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Resumo 
 

A voz humana é uma importante ferramenta de comunicação e qualquer 

funcionamento inadequado da voz pode ter profundas implicações na vida social e 

profissional de um indivíduo. Técnicas de processamento digital de sinais têm sido 

utilizadas através da análise acústica de desordens vocais provocadas por patologias na 

laringe, devido à sua simplicidade e natureza não-invasiva. Este trabalho trata da análise 

acústica de sinais de vozes afetadas por patologias na laringe, especificamente, edemas 

e nódulos nas pregas vocais. A proposta deste trabalho é desenvolver um sistema de 

classificação de vozes para auxiliar no pré-diagnóstico de patologias na laringe, bem 

como no acompanhamento de tratamentos farmacológicos e pós-cirúrgicos. Os 

coeficientes de Predição Linear (LPC), Coeficientes Cepstrais de Freqüência Mel 

(MFCC) e os coeficientes obtidos através da Transformada Wavelet Packet (WPT) são 

aplicados para extração de características relevantes do sinal de voz. É utilizada para a 

tarefa de classificação Máquina de Vetor de Suporte (SVM), a qual tem como objetivo 

construir hiperplanos ótimos que maximizem a margem de separação entre as classes 

envolvidas. O hiperplano gerado é determinado pelos vetores de suporte, que são 

subconjuntos de pontos dessas classes. De acordo com o banco de dados utilizado neste 

trabalho, os resultados apresentaram um bom desempenho, com taxa de acerto de 

98,46% para classificação de vozes normais e patológicas em geral, e 98,75% na 

classificação de patologias entre si: edemas e nódulos. 

 

Palavras-Chave: Patologias na voz, Análise Acústica, Extração de Características, 

Transformada Wavelet Packet, Máquinas de Vetor de Suporte. 
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Abstract 
 
 

The human voice is an important communication tool and any disorder of the 

voice can have profound implications for social and professional life of an individual. 

Techniques of digital signal processing have been used by acoustic analysis of vocal 

disorders caused by pathologies in the larynx, due to its simplicity and noninvasive 

nature. This work deals with the acoustic analysis of voice signals affected by 

pathologies in the larynx, specifically, edema, and nodules on the vocal folds. The 

purpose of this work is to develop a classification system of voices to help pre-diagnosis 

of pathologies in the larynx, as well as monitoring pharmacological treatments and after 

surgery. Linear Prediction Coefficients (LPC), Mel Frequency cepstral coefficients 

(MFCC) and the coefficients obtained through the Wavelet Packet Transform (WPT) 

are applied to extract relevant characteristics of the voice signal. For the classification 

task is used the Support Vector Machine (SVM), which aims to build optimal 

hyperplanes that maximize the margin of separation between the classes involved. The 

hyperplane generated is determined by the support vectors, which are subsets of points 

in these classes. According to the database used in this work, the results showed a good 

performance, with a hit rate of 98.46% for classification of normal and pathological 

voices in general, and 98.75% in the classification of diseases together: edema and 

nodules.  

 

Keywords:  vocal pathologies, Acoustic Analysis, Feature Extraction, Wavelet Packet 

Transform, Support Vector Machines.  
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Introdução 

 

O ser humano se integra ao meio em que vive com maior facilidade graças à 

condição de comunicação oral. Por ser a fala o meio de expressão e comunicação mais 

importante, qualquer distúrbio da voz pode ter profundas implicações na vida social e 

profissional de uma pessoa. 

As desordens vocais são caracterizadas por mudanças significativas que 

comprometem a inteligibilidade e a efetividade da comunicação oral, dentre as quais 

podemos destacar: alterações na qualidade vocal, freqüência e intensidade da voz, 

desordens no funcionamento laríngeo, respiratório e/ou do trato vocal. 

A presença de patologias nas dobras vocais, como nódulos, pólipos, cistos e 

paralisia dos nervos laríngeos, pode ser corrigida por meio de: terapia vocal, cirurgia e, 

em alguns casos, radioterapia (MARTINEZ & RUFINER, 2000). Porém, nem sempre as 

doenças vocais causam necessariamente mudanças na qualidade da voz a nível de 

percepção dos ouvintes. 

A desordem na voz é perceptível quando o sinal acústico correspondente é 

analisado. Logo, doenças que provocam alterações vocais podem ser diagnosticadas, 

acompanhadas e tratadas por técnicas baseadas na análise acústica do sinal de voz. 

 Diversas técnicas são utilizadas por profissionais da área médica para avaliar a 

qualidade vocal do paciente. Algumas delas são técnicas subjetivas, baseadas na 

avaliação da qualidade da voz pela audição do médico especialista, sendo essas, 

totalmente dependentes da experiência do profissional podendo levar a diferentes 

resultados. Outras permitem a inspeção direta das dobras vocais através do uso de 

técnicas laringoscópicas como: videolaringoscopia (exame com um instrumento de fibra 

óptica), videoestroboscopia (iluminação estróbica da laringe, útil para a visualização dos 

movimentos), eletromiografia (observação indireta do estado funcional da laringe) e 

videofluoroscopia (técnica radiográfica na qual o paciente ingere uma determinada 

quantidade de uma substância rádio–opaca para avaliar a deglutição) (AGUIAR NETO 

et al, 2007a; ALONSO et al, 2005).  
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1.1 Motivação da Pesquisa 

 

Diante dos exames típicos citados anteriormente e embora seus procedimentos 

sejam bem estabelecidos para o diagnóstico de patologias na laringe, essas técnicas são 

geralmente dispendiosas por utilizarem instrumentos sofisticados e caros como fontes 

de luz especial, instrumentos endoscópicos e câmeras de vídeo especializadas 

(AGUIAR NETO et al, 2007a; ALONSO et al, 2005). Além disso, estes procedimentos 

são considerados invasivos e podem causar mal estar ao paciente, os resultados podem 

ser de difícil quantificação e ainda são consideradas de risco, tendo que ser executadas 

em condições controladas por profissional especializado (MANFREDI, 2000; 

ESPINOSA et al, 2000). 

Pelos motivos citados acima, técnicas de processamento digital de sinais têm 

sido utilizadas, através da análise acústica, como uma eficiente ferramenta não-invasiva 

para diagnosticar as alterações na produção dos sons provocadas por patologias da 

laringe, classificação de doenças da voz e sua pré-detecção, auxiliando, dessa forma, no 

desenvolvimento do processo terapêutico (COSTA et al, 2007). 

A análise acústica pode ser aplicada como técnica auxiliar e complementar para 

os métodos baseados na inspeção direta das dobras vocais, diminuindo a regularidade 

dos exames mais invasivos. Indo além da área médica, a análise acústica é assunto de 

interesse para o controle da qualidade vocal de locutores, cantores, professores, enfim, 

profissionais que tenham a voz como instrumento de trabalho. 

Vários sistemas de detecção automática de patologias da laringe têm sido 

desenvolvidos ultimamente (COSTA et al, 2007). Diversos são os métodos utilizados e 

diferentes níveis de sucesso são obtidos na separação entre vozes saudáveis e 

patológicas. Esses métodos são baseados em técnicas de estimação de irregularidades de 

pitch e de amplitude, presença de componentes sub-harmônicas e distorção da 

envoltória do sinal. Entre as técnicas propostas estão: estimação do ruído glotal, 

extração de características dos parâmetros da análise tempo-freqüência, e outras 

baseadas no modelo de predição linear, análise cepstral e no modelo de percepção 

auditiva (UMAPATHY et al, 2005; GODINO-LLORENTE et al, 2006; SHAMA et al, 

2007; MURPHY & AKANDE, 2007; DIBAZAR et al, 2006; BAHOURA & 

PELLETIER, 2004). 
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1.2 Objetivos Geral 

 
 No trabalho desenvolvido, são usadas técnicas de processamento digital de sinais 

para realizar a análise acústica do sinal de voz patológica. O objetivo principal desta 

pesquisa é desenvolver um sistema inteligente de análise de voz patológica, com vista à 

extração de características acústicas significativas do sinal de voz através de 

Coeficientes de Predição Linear (LPC), Coeficientes Cepstrais de Freqüência Mel 

(MFCC) e da Transformada Wavelet Packet (WPT), de forma a obter um método 

eficiente (classificador inteligente) que permita diagnosticar e prognosticar a ocorrência 

de alterações patológicas na laringe tais como edema e nódulos, como também associá-

las com sua correspondente análise perceptivo-auditiva e acústica, auxiliando assim, no 

diagnóstico de patologias.  

Trata-se, portanto, de um sistema de diagnóstico não-invasivo com a possibilidade 

de uma avaliação quantitativa das condições fisiológicas do trato vocal, permitindo 

assim superar várias insuficiências dos meios de diagnósticos atuais. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 
 - Estudar a anatomia e fisiologia da laringe, como também algumas patologias e 

exames utilizados para seu diagnóstico; 

 - Estudar e analisar os sinais de voz e seus parâmetros como: tempo de duração, 

freqüência, amplitude, tipo do sinal: periódico ou aperiódico; 

 - Investigar as características acústicas significativas para as patologias edema e 

nódulos a fim de desenvolver um método de identificação de vozes normais e 

patológicas; 

- Investigar a forma de se aplicar à LPC, MFCC e WPT no processo de extração 

de características dos sinais de voz; 

 -Estudar métodos de processamento digital de sinais de voz, análise e 

classificação de vozes patológicas; 

-Estudar a teoria sobre Máquinas de Vetor de Suporte para o processo de 

classificação de padrões; 

-Desenvolver um algoritmo com as técnicas estudadas; 
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-Analisar os resultados obtidos, entendendo as vantagens e limitações do método 

de classificação; 

-Comparar resultados obtidos com outros trabalhos.  

 

1.3 Estado da Arte 

 
 O interesse pela análise acústica na avaliação da qualidade vocal tem crescido 

muito nos últimos anos. A análise acústica é uma técnica não-invasiva baseada no 

processamento digital do sinal de voz, podendo ser empregada como uma ferramenta 

eficiente para o auxílio ao diagnóstico de desordens vocais, classificação de doenças da 

voz e, particularmente, sua pré-detecção. Além disso, essa técnica pode ser utilizada 

para a determinação objetiva de alterações da função vocal, avaliações de cirurgias, 

tratamentos farmacológicos e de reabilitação (GODINO-LLORENTE et al, 2006).  

 Uma série de técnicas vem sendo utilizada para a classificação de sinais de vozes 

patológicas com o uso de diferentes parâmetros e medidas acústicas, bem como, a partir 

da aplicação de inúmeras ferramentas para o reconhecimento de padrões e a 

classificação automática dos sinais. Fazendo-se uma análise comparativa dos algoritmos 

de detecção de patologias da laringe descritos na literatura, tem-se que a maior parte 

deles são baseadas em wavelets, fractais ou redes neurais (HADDJITODOROV et al, 

2000). 

 Em Parraga (2002), é mostrado que um classificador linear entre vozes normais 

e vozes patológicas pode ser obtido através da Transformada Wavelet Packet (WPT) e 

no algoritmo Best Basis (BBA). Este classificador é baseado na presença ou não de 

certos nós de uma árvore binária gerada pela WPT e BBA, para cada trecho de sinal de 

voz. A escolha da função base e função custo que otimizaram o desempenho do 

classificador foi a Symlet 5 e entropia de Shannon, respectivamente. A taxa de acerto do 

classificador proposto, para as condições do trabalho, foi de 67,2%. 

 Em Schuck (2003), os autores propuseram uma extensão do trabalho 

desenvolvido em Parraga (2002). Eles utilizaram uma rede neural artificial (RNA) que é 

alimentada pelos valores da entropia dos nós das árvores binárias geradas pela WPT e 

BBA. Com este novo classificador, a taxa de acerto na classificação aumentou para 

84,3%, com o mesmo banco de voz utilizado em (PARRAGA, 2002), usando o método 

da validação Cruzada (CV). 
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 Em Crovato (2004), o autor utiliza a WPT, BBA e RNA para classificar as vozes 

do banco de vozes usadas em (PARRAGA, 2002) e (SHUCK, 2003). Foi utilizado um 

sistema RNA do tipo Multilayer Perceptron (MLP) treinado com o algoritmo 

supervisionado Backpropagation (BKP), tendo como entrada os valores das entropias 

dos nós da Best Basis Tree (BBT). O processo de classificação se deu através da 

Validação Cruzada Múltipla (MCV), que propõe avaliar estatisticamente o modelo mais 

apropriado de cada RNA, já que o número de indivíduos é escasso. As taxas de acerto 

nesse trabalho foram de 89, 07%. 

 Outro estudo proposto por Karthikeyan Umapathy e Sridhar Krishnan (2005) 

utiliza sinais de fala contendo frases em inglês pronunciadas por pacientes com 

diferentes tipos de patologias de origens orgânicas, neurológicas, traumáticas ou 

psicogênicas. Treinando e testando um classificador utilizando o algoritmo LDB (Local 

Discriminant Bases) com decomposições wavelet packet (algoritmo best-basis) foi 

possível obter deste estudo até 96% de acerto na classificação em dois grupos: os sinais 

de voz normal e sinais de voz patológica, e até 74% para a classificação em 4 grupos: 

sinais de voz masculina normal, feminina normal, masculina patológica e feminina 

patológica (UMAPATHY & KRISHNAN, 2005). 

 No trabalho de Zwetsch et al (2006), os autores desenvolveram um conjunto de 

parâmetros de análise, que permitiu um diagnóstico coerente das alterações laríngeas, 

baseadas nos achados cepstrais. Foram utilizados sinais acústicos gravados de vozes 

normais e com alterações, de pacientes atendidos em consultório que realizaram a 

videolaringoscopia. O sinal acústico foi digitalizado para o estudo das alterações vocais. 

Sobre estes sinais foi aplicada uma janela e análise cepstral. O método proposto foi 

considerado eficiente, identificando com sucesso alterações vocais pela análise cepstral, 

obtendo 80% de acerto.  

 Em Fonseca et al (2007), os autores descrevem um novo algoritmo baseado na 

Transformada Wavelet Discreta de Daubechies, nos Coeficientes de Predição Linear 

(LPC) e Máquinas de Vetores de Suporte por Mínimos Quadrados (LS-SVM). Wavelets 

de diferentes tamanhos e 3 kernel LS-SV foram comparados: kernel linear, função de 

base radial (RBF) e o perceptron de múltiplas camadas (MLP). Os resultados 

apresentaram mais de 90% de precisão na classificação.  

 No trabalho de Costa (2008b), a patologia estudada foi edema nas pregas vocais, 

e a mesma foi caracterizada utilizando análise por predição linear, análise cepstral e 
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mel-cepstral. Para a estimação dos coeficientes cepstrais foi utilizada uma abordagem 

paramétrica derivada da análise por predição linear e para os mel-cepstrais, uma 

abordagem não paramétrica, baseada na transformada rápida de Fourier. Cada 

característica acústica obtida foi utilizada para o processo de modelagem paramétrica 

em um classificador individual, de forma a melhor avaliar sua relevância na detecção da 

presença da patologia. Para reduzir a quantidade de dados do vetor de características foi 

utilizada a técnica de Quantização Vetorial. Para a classificação final foi utilizado os 

Modelos de Markov Escondidos (Hidden Markov Models – HMM). Os resultados 

mostraram que os métodos desenvolvidos são eficientes em modelar os efeitos 

provocados pela patologia edema e permitem uma separação eficiente da patologia 

quando comparada a vozes normais.  

 No artigo de Henríquez et al (2009), os autores estudam a utilização de  medidas 

caóticas baseadas na teoria dinâmica não-linear para distinção entre os dois níveis de 

qualidade de voz: saudável e patológica. As medidas estudadas são a 1ª e 2ª ordem da 

Entropia de Rényi, Entropia de Correlação e Dimensão de Correlação. Essas medidas 

foram obtidas a partir do sinal de voz no domínio do espaço de fase. Dois bancos de 

dados foram utilizados para avaliar as medidas em questão. Um banco de dados 

composto por quatro níveis de qualidade de voz (voz saudável e três níveis de vozes 

patológicas) e outro composto de dois níveis de qualidade de voz (saudáveis e 

patológicos). Um classificador baseado em redes neurais foi implementado a fim de 

avaliar as medidas propostas. As taxas de sucesso obtidos foram de 82,47% (1º banco 

de dados) e 99,69% (2º banco de dados). 

 

1.4 Método Proposto 

 
 Na Figura 1.1 é apresentado o diagrama de blocos do sistema proposto neste 

trabalho que compreende as seguintes etapas: Pré-Processamento do sinal de voz, 

Extração dos Descritores, Classificador Inteligente, o módulo Crítico e a Avaliação e 

Interpretação dos Resultados. 
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Figura 1.1 – Diagrama de blocos do método proposto 

 
O método proposto está dividido nos seguintes módulos descritos a seguir: 

 

- No módulo de Pré-Processamento do Sinal são realizadas técnicas para eliminar 

ruídos, descontinuidades e quaisquer efeitos que possam prejudicar o desempenho do 

sistema.  Constituem esta etapa: Filtragem passa faixa, Filtragem de pré-ênfase, 

Normalização e Janelamento. 

   - O módulo de Extração das Características tem como objetivo extrair alguns 

atributos do sinal de voz que servirão como dados de entrada para o classificador 

inteligente. As informações relevantes selecionadas do sinal de voz formarão um vetor 

de características, que representa numericamente um sinal de voz, descrevendo seus 

detalhes mais representativos. Como descritores de características propõe-se o uso da 

Transformada Wavelet Packet, Coeficientes de Predição Linear (LPC), Coeficientes 

Cepstrais de Freqüência utilizados nos trabalhos de Parraga (2002) e Costa (2008a) na 

discriminação de patologias vocais e no reconhecimento de voz (BRESOLIN, 2008b). 

    - No módulo Classificador Inteligente é realizada a classificação do sinal de voz, 

através de Máquinas de Vetor de Suporte (SVM – Support Vector Machine). A 

Sinal de Voz 

Pré-Processamento 

Extração dos Descritores 
(LPC, MFCC e WPT) 

Treinamento 
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Avaliação e Interpretação 
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Máquina de Vetor de Suporte fundamenta-se nos princípios do risco estrutural, 

proveniente da teoria do aprendizado estatístico, a qual está baseada no fato de que o 

erro do algoritmo de aprendizagem junto aos dados de validação (erro de generalização) 

é limitado pelo erro de treinamento mais um termo que depende da dimensão VC 

(dimensão Vapnik e Chervonenkis), que é uma medida da capacidade de expressão de 

uma família de funções. 

  A classificação é realizada com base nos descritores de características, que são 

os dados de entrada da rede. A SVM implementa um mapeamento não-linear dos dados 

de entrada para um espaço característico de alta-dimensão, em que um hiperplano ótimo 

é construído para separar os dados linearmente em duas classes. Quando os dados são 

separáveis, o hiperplano ótimo no espaço característico é aquele que apresenta a 

máxima margem de separação. O método também tem como objetivo sugerir a que 

classe pertence à patologia: edema ou nódulo. 

   - O módulo Crítico  tem como função avaliar os resultados gerados pelas máquinas 

em relação às descrições especificadas pelos especialistas.  

   - Na etapa de Avaliação e Interpretação, o especialista verifica se os dados 

classificados estão coerentes. 

 

1.5 Organização do Trabalho 

 
No presente capítulo é destacada a importância das técnicas de processamento 

digital de sinais, através da análise acústica como ferramenta de auxílio no diagnóstico 

de desordens vocais, o objetivo do trabalho, o estado da arte e a metodologia 

empregada. 

