina.ufmg.br 
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Anexo 2: Protocolo utilizado nas avaliações e treinamento 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO VISUAL / ESPECTROGRÁFICA 
 
 

§ FORMA DO TRAÇADO DOS HARMÔNICOS: 
(    ) Regular   
(    ) Irregular 
(    ) Ausente 

 
 

§ GRAU DE ESCURECIMENTO DOS HARMÔNICOS: 
(    ) Normal   
(    ) Forte  
(    ) Fraco 
(    ) Não é possível avaliar 

 
 

§ ESTABILIDADE NO TRAÇADO DOS HARMÔNICOS: 
(    ) Estabilidade   
(    ) Instabilidade 
(    ) Não é possível avaliar 

   
   

§ PRESENÇA DE RUÍDO ENTRE HARMÔNICOS: 
(    ) Presente   
(    ) Ausente 

 
 

§ PRESENÇA DE SUBHARMÔNICOS: 
(    ) Presente   
(    ) Ausente 

 
 

§ HARMÔNICOS DEFINIDOS ATÉ _______ Hz: 
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Anexo 3: Figuras 

 

 

 

Figura 1: Imagem de um espectrograma com traçado regular 

 

 

 

Figura 2: Imagem de um espectrograma com traçado irregular 
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Figura 3: Imagem de um espectrograma com traçado ausente 

 

 

 

Figura 4: Imagem de um espectrograma com grau de escurecimento forte 
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Figura 5: Imagem de um espectrograma com grau de escurecimento fraco 

 

 

 

Figura 6: Imagem de um espectrograma com grau de escurecimento normal 
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Figura 7: Imagem de um espectrograma com estabilidade do traçado 

 

 

 

Figura 8: Imagem de um espectrograma com instabilidade do traçado 
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Figura 9: Imagem de um espectrograma com ruído presente 

 

  

 

 

Figura 10: Imagem de um espectrograma com ruído ausente 
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Figura 11: Imagem de um espectrograma com subharmônicos presentes 

 

 

 

 

Figura 12: Imagem de um espectrograma com subharmônicos ausentes 
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Figura 13: Imagem de um espectrograma com harmônicos presentes até 5000 Hz 

 

 

 

Figura 14: Imagem de um espectrograma com harmônicos presentes até 2000 Hz 
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Figura 15: Imagem de um espectrograma no qual não é possível avaliar o grau de 

escurecimento e a estabilidade do traçado 
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Abstract 

 

Aim: To verify if the visual training improves the reliability inter and intra-observer of 

spectrograms interpretation. Methods: This was a longitudinal experimental study that 

used spectrograms collected in a database of private office, related to the voices of men 

and women analyzed by the program Gram 5.0. 20 subjects, Speech Pathology 

students, evaluated 25 spectrograms, in which 5 were repeated to assess the intra-

observer reliability, before and after a visual training with spectrograms. The analyzed 

parameters were: spectrogram regularity, harmonic colors, spectrogram stability, 

presence of noise components, harmonic definition and presence of sub-harmonics. 

The training session lasted 4 hours. Kappa statistic was used to evaluate the intra-

observer reliability and Adjusted Chi-square test to evaluate the inter-observer reliability. 

Results: Intra-observer reliability of harmonic colors, spectrogram stability, harmonic 

definition and presence of sub-harmonics was improved and the other aspects kept 

almost perfect agreement after the training. Inter-observer reliability of spectrogram 

stability and presence of sub-harmonics was statistically better and presence of noise 

components was worsened after training. Conclusion: The visual training improved 

reliability inter and intra-observers in the spectrograms interpretation. 
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