No Capítulo 2 é descrito o mecanismo natural de produção da fala, seu modelo 

correspondente, como também as características da laringe, suas patologias e os exames 

utilizados para seu diagnóstico. 

No Capítulo 3 é destacada a importância da análise acústica no processo de 

detecção de patologias na laringe e apresenta um resumo sobre as seguintes medidas 

acústicas do sinal de voz: freqüência fundamental, energia e formantes. São descritos 

ainda, neste capítulo, as técnicas utilizadas para obtenção dos descritores: coeficientes 

de predição linear, mel-cepstrais e coeficientes obtidos através da Transformada 

Wavelet Packet. 
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No Capítulo 4 são apresentados os conceitos de aprendizado de máquina, a 

teoria do aprendizado estatístico, Risco Funcional, Minimização do Risco Empírico, 

Dimensão VC, Minimização do Risco Estrutural. Em seguida é apresentada a Teoria 

das Máquinas de Vetor de Suporte de fundamental importância para compreender o 

processo de classificação inteligente.  

O Capítulo 5 apresenta o método de Classificação de Vozes Patológicas, 

principal objetivo deste trabalho. São apresentadas também todas as ferramentas 

utilizadas desde o pré-processamento até a etapa de classificação. Este capítulo descreve 

também a estrutura das Máquinas de Vetor de Suporte empregadas, bem como os 

resultados e as respectivas análises realizadas durante o desenvolvimento do trabalho. 

No Capítulo 6, são apresentadas as conclusões sobre os resultados obtidos e as 

sugestões para trabalhos futuros. 

Em seguida é apresentado um Glossário de Fonoaudiologia que irá auxiliar na 

leitura e na compreensão de termos médicos usados neste trabalho. 

No Anexo I, serão mostrados outros experimentos realizados, mas não 

apresentados no corpo do trabalho, porque tiveram resultados inferiores aos 

demonstrados no Capítulo 5. 

O Anexo II contém a lista dos artigos publicados e submetidos à publicação em 

congresso e revistas, nacionais e internacionais, que foram desenvolvidos no decorrer da 

realização deste trabalho. 
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O Mecanismo de Produção da Fala 

 

2.1 Introdução 

 

 A fala desempenha um papel fundamental no processo da comunicação humana. 

Ela interfere diretamente na eficácia da comunicação social e profissional além de 

transmitir intenções, sensações, emoções do falante e refletir sua personalidade. 

 Várias são as formas de comunicação, porém a fala é considerada um dos 

instrumentos de maior influência nas comunicações humanas, juntamente com os 

gestos. 

 No capítulo a seguir, serão apresentados cinco conceitos de grande relevância 

para o desenvolvimento deste trabalho, a saber: processo de produção da fala e 

classificação dos seus sons, características da laringe, patologias mais comuns e o 

exame mais adequado para diagnosticá-las.  

 

2.2 O modelo de produção da fala 

 

A voz é um sinal produzido como resultado de várias transformações que 

ocorrem em diferentes níveis: semântico, lingüístico, articulatório, e acústico. Podem 

ocorrer desconformidades no sinal devido às diferenças anatômicas relacionadas ao 

trato vocal – características inerentes – e relacionadas ao movimento dinâmico do trato 

vocal, ou seja, a forma como a pessoa fala – características instruídas. As diferenças 

nessas transformações aparecem como diferenças nas propriedades acústicas do sinal de 

voz (FECHINE, 2000). 

 Para produzir um sinal de voz, é necessária a sincronia de um complexo sistema, 

que subdividimos em diferentes subsistemas (DAJER, 2006), esquematizados na Figura 

2.1: 

   

• Sistema Respiratório.  Fonte de energia (pulmões) 

• Sistema Fonatório. Fonte Vibratória (pregas vocais) 

• Sistema de Ressonância. Fonte de Ressonância (cavidade oral e nasal) 
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• Sistema Articulatório. Articuladores (língua, lábios, mandíbula, palato e 

dentes) 

• Sistema Nervoso Central e Periférico. Coordenação (córtex, estruturas 

sub-corticais e nervos). 

 

Figura 2.1 - Sistemas envolvidos na produção dos sinais de voz 
(DAJER, 2006) 

 
 A fala é produzida por um fluxo de ar que passa através do trato vocal, formado 

basicamente por cavidades e órgãos articuladores e compreende a região que vai da 

abertura entre as pregas vocais, ou glote e termina nos lábios. A forma e o comprimento 

de cada cavidade do trato vocal são os principais parâmetros de definição da qualidade e 

inteligibilidade do som produzido. 

O trato nasal começa na úvula e termina nas narinas. Quando a úvula é abaixada, 

o trato nasal é acusticamente acoplado ao trato vocal para produzir os sons nasais da 

voz.   

A Figura 2.2 mostra um diagrama de blocos de produção da voz humana, 

também denominado sistema fonte-filtro, onde as pregas vocais são consideradas a 

fonte sonora e o trato vocal, o filtro. O sinal resultante será o sinal acústico de voz 

humana (DELLER et al, 1993).  

 

 

 

Coordenação 

Ressonância 

Fonação 

Respiração 

Diafragma 

Pulmões 

Laringe 

Articulação 



25 

 

 

 
Figura 2.2 - Diagrama de blocos do mecanismo de produção da voz  

(COSTA, 2008b) 
 

O ar é conduzido para fora dos pulmões, atravessa a traquéia e chega à laringe, 

onde estão as cordas vocais, também chamadas de pregas ou dobras vocais. O espaço 

compreendido entre as cordas vocais é chamado de glote e sua abertura pode ser 

controlada movimentando-se as cartilagens aritenóide e tiróide. Na glote, o ar vindo dos 

pulmões, é geralmente transformado em vibrações rápidas e audíveis quando falamos. 

Isso é feito pelo fechamento das cordas vocais, que causa um aumento gradativo da 

pressão atrás delas, que acaba por fazer com que elas se abram, liberando a pressão, 

para então tornarem a se fechar. Este processo produz uma seqüência de pulsos cuja 

freqüência é controlada pela pressão do ar e pela tensão e comprimento das cordas 

vocais. Os sons produzidos são chamados de vozeados ou sonoros, e normalmente 

incluem as vogais; caso contrário, são chamados não-vozeados, ou surdos. A faixa de 

freqüência de vibração das cordas vocais, normalmente chamada de pitch, é de 

aproximadamente 60 a 350Hz. 

Além da vibração das cordas vocais, o fluxo de ar pode ser constringido em 

algum ponto do trato vocal, por exemplo, elevando-se a língua em direção ao palato, 

tornando-se turbulento e produzindo um ruído de amplo espectro. Os sons assim 

formados são normalmente chamados de fricativos, normalmente presentes em fonemas 

como [s] e [f]. Outra forma seria interromper totalmente o fluxo de ar em algum ponto 
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do trato, e então liberar de uma só vez a pressão formada. Esses sons são chamados de 

plosivos e estão presentes em consoantes como [p] e [t]. 

 

2.2. Classificação dos sons da fala 

 

Os sons da voz são classificados dentro de duas classes distintas de acordo com 

o modo de excitação: sons sonoros e sons surdos. 

 

2.2.1. Sons Sonoros 

Na produção dos sons sonoros são obtidas ondas de pressão quase periódicas 

excitando as cordas vocais, atuando como um ressonador e modificando o sinal de 

excitação, produzindo freqüências de ressonância que caracterizarão os diferentes sons 

sonoros (RABINER & SCHAFER, 1978). 

As vogais, cujo grau de nasalização é determinado pelo abaixamento da úvula, 

são exemplos típicos de sons sonoros. 

 

2.2.2. Sons Surdos  

 

Na geração dos sons surdos ou sibilantes é produzida uma constrição em algum 

ponto do trato vocal (geralmente próximo ao final da boca), assim o ar adquire 

velocidade suficientemente alta para produzir turbulência gerando uma fonte de ruído 

de espectro largo (semelhante ao ruído branco) para excitar o trato vocal. Na produção 

desses sons a glote permanece aberta não havendo vibração das cordas vocais 

(RABINER & SCHAFER, 1978).  

 

2.3 A Laringe  

  

A laringe é um órgão tubular sustentado por peças de cartilagem articuladas, 

situada na parte superior da traquéia, em continuação à faringe. Na parte anterior do 

pescoço, logo abaixo do queixo, aparece o pomo-de-adão, que é uma das peças 

cartilaginosas da laringe. A entrada da laringe é chamada glote e acima dela existe uma 

espécie de “lingüeta” de cartilagem chamada de epiglote, que funciona como uma 
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válvula. Quando engolimos, a laringe sobe, e sua entrada é fechada pela epiglote de 

maneira a impedir que o alimento engolido penetre nas vias respiratórias (Figura 2.3). 

 

   

Figura 2.3 - Representação esquemática da laringe 
                                       Fonte: http://www.webciencia.com/11_08laringe.htm  

 

 A laringe possui um par de cordas vocais constituídas por tecido conjuntivo 

elástico, coberto por pregas de membrana mucosa. A vibração do ar, procedente dos 

pulmões, provoca neste par de cordas a formação de sons, amplificados pela natureza 

ressonante da laringe. Esses sons são então modificados pela ação da faringe, da boca, 

da língua e do nariz, o que nos permite articular palavras e diversos outros sons.  

 As funções básicas da laringe são: proteção das vias aéreas, respiração e 

fonação.  

A laringe protege as vias aéreas durante a deglutição funcionando como uma 

válvula, evitando que o alimento entre no sistema respiratório, coordena e otimiza as 

vias aéreas superiores durante a respiração e  promove o controle da fonação por meio 

de mecanismos intrínsecos em conjunto com a faringe e cavidades oral e nasal. 

A presença de patologias nas cordas vocais causa mudanças significativas em 

seus padrões vibratórios, afetando a qualidade da produção vocal. Elas podem ser 

percebidas através de sintomas relatados por pacientes aos seus médicos como queixa 

de sensações associadas à fonação ou dores na região da garganta. Alguns sintomas 

podem ser verificados, outros não. Outros sintomas podem referir-se às características 
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perceptuais da voz, como a rouquidão, garganta arranhando ou tremor na voz (COSTA, 

2004). 

Sinais de desordem na voz podem ser observados ou testados e são divididos 

em: Sinais Perceptuais, Acústicos e Fisiológicos. 

Os sinais perceptuais de distúrbios vocais são as características da voz de um 

indivíduo percebidas pelo ouvinte/observador. Destacando-se: rouquidão, pigarro, 

afonia, qualidade vocal alterada, variações de intensidade, soprosidade, entres outros.  

Quanto aos sinais acústicos, é importante lembrar que a voz é produzida por 

movimentos das pregas vocais interrompendo o fluxo de ar egressivo. Os movimentos 

das pregas são controlados pelas características biomecânicas das próprias pregas, pela 

magnitude da pressão de ar abaixo das cordas e por seu controle neural. A patologia 

pode afetar tais movimentos interferindo em quaisquer destas variáveis (PARRAGA, 

2002).   

  O movimento das pregas vocais provoca interrupção periódica do fluxo de ar em 

velocidade apropriada à percepção do som. A acústica é o estudo do som e a acústica 

vocal pode fornecer importantes informações referentes ao movimento das pregas 

vocais. Por esse motivo, doenças que provocam alterações vocais podem ser 

diagnosticadas, acompanhadas e tratadas por técnicas baseadas na análise acústica do 

sinal de voz, além de ser uma ferramenta computacional de baixo custo e de propiciar 

um exame menos desconfortável ao paciente. 

 Há vários sinais acústicos que podem ser associados a qualquer patologia, como 

por exemplo, o jitter e o shimmer que representam as variações que ocorrem na 

freqüência fundamental. Enquanto o jitter indica a variabilidade ou perturbação de 

freqüência fundamental, o shimmer refere-se a essa mesma perturbação, mas 

relacionada à amplitude da onda sonora, ou intensidade da emissão vocal. O jitter 

altera-se principalmente com a falta de controle da vibração das pregas vocais e o 

shimmer com a redução da resistência glótica e lesões de massa nas pregas vocais, 

estando correlacionada com a presença de ruído à emissão e com a soprosidade. 

A freqüência fundamental da fala e suas variações, a extensão fonatória, as 

perturbações na amplitude, ruído espectral, o tempo de fonação e o ínicio e fim da 

emissão, são alguns dos principais sinais acústicos que podem ser medidos e a partir dos 

quais é possível avaliar a qualidade vocal e a presença de patologia. Em patologias 
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severas, no entanto, a extração da freqüência fundamental da voz torna–se difícil. Logo, 

as técnicas que se baseiam em medidas do pitch, tornam-se ineficientes. 

Quanto aos sinais fisiológicos que podem ser afetados por patologia, estão as 

características aerodinâmicas (fluxo de ar e pressão aumentados ou reduzidos), o 

comportamento vibratório (área de contato, forma de onda) e a atividade muscular.  

 

2.4 Tipos de lesões da voz 

 

Entre as patologias da laringe, que afetam particularmente as pregas vocais, 

serão aqui destacadas: nódulos vocais, edemas de Reinke, pólipos vocais, cistos, 

laringite, câncer e paralisia. 

 

2.4.1 Nódulos vocais 

 

 Nódulos nas pregas vocais são lesões de massa, benignas, geralmente bilaterais, 

de característica esbranquiçada ou levemente avermelhada e rígidas, que se 

desenvolvem na região anterior das pregas vocais, na metade da área de maior vibração 

glótica, decorrentes principalmente do abuso vocal (Figura 2.4). Esses abusos podem 

ser: cantar, gritar, tossir e limpar a garganta excessivamente, por exemplo. 

 
Figura 2.4 – Nódulos Vocais 

Fonte: http://www.brasilfonoaudiologia.com.br/images/nodulos.gif (adaptação) 
 

Os nódulos são geralmente interpretados como as lesões mais comuns em crianças 

do sexo masculino e em mulheres adultas, entre 25 a 40 anos, muitas vezes com 

atividades que exijam grande quantidade de fala. 
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Os nódulos interferem com a vibração normal e provocam rouquidão, 

soprosidade e perda do alcance da freqüência, especialmente nas freqüências mais altas. 

A avaliação perceptual subjetiva, baseadas na avaliação da qualidade da voz pela 

audição do médico especialista é difícil e incerta, porém a rouquidão no adulto ou na 

criança é considerada o mais importante indício isolado da presença de nódulos vocais. 

O diagnóstico dessa patologia é realizado através do histórico do paciente, da 

queixa e por meio de exames ambulatoriais como a laringoscopia indireta com espelho de 

Garcia, com fibra óptica rígida ou flexível e a estroboscopia. A videolaringoestroboscopia 

é de extrema importância para o diagnóstico diferencial e preciso, sendo essencial nas 

avaliações de desordens da voz. 

Em crianças mais jovens, a laringoscopia indireta pode não ser possível, quer por 

razões anatômicas, quer devido à incapacidade de tolerar a instrumentação necessária. O 

diagnóstico da laringoscopia direta sob anestesia geral pode ser necessária, quando a 

rouquidão for constante e progressiva durante um curto período de tempo ou quando 

existirem aspectos de obstrução da via aérea. 

 

2.4.2 Edema de Reinke 

 

  Edema de Reinke é uma lesão bilateral alargada, de coloração rosada, com fenda 

irregular e pouca abertura respiratória. Localiza-se por toda a prega vocal e é causada por 

fonotrauma e pelo uso prolongado do cigarro (tabagismo) (NICOLOSI, 2003). 

O edema de Reinke caracteriza-se pela expansão, aumento e inchaço das pregas 

vocais e pelo acúmulo de líquido ou material gelatinoso (ou ainda semi-sólido) na camada 

superficial da lâmina própria (espaço de Reinke) das pregas vocais (Figura 2.5).                       

 

              

                 Figura 2.5 – Edema de Reinke           
Fonte: http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/edema.gif (adaptação) 
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É conhecido também como cordite polipóide, degeneração polipóide e polipose 

difusa bilateral. Reinke foi o primeiro anatomista que descreveu a estrutura fina das 

pregas vocais, inclusive o espaço – que corresponde à camada superficial da lâmina 

própria – que leva seu nome (BENJAMIN, 2002).  

Segundo Barbosa (2000), a incidência é maior nas mulheres que atingiram a 

menopausa. Entretanto, encontra-se nos dois sexos, e é doença da idade adulta. 

O sintoma clássico do edema de Reinke, de acordo com Barbosa (2000), é a 

disfonia. Diferente de qualquer tumor benigno de pregas vocais, esta disfonia é de um 

timbre mais baixo, como produzido por pregas vocais mais flácidas. Nas mulheres 

portadoras desta patologia, o timbre vocal se assemelha muito a voz masculina.  

Quando o edema de Reinke é severo, as grandes bolsas de líquido podem oscilar 

para dentro e para fora, produzindo uma qualidade rouca, obstrutiva e roncada durante o 

sono (BENJAMIN, 2002).  Nesse caso, o paciente pode queixar-se de respiração 

encurtada, porque as pregas vocais edematosas podem bloquear parcialmente a via aérea. 

O diagnóstico pode ser feito através da laringoscopia indireta, por meio da 

videolaringoscopia ou pode estar imediatamente evidente nos casos moderados ou 

avançados. Na videolaringoscopia, as pregas vocais aparecem com edema submucoso ao 

longo de toda a prega vocal, bilateralmente, cheias de fluido, flácidas e pálidas. Muitas 

vezes com aproximação de pregas ventriculares, apresentando-se, hipertrofiadas. E 

raramente, constricção supraglótica ântero-posterior parcial ou ainda fechamento 

supraglótico esfinctérico (KUHL, 1996; PINHO, 1998). 

A estroboscopia pode ser útil na complementação do diagnóstico, assim como, 

acompanhamento nas avaliações terapêuticas. Segundo Crespo (2000), a estroboscopia 

produz uma ilusão óptica que permite observar o movimento ondulatório da cobertura das 

pregas vocais em processo de câmera lenta ou em posição estática (em uma determinada 

freqüência). O movimento ondulatório poderá ser avaliado quanto à simetria, 

periodicidade, amplitude, fechamento glótico, nivelamento das pregas vocais, aspectos da 

onda mucosa e as áreas de adinamia. 

Entretanto, a indicação cirúrgica depende muito mais da sintomatologia do 

paciente e de quanto sua má qualidade vocal perturba a sua vida social e/ou profissional, 

do que propriamente da severidade das alterações anatômicas encontradas. 
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Durante a cirurgia, a prega vocal é incisada em sua superfície superior, e o 

conteúdo edematoso é aspirado cuidadosamente. Após a aspiração, se houver mucosa 

redundante, seu excesso é removido e a mucosa remanescente é reaproximada. 

 

2.4.3 Pólipos vocais 

 

     Os pólipos das pregas vocais são lesões de massa geralmente unilaterais, sésseis 

ou pediculares, de tamanho e coloração variados podendo ser de origem alérgica, pelo 

uso excessivo e incorreto da voz, pelo hábito de fumar e em situações de sinusite, 

bronquite ou refluxo esofágico. Os pólipos podem ocorrer em diferentes regiões da 

prega vocal, mas geralmente ocorrem em sua metade anterior ou média da prega vocal 

membranosa e constituem a patologia laríngea que mais comumente exige remoção 

cirúrgica (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 – Pólipo na laringe 
Fonte: http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/cistos3.gif (adaptação) 

 

Os pólipos são mais freqüentes em homens do que em mulheres. São encontrados 

em adultos de todas as idades, geralmente em pacientes entre 20 e 60 anos. 

As vozes de pacientes com pólipos unilaterais caracterizam-se por disfonia severa. 

A lesão altera a vibração da prega vocal envolvida, resultando em rouquidão e 

soprosidade, muitas vezes, requerendo limpeza continuada da garganta (PARRAGA, 

2002). Um pólipo hemorrágico de prega vocal unilateral pode começar com a ruptura de 

um capilar no espaço de Reinke, como extravasamento de sangue seguido por 

organização e formação do pólipo. 
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O diagnóstico pode ser facilmente reconhecido na laringoscopia indireta, porém o 

tratamento é quase sempre cirúrgico, que se faz necessária para restabelecer a prega 

vocal. A perspectiva de regressão espontânea ou com fonoterapia é muito reduzida. 

Uma terapia vocal pré-cirúrgica, de curta duração, com devidas orientações quanto à 

higiene vocal, pode auxiliar na diminuição do edema do pólipo e das áreas subjacentes, 

reduzindo-se a área da intervenção cirúrgica. Após a remoção cirúrgica, se não for 

observada a normalização da voz em 15 dias, fica indicada a reabilitação vocal, 

geralmente de curta duração. 

 

2.4.4 Cistos 

 

 Cistos são lesões intracordais, uni ou bilaterais, podendo ser assimétricas em 

localização e tamanho (Figura 2.7). Podem ser classificados de acordo com sua 

constituição em: cistos epidermóides, quando são revestidos de epitélio plano; cistos de 

retenção, quando revestidos de epitélio vibrátil do conduto excretor de glândulas 

mucosas; e cistos linfócitos ou de tecido linfóide. 

Os cistos intracordais epidermóides provocam disfonia bastante severa. Ressecado 

o cisto com sua cápsula, a voz volta ao estado normal. 

Os cistos de retenção têm origem glandular e no seu interior apresentam um 

líquido espesso e de coloração cinza. 

Os cistos linfáticos produzem a sensação da presença de um corpo estranho na 

garganta e, algumas vezes, disfagias.  

Para o diagnóstico geralmente é a laringoscopia indireta. Os cistos vocais são 

facilmente visualizados e o diagnóstico é auxiliado pela grande disfonia.  

O tratamento adequado da disfonia decorrente do cisto vocal é a fonoterapia, 

quando a lesão for pequena e não comprometer o fechamento glótico. Neste caso, a 

diminuição do trauma local reduziria o processo inflamatório ao redor do cisto e, portanto, 

uma melhora da voz do paciente. Além disso, diminui o edema ao redor do cisto. Quando 

o tratamento fonoterápico não obtiver êxito e em cistos muito volumosos, o tratamento 

cirúrgico se faz necessário.  
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Figura 2.7 – Cisto em prega vocal direita 
Fonte: http://www.rborl.org.br/conteudo/acervo/Images/11-figura3-69-6.jpg (adaptação) 

 

2.4.5 Laringite 

 

A laringite ilustrada na Figura 2.8, é uma inflamação da laringe (onde estão as 

pregas vocais) e áreas próximas. Pode ser causada por exposição a agentes nocivos 

(tabaco, drogas, álcool), agentes ambientais (poeira) ou abuso vocal, como também 

pode decorrer de infecções respiratórias superiores que exercem um efeito generalizado 

sobre a mucosa do trato respiratório, incluindo a laringe.  

Há duas formas de laringite: aguda e crônica. A laringite aguda acontece de 

repente e não dura muito tempo, já a laringite é chamada crônica quando a rouquidão 

dura um longo período.  

A laringite crônica apresenta perturbações na freqüência e na amplitude do sinal 

de voz acima do normal, como também um aumento no ruído espectral (PARRAGA, 

2002). A incidência é grande, a maior parte em indivíduos do sexo masculino que sejam 

tabagistas, usem álcool ou abusem da voz. O álcool possui ação irritativa mais na região 

supraglótica, enquanto o cigarro tem a sua ação irritativa em toda a laringe, 

especialmente sobre o bordo e face superior das pregas vocais. Também podem 

contribuir para sua incidência fatores ambientais, como poluição e poeira. 

O paciente com laringite crônica tem uma voz melhor pela manhã que se agrava 

durante o dia, pela tosse e uso da voz. Estes doentes normalmente apresentam uma 

grande disfonia e grande dificuldade de fonação à noite.  

O diagnóstico é feito usando laringoscopia indireta no adulto. Na criança, às 

vezes é necessária uma laringoscopia direta.  
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      Figura 2.8 – Laringite 

Fonte: http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/laringite/imagens/laringite.jpg (adaptação) 

 

2.4.6 Câncer 

 

O câncer de laringe ou carcinoma (Figura 2.9) é uma neoformação tissular de 

caráter maligno, na mucosa laríngea, que invade e destrói outros tecidos (FREITAS et 

al, 2003). 

 

      Figura 2.9 – Câncer da corda vocal 
Fonte: http://www.tobaccofacts.info/images/20050415-leukoplakia-750.jpg 

 

Como na maioria dos tumores ainda não se conhece a verdadeira causa do 

câncer de laringe, porém observando o comportamento da doença verifica-se que o fator 

genético, o uso de álcool e fumo é freqüente entre os acometidos pela doença. 

         A incidência mundial é em torno de quatro a cinco casos novos por ano em cada 

100 mil habitantes. É muito mais comum no sexo masculino do que no feminino, numa 

proporção de aproximadamente 10:1. O pico de incidência da doença é por volta dos 50 

a 60 anos de idade, mas pode ocorrer em qualquer idade. 
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O principal sintoma é a rouquidão (disfonia). Surge devido à alteração das 

pregas vocais pela presença do tumor. 

A laringe normal (Figura 2.10) tem cor rosada, a mucosa é brilhante, as pregas 

vocais estão íntegras e lisas, movimentam-se vibrando normalmente durante a fonação 

(fala). As estruturas estão com aspecto anatômico preservado, sem nenhum tipo de 

alteração. 

 
Figura 2.10 – Laringe Normal 

                                       Fonte: http://salamedica.com/imagens/laring01a.jpg 
 

A laringe com câncer tem cor mais avermelhada, em alguns locais está pálida ou 

brancacenta (leucoplasia), as pregas vocais possuem lesões que dependem do estágio da 

doença, mas geralmente com formação de massa tumoral com aspecto vegetante, 

ulcerado. As pregas vocais tem movimentação anormal durante a fonação (Figura 2.11). 

 

 

            Figura 2.11 - Laringe com câncer 
  Fonte: http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/cancer-de-laringe/imagens/laringe6.jpg 

 

O câncer na laringe pode ser diagnosticado na sua grande maioria através da 

laringoscopia indireta com espelho de laringe ou através de fibroendoscopia, exame 

feito com anestesia por spray local que avaliam a laringe e suas alterações. Em caso, de 
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suspeita de lesão maligna o médico realizará uma laringoscopia direta com biópsia da 

lesão para análise do fragmento retirado, com o objetivo de diagnosticar o tumor. 

 

2.4.7 Paralisia 

 

Paralisia da prega vocal é uma lesão nervosa, que pode atingir uma prega ou 

ambas. Essas lesões resultam em uma paresia (fraqueza) ou paralisia nos músculos 

(Figura 2.12) 

Isso pode acontecer por distúrbios cerebrais (por exemplo, tumores cerebrais, 

acidentes vasculares cerebrais e doenças desmielinizantes) ou de lesão dos nervos que 

inervam a laringe. A lesão nervosa pode ser causada por tumores, por uma lesão, por 

uma infecção viral dos nervos ou por neurotoxinas (substâncias que envenenam ou 

destroem o tecido nervoso), como o chumbo ou as toxinas produzidas na difteria. 

 

 

Figura 2.12 – Paralisia bilateral de pregas vocais em abdução 
Fonte: http://www.arquivosdeorl.org.br/conteudo/imagesFORL/398img_01.jpg 

 

A paralisia pode ser unilateral ou bilateral, podendo ser encontrada em lactentes, 

crianças e adultos. Pode ser ainda completa ou incompleta, aproximando ou afastando 

as pregas vocais numa maior ou menor amplitude. 

Na paralisia unilateral (quando apenas uma prega vocal estiver paralisada), a voz 

torna-se rouca e entrecortada. Normalmente, não ocorre obstrução das vias aéreas, pois 

a prega vocal normal no outro lado abre o suficiente. Quando as duas pregas vocais 

estão paralisadas (paralisia bilateral), a voz torna-se fraca, mas continua soando normal. 
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Contudo, o espaço entre as pregas paralisadas é muito pequeno e a via respiratória é 

inadequada. Por essa razão, mesmo um exercício moderado produz dificuldade 

respiratória e um som áspero e agudo a cada respiração. 

O tratamento utilizado para a paralisia unilateral é a injeção de Teflon na prega 

paralisada fazendo com que ela se aproxime mais da linha média, de forma que a outra 

prega vocal possa entrar em contato com ela e, conseqüentemente, ambas protejam a via 

aérea durante a deglutição e melhorem a fala. Na paralisia bilateral, o médico pode 

realizar uma traqueostomia (cirurgia para criar uma abertura na traquéia através do 

pescoço) para permitir que o ar chegue aos pulmões sem passar pelas pregas vocais. O 

orifício da traqueostomia pode ficar permanentemente aberto ou pode ser utilizado 

apenas durante infecções das vias aéreas superiores. A aritenoidectomia (cirurgia na 

qual as pregas vocais ficam separadas de forma permanente) amplia a via aérea, mas 

pode piorar a qualidade da voz. 

 

2.5 Exames realizados para detecção de patologias da laringe 

 

Os especialistas utilizam diversas técnicas para avaliar a qualidade vocal do 

paciente. Algumas são técnicas subjetivas, baseadas na avaliação da qualidade da voz 

pela audição do médico, sendo essas, totalmente dependentes da experiência do 

profissional. Outras são analisadas e diagnosticadas através do uso de instrumentos e 

técnicas que permitem a inspeção direta das pregas vocais, tais como: Laringoscopia ou 

Videolaringoscopia, Fibronasofaringolaringoscopia, Broncoscopia, Broncofibroscopia 

ou Videobroncofibroscopia. 

 A Laringoscopia é um exame visual da laringe com o auxílio de um pequeno 

espelho montado no cabo munido de um dispositivo de iluminação chamado 

laringoscópio. Quando o exame é visualizado por um monitor é chamado de 

videolaringoscopia (Figura 2.13). É realizado através da boca, permitindo o diagnóstico 

das doenças da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e da laringe, em especial das 

pregas vocais. A laringoscopia é uma técnica objetiva e eficiente, porém invasiva, 

causando desconforto aos pacientes. O resultado do exame é gravado em uma fita de 

vídeo.  

Na laringoscopia indireta a luz fornecida por uma lâmpada é refletida na boca de 

um paciente através de espelho côncavo, com uma abertura central através da qual o 
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examinador observa. Um espelho laríngico angulado, aquecido e orientado com a sua 

superfície refletora em direção inferior e para frente, é colocado contra a face anterior 

da úvula. A luz ilumina o espelho laríngeo, no qual uma imagem da laringe pode ser 

vista.  

Na laringoscopia direta, o exame é realizado através de tubos que contêm uma 

fonte de iluminação. 

 

  

Figura 2.13 –Videolaringoscopia 
Fonte: http://www.pavan.med.br/Vóz%20e3.gif (adaptação) 

 

A Figura 2.14 (a e b) mostra o aspecto das pregas vocais aduzidas (no 

momento da fonação) e abduzidas (no momento da respiração) respectivamente, através 

de uma imagem de videolaringoscopia. 

 

              
 

Figura 2.14 – Imagem de videolaringoscopia direta  
(SANTOS, 2005) 

 

A Fibronasofaringolaringoscopia é um exame realizado utilizando-se aparelho 

flexível com diâmetro de 3 mm. Esse exame permite a visualização das fossas nasais, 

Videolaringoscópio rígido 

(a) (b) 
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rinofaringe, orofaringe, hipofaringe e laringe supraglótica, glótica e subglótica, podendo 

incluir a porção superior da traquéia. É feito sob anestesia tópica com o paciente 

sentado. 

Broncofibroscopia ou Videobroncofibroscopia é outro tipo de exame para 

diagnóstico de doenças da laringe. Através desse exame pode-se observar além da 

laringe, a traquéia, trônquios até brônquios subsegmentares é mais apropriado chamá-lo 

de Laringotraqueobroncofibroscopia. O exame é feito com o paciente deitado, sob 

sedação ou, quando necessário, utilizando a anestesia ministrada por anestesiologista o 

que torna o exame mais rápido e confortável para o paciente. 

A broncoscopia rígida é feita sob anestesia geral e, na maioria das vezes, com 

propósitos terapêuticos, sendo então denominada Broncoscopia Terapêutica. 
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Descritores do sinal de voz 

 
3.1 Introdução 

 
O sinal de voz pode ser representado por uma seqüência de vetores de 

características obtidas através da utilização de ferramentas matemáticas. Neste capítulo, 

são apresentadas algumas técnicas de extração de características do sinal de voz que 

serão adicionadas ao vetor de características para posterior classificação, tais como: 

Técnicas baseadas na análise acústica do sinal de voz tais como: freqüência fundamental 

(pitch), formantes e energia a curtos intervalos de tempo; técnicas baseadas no 

mecanismo humano de produção de fala: Coeficientes de Predição Linear (LPC), 

Coeficientes Cepstrais de Freqüência Mel (MFCC) e a Análise baseada no domínio do 

tempo e da freqüência, como é o caso da Transformada Wavelet Packet (WPT) que é 

capaz de aproximar os sinais de voz para qualquer faixa de freqüência.  

Porém, devido a algumas limitações observadas nas técnicas baseadas na análise 

acústica descritas em Costa (2008b), como por exemplo: sinais de vozes patológicas 

apresentam, geralmente, uma característica ruidosa, apresentando dificuldades na 

obtenção do pitch. Dessa forma, medidas acústicas obtidas do pitch, como jitter e 

shimmer, por exemplo, podem não ser confiáveis para alguns sinais com características 

bem ruidosas. Então, como o objetivo deste trabalho é detectar alterações vocais, essas 

medidas tornam-se ineficientes.  

Por este motivo, foram utilizadas nesta pesquisa as medidas baseadas no modelo 

de produção de fala: LPC, MFCC e a WPT.  

 

3.2 Medidas acústicas do sinal de voz 

 

 A seguir, são descritas algumas das medidas acústicas de sinais de voz: 

frequência fundamental (F0), energia e formantes. 

 

 

 

 



42 

 

Glote 

 

3.2.1 Frequência Fundamental F0 – Pitch  

 

A Freqüência Fundamental (F0) corresponde à freqüência do sinal de excitação 

proveniente da glote (Figura 3.1), sendo caracterizada pelo número de vibrações das 

dobras vocais por segundo. Essa freqüência recebe o nome de 1° harmônico e varia em 

torno de: 113 Hz para os homens, 220 Hz para mulheres e de 240 Hz para as crianças. 

Sabe-se que a freqüência fundamental é definida por uma interação complexa 

entre o comprimento, massa e tensão das dobras vocais, sendo esses parâmetros 

controlados pelos músculos intrínsecos e extrínsecos da laringe. 

A presença de uma patologia pode afetar a freqüência fundamental (pitch), 

fazendo com que homens e mulheres produzam uma freqüência excessivamente elevada 

ou baixa, respectivamente, ou seja, fora dos valores médios usuais para o sexo (COSTA, 

2008b). 

 

 
 

Figura 3.1 – Visualização das dobras vocais e da glote 

Fonte: http://www.medicinanet.com.br/imagens/20081124075528.jpg 
 

3.2.2 Energia 

 

 Em processamento digital de sinais de voz, a medição da intensidade sonora 

pode ser obtida por meio do cálculo da energia do sinal. Para isso, são usadas técnicas 

no domínio do tempo (análise temporal) e/ou no domínio da freqüência (análise 

espectral) (RABINER & SCHAFER, 1978; DELLER et al, 1993). 

 As propriedades estatísticas dos sinais de voz podem ser consideradas 

invariantes no tempo, para curtos intervalos, até 32 ms, sendo um valor típico, 16 ms. 

Utilizando dessa característica, procura-se obter os parâmetros temporais do sinal a 
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partir de segmentos que se situem nesse intervalo de interesse, mantendo-se assim, a 

estacionariedade do sinal de voz (RABINER E SCHAFER, 1978; FECHINE, 2000). 

 Assim, a energia segmental, Eseg, é definida como:  
 ���� � ��. �	
��� � �������, 
 

em que s(n) é o sinal de voz, �� �� a média de s(n) e �� é o número de amostras do 

segmento em análise. 

 A energia é um parâmetro útil também na diferenciação entre segmentos surdos 

e sonoros do sinal de voz, já que a amplitude nos segmentos surdos é bem mais baixa do 

que nos segmentos sonoros. 

 Quando se pretende distinguir entre sons surdos e fricativos, ou até mesmo 

detectar os períodos de silêncio, pode haver certa imprecisão se for usada unicamente a 

métrica de energia. Isto ocorre porque, nesses casos, os valores de energia são bem 

próximos (valores baixos), havendo a necessidade de outros parâmetros para análise e 

decisão corretas (RABINER & SCHAFER, 1978; FECHINE, 2000). 

 Na Figura 3.2 está representado o comportamento da energia média segmental 

para vozes normais e patológicas afetadas por edema. Pode-se observar que a 

intensidade média para vozes patológicas é aproximadamente 3 dB mais baixa que em 

vozes normais, ou seja, em alguns casos, com exceção de patologias mais graves, a 

energia é um bom descritor para diferenciar vozes normais de patológicas. 

 

 
Figura 3.2 – Energia segmental média para sinais de vozes normais e patológicas com edema nas 

dobras vocais. 
(COSTA, 2008b) 

 

(3.1) 
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3.2.3 Formantes 

 

 O sinal de excitação é modulado em sua passagem pelo trato vocal, por uma 

envoltória correspondente à função de transferência do trato vocal. Os picos dessa 

envoltória correspondem às freqüências de ressonância do trato vocal, que por sua vez, 

dependem da posição dos articuladores como ilustrado na Figura 3.3. Desse modo, sua 

posição, amplitude e largura de banda, podem dar uma idéia da configuração do trato 

vocal no momento da articulação. As freqüências correspondentes a esses picos são 

chamadas de formantes, geralmente designados por F1, F2,..., Fn (primeiro formante, 

segundo formante,..., n-ésimo formante) (TUJAL, 1998). 

 

Figura 3.3 – Espectro da vogal /i/. 
(TEIXEIRA, 1995). 

 

 Assim como cada vogal apresenta suas freqüências formantes características, 

devido à configuração geométrica do trato vocal, cada indivíduo apresenta seus 

formantes particulares, para uma determinada vogal, devido às dimensões das estruturas 

do trato vocal, além do padrão articulatório pessoal. Os valores absolutos das 

freqüências dos formantes variam de indivíduo para indivíduo, e é a relação entre as 

freqüências F1 e F2, que determina a qualidade de uma vogal, em termos acústicos. 

Essas freqüências possuem a vantagem de não serem afetadas pelas características de 

freqüência do meio de transmissão, do nível de voz e da distância locutor/microfone. 

 O tamanho das cavidades ressonantes do trato vocal varia de acordo com o sexo 

e com a idade das pessoas, o que implica em uma variação na freqüência dos formantes, 

mais graves para adultos do sexo masculino e mais agudas para crianças (RUSSO & 

BEHLAU, 1993). 

 Segundo Costa (2008b), os valores dos formantes para o caso patológico 

encontram-se, em geral, mais baixos, apresentando, no entanto, alguns valores acima da 
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faixa para voz normal. Esses casos ocorrem para sinais nos quais a patologia encontra-

se mais severa. 

 Neste trabalho, sugere-se o uso de técnicas de análise acústica baseadas em 

medidas acústicas que não dependam diretamente da obtenção do pitch. Para tanto, são 

utilizados os coeficientes obtidos por meio da Análise LPC, Mel-Cepstral e a 

Transformada Wavelet Packet. A seguir, será apresentada uma revisão da literatura 

sobre essas técnicas. 

 

3.3 Codificação por Predição Linear (LPC) 

 

 Na codificação LPC, modela-se o sistema de produção de fala da seguinte 

maneira: para sinais de fala do tipo sonoro ou vozeado, excita-se um filtro que 

representa o modelo do trato vocal com pulsos glotais espaçados por um período de 

“pitch” e multiplicados por um ganho. Para sinais do tipo não-sonoros ou não-vozeados, 

excita-se este mesmo filtro com ruído branco multiplicado por um ganho. Na saída 

deste filtro, obtém-se o sinal de fala como pode ser ilustrado na Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.4 - Modelo de Produção de Fala  
(COSTA, 2008b) 

 

Na produção de sinais sonoros é gerado um trem de impulsos unitários cuja 

periodicidade é determinada pelo período de pitch T0 (T0 = 1/F0), em que F0 representa a 

freqüência fundamental da fala. Esse trem de impulsos é aplicado a um filtro digital 
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G(z) que simula o efeito dos pulsos glotais, que são devidamente selecionados e 

aplicados ao trato vocal, após um controle de ganho. Na produção dos sinais não-

sonoros é utilizado um gerador de ruído aleatório com espectro plano e um controle de 

ganho (RABINER & SCHAFER, 1978). 

 A análise LPC fornece um conjunto de parâmetros da fala que representa o trato 

vocal. Espera-se que, qualquer mudança na estrutura anatômica do trato vocal, 

provocado por patologias, afete os coeficientes LPC (COSTA, 2008b). 

Com a predição linear o valor de uma amostra de voz digital s[n]  pode ser obtida 

através da combinação linear de p amostras passadas, mais um termo correspondente ao 

erro de predição ou resíduo e [n] descrito por: 

 

�
�� � � ���
� � �� �  
��
!

�"#
 

(3.2) 
 

 

em que αk são os coeficientes da combinação linear, s[n-k] são as amostras passadas e p 

é a ordem do preditor. Um valor de p maior representa um modelo mais preciso do sinal 

de voz. 

 Os coeficientes ou pesos da combinação linear são obtidos através da 

minimização do erro quadrático dado por:  

 

$% � ∑ '() 
�� � ∑ *+
�� � ∑ ,-+
� � .�/-"0 1()    
 

Existem vários métodos diferentes para a predição linear, alguns deles são 

equivalentes entre si. O método da autocorrelação e o método da covariância são dois 

métodos padrões de solução para cálculo dos coeficientes do preditor (RABINER & 

SCHAFER, 1978; O’SHAYGHNESSY, 2000). Ambos os métodos são baseados na 

minimização do valor médio quadrático do erro de estimação e [n], ou sinal residual, 

sendo adotado nesse trabalho o Método da Autocorrelação, que define:  

 
234
256 � 0,    89:9 . � 1, 2, 3, … 8 

 
Assim, juntamente com a equação (3.3), num sistema de p equações e p 

incógnitas tem-se: 

 

(3.3) 

(3.4) 
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∑ ,-/-"0 ∑ +
� � .�+
� � ?� �) ∑ +
��+
� � ?�)  
 

para i = 1, 2, 3,...p. 

 Uma predição perfeita é caracterizada pela igualdade entre a parte estacionária 

do vetor predito e a parte correspondente do sinal de voz: 

 

∑ ,-/-"0 ∑ +
� � .� � +
��)  
 
gerando um vetor de erro nulo durante a parte estacionária da predição. 

 

3.4 Coeficientes Cepstrais de Freqüência Mel (MFCC) 

  

A técnica de extração de característica denominada MFCC surgiu devido aos 

estudos na área de psicoacústica (ciência que estuda a percepção auditiva humana). Esta 

ciência mostra que a percepção humana das freqüências de tons puros ou de sinais de 

voz não segue uma escala linear, despertando assim, a idéia de criar uma escala 

denominada mel, uma escala que procura se aproximar de características de 

sensitividade do ouvido humano (PICONE, 1993).  

 

3.4.1 Escala Mel 

 

 A escala “Mel”, desenvolvida por Stevens e Volkman em 1940, é uma unidade 

de medida da freqüência percebida de um tom, onde para cada tom com freqüência f, 

medida em Hz, associa-se um valor medido na escala mel. Como referência definiu-se a 

freqüência de 1kHz, com potência 40 dB acima do limiar mínimo de audição do ouvido 

humano, equivalendo a 1000 mels. Os outros valores foram obtidos experimentalmente, 

permitindo observar que, o mapeamento entre a escala de freqüência real em Hz e a 

escala de freqüências percebida em Mel, é aproximadamente linear abaixo de 1000 Hz e 

logarítmica acima desse valor (Figura 3.5). 

(3.5) 

(3.6) 
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Figura 3.5 - Escala de freqüência Mel  

(CUADROS, 2007) 
 

Seja f uma frequência dada em Hz. O valor associado a essa freqüência na escala 

Mel é denotado por mel(f) e definido pela Equação 3.7.  

 

@'A�B � 1127 ln�1 � B
700  

 
 

3.4.2 Banda Crítica 

 

 De acordo com alguns experimentos foi demonstrado que algumas freqüências 

em determinados sons não podem ser individualmente identificadas pelo sistema 

auditivo, para certas faixas de freqüências. Quando uma componente de freqüência não 

pertence a essa faixa de freqüências, denominada banda crítica, ela pode ser 

identificada. Uma explicação bem aceita é que a percepção pelo sistema auditivo, de 

uma determinada freqüência é influenciada pela energia da banda crítica em torno da 

freqüência em questão. O valor dessa faixa de freqüência (banda) varia nominalmente 

de 10% a 20% da freqüência central do som, começando em torno de 100Hz para 

frequências abaixo de 1KHz e aumentando em escala logarítmica acima. 

 

 

 

(3.7) 
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3.4.3 Banco de Filtros Triangulares 

 

 Como a escala mel enfatiza aspectos importantes da percepção do sinal de fala, 

ela é largamente utilizada na aplicação de bancos de filtros. Ao invés de utilizar a escala 

linear, os filtros são distribuídos uniformemente ao longo da escala mel.  

 Uma técnica de ponderação mel passou a utilizar o logaritmo da energia total das 

bandas críticas em torno da freqüência mel ao invés de usar simplesmente o logaritmo 

da magnitude das freqüências. A aproximação mais utilizada para esse cálculo é a 

utilização de um banco de filtros triangulares, espaçados uniformemente em uma escala 

não-linear (escala mel). Essa técnica pode ser aplicada a vários tipos de representação 

espectral, tendo destaque na representação cepstral devido à combinação da mesma com 

a técnica mencionada ser a mais utilizada e apresentar maior eficácia computacional 

denominada de Mel-Cepstral. 

 Esses filtros têm freqüências centrais espaçadas linearmente até a freqüência de 

1000Hz e a largura de banda a partir de 1000Hz é espaçada conforme escala mel. Para a 

faixa de freqüências de interesse da voz humana, geralmente utiliza-se de 12 a 30 filtros. 

 A Figura 3.6 apresenta o banco de filtros mel com 20 bandas. Até 1000 Hz os 

filtros possuem espaçamento linear, após este valor o espaçamento é logarítmico. 

 

 

Figura 3.6 – Banco de filtros triangular em escala mel  

(ALENCAR, 2005) 
 

  

3.4.4 Cálculo dos MFCCs 

 

 Inicialmente, divide-se o sinal de voz s (n) em janelas onde para cada janela m 

estima-se o espectro S(w,m), utilizando a FFT. O espectro modificado P(i), i = 1,2,..., 

Nf, consistirá na energia de saída de cada filtro, expresso por:  

 

1 

0.5 

0 
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F�? �  ∑ |H�., @|( I/(-"K LM �N 
 

em que N é o número de pontos da FFT, Nf  é o número de filtros triangulares, 

|H�., @|( é o módulo da amplitude na frequência do k-ésimo ponto da m-ésima janela,  

LM�N é a função de transferência do i-ésimo filtro triangular e w é uma escala ajustada 

de acordo com o número de pontos da FFT e expressa por: 

 

N � . (O
I             0 ≤ k ≤ N / 2 

 

Em seguida, define-se o conjunto de pontos E(k) por: 

 
 

$�. �  P log
F�?�                                           . � .M                        0                         SS TUV:T . є 
0, � � 1�  X 
 
 

em que ki é o ponto máximo do i-ésimo filtro. 

 Os coeficientes mel-cepstrais Cmel(n) são então obtidos com o uso da 

Transformada Discreta de Cosseno (DCT), dado por: 

 

Y%Z[ �� � ∑ $�.Mcos �(O
I

I^M"K .M�,     � � 0,1,2, … , �_ � 1 

 
em que  Nc é o número de coeficientes mel-cepestrais desejado, Nf é o número de filtros 

e ki é o ponto máximo do i-ésimo filtro. Se Nc=15 então se terá um vetor como é 

mostrado a seguir: 

cmel = c0, c1, c2,..., c13, c14 

 

 Na Figura 3.7 é ilustrado o diagrama de blocos representando o processo de 

obtenção dos coeficientes mel-cepstrais.  

  
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.7 – Diagrama de fluxo para o cálculo das MFCCs  

 

(3.8) 

(3.10) 
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3.5 A Transformada Wavelet 

 

Uma das características da Transformada de Fourier é o fato de ela não permitir 

a localização de componentes de freqüência no tempo, uma vez que o sinal é integrado 

ao longo de toda sua duração. Uma variação da Transformada de Fourier é a 

Transformada Janelada de Fourier (Short-Time Fourier Transform, ou STFT) que 

permite superar este problema. Entretanto, ela não permite um ajuste arbitrário da 

resolução da análise na freqüência e no tempo, conforme Papoulis (1962). 

A STFT pode apresentar problemas na análise de um determinado sinal quando 

detalhes deste sinal são muito menores que a largura da janela utilizada (falta de 

localização no domínio do tempo) e quando estes detalhes são maiores que a largura da 

janela (falta de localização no domínio da freqüência). Estes problemas relacionados à 

largura da janela estão ligados ao conceito do Princípio da Incerteza (GOMES et al, 

1997) que, em termos simples, afirma que é impossível obter precisões simultaneamente 

no domínio do tempo e no domínio da freqüência. Pode-se concluir isto de maneira 

intuitiva já que, para se obter determinada precisão na localização no domínio do tempo 

é necessária a análise do sinal em curtos períodos, enquanto para se analisar 

precisamente as freqüências deste sinal, deve-se observar o sinal por longos períodos de 

tempo. 

 Na tentativa de minimizar esses problemas, pesquisadores de diversas áreas 

buscam utilizar a Transformada Wavelet, que apresenta estudos teóricos desde 1909 

com a criação do algoritmo de Haar. Diversos outros trabalhos foram feitos na década 

de 30 e pesquisas mais aprofundadas, como o desenvolvimento da teoria da 

decomposição atômica (CHUI, 1992), foram realizadas de 1960 a 1980. No final da 

década de 70, um engenheiro geofísico, J.Morlet, cria um método alternativo 

denominado Fourier com Janela para análise de multiresolução (MALLAT, 1999) de 

um sinal e em 1985 se dá o advento no estudo em processamento de sinais com 

Stephane Mallat e aplicações específicas das wavelets neste assunto com a pesquisadora 

Ingrid Daubechies. 

 Esta ferramenta matemática decompõe sinais em termos de diferentes tipos de 

funções base com a utilização de uma largura de janela variável, de acordo com uma 

determinada escala pré-especificada em vários níveis, correspondendo a compressões e 

dilatações destas funções. Em outras palavras, pode-se dizer que a Transformada 
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Wavelet é capaz de solucionar os problemas da Transformada de Fourier na obtenção de 

precisões requeridas tanto no domínio do tempo quanto no domínio da freqüência 

(Figura 3.8), constituindo-se uma ferramenta matemática utilizada para decompor, 

analisar e sintetizar funções com ênfase na localização tempo-frequência 

(DAUBECHIES & GILBERT, 1997; KAISER, 1994; GOMES et al, 1997; MALLAT, 

1999), que vem a ser de enorme importância em processamento digital de diversos tipos 

de sinais, inclusive os de voz normal e também patológica. 

                         
          Figura 3.8 – Diferentes tipos de Análise de Sinais 

(FONSECA, 2008) 

 

A Transformada Wavelet possui aplicações em vários campos da Engenharia 

Elétrica, como, por exemplo, na área de Bioengenharia em imagens médicas, 

processamento de sinais de voz e no projeto genoma, bem como na área de 

Telecomunicações e Análise de Sinais. As Wavelets, portanto, podem ser aplicadas em 

todas as áreas que utilizam o tratamento de imagens e sinais e sempre que houver a 

necessidade de se manipular uma quantidade muito grande de dados. Elas já vêm sendo 

utilizadas com sucesso em inúmeros algoritmos relacionados a processamento de sinais 

como em filtros para ruído de grande eficiência (“de-noise”), compressão de sinais de 

som, estimação e detecção do período de pitch em sinais de voz, análise de qualidade de 

energia elétrica e na transmissão de sinais em telecomunicações, entre outros. 
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3.5.1 Transformada Wavelets: Contínua e Discreta 

 

 A Transformada Wavelet possui duas versões diferentes: a contínua e a discreta. 

A contínua é utilizada, principalmente, em análise e caracterização de detalhes de sinais 

e a discreta é mais adequada para a compressão de dados e reconstrução de sinais 

(REIGOTA, 2007). 

 Matematicamente, pode-se definir a Transformada Wavelet Contínua F(a, b) 

como:  

`�9, a � b B�Vcd,e�VfV∞

gh  

 

em que os parâmetros a e b (escala e translação, respectivamente) variam continuamente 

em i, e cd,e é a função base Wavelet ou Wavelet mãe. 

A função cd,e é definida através das propriedades de escala e translação 

conforme a Equação (3.13). 

 

cd,e�V � 1
√9 c kV � a

9 l 

 

em que a e b são valores reais e a ≠ 0 e c é a wavelet mãe. A constante 
0

m|d| é utilizada 

para a normalização da energia através de diferentes escalas (ACHARYA & RAY, 

2005). O parâmetro b representa o deslocamento no tempo/espaço, e a, o fator de escala 

(a > 0 corresponde a uma dilatação e a < 0 a uma contração). 

Existe uma relação entre a escala e a frequência revelada pela análise por 

wavelet: 

- Menor escala a � wavelet comprimida � análise de detalhes � alta freqüência w. 

- Maior escala a � wavelet dilatada � análise de características globais � baixa 

freqüência w. 

 

A wavelet mãe precisa satisfazer a seguinte propriedade: 

 

n c �VfV � 0 

 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 
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Através do parâmetro b é possível escolher qual instante/tempo do sinal será 

analisado e, pelo parâmetro a, pode-se determinar o intervalo de tempo/espaço, ou seja, 

a sua resolução em frequência. 

 Na Figura 3.9 é mostrada a CWT de um sinal contínuo f(t) em função do tempo. 

 

                                                                     
Figura 3.9 – Transformada Wavelet Contínua 

FONSECA et al (2005) 
 

Na Transformada Wavelet Contínua, a obtenção dos coeficientes Wavelets para 

cada escala demanda uma grande quantidade de cálculo. A alternativa natural para 

reduzir essa complexidade computacional é procurar abordar a Transformada Wavelet 

em sua forma matemática discreta, cuja implementação computacional é direta, 

dispensando os estágios sensíveis a erros e de difícil implementação em tempo real. A 

Transformada Wavelet pode ser tratada sob a forma discreta, sem prejuízo de suas 

qualidades e propriedades, e de maneira numericamente estável (SILVA, 2007). 

 Na Transformada Wavelet Discreta o parâmetro de escala a e de deslocamento b 

assumem apenas valores discretos. Para a escolhe-se valores inteiros positivos, 

potências de um parâmetro fixo a0. 

 
9 � 9Kgo          a0 >1 e j є p 

 
Diferentes valores de j correspondem a wavelets de diferentes larguras. 

 A discretização do parâmetro b deve depender de j: wavelets estreitas (alta 

freqüência) são transladadas por pequenas distâncias a fim de cobrir todo o domínio do 

tempo, enquanto que wavelets mais largas (freqüências mais baixa) devem ser 

transladadas por uma distância maior. Assim, a escolha natural é: 

 
a � .aK. 9Kgo              aK  q 0, B?rT, s, . є p 

  
 
A wavelet discreta fica então: 
 
 

Transformada 
Wavelet 

(3.15) 

(3.16) 
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co,-�V � 9o/(c*9KoV � .aK1 
 

 
A Transformada Wavelet para sinais discretos é então definida como:  
 

 

%̀,)�9, a �  9Kgo/( b B�Vc *9KgoV � �aK1 
 
 

Existe uma diversidade de funções Wavelet mãe, algumas delas são ilustradas na 

Figura 3.10.  

A escolha de qual função Wavelet utilizar depende dos sinais e da informação 

desejada. Para aplicações em computação gráfica como em compressão e edição de 

imagens, por exemplo, a base de Haar torna-se a mais adequada devido à sua 

descontinuidade (STOLNITZ et al, 1996). Já em processamento digital de sinais, sabe-

se que as wavelets de Daubechies possuem características especiais que as tornam mais 

utilizadas, trazendo resultados de grande importância científica (MALLAT, 1999). 

A escolha da função wavelet adequada depende da aplicação. Os resultados 

obtidos desta decomposição, por sua vez, se relacionam às similaridades que existem 

entre o sinal original e a função wavelet base utilizada.  

Neste trabalho, além da classificação de vozes patológicas que é o principal 

objetivo, foram realizados testes com vários tipos de funções wavelets (Figura 3.10). No 

capítulo 5 serão apresentados os resultados obtidos, bem como sua discussão. 

               

 
Figura 3.10 – Exemplo das famílias Wavelets mãe. (a) Haar, (b) Daubechies – db4, (c) Coiflet – 

coif1, (d) Symmlet- sym2, (e) Morlet, (f) Mexican Hat e (g) Meyer. 

(3.17) 

(3.18) 
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3.5.2 Transformada Wavelet Packet (WPT) 

 

 A WPT foi proposta por Ronald Coifman para permitir uma resolução de 

freqüência fina e ajustável para as altas freqüências, sendo considerada uma 

generalização do conceito da Transformada Wavelet Discreta, na qual a resolução 

tempo-freqüência pode ser escolhida de acordo com o sinal. Isto é feito dentro dos 

limites do princípio de incerteza de Heisenberg1 (KARRAKCHOU & KUNT, 1998). 

 A Transformada Wavelet Discreta (DWT) é equivalente à implementação de um 

banco de filtros não uniformes que apresenta uma melhor resolução nas baixas 

freqüências no domínio da freqüência e melhor resolução no domínio do tempo para as 

altas freqüências. Na análise Wavelet Discreta, o sinal é dividido em coeficientes de 

aproximação e detalhes e somente os coeficientes de aproximação são novamente 

divididos em coeficientes de aproximação e detalhes conforme a Figura 3.11.  

 
 

Figura 3.11 - Árvore binária da Transformada Wavelet Discreta com três níveis de decomposição. 
 
 

Na análise Wavelet Packet, tanto os coeficientes de aproximação quanto os de 

detalhes podem ser decompostos em qualquer nível. Desta forma, tem-se o sinal 

representado em bandas de freqüências com diferentes resoluções (COIFMAN, 1992). 

O resultado produz o que é chamado de árvore de decomposição Wavelet Packet, como 

apresentado na Figura 3.12.  

                                                 
1 O princípio da incerteza, desenvolvido pelo físico alemão Werner Heisenberg, estabelece que é 
impossível conhecer simultaneamente a posição e a energia de uma partícula tal como o elétron. Isso 
porque, para se estudar uma partícula, é preciso interagir de alguma maneira com esta partícula. Nenhum 
instrumento pode "sentir" ou "ver" um elétron sem influenciar intensamente o seu movimento. O 
princípio da incerteza pode ser assim interpretado: quanto mais de perto tentarmos olhar uma partícula 
diminuta, tanto mais difusa se torna a visão da mesma. 



 

Figura 3.12 – Árvore binária da T

 A Figura 3.12 apresenta uma árvore de decomposição de um sinal

da WPT com três níveis de decomposição, onde A e D

passa-alta respectivamente. 

O cálculo dos coeficientes da WPT é a sequência do prod

x(t) є   com as funções 

 

  
 

em que  são os coeficientes da expansão de 

são as funções wavelet packet

posição (ou translação), e f 

 De acordo com as equações 3.17 e 3.19

de duas variáveis (escalonamento e translação) ao contrário da WPT, que é uma função 

de três variáveis incluindo a variável f que corresponde a um índice de freqüência da 

Wavelet (WICKERHAUSER, 1994).

 De acordo com as i

dos parâmetros e características apresentados é importante para um acompanhamento 

terapêutico de desordens vocais, que pode também ser utilizada 

de auxílio ao pré-diagnóstico 
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Árvore binária da T ransformada Wavelet Packet com três níveis de decomposição.

 

senta uma árvore de decomposição de um sinal

da WPT com três níveis de decomposição, onde A e D são os filtros passa

alta respectivamente.  

O cálculo dos coeficientes da WPT é a sequência do produto interno de um sinal 

com as funções Wavelet Packet wsfn(t): 

 

são os coeficientes da expansão de x nas funções wavelet packet

wavelet packet básicas, s é o índice de escala (ou dilatação), 

f é o índice de freqüência. 

as equações 3.17 e 3.19, pode-se observar que a DWT é função 

de duas variáveis (escalonamento e translação) ao contrário da WPT, que é uma função 

de três variáveis incluindo a variável f que corresponde a um índice de freqüência da 

(WICKERHAUSER, 1994). 

De acordo com as informações deste capítulo, observa-se que a análise acústica 

dos parâmetros e características apresentados é importante para um acompanhamento 

terapêutico de desordens vocais, que pode também ser utilizada como uma ferramenta 

diagnóstico de patologias nas dobras vocais. 

 

níveis de decomposição. 

senta uma árvore de decomposição de um sinal obtido a partir 

são os filtros passa-baixa e 

uto interno de um sinal 

wavelet packet, (t) 

é o índice de escala (ou dilatação), n é índice de 

se observar que a DWT é função 

de duas variáveis (escalonamento e translação) ao contrário da WPT, que é uma função 

de três variáveis incluindo a variável f que corresponde a um índice de freqüência da 

se que a análise acústica 

dos parâmetros e características apresentados é importante para um acompanhamento 

como uma ferramenta 

(3.19) 
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 Neste trabalho, propõe-se o uso de técnicas de extração de características que 

não dependam da freqüência fundamental, já que em patologias mais severas torna-se 

impossível a utilização de medidas que dependam da obtenção do pitch.  

 As técnicas de análise de voz por predição linear, análise mel cepstral e 

transformada wavelet foram descritas neste capítulo, como embasamento teórico para a 

extração de características e modelagem acústica dos sinais de vozes normais e 

patológicas. 

 O uso dessas técnicas justifica-se pelas características que cada uma oferece ao 

representarem o sinal de voz. Assim, em uma análise comparativa entre os parâmetros 

obtidos para voz normal e para vozes patológicas, é possível perceber alterações 

provocadas por uma patologia no sinal de voz. 
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Classificador Inteligente 

 

4.1 Introdução 

 

 Este capítulo tem como objetivo principal descrever as ferramentas utilizadas 

tanto no treinamento quanto na classificação de patologias da voz. Será definido 

também o conceito de máquina de vetor de suporte, seus elementos e princípios, suas 

peculiaridades e seu funcionamento, teoria de fundamental importância para o 

desenvolvimento desse trabalho. 

 As Máquinas de Vetor de Suporte (SVMs) foram introduzidas recentemente 

como uma técnica para resolver problemas de reconhecimento de padrões sendo 

estendidas também para problemas de regressão e aprendizagem de máquinas 

(BURGES, 1998). Esta estratégia de aprendizagem foi proposta por Vapnik (VAPNIK, 

1995) e tem despertado a atenção de pesquisadores devido as suas principais 

características, que são: boa capacidade de generalização e robustez diante de dados de 

grande dimensão. 

 O objetivo da classificação por meio de vetor de suporte é desenvolver uma 

forma computacionalmente eficiente de aprender “bons” hiperplanos de separação em 

um espaço de características de alta dimensão, onde entende-se por “bons” hiperplanos, 

aqueles que otimizam os limites de generalização, e por “computacionalmente 

eficiente”, algoritmos capazes de trabalhar com amostras de tamanho da ordem de 100 

mil instâncias. Existem diversos limites de generalização com diferentes algoritmos: 

otimização da margem máxima, distribuição das margens, números de vetores de 

suporte, etc. 

 Na literatura podem ser encontradas diversas aplicações automatizadas da SVM 

nas mais variadas áreas de pesquisa, tais como: bioinformática (NOBEL, 2004; 

LOURENA, 2006), reconhecimento de manuscritos (JUSTINO, 2003; BARANOSKI et 

al, 2005), reconhecimento facial (RODRIGUES, 2007), classificação de imagens de 

câncer de pele (SOARES, 2008) e reconhecimento de voz (BRESOLIN, 2008b). Esses 

trabalhos obtiveram resultados comparáveis ou até mesmo superiores aos obtidos por 

outros algoritmos de aprendizado, como as redes neurais. 
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As SVMs possuem características importantes que justificam a sua utilização 

como, por exemplo, boa capacidade de generalização, robustez diante de objetos de 

dimensões elevadas, convexidade da função objetivo, ou seja, possui apenas um mínimo 

global, capacidade de lidar com dados ruidosos e uma base teórica bem estabelecida na 

Matemática e Estatística. 

 

4.2 Aprendizagem de Máquina (AM) 

 

 Máquinas que podem aprender se tornaram importantes com a grande 

quantidade de problemas reais para os quais não existem soluções algorítmicas exatas, 

ou para os quais estas soluções não são factíveis. Enquanto o desenvolvimento de um 

programa convencional requer um conhecimento detalhado do domínio destes 

problemas, uma máquina de aprendizado requer apenas exemplos que sejam 

apresentados para que ela possa solucioná-los (MJOLSNESS & DECOSTE, 2001). 

A aprendizagem de máquina é um sub-campo da inteligência artificial dedicado 

ao desenvolvimento de algoritmos e técnicas que permitam ao computador aprender, 

isto é, aperfeiçoar seu desempenho em alguma tarefa. 

Algumas partes da aprendizagem de máquina estão intimamente ligadas à 

mineração de dados e estatística. Sua pesquisa foca nas propriedades dos métodos 

estatísticos, assim como sua complexidade computacional. Sua aplicação prática inclui 

o processamento da linguagem natural, motores de busca, diagnósticos médicos, 

bioinformática, reconhecimento de fala, reconhecimento de escrita, visão computacional 

e locomoção de robôs e sistemas de previsão. 

No modelo simples de AM, representado na Figura 4.1, o ambiente fornece 

alguma informação para um elemento de aprendizagem (HAYKIN, 2001). Em seguida, 

o elemento de aprendizagem utiliza esta informação para aperfeiçoar a base de 

conhecimento, e finalmente, o elemento de desempenho utiliza a base de conhecimento 

para executar a sua tarefa. 



 

Figura 4.1 

 

Algumas das principais máquinas de aprendizagem existentes, amplamente 

aplicadas em diversas áreas, são:

• Redes Neurais Artificiais (HAYKIN, 2001).

• Árvores de decisão (QUINLAN, 1990).

• Algoritmos genéticos (GOLDBERG, 1989).

• Sistemas nebulosos (ZADEH, 1965).

• Sistemas imunológicos artificiais (SOMAYAJI et al, 1997).

• Máquinas de vetores de suporte (BOSER et al, 1992; CORTES & V

1995). 

Vapnik (1995) define que uma máquina de aprendizado, após a observação de 

vários pares de entrada X e saída Y deve ser capaz de:

• Imitar o comportamento do sistema, gerando, a partir de dados de entrada 

próximos a X, saídas próximas a Y. Esta 

pois o domínio de X é dividido de acordo com o número de saídas Y possíveis 

no sistema. 

• Descobrir a função que governa o sistema. Neste caso o número de saídas Y é 

infinito, e esta tarefa é conhecida como regressão.

Para que uma máquina seja capaz de realizar uma das tarefas acima, ela deve ser 

submetida a um processo d

treinamento, por meio da qual

objetivo desejado. 
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Figura 4.1 – Modelo de Aprendizagem de Máquina 

mas das principais máquinas de aprendizagem existentes, amplamente 

aplicadas em diversas áreas, são: 

Artificiais (HAYKIN, 2001). 

Árvores de decisão (QUINLAN, 1990). 

Algoritmos genéticos (GOLDBERG, 1989). 

Sistemas nebulosos (ZADEH, 1965). 

Sistemas imunológicos artificiais (SOMAYAJI et al, 1997). 

Máquinas de vetores de suporte (BOSER et al, 1992; CORTES & V

Vapnik (1995) define que uma máquina de aprendizado, após a observação de 

de entrada X e saída Y deve ser capaz de: 

Imitar o comportamento do sistema, gerando, a partir de dados de entrada 

próximos a X, saídas próximas a Y. Esta tarefa é conhecida como classificação, 

pois o domínio de X é dividido de acordo com o número de saídas Y possíveis 

Descobrir a função que governa o sistema. Neste caso o número de saídas Y é 

infinito, e esta tarefa é conhecida como regressão. 

ara que uma máquina seja capaz de realizar uma das tarefas acima, ela deve ser 

da a um processo de aprendizagem, também conhecido como processo de 

, por meio da qual irá adquirir o conhecimento necessário para atingir o 
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mas das principais máquinas de aprendizagem existentes, amplamente 

 

Máquinas de vetores de suporte (BOSER et al, 1992; CORTES & VAPNIK, 

Vapnik (1995) define que uma máquina de aprendizado, após a observação de 

Imitar o comportamento do sistema, gerando, a partir de dados de entrada 

tarefa é conhecida como classificação, 

pois o domínio de X é dividido de acordo com o número de saídas Y possíveis 

Descobrir a função que governa o sistema. Neste caso o número de saídas Y é 

ara que uma máquina seja capaz de realizar uma das tarefas acima, ela deve ser 

como processo de 

uirir o conhecimento necessário para atingir o 
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 Existem diversas maneiras de desenvolver um programa que torne o computador 

capaz de aprender, as Máquinas de Vetor de Suporte são uma dessas e se baseiam na 

teoria do aprendizado estatístico, sendo utilizada neste trabalho como ferramenta de 

reconhecimento de padrões. 

 

4.3 Teoria do Aprendizado Estatístico 

 

  As Máquinas de Vetor de Suporte são baseadas num tipo de aprendizado 

chamado de aprendizado supervisionado, ou aprendizado com professor (supervisor 

externo). Este aprendizado consiste de três componentes (HAYKIN, 2001):  

• Ambiente: conjunto de vetores de entrada x. 

• Professor: O professor fornece para a máquina as entradas, juntamente com as 

saídas associadas a cada uma delas, ou seja, fornece a resposta d para cada vetor de 

entrada x recebido de acordo com uma função f(x) desconhecida. Dessa forma, ações 

podem ser tomadas a fim de valorizar os acertos e punir os erros obtidos pela máquina, 

possibilitando que o processo de aprendizagem se efetue com sucesso. 

• Máquina ou algoritmo de aprendizagem: capaz de implementar funções de 

mapeamento de entrada-saída da forma y = f(x, r) onde y é a resposta produzida pela 

máquina e r é um conjunto de parâmetros usados como pesos aos valores do vetor x. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2 – Diagrama de blocos da aprendizagem supervisionada  
(HAYKIN, 2001) 

 

Ambiente Professor 

Sistema de 
Aprendizagem Σ 
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- 
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Os dados do conjunto de treinamento devem ser estatisticamente representativos 

para que a máquina possa reconhecer possíveis padrões posteriores não apresentados 

inicialmente, propriedade conhecida como generalização (VAPNIK, 1982). 

Além desta grande amostra de dados, é necessário que as funções d = F(x, r) 

tenham comportamento determinístico, ou seja, para um certo conjunto de entrada X, e 

um conjunto de parâmetros r, a saída deve ser sempre a mesma. 

O objetivo da máquina de aprendizado é escolher uma função f(x, r) que seja capaz 

de mapear a relação de x e y, onde r são os parâmetros desta relação. As funções usadas 

para aprender este mapeamento são conhecidas como funções indicadoras em 

problemas de classificação e de funções de aproximação em problemas de regressão 

(VAPNIK, 1999). 

 Para escolher a melhor função que se ajuste ao conjunto de treinamento é 

necessária uma medida de discrepância L(y,F(x, r)), que indica a diferença da saída 

desejada d e da saída obtida y. 

 Para problemas de classificação binária, com somente duas classes, são usadas 

funções de discrepância como: 

 

t*u, `�r, :1 � P0, +' u � B�r, :1, +' u v B�r, :X 
 

4.3.1 Risco Funcional 

 

O valor esperado para o erro da máquina de aprendizagem, utilizando-se uma 

função indicadora escolhida é chamado risco funcional e é dado por: 

 

wxy)_Mz)d[ � b t*u, B�r, :1fF�r, u 

 

A tarefa da máquina de aprendizagem é encontrar o menor risco funcional sobre 

o conjunto de amostras D.  

Conhecendo o valor de p(x, y) e com uma função de perda devidamente 

escolhida, a integral pode ser resolvida usando a relação: 

 

fF�r, u � 8�r, ufrfu 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 
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Porém o valor de p(x,y) não costuma ser conhecido, daí a utilidade da 

aprendizagem estatística, que aproxima o risco funcional utilizando-se um princípio 

indutivo, capaz de associar o conjunto de dados ao comportamento do sistema. 

 

4.3.2 Minimização do Risco Empírico 

 

 O risco empírico é relacionado ao número de amostras usadas no conjunto de 

aprendizagem, e é representado por: 

 

wZ%/í|M_z � 0
I ∑ t�u, B�r, :IM"0  

 

Minimizar o risco empírico costuma causar problemas conhecidos como 

overfitting e underfitting. Overfitting é quando a complexidade de uma função 

indicadora é superior a complexidade do problema resolvido. Nesse caso, pode ocorrer 

o sobre-ajuste da função em relação ao conjunto de treinamento. Quando isto ocorre, o 

erro do conjunto de treinamento se reduz muito sem que essa redução aconteça no erro 

do conjunto de teste, constituído pelas amostras que não foram utilizadas para o 

treinamento da máquina. Quando a complexidade da função é inferior a complexidade 

do problema, ocorre o underfitting (sub-ajuste), com ambos os erros elevados, tanto o 

de treinamento quanto o de teste. Em ambos os casos a capacidade de generalização da 

máquina é reduzida (HAYKIN, 2001). 

 Segundo Vapnik (1999), quando o número N de amostras tende a infinito o risco 

empírico converge para o risco funcional. Na maioria dos casos, entretanto, o número de 

amostras disponíveis não é suficiente para minimizar o risco empírico a ponto de 

minimizar o risco funcional. 

 

4.3.3 Dimensão VC 

 

A dimensão VC tem esse nome em homenagem aos seus criadores Vapnik e 

Chervonenkis. No contexto da teoria da aprendizagem computacional, é uma medida da 

capacidade de um sistema de classificação, ou seja, capacidade de aprendizado de uma 

(4.4) 
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classe de funções que classifica corretamente o maior número de amostras de 

treinamento (CRISTIANINI, 2003). 

O valor da dimensão VC equivale ao maior número de exemplos de treinamento 

que podem ser aprendidos pela máquina sem erros, sendo calculado da seguinte forma: 

VC = 2 quando o problema pode ser separado por uma reta, VC = 3 quando o problema 

pode ser separado por um plano, VC = 4, quando o problema é separado por um 

hiperplano e assim por diante. A dimensão VC é n+1 sendo n a dimensão do espaço 

vetorial em questão. Um exemplo do cálculo da dimensão VC é ilustrado na Figura 4.3. 

 

 
Figura 4.3 – Possíveis separações de três pontos por uma reta 

 (SMOLA, 2002) 
 

A quantidade de elementos necessários para que um classificador aprenda uma 

classe de exemplos é proporcional à dimensão VC daquela classe, fato que determina a 

importância da estimação da dimensão VC. 

Para ajustar adequadamente a complexidade da máquina de aprendizagem em 

relação ao problema é necessário um princípio indutivo conhecido como minimização 

do risco estrutural que utiliza a dimensão VC como parâmetro de controle 

(CARVALHO, 2005). Sua implementação pode ser efetuada por meio da minimização 

da margem de separação entre as classes.  

 

4.3.4 Minimização do Risco Estrutural 

 

A minimização do risco estrutural, desenvolvida por Vapnik (1982), é uma 

forma de tratar o problema da escolha de uma dimensão apropriada. Dada uma estrutura 
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na qual o conjunto com possíveis classes (hipóteses) foi dividido em subconjuntos dado 

por: 

 

0̀ } (̀ } ~  } -̀ } ~     

 

em que �- é a dimensão VC de cada subconjunto -̀ com a propriedade �- � �-�0. O 

problema de otimização que busca solucionar é: 

 

min�6 �wZ�B � ���-
I � 

 

Embora o princípio da minimização do risco estrutural apresente boa 

fundamentação teórica, pode ser difícil de ser implementado pela dificuldade em se 

calcular a dimensão VC de uma classe, e pela dificuldade da solução da expressão 

acima. No entanto, isso é conseguido com sucesso pelo treinamento das máquinas de 

vetor de suporte, que minimiza simultaneamente a taxa de erro de treinamento e a taxa 

de erro de generalização. 

 A técnica de minimização do risco estrutural consiste em encontrar o 

subconjunto de funções que minimiza o limite superior de risco (erro de generalização). 

Pode ser solucionado treinando uma série de máquinas, uma para cada subconjunto, 

com o objetivo de minimizar o risco empírico (BURGUES, 1998). A máquina a ser 

escolhida será aquela cuja soma do risco empírico e da razão 
�
) for a menor. 

 O termo 
�
) indica que a capacidade da máquina é diretamente proporcional a 

dimensão VC, representada por h, e inversamente proporcional ao número de exemplos 

de treinamento n. Para um subconjunto particular -̀, seja B�- o classificador com o 

menor risco empírico. À medida que k cresce, o risco empírico de B�- diminui, uma vez 

que a complexidade do conjunto de classificadores é maior. Contudo, o termo de 

capacidade aumenta com k, resultando um valor ótimo .� em que se obtém uma soma 

mínima do risco empírico e do termo de capacidade, minimizando assim o limite sobre 

o risco esperado. Os conceitos acima mencionados podem ser visualizados na Figura 

4.4. 

 

(4.6) 

(4.5) 
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Figura 4.4 – Princípio de minimização do risco estrutural  

(SMOLA, 2002) 
 

 

4.4 Máquinas de Vetor de Suporte 

 

Máquina de Vetor de Suporte é uma máquina de aprendizagem baseada na 

minimização do risco estrutural. Seu processo de aprendizado é do tipo supervisionado 

e pode ser usada na resolução de problemas de classificação e de regressão. Num 

contexto de classificação binária, por exemplo, a idéia principal da SVM é construir um 

hiperplano como superfície de separação ótima entre exemplos positivos e exemplos 

negativos (HAYKIN, 2001). 

 O hiperplano de separação encontrado por uma SVM mostrado na Figura 4.5, é 

ótimo, pois só existe um ponto que minimiza a função de custo quadrática existente no 

problema de otimização característico da SVM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Ilustração de uma superfície ótima de separação entre duas classes.  
Adaptação de Haykin (2001) 
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4.4.1 Formulação Teórica da SVM 

 
 
 Sendo um conjunto de treinamento {(x1,y1), (x2,y2),...,(xn,yn)} onde y tem valor 1 

ou -1, indicando a que classe x pertence, e x é um vetor de p dimensões normalizado 

(com valores 0, 1 ou -1) a SVM divide o hiperplano de acordo com a seguinte equação: 

 

N�r � a � 0 
 
 
em que o vetor w é um vetor perpendicular ao hiperplano, x é o vetor de entrada  e b é 

uma variável que permite que a margem do hiperplano seja maximizada, pois sem esta 

variável o hiperplano obrigatoriamente passaria pela origem. 

 Como estamos interessados na maior margem de separação, temos que dar 

atenção aos hiperplanos paralelos ao hiperplano ótimo mais próximos aos vetores de 

suporte de cada classe. Estes hiperplanos podem ser descritos pelas equações: 

 

N�r � a � 1 

N�r � a � �1 

 

 Sendo o conjunto de dados de aprendizado linearmente separável, podemos 

selecionar estes hiperplanos maximizando a distância entre eles de modo que não haja 

pontos no intervalo destes pontos. A geometria mostra que a distância entre estes dois 

hiperplanos é 2/|w|, portando queremos minimizar o valor de |w|, garantindo que para 

cada vetor de entrada xi: 

P N�rM � a � 1 +' uM � 1
N�rM � a � �1 +' uM � �1� 

 

O que pode ser reescrito como: 

 

uM
N�rM � a�  � 1 

 

 

 

 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 



69 

 

4.4.2 Hiperplano Ótimo para Padrões Linearmente Separáveis 

 

 O objetivo de uma Máquina de Vetor de Suporte para padrões linearmente 

separáveis é construir um hiperplano como superfície de decisão de tal forma que a 

margem de separação entre exemplos positivos e negativos seja máxima. 

 Considerando uma amostra de treinamento ��rM,fM�0"0
I

 , em que xi é o padrão de 

entrada para o i-ésimo exemplo e di é a resposta desejada correspondente, também 

chamado saída-alvo. Inicialmente, assume-se que estes padrões representam duas 

classes distintas “linearmente separáveis”. A equação de uma superfície de decisão na 

forma de um hiperplano que realiza esta separação é dada pela Equação 4.7 e pode- se 

assim escrever: 

 

N�rM � a � 0                                  89:9 fM � �1 

N�rM � a � 0                                  89:9 fM � �1 

  

A margem de separação (representada por �) é a distância entre o hiperplano 

definido na Equação (4.7) e o ponto de dado mais próximo, isto para um vetor peso w e 

bias b específicos. O objetivo de uma máquina de vetor de suporte é encontrar o 

hiperplano particular para o qual a margem de separação � é máxima. Sob esta 

condição, a superfície de decisão é referida como um Hiperplano ótimo. 

 A Figura 4.6 ilustra a construção geométrica de um hiperplano ótimo para um 

espaço de entrada bidimensional. 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

Figura 4.6 - Hiperplano ótimo para padrões linearmente separáveis. 
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 Considerando ainda que w0 e b0 representam os valores ótimos do vetor peso e 

do bias, respectivamente. O hiperplano ótimo representa uma superfície de decisão 

linear multidimensional no espaço de entrada e é definido por: 

 

N�r � aK � 0 

 

Assim, a função discriminante que fornece uma medida algébrica da distância de 

x até o hiperplano (DUDA & HART, 1973) é dada pela Equação (4.13) 

 

��r � NK�r � az 

 

Um melhor modo de expressar x é feito pela Equação (4.14). 

 

r � r/ � : ��
||��|| 

 

em que xp é a projeção normal de x sobre o hiperplano ótimo, e r é a distância algébrica 

desejada; r é positivo se x estiver no lado positivo do hiperplano ótimo e negativo se x 

estiver no lado negativo. Uma vez que por definição �*r/1 �  0, então resulta que 

  

��r � NK�r � aK � : �Nz� 

 

Ou 

 

: � ��r
�NK� 

 

Da Figura 4.5, observa-se que a distância da origem (i.e., x=0) até o hiperplano 

ótimo é dada por aK/�NK�. Se aK q 0, a origem está no lado positivo do hiperplano 

ótimo; se aK � 0 ela está no lado negativo. Se aK � 0, o hiperplano ótimo passa na 

origem. 

 

 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 

(4.12) 
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Figura 4.7 - Distâncias algébricas de um ponto até o hiperplano ótimo para um caso bidimensional. 
(HAYKIN, 2001) 

 

 Na Figura 4.7, vemos que (NK, aK satisfaz a restrição:  

 

N�rM � a � 1                                  89:9 fM � �1 

N�rM � a � �1                                  89:9 fM � �1 

 

onde os pontos de dados particulares (NM, aM para a Equação (4.17) são chamados de 

vetores de suporte, isto, é são aqueles pontos de dados que se encontram mais próximos 

da superfície de decisão e são, portanto, os mais difíceis de classificar. Estes vetores de 

suporte tem influência direta na localização ótima da superfície de decisão, por isso o 

nome Máquina de Vetor de Suporte - SVM. 

 Assim, o hiperplano ótimo definido pela Equação (4.11) é único no sentido de 

que o vetor peso NK fornece a máxima separação possível entre exemplos positivos e 

negativos. Esta condição é alcançada minimizando a norma euclidiana do vetor peso w. 

A margem de separação é então definida pela Equação (4.18), 

 

� � (
���� 

 

 

 

 

(4.18) 

(4.17) 

r 

Hiperplano Ótimo 

x1 

x2 

0 

aK/�NK� 
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4.3.3 Hiperplano Ótimo para Padrões Não-Linearmente Separáveis 

 

 Para um conjunto de treinamento onde os padrões são não-separáveis, não é 

possível construir um hiperplano de separação sem se defrontar com erros de 

classificação (HAYKIN, 2001). No entanto, pode-se encontrar um hiperplano ótimo que 

minimize a probabilidade de erro de classificação, sendo essa probabilidade calculada 

através da média sobre o conjunto de treinamento.  

 O hiperplano de separação entre classes é suave se um ponto de dado (xi, di) 

violar a seguinte condição dada pela equação abaixo: 

 

fM�N�rM � a � �1                                ? � 1,2, … , � 

 

 A Figura 4.8 ilustra as duas formas diferentes de violação da restrição imposta 

pela Equação (4.19): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 - (a) Ponto de dado no lado correto e, (b) Ponto de dado do lado errado do Hiperplano.  
(BRESOLIN, 2008b) 

  

 Na Figura 4.8-a pode-se observar que o ponto de dado (em azul), apesar de 

violar a restrição, encontra-se no lado correto, ou seja, a classificação é correta. Já na 

Figura 4.8-b, o ponto de dado (em vermelho) está posicionado na região da outra classe 

(azul), resultando numa classificação incorreta, pois o ponto marcado está localizado do 

lado incorreto do hiperplano e dentro da margem de separação, indicando a violação da 

restrição. 

(4.19) 

ρ 

Hiperplano 
Ótimo 

x1 

x2 

Ponto 
Dado 

ρ 

Hiperplano 
Ótimo x2 

x1 

Ponto 
Dado 

(a) 
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 Para generalizar a situação descrita acima, é inserida uma variável escalar e não 

negativa ξ = (ξ1, ξ2, ... ξi) chamada de variável solta que é incluída na equação que 

define o hiperplano de separação, dado por:  

 

fM�N�rM � a � 1 � ξi                  i = 1,2..., N 

  

 As variáveis soltas ξi medem o desvio de cada amostra de sua condição ideal de 

separabilidade de padrões. Para 0 < ξ < 1 o ponto de dado se encontra dentro da região 

de separação, mas no lado correto da superfície de decisão, como observado na Figura 

4.8-a. Para ξi >1, o ponto de dado está localizado no lado incorreto do hiperplano de 

separação, Figura 4.8-b. 

 Os vetores de suporte são as amostras que satisfazem a igualdade presente na 

Equação (4.19), isto é, são as amostras que estão mais próximas do hiperplano. Se um 

exemplo ξi > 0 for deixado fora do conjunto de treinamento, a superfície de decisão não 

muda. Deste modo, os vetores de suporte são definidos do mesmo modo tanto para o 

caso linearmente separável como para o caso não-linearmente separável. 

 Da mesma forma, o objetivo é encontrar um hiperplano de separação para o qual 

o erro de classificação é minimizado. Isto pode ser feito minimizando o funcional dado 

pela Equação (4.21), 

 

Φ�ξ �  � ��ξi � 1                                    
I

M"0
 

 

Em relação ao vetor peso w, a restrição da Equação (4.22) e a restrição em 

relação a �w�2: 
‖w‖( ≤ 

0
� 

 

A função I (ξ) é uma função indicadora e definida por: 

 

��� �  P0 +' � � 0
1 +' � q 0X 

  

(4.20) 

(4.22) 

(4.23) 

(4.21) 
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A minimização de Ф (ξ) em relação a w é um problema de otimização. Para 

solucionar esse problema deve ser feita uma aproximação dada por:  

 

Φ�ξ �  ∑ ξ�                              IM"0  

 

O funcional a ser minimizado em relação ao vetor peso w é dado por: 

  

Φ�w, ξ �
0

(
w�w � C ∑ ξ�

 
�"0            

 

que satisfaz à restrição 

 

fM�N�rM � a � 1 � ξi                                                    i = 1,2 ..., N 

 �M � 0                                                             para todo i 

 

A minimização de w está relacionada com a minimização da dimensão VC. O 

termo C ∑ ξ�
 
�"0  da equação 4.25 faz com que o hiperplano de separação ótimo se torne 

menos sensível à presença de exemplos ruins no conjunto de treinamento. O parâmetro 

C pode ser considerado como um parâmetro de regularização, que controla o 

compromisso entre a complexidade da máquina e o número de erros de treinamento. 

Este parâmetro é escolhido pelo usuário e normalmente é determinado 

experimentalmente, através do desempenho do algoritmo via dados de validação, ou de 

forma analítica estimando a dimensão VC. 

Usando o método dos multiplicadores de Lagrange, pode-se formular o 

problema dual para padrões não-separáveis, que maximizam a função objetivo, dada 

por: 

¡�¢ � ∑ ¢M
I
M"0 �

0

(
∑ ∑ ¢M  ¢o

I
o"0

I
M"0 fMforM

�ro                     (4.26) 

 

sujeito a restrições: 

 

∑ ¢M fM � 0I
M"0       e   0 �¢M� £        para i =1,2, ..., N 

 

(4.24) 

(4.25) 
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 A função objetivo Q(¢ a ser maximizada é a mesma para os casos de padrões 

linearmente separáveis e não-separáveis. O caso não-separável difere do caso separável 

pelo fato de que a restrição ¢M� 0 é substituído pela restrição mais rigorosa 0 �¢M� £. 

Exceto por esta modificação, a otimização restrita para o caso não-separável e os 

cálculos dos valores ótimos do vetor peso w e do bias b procedem do mesmo modo 

como no caso linearmente separável. A solução ótima para o vetor peso w é dada por: 

 

NK � ∑ ¢z,MI¤M"0 fMrM 
 

em que �¥ é o número de vetores de suporte. Enquanto que b pode ser determinado a 

partir de α, e pelas novas condições de Karush-Kuhn-Tucker (HAYKIN, 2001): 

 

                              ¢M 
fM�N�rM � a � 1 � �M� � 0             i = 1, 2,..., N          (4.28) 

e 

�M�M � 0                      ? � 1, 2, … , �                      
 

 Os �M são multiplicadores de Lagrange que foram introduzidos para forçar a não-

negatividade das variáveis soltas �M para todo i. No cálculo do ponto mínimo (ponto de 

sela), a derivativa da função Lagrangeana com respeito as variáveis �M é zero, sendo 

assim:  

,M � �M � £ 

 

Combinando as equações (4.29) e (4.30) pode-se notar que 

 

�M � 0 +' ,M � £                      
 

Por fim, pode-se determinar o bias ótimo aK utilizando qualquer ponto de dado 

�rM, fM do conjunto de treinamento na Equação (4.20), para o qual tem-se 0 �  ¢M  �
£ ' �M � 0. 

 

 

 

 

(4.27) 

(4.29) 

(4.30) 

(4.31) 
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4.3.4 SVM’s para Reconhecimento de Padrões 

 

A construção de uma máquina de vetor de suporte para uma tarefa de 

reconhecimento de padrões depende de duas operações que são demonstradas pela Figura 

4.9. 

  

 
Figura 4.9 – (a) Conjunto de amostras não-linear, (b) Fronteira não-linear no espaço de entradas, e 

em (c) Fronteira linear no espaço de características  
(MÜLLER, 2001). 

 

 Quando se deseja selecionar características, procura-se por um conjunto menor de 

características que contenha a informação essencial contida nos atributos originais, 

também chamado de redução de dimensionalidade. Isso traz benefícios tanto 

computacionalmente, quanto na generalização, pois, geralmente esses dois parâmetros 

degradam quando o número de característica cresce. 

Um problema complexo de classificação de padrões disposto não linearmente em 

um espaço de alta dimensão tem maior probabilidade de ser linearmente separável do que 

em um espaço de baixa dimensionalidade (HAYKIN, 2001). 

 Tem-se que Φ: Χ § ¨ um mapeamento em que X é o espaço de entradas e ¨ denota 

o espaço de característica. A escolha adequada de Φ permite a separação por uma SVM 

linear, procedimento este fundamentado pelo teorema de Cover (HAYKIN, 2001). 

 Para um conjunto de dados não-linear no espaço de entradas X, esse teorema prova 

que X pode ser transformado em um espaço de características ̈  onde existe uma alta 

probabilidade dos dados serem linearmente separáveis. Deve satisfazer a duas condições: 

que a transformação seja não-linear, e que a dimensão do espaço de característica seja 

elevada. 
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 Os dados de ©( para ©ª mudam com o mapeamento descrito na Equação 4.20, o 

conjunto de dados não-linear em ©( torna-se linearmente separável em ©ª, como ilustrado 

na Figura 4.9. Assim, podemos encontrar um hiperplano que seja capaz de separar os 

dados, apresentados na Equação 4.32. Embora a função apresentada seja linear em 

©ªcorresponde a uma fronteira não-linear em ©(. 

 

Φ�r �  Φ�rM, r( � *r0(, m2r0r(, r((1                   
 

B�r �  N. Φ�r �  a �  N0r0(+N(m2r0r( � Nªr(( � a � 0 

 

 Aplica-se à SVM linear sobre um espaço de maior dimensão e a partir daí é 

encontrado o hiperplano com maior margem de separação, garantindo uma boa 

generalização. 

 

4.3.5 As Funções Kernel 

 

 A superfície de decisão da SVM, que no espaço de características é sempre linear, 

normalmente é não-linear no espaço de entrada. Conforme mencionado nas seções 

anteriores, a idéia de uma Máquina de Vetor de Suporte depende de duas operações 

matemáticas que podem ser resumidas como: o mapeamento não-linear de um vetor de 

entrada para um espaço de características de alta dimensionalidade e a construção de um 

hiperplano ótimo para separar as características descobertas no primeiro passo. Esta não 

linearidade da superfície de separação é obtida pelas funções de Kernel (ou núcleo do 

produto interno) e depende da solução de problemas que representam exemplos não-

linearmente separáveis. 

 Um Kernel é uma função que recebe dois pontos xi e xj do espaço de entradas e 

calcula o produto escalar desses dados no espaço de características (HERBRICH, 2001). 

dado por: 

.*rM , ro1 � Φ�rM. Φ*ro1 

  

Para garantir a convexidade do problema de otimização e que o Kernel apresente 

mapeamento nos quais seja possível o cálculo de produtos escalares, utiliza-se a função 

kernel que segue as condições estabelecidas pelo teorema de Mercer (MERCER, 2009), 

(4.34) 

(4.32) 

(4.33) 
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(SMOLA, 2002). Os Kernels que satisfazem a condição de Mercer são caracterizados por 

dar origem a matrizes positivas semi-definidas k, em que cada elemento .Mo é definido por 

.Mo � .�rM, ro para todo ( i, j = 1, ..., n) (HERBRICH, 2001). 

Uma vez que o mapeamento das SVMs é realizado por uma função Kernel , e não 

diretamente por Φ�r, nem sempre é possível saber exatamente qual mapeamento é 

efetivamente realizado, pois as funções de Kernel realizam um mapeamento implícito dos 

dados. Desta maneira, nas formulações da SVM os exemplos de treinamento nunca 

aparecem isolados, mas sempre em forma de um produto interno, que pode ser substituído 

por uma função de Kernel a ser escolhida (VAPNIK, 1995). 

Na Tabela 4.1 abaixo, encontram-se algumas funções comumente utilizadas como 

função Kernel.  

Tabela 4.1 – Funções típicas usadas como Kernel  
Tipo de Kernel Expressão Parâmetro 

Polinomial �r�rM � 1/ A potência p especificada pelo usuário a priori 

RBF 'r8 k� 1
2«( �r � rM�(l 

A largura «(, comum a todos os núcleos, é  

especificada a priori pelo usuário 

Perceptron V9���¬Kr�rM¬0 O teorema de Mercer é satisfeito apenas 

de ¬K, ¬0 

  

 

4.3.6 As SVMs para Múltiplas Classes 

 

 A SVM é um algoritmo para classificação de padrões baseado em duas classes. 

Entretanto, pode-se construir um classificador de padrões baseado no SVM para 

múltiplas classes (multiclass).  

 Scholkopf et al (1995) propuseram o modelo de classificador do tipo “um contra 

todos” (one vs. all). Clarkson & Moreno (1999) propuseram o modelo de classificador 

do tipo “um contra um” (one vs. one). No entanto, os dois modelos são de fato 

classificadores de somente duas classes: Classe +1 (C +1) e Classe -1 (C-1). 

 A Figura 4.10 apresenta o caso de separação de três classes CA, CB e CC. Para o 

exemplo “um contra todos” são utilizadas três máquinas treinadas da seguinte forma: 

máquina 01 treinada para [CA x todos], onde CA é considerada classe +1, enquanto que o 
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conjunto formado por CB e CC (todos) é considerado sendo da classe -1. A máquina 02 é 

treinada para [CB x todos] e a máquina 03 para [CC x todos] respectivamente. 

 

 
Figura 4.10 – SVM multiclass para três classes classificadas através do modelo “ um contra todos” 

(BRESOLIN, 2008b) 
 

 
 A Figura 4.10 mostra um exemplo de três máquinas utilizadas para classificação 

de um padrão desconhecido, que é aplicado aos dados de entrada, através da estratégia 

(modelo) “um contra todos”. Cada uma das três máquinas pode ser considerada como 

um classificador binário, ou seja, elas apresentam como resultado apenas duas 

hipóteses: +1 que corresponde a primeira classe e -1 que corresponde a segunda classe 

treinada. Se a máquina 01 [CA x Todos] apresentar o resultado +1 então o padrão não 

identificado é classificado como CA. Por outro lado, se a resposta da máquina for -1, 

então o padrão desconhecido é classificado como “todos”, ou “não CA”, ou ainda diz-se 

que o padrão desconhecido pode pertencer a CB ou CC. O mesmo raciocínio pode ser 

aplicado às outras máquinas. 

 Deste modo, se cada uma das três máquinas da Figura 4.10 possui duas respostas 

possíveis, então existem oito combinações ou respostas possíveis. O passo nomeado por 

“decisor”, da Figura 4.10, tem como função verificar as respostas encontradas pelas três 

máquinas e decidir qual é a classificação final do padrão desconhecido. A Tabela 4.2 

mostra os resultados para as três máquinas do exemplo da Figura 4.10 e os respectivos 

para a análise. 
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        Tabela 4.2 – Análise dos resultados da estratégia “um contra todos” para três classes. 
(BRESOLIN, 2008b) 

 
Máquinas SVM 

Respostas 

01 

[CA x Todos] 

02 

[CB x Todos] 

03 

[CC x Todos] 

Resultado da 

Análise 

1 1 -1 -1 CA 

2 -1 1 -1 CB 

3 -1 -1 1 CC 

4 1 1 1 Triplo Empate 

5 -1 -1 -1 Inconsistente 

6 1 1 -1 Empate 

7 1 -1 1 Empate 

8 -1 1 1 Empate 

 

 As combinações das respostas 1, 2 e 3 correspondem à classificação para as 

classes CA, CB e CC, respectivamente. Para a resposta 5, é considerada como 

inconsistência pois não é possível encontrar nenhuma resposta. Nas respostas 4, 6, 7 e 8 

ocorrem empates, os quais podem ser decididos através da utilização das máquinas 

treinadas através da estratégia “um contra um” ou seja, para o caso da resposta número 

6 onde foi observado um empate entre as classes CA e CB, uma máquina treinada com 

CA x CB resolveria a questão. 

 A estratégia “um contra um” também pode ser utilizada para classificação de 

múltiplas classes. Utilizando o mesmo exemplo do caso da separação de três classes CA, 

CB e CC, pode-se também fazer a classificação com somente três máquinas. Para este 

exemplo, a máquina 01 é treinada para classificar [CA x CB], ou seja, CA é considerada a 

classe +1, enquanto que o CB é considerado com classe -1. A máquina 02 classifica [CA 

x CC] e a máquina 03 classifica [CB x CC], respectivamente ilustrada na Figura 4.11. 
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Figura 4.11 – SVM multiclass para três classes classificadas através da estratégia “um contra um” 

(BRESOLIN, 2008b) 
 

 Neste exemplo, apesar de duas respostas inconsistentes, ou seja, duas 

combinações de respostas sem classificação possível, as outras 6 combinações de 

respostas oferecem uma decisão conclusiva. Para este caso, a Tabela 4.3 apresenta as 

respostas possíveis. 

 

        Tabela 4.3 – Análise dos resultados da estratégia “um contra um” para três classes 
(BRESOLIN, 2008b) 

 
Máquinas SVM 

Respostas 

01 

[CA x CB] 

02 

[CA x CC] 

03 

[CB x CC] 

Resultado da 

Análise 

1 1 1 1 CA 

2 1 1 -1 CA 

3 -1 1 1 CB 

4 -1 -1 1 CB 

5 1 -1 -1 CC 

6 -1 -1 -1 CC 

7 1 -1 1 Inconsistente 

8 -1 1 -1 Inconsistente 
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Sistema de Análise e Classificação de Patologias na Voz 

 
 
5.1 Introdução  

 
Técnicas de processamento digital de sinais de voz têm sido cada vez mais 

propostas na detecção de patologias da laringe (ALONSO et al, 2005; DAJER, 2006; 

COSTA et al, 2007, AGUIAR NETO et al, 2007; FONSECA, 2008; COSTA 2008b) e 

para o desenvolvimento de ferramentas aplicadas à terapia vocal (GAVIDIA-

CEBALLOS & HANSEN, 1996; YIN & CHIU, 2004; GARCIA et al, 2005; GODINO-

LLORENTE et al, 2006; UMAPATHY et al, 2005; FONSECA et al, 2004; AGUIAR et 

al, 2007a). Algumas dessas técnicas são usuais em sistemas de reconhecimento de fala 

e/ou de identidade vocal (FREDOUILLE et al, 2005). 

Na classificação ou detecção de patologias que provocam alterações na fala, 

busca-se uma ferramenta não-invasiva que proporcione um suporte objetivo a fim de 

auxiliar o profissional da área médica, não só na terapia vocal para melhorar a qualidade 

da voz, como também para pré-diagnósticos, avaliações cirúrgicas, tratamentos 

farmacológicos e reabilitação. Usualmente, são feitos exames laringoscópicos que 

utilizam equipamentos endoscópicos com microcâmeras, que muitos pacientes 

consideram desconfortáveis. 

Este capítulo é dedicado ao desenvolvimento de uma técnica inteligente de 

auxílio ao fonoaudiólogo no diagnóstico de patologias na voz. O método extrai 

informações relevantes do sinal de voz de forma complementar e diferenciada em 

relação ao processo de análise dos especialistas. A técnica desenvolvida, os 

experimentos e os resultados obtidos serão detalhados neste capítulo. 

 

5.2 Diagrama de Blocos do Sistema de Classificação  

 

 Na Figura 5.1 é apresentado o digrama de blocos do sistema de classificação de 

vozes patológicas. 
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Figura 5.1 – Diagrama de Blocos do Sistema de Classificação 

 

No sistema de classificação de vozes patológicas o sinal de voz passa 

inicialmente por uma etapa de pré-processamento que compreende os seguintes 

procedimentos: filtragem, pré-ênfase, normalização e janelamento. O objetivo desta 

etapa é eliminar ruídos, descontinuidades e quaisquer efeitos que possam prejudicar o 

desempenho do sistema. Esses procedimentos são ilustrados na Figura 5.2. 

O segundo passo é a extração de características do sinal de voz, também 

chamada descritores, através da Codificação por Predição Linear (LPC), Coeficientes 

Cepstrais de Freqüência Mel (MFCC) e da Transformada Wavelet Packet (WPT). Esta 

etapa tem como objetivo selecionar um conjunto de padrões no qual está concentrado o 

conteúdo de informação representativa dos dados. Os dados selecionados são 
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Máq.2 

Sinal de Voz 



84 

 

armazenados em um vetor contendo todas as características extraídas. Essas 

características são utilizadas como dados de entrada no classificador inteligente. 

Para a etapa de classificação foram utilizadas as Máquinas de Vetores de 

Suporte, que buscam encontrar um hiperplano que separe dois pontos linearmente 

separáveis no espaço (VAPNIK, 1998). Podem existir infinitos hiperplanos que separam 

dois conjuntos de pontos linearmente separáveis no espaço, porém o hiperplano cuja 

margem de separação for a maior para os pontos mais próximos (vetores de suporte), é o 

que minimiza o risco de se classificar erroneamente um novo ponto. 

O desafio do classificador SVM é, portanto, encontrar o hiperplano com a 

máxima margem de separação para os pontos mais próximos a ele e pode ser resolvido 

como um problema de programação quadrática para a minimização da margem. A 

formulação dual desse problema nos permite não linearizar o algoritmo com a ajuda de 

função de núcleo (kernel) (CRISTIANINI & SHAWE-TAYLOR, 2000). Assim, o 

algoritmo passa a ser capaz de classificar conjuntos que não são linearmente separáveis.  

Neste trabalho, foram realizados testes com duas funções Kernel: RBF e a 

polinomial, porém neste capítulo, será apresentada a função kernel que obteve melhor 

resultado: a polinomial. Da mesma forma, foram realizados testes com duas máquinas e 

com seis máquinas SVM, entretanto só será apresentada a estrutura de classificação com 

duas máquinas, pois obteve resultados superiores. Outros testes e seus respectivos 

resultados poderão ser visualizados no Anexo I.  

O classificador inteligente é dividido em duas máquinas SVMs, onde as 

características selecionadas dos dados de entrada são atribuídas às máquinas. As 

máquinas são treinadas e validadas dando hipótese do diagnóstico. 

 

5.3 Pré-Processamento do sinal de voz 

 

 Esta etapa é fundamental tanto no treinamento quanto na classificação do sinal 

de voz e tem como objetivo melhorar a percepção e visualização automática dos dados 

através do computador para um processamento posterior, conforme apresenta o 

diagrama de blocos da Figura 5.2.  

 

 

 



85 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Etapas do pré-processamento 

 

O primeiro passo do pré-processamento se dá pela passagem do sinal por um 

filtro passa-faixa com freqüência de corte de 80 Hz e 9 kHz, faixa esta correspondente a 

vibração sonora que a voz humana produz e irá eliminar do sinal o ruído da rede elétrica 

(60Hz) . Em seguida, é aplicada ao sinal a filtragem de pré-ênfase que irá equalizar o 

espectro do sinal de voz e melhorar o desempenho da análise espectral. O valor da 

filtragem de pré-ênfase no domínio do tempo é 0,97. Seguindo a pré-ênfase, o sinal de 

voz é normalizado pelo máximo valor da sua amplitude. 

Por fim, o sinal é dividido em quadros com intervalos de tempo de 10 a 32 ms, 

garantindo nesse intervalo que o sinal seja aproximadamente estacionário. A fim de 

uniformizar e reduzir a quantidade de processamento e armazenamento, a largura da 

janela foi estipulada em 10 ms com superposição de 1/3. Segundo Levinson (2005), a 

superposição de ¼ ou 25% é matematicamente a ideal, porém, nos experimentos deste 

trabalho, a superposição de 1/3 (33,3%) apresentou um custo benefício melhor devido à 

redução do número de janelas e a conseqüente diminuição do tempo de processamento 

sem perda significativa de desempenho. Cada frame (quadro) é multiplicado pela janela 

de Hamming que tem como objetivo reduzir as descontinuidades do sinal, ou seja, 

reduzir as transições abruptas nas extremidades do sinal.   

Para cada descritor utilizado neste trabalho: LPC, MFCC e WAV, foram 

extraídos 10, 26 e 127 coeficientes, respectivamente, a partir do sinal segmentado em 

120 janelas de 10 ms com sobreposição de 1/3, ou seja, 33,3%, pré-enfatizado e 

janelado (janela de Hamming – 0,97).  

 

5.4 Extração de Características 

 
  A seleção de características é um dos passos relevantes para obter um bom 

resultado na etapa de classificação. A Figura 5.3 apresenta os passos para a realização 

deste processo com base no diagrama de blocos do método proposto descrito na seção 

5.2. 
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Figura 5.3 – Etapa de seleção de características 

 
 

5.4.1 Descritor LPC 

 

 No método da análise por predição linear, foram obtidos os coeficientes LPC, 

após o pré-processamento do sinal (segmentação, janelamento e pré-ênfase). Foi 

empregado um preditor de ordem 10 (p=10). Os coeficientes LPC foram obtidos usando 

o método da autocorrelação pelo algoritmo de Levinson- Durbin (RABINER & 

SCHAEFER, 1978) descrito no Capítulo 3. 

 

5.4.2 Descritor MFCC 

 

 Para obtenção dos descritores foi calculado o quadrado do módulo da FFT das 

amostras pertencentes à janela de análise. Em seguida, filtra-se este sinal por um banco 

de filtros triangulares na escala mel (26 filtros) e calcula-se o logaritmo da energia na 

saída dos filtros. Por fim, calcula-se a Transformada Discreta do Cosseno sobre estes 

valores, obtendo assim, os coeficientes MFCC.  

 

5.4.3 Descritor Wavelet Packet 

 

A Transformada wavelet tem se mostrado uma ferramenta importante no 

processamento de sinais e imagens permitindo determinar não apenas “quais” as 

Descritor 
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componentes de freqüência da função, mas também “onde” estas freqüências estão 

localizadas.  

Neste trabalho optamos por utilizar a Transformada Wavelet do tipo Packet, que 

é uma generalização do conceito de Transformada Wavelet Discreta. Na análise Wavelet 

Discreta o sinal é dividido em coeficientes de aproximação e detalhes, porém somente 

os coeficientes de aproximação são divididos novamente (PARRAGA, 2002). Na 

Wavelet Packet tanto os coeficientes de aproximação quanto os de detalhes são 

decompostos em cada nível. Com essa transformada, pode-se aproximar os sinais de 

voz para qualquer faixa de freqüência desejada. O contexto teórico utilizado para o 

desenvolvimento desse algoritmo foi relatado no Capítulo 3. 

A Transformada Wavelet Packet (WPT) fornece a representação 

tempo/freqüência de forma simultânea, o que é de grande auxílio, pois em muitos casos 

é de interesse conhecer a ocorrência de um componente espectral num determinado 

instante.  

A WPT representa o sinal original como um conjunto de coeficientes dados pelo 

produto interno do sinal original com uma função elementar de energia finita, a base da 

transformada (DAUBECHIES, 1990). 

A decomposição do sinal é realizada através de dois filtros complementares – 

passa alta e passa-baixa, originando dois novos sinais.  O sinal A (aproximação) contém 

as componentes de baixa freqüência e o sinal D (detalhe) contém as componentes de 

alta freqüência do sinal original (Figura 3.12). 

O Descritor Wavelet foi utilizado devido ao seu bom desempenho aplicado à voz 

como: no reconhecimento de fala e na análise de classificação de vozes patológicas 

(BRESOLIN, 2008b; PARRAGA, 2002).  

No desenvolvimento deste trabalho, várias configurações com diferentes níveis 

de Wavelet Packet foram testadas. A Figura 5.4 mostra a configuração que apresentou 

os melhores resultados e, portanto, foi utilizada nos testes práticos deste trabalho. 

Para cada banda foi calculada a energia. Desta forma, cada banda tornou-se um 

coeficiente do descritor. Assim, a decomposição feita pela Wavelet Packet forma um 

descritor com 127 coeficientes que representam a energia de cada banda escolhida, 

sendo eliminada a primeira banda que corresponde ao ruído da rede elétrica (60 Hz). 

A banda de freqüências do nível 7 apresentou bons resultados, principalmente na 

distinção entre vozes com edema e vozes com nódulos, que possuem características bem 
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similares já que seleciona detalhes do sinal nas altas freqüências. Além do que, segundo 

Fonseca (2008), patologias causadas pelo incompleto fechamento da glote, como 

edemas e nódulos nas pregas vocais, são usualmente associadas com ruído em alta 

freqüência, daí a necessidade de fazer uma análise dessas características em alta 

freqüência a partir dos componentes wavelets. 

 
Figura 5.4 – Árvore de Decomposição Wavelet em 7 níveis 

 

5.5 Classificador inteligente 

 

 Os descritores extraídos serão utilizados como dados de entrada para a SVM, 

que atuará como método de reconhecimento de padrões (Figura 5.5). O treinamento das 

máquinas de vetor de suporte é realizado através do aprendizado supervisionado e sua 

utilização neste trabalho justifica-se devido a algumas características particulares, tais 

como: a detecção automática dos exemplos mais relevantes nas bases de dados 

utilizadas, os chamados vetores de suporte; a robustez aos exemplos das bases que são 

notadamente errôneos; e o mapeamento implícito dos exemplos em um espaço de 

dimensões elevadas, através das funções kernel. A teoria sobre máquinas de vetor de 

suporte foi descrita no capítulo 4 deste trabalho. 

  O classificador inteligente recebe o vetor de características como entrada, que é 

uma representação numérica sucinta de um sinal, ou parte dele, caracterizando medidas 

dos aspectos representativos desse objeto (CASTAÑÓN, 2003). 
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Figura 5.5 – Classificação através de máquinas especialistas 

    

O processo de classificação de vozes patológicas está dividido em dois 

subconjuntos: um de treinamento e outro de validação. É nesta etapa que as 

características extraídas dos sinais de voz são introduzidas nas máquinas. Esta fase 

também é responsável pela busca das características ou a união delas que melhor 

representa uma determinada classe. Esses dados de entrada tornam as máquinas 

especialistas, elaboradas com a finalidade de confirmar uma hipótese em função dos 

relacionamentos existentes.  

Para os testes foram utilizadas 26 vozes para treinar e validar o método proposto. 

Dentre essas vozes, 10 eram de indivíduos de vozes normais, 10 com edemas nas pregas 

vocais e 6 com nódulos. Foi utilizado um processo chamado Validação Cruzada que 

permite dividir uma estrutura de mineração em seções cruzadas e interativamente treinar 

e validar modelos com cada seção cruzada. Especifica-se um conjunto de dados para 

treinamento e um conjunto para validação.  

Neste trabalho, utiliza-se 50% das vozes para treinamento e 50% para validação, 

ou seja, para o primeiro grupo de vozes: 5 vozes normais, 5 vozes com edemas e 3 

vozes com nódulos. Foram realizados 10 testes para cada grupo de vozes escolhidos 

aleatoriamente.  

O classificador inteligente é dividido em duas máquinas SVMs, onde 

características selecionadas dos dados de entrada são atribuídas às máquinas. Todas as 

máquinas são constituídas por redes neurais SVMs que sempre separam duas classes. 

Essas máquinas são treinadas e validadas dando uma hipótese de diagnóstico.  

O kernel utilizado em todas as máquinas é o polinomial com parâmetro C = 20, 

pois os resultados foram mais significativos quando comparados com o kernel RBF 

(função de base radial) como: tempo de execução, quantidade de vetores de suporte, etc. 

V LPC 

V MFCC 

VWAV  

Classificador 
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O parâmetro C=20 indica a distância da margem até a linha de separação e, de acordo 

com os testes realizados, o valor indicado obteve melhor resultado. 

Uma avaliação do método é realizada levando em conta a confiabilidade e a 

robustez do conjunto de ferramentas utilizadas, comparando com a avaliação dos sinais 

efetuados pelo especialista. 

A Figura 5.6 é ilustra a estrutura das máquinas utilizadas no processo de 

classificação. Pode-se observar duas máquinas, em que a máquina 1 utiliza a estratégia 

tradicional “um contra todos” (Normal x Todos) e a máquina 2, a estratégia “um contra 

um” para classificar as patologias entre si (Edema x Nódulo).  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5.6 – Estrutura de classificação de vozes patológicas 

 

5.6 Avaliação e Interpretação 

   

 A função do crítico é avaliar os resultados gerados pelas máquinas em relação às 

descrições especificadas pelos especialistas. O método utilizado neste trabalho fornece 

uma hipótese de que classe pertence à patologia, seja edema, nódulo, ou simplesmente 

uma voz normal ou com ausência de patologia. 

 

5.7 Resultados 

 

Nesta seção são detalhados os resultados obtidos, bem como a discussão dos 

mesmos. Comparações com outros trabalhos na literatura também são realizadas, 

lembrando sempre que se deve levar em consideração diferenças entre os bancos de 

dados utilizados, assim como, diferentes maneiras de obtenção dos mesmos, os 

equipamentos utilizados e as condições de gravação. Além disso, esta seção apresenta 

Vetor de 
Características 

SVM 1 (Normal x Todos) 

SVM 2 (Edema x Nódulo) 

1 

1 

-1 

-1 
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diversos testes realizados com a finalidade de observar o desempenho da metodologia 

adotada.  

Foram realizados testes com sinais de vozes normais e patológicas: edemas e 

nódulos. Nestes testes, foi examinado o desempenho dos descritores LPC, MFCC e 

Wavelets como atributos de entrada do classificador SVM, identificando patologias 

vocais e auxiliando o profissional da saúde no diagnóstico e no tratamento de doenças 

na laringe. 

 

5.7.1 Resultados Iniciais – Pré-Classificação 

 

 Inicialmente, foram analisados os sinais de voz no domínio do tempo e no 

domínio da freqüência. Pode-se observar diferenças significativas entre vozes normais e 

patológicas (Figuras 5.7 a 5.10). 

 
Figura 5.7 – Trecho de aproximadamente 100 ms da vogal sustentada /a/, para voz normal. 

 

 
Figura 5.8 – Trecho de aproximadamente 100 ms da vogal sustentada /a/, para voz afetada por 

edema nas dobras vocais. 
 

 
Figura 5.9 – Trecho de aproximadamente 100 ms da vogal sustentada /a/, para voz afetada por 

nódulo das dobras vocais. 
 

 



 

Figura 5.10 – (a) Sinal de voz normal (b) Sinal de voz com nódulo obtidas através da decomposição 
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acústicas que representem bem a patologia que está causando a desordem.  

O classificador inteligente é dividido em 2 máquinas SVMs, onde características 

selecionadas dos dados de entrada são atribuídas às máquinas. As m
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 Um dos descritores utilizados para compor o vetor de características desse 

trabalho foi a Wavelet Packet
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máquinas de vetor de suporte e assim obter um melhor desempenho na etapa de 

classificação.  
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(a) Sinal de voz normal (b) Sinal de voz com nódulo obtidas através da decomposição 
wavelet packet (db5 – nível 3) 
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e através da Transformada Wavelet Packet nas Figuras 5.10 (a) e 
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observadas não são suficientes para determinar a existência de uma patologia e/ou 

la. De acordo com as figuras, é possível sugerir uma anormalidade ou 

desordem vocal, sendo necessário um maior aprofundamento no estudo das medid

acústicas que representem bem a patologia que está causando a desordem.  

O classificador inteligente é dividido em 2 máquinas SVMs, onde características 
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                  Tabela 5.1 - Valores para a eficiência obtida através da classificação da máquina 1 (Normal x Todos) 
Wavelet  
mãe 

%E 
G1 

%E 
G2 

%E 
G3 

%E 
G4 

%E 
G5 

%E 
G6 

%E 
G7 

%E 
G8 

%E 
G9 

%E 
G10 

%E 
Média 

Db 1 100 100 100 100 100 100 87,5 97,2 92,3 100 97,7 
Db 2 93,71 91,36 99,64 100 97,36 92,3 92,3 100 100 99,61 96,62 
Db 3 96,73 95,72 100 94,36 91,72 100 99,77 99,89 100 100 97,81 
Db 4 92,3 100 100 100 100 100 100 100 100 92,3 98,46 
Db 5 100 98,53 92,3 100 100 100 97,65 99,72 98,65 100 98,68 
Db 6 100 97,35 96,73 98,32 92,35 98,72 100 98,76 100 99,2 98,14 
Db 7 97,34 100 95,43 97,85 98,95 100 100 96,88 98,75 98,46 98,36 
Db 8 98,54 96,36 98,72 98,64 98,75 92,32 98,75 98,72 99,36 98,75 97,89 
Coif 1 95,3 95,77 88,73 92,3 95,63 91,68 89,6 94,51 92,75 91,12 92,74 
Coif2 87,24 91,25 95,3 91,32 92,3 87,25 89,36 90,01 91,32 94,37 90,97 
Coif3 92,7 89,32 85,15 93,17 91,72 87,92 99,15 89,25 90,2 91,73 91,03 
Coif4 93,2 91,72 93,25 90,37 96,1 89,72 88,54 93,2 95,7 93,55 92,53 
Coif5 99,32 91,7 92,3 92,3 99,76 100 98,72 99,36 96,92 100 97,03 
Sym 2 91,73 90,95 93,56 93,44 91,17 92,11 97,09 94,06 93,83 91,39 92,93 
Sym 3 98,3 92,57 98,36 92,32 92,3 99,7 100 98,73 98,64 98,65 96,95 
Sym 4 95,78 93,26 87,63 97,54 96,92 98,53 92,32 97,53 93,27 97,64 95,04 
Sym 5 97,23 92,37 91,16 91,06 91,32 90,05 93,37 89,73 88,26 90,11 91,46 
Sym 6 97,36 97,88 90,46 91,72 92,36 92,53 91,36 95,39 97,98 92,96 94 
Sym 7 98,36 89,06 91,08 91,11 98,30 91,52 92,35 91,42 90,02 92,4 91,56 
Sym 8 92,27 95,13 95,72 98,82 90,11 92,37 92,68 92,19 91,36 95,38 93,60 
Morlet 96,32 91,64 92,33 96,44 96,72 96,55 90,32 92,76 95,3 89,72 93,81 
MexHat 95,18 91,37 94,66 89,32 93,21 94,37 95,42 91,76 88,64 91,79 92,57 
Meyer 98,74 99,16 99,32 97,5 96,32 98,10 91,36 97,12 98,15 98,06 97,38 
 

                 Tabela 5.2- Valores para a eficiência obtida através da classificação da máquina 2 (Edema x Nódulo) 
Wavelet 
mãe 

%E 
G1 

%E 
G2 

%E 
G3 

%E 
G4 

%E 
G5 

%E 
G6 

%E 
G7 

%E 
G8 

%E 
G9 

%E 
G10 

%E 
Média 

Db 1 100 100 99,89 99,15 99,18 96,25 97,89 97,56 97,76 96,76 98,44 
Db 2 99,23 98,67 97,48 99,37 96,42 98,15 98,19 98,38 98,57 98,79 98,32 
Db 3 100 100 98,7 95,3 96,32 97,44 95,32 95,3 98,72 97,52 97,46 
Db 4 99,32 98,51 97,32 98,4 99,75 98,75 98,30 99,30 98,16 98,85 98,66 
Db 5 100 100 100 87,5 100 100 100 100 100 100 98,75 
Db 6 95,33 92,3 95,32 99,86 98,75 99,32 99,41 99,48 98,76 98,35 97,68 
Db 7 97,6 98,23 99,41 98,56 98,36 98,42 97,36 98,25 97,36 96,87 98,04 
Db 8 98,32 99,16 98,24 97,16 98,23 99,16 99,16 97,36 99,42 98,45 98,46 
Coif 1 99,71 99,23 98,73 92,51 91,76 96,77 98,53 100 90,91 100 96,81 
Coif2 92,59 98,73 98,25 93,75 92,23 99,55 100 95,37 100 100 97,04 
Coif3 99,32 99,42 95,92 96,73 94,01 95,38 99,54 97,30 98,10 95,14 97,08 
Coif4 93,28 95,3 97,08 97,87 95,72 95,22 95,38 95,46 99,38 95,38 96 
Coif5 95,37 94,16 95,91 95,36 97,39 98,71 99,15 99,10 98,12 92,5 96,57 
Sym 2 100 89,32 92,51 91,33 92,78 94,55 94,67 94,99 92,91 95,32 93,83 
Sym 3 100 100 100 89,91 93,25 92,15 94,76 92,84 95,3 89,79 94,8 
Sym 4 92.38 92,46 95,01 93,72 94,53 93,89 94,51 100 95,42 96,71 94,86 
Sym 5 91,36 92,89 91,54 92,51 91,49 100 94,80 93,54 93,75 100 94,18 
Sym 6 91,30 91,54 98,88 97,50 98,76 91,84 92,51 90,07 91,72 96,54 94,06 
Sym 7 92,54 91,76 92,84 96,75 95,88 97,91 100 100 91,5 92,7 95,18 
Sym 8 93,7 94,51 92,37 91,02 91,84 92,81 95,84 96,33 92,05 89,71 93,01 
Morlet 93,27 95,78 95,01 99,72 95,82 92,3 96,2 84,6 84,6 87,52 92,48 
Mex Hat 99,82 95,37 95,79 91,16 95,36 99,71 100 90,1 92,6 100 85,99 
Meyer 91,73 97,85 100 92,91 95,38 100 100 93,7 98,54 100 97,01 

 

Os melhores resultados de classificação para as duas máquinas foram obtidos 

utilizando a Wavelet Daubechies 4 com 98,46% e 98,66% e a Wavelet Daubechies 5 com 
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98,68% e 98,75% de eficiência, respectivamente. Na máquina 1, foram obtidos também bons 

resultados com as Wavelets Daubechies (7, 6 e 8) em ordem crescente de desempenho, 

seguidas pelas Wavelets Meyer e Coiflet 5. 

Esses resultados mostraram que a Wavelet Daubechies 5 é um bom descritor para 

classificação de patologias vocais. Além disso, pode ser observado que a daubechies 5 

também é bastante eficaz no reconhecimento de fala (BRESOLIN et al, 2008). O mesmo 

procedimento foi realizado com uma estrutura de 6 máquinas de vetor de suporte mostrada na 

Figura A.1 (Anexo I) e os resultados foram semelhantes àquelas utilizadas com apenas duas 

máquinas. Sendo assim, optou-se por utilizar essa estrutura (2 máquinas), já que houve 

redução do tempo de processamento e foram obtidos resultados satisfatórios.  

 Finalizado o teste com as wavelets-mãe e obtido como melhor desempenho com a 

Daubechies 5, o próximo passo foi analisar o comportamento das máquinas de vetor de 

suporte (estrutura da Figura 5.6) utilizando os descritores LPC, MFCC e WAV (mais 

especificamente a db5) e o kernel polinomial. Para efeito de comparação vários testes foram 

realizados: utilizando os descritores individualmente e através da combinação entre eles e os 

resultados podem ser visualizados nas Tabelas 5.3 e 5.4. Também foi utilizado o kernel 

polinomial devido aos exaustivos testes e a obtenção de uma quantidade menor de vetores de 

suporte necessários à classificação, além de um tempo menor de execução quando comparado 

com o kernel RBF (Função de Base Radial). Esses testes e seus respectivos resultados podem 

ser encontrados no Anexo I. 

 

                   Tabela 5.3 - Valores obtidos para a eficiência obtida através da classificação da máquina 1 (Normal x Todos) 
Descritores %E 

G1 

%E 

G2 

%E 

G3 

%E 

G4 

%E 

G5 

%E 

G6 

%E 

G7 

%E 

G8 

%E 

G9 

%E 

G10 

%E 

Média 

WAV (db5) 92,3 100 100 100 100 100 100 100 100 92,3 98,46 

LPC 69,2 92,3 69,2 53,8 61,5 69,2 61,5 69,2 69,2 69,2 68,43 

MFCC 61,5 84,6 92,3 84,6 61,5 84,6 84,6 84,6 92,3 84,6 81,52 

WAV+LPC 69,2 61,5 61,5 61,5 69,2 61,5 61,5 69,2 53,8 69,2 63,81 

WAV + MFCC 61,5 46,1 46,1 46,1 38,4 61,5 53,8 38,46 38,46 38,46 46,88 

MFCC+LPC 53,8 61,5 53,8 61,5 53,8 61,5 46,1 53,8 46,1 46,1 53,8 

WAV+LPC+MFCC 53,8 61,5 46,1 53,8 53,8 61,5 46,1 53,8 46,1 53,8 53,03 
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                        Tabela 5.4 - Valores obtidos para a eficiência obtida através da classificação da máquina 2 (Edema  x 
Nódulo) 

 Descritores %E 

G1 

%E 

G2 

%E 

G3 

%E 

G4 

%E 

G5 

%E 

G6 

%E 

G7 

%E 

G8 

%E 

G9 

%E 

G10 

%E 

Média 

WAV (db5) 100 100 100 87,5 100 100 100 100 100 100 98,75 

LPC 50 50 62,5 62,5 37,5 100 50 62,5 62,5 37,5 57,5 

MFCC 87,5 87,5 75 87,5 87,5 87,5 75 75 87,5 87,5 83,75 

WAV+LPC 75 50 62,5 62,5 50 50 25 37,5 62,5 62,5 53,75 

WAV + MFCC 75 12,5 75 50 37,5 50 25 50 25 75 47,5 

MFCC+LPC 75 62,5 37,5 62,5 75 37,5 37,5 75 37,5 37,5 53,75 

WAV+LPC+MFCC 75 62,5 37,5 62,5 75 37,5 37,5 75 37,5 37,5 53,75 

 

Pode-se observar que tanto na classificação de vozes normais e patológicas (máquina 

1) como na classificação de edemas e nódulos (máquina 2), a wavelet (db5) foi considerada o 

descritor de melhor desempenho, ou seja, melhor resultado na classificação com 98,46% e 

98,75%, respectivamente.  

As duas máquinas especialistas (SVM) foram treinadas com vários descritores 

(separadamente e combinados) e de acordo com o resultado da Figura 5.11, pode-se visualizar 

que a Wavelet, sem combinação com outros descritores conseguiu representar bem vozes 

normais e patológicas. O kernel utilizado foi o polinomial com C=20 e cada máquina treinada 

levou cerca de 3 horas para ser treinada, devido ao elevado número de padrões. 

 

 
Figura 5.11 – Desempenho dos descritores individuais e combinados na classificação de vozes 

patológicas. 
 

 

Quanto aos vetores de suporte, pode-se ver na Figura 5.12 que a máquina 1 gerou 

uma superfície de separação em torno de  26% dos padrões (das duas classes), ou seja, 
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foram necessários 26% dos padrões para criar a superfície de separação das duas classes. 

Já a máquina 2 utilizou 78% dos padrões como vetores de suporte. Essa máquina precisou 

de um valor bem mais elevado de vetores de suporte para conseguir criar uma superfície 

de separação. 

Pode-se concluir que esse valor elevado de padrões para separar Edema e 

Nódulos, deve-se ao fato de que essas patologias possuem características acústicas 

similares conforme citado em Fonseca (2008), isto é, bem próximas, o que tornou difícil 

sua classificação. No entanto, mesmo com uma grande quantidade de vetores de 

suporte, foi obtido um ótimo desempenho na separação entre essas classes. Uma 

possível solução seria a aquisição de um banco de dados com um número maior de 

vozes para se tentar reduzir o número de padrões na obtenção da superfície de 

separação. 

 

 
Figura 5.12 – Quantidade de vetores de suporte utilizados no treinamento das máquinas 1 e 2. 

 

 

5.8 Comparação de Resultados 

 

 A Figura 5.13 apresenta os resultados obtidos neste trabalho (Capítulo 5) em 

comparação com outros resultados apresentados na literatura, para classificação de 

vozes patológicas (Normal x Patológicas). 
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Pode-se ver na Figura 5.13 que para o caso do MFCC, os resultados obtidos 

neste trabalho foram inferiores aos apresentados em COSTA et al (2008a). O trabalho 

de Costa utilizou MFCC como atributo para etapa de pré-classificação com Quantização 

Vetorial e HMM para classificação final. Já no caso da Wavelet, este trabalho 

apresentou resultados superiores se comparado com o trabalho de Salhi et al (2008), 

porém Salhi et al utilizou apenas 3 coeficientes wavelet obtidos através da 

Transformada Wavelet  Discreta e como ferramenta de classificação a MNN (Multilayer 

Neural Network), enquanto que este trabalho utilizou a  Transformada Wavelet Packet,  

a decomposição até o sétimo nível e a SVM como ferramenta de classificação, onde 

foram utilizadas toda a sétima banda, ou seja, bem mais detalhes do sinal do que em 

Salhi et al (2008). 

  

  

Figura 5.13 – Comparação de Resultados obtidos na classificação de vozes patológicas 

 
  Deve-se enfatizar que os valores percentuais de acertos na classificação são 

extremamente relativos já que as características dos bancos de dados utilizados em cada 

trabalho são bastante diferentes.  

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

MFCC, QV MFCC, 

HMM

MFCC, SVM WAV, SVM WAV, MNN

Costa et al, 

2008

Costa et al, 

2008

Náthalee 

Dissertação

Náthalee 

Dissertação

Salhi et al, 

2008

Classificação de Vozes Patológicas

Normal x Patológica



98 

 

Considerações Finais e Sugestões de Trabalhos Futuros 

 

6.1 Introdução 

  

 A presença de patologias na laringe como nódulos, edemas, cistos e pólipos, 

provoca um mau fechamento da glote, devido ao aumento de massa nas pregas vocais, 

causando uma vibração mais irregular. 

 Os profissionais da área médica utilizam diversos métodos para avaliar a 

qualidade vocal do paciente. Técnicas subjetivas baseadas na audição do médico 

especialista, que depende da experiência do profissional e através de técnicas 

laringoscópicas, que exigem instrumentos bem sofisticados e caros.  

 No entanto, a análise acústica têm sido utilizada como uma eficiente ferramenta 

não–invasiva para diagnosticar alterações na produção dos sons provocados por 

patologias na laringe, classificação de doenças na voz e seu pré-diagnóstico. 

 Nesse trabalho, foram utilizados os coeficientes LPC, MFCC e coeficientes da 

Transformada Wavelet Packet para analisar o comportamento do sinal de voz normal e 

patológica provocados por edemas e nódulos.  Em seguida, esses dados foram dispostos 

no vetor de características e utilizados como entrada das SVMs que realizaram a 

classificação. 

 De acordo com os resultados obtidos, os métodos utilizados, principalmente os 

descritores wavelets demonstraram eficiência em classificar vozes normais e 

patológicas, bem como as patologias edemas e nódulos entre si. Foram realizados testes 

com descritores individuais e combinados, porém a classificação utilizando coeficientes 

wavelets individuais obtiveram taxa de acerto em torno de 98%, seguidas da MFCC, 

com taxa de acerto em torno 82%.  

 Portanto, o método proposto permite uma maior precisão no diagnóstico, ou 

seja, o classificador permitirá ao médico uma análise adicional proporcionando uma 

maior probabilidade de detectar patologias onde realmente existam. O médico irá dispor 

de mais uma ferramenta complementar aos exames já existentes auxiliando num 

diagnóstico definitivo. 
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6.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

 Diversas atividades podem dar continuidade ao trabalho e serão citadas a seguir: 

 

• Analisar um banco de dados maior com vozes afetadas por outras patologias; 

• Analisar e realizar testes com novos tipos de patologias utilizando os descritores 

apresentados neste trabalho; 

• Implementação de novos descritores para tentar melhorar o desempenho do 

sistema de classificação; 

• Utilização de outras estruturas SVMs; 

• Desenvolvimento de um sistema automático de classificação de vozes 

patológicas com uma interface gráfica interativa; 

• Uso de classificadores baseados em Modelos de Misturas Gaussianas (GMM). 
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Glossário Fonoaudiológico 

 

Adinamia:  termo médico (do latim a, “negação” e dynamis, “força”) usado para 

designar a redução da força muscular, debilitação muscular e fraqueza. Uma 

indisposição geral. As causas podem ser físicas ou psicológicas. 

 

Biópsia: método que consiste em retirar de um corpo vivo um fragmento de tecido, para  

analisá-lo com o microscópio. 

 

Broncoscopia:  inspeção dos brônquios. 

 

Bronquite:  inflamação da mucosa dos brônquios. 

 

Câncer: doença causada pela multiplicação incontrolável de um grupo de células, 

geralmente em forma de tumor maligno, e que se pode espalhar pelo organismo. 

 

Cartilagem aritenóide: cada uma das duas pequenas cartilagens da laringe, fixadas na 

parte posterior da cricóide, a que se prendem as pregas vocais. 

 

Cartilagem Tireóide:  diz-se da cartilagem maior da laringe, com ângulo saliente para 

a frente (a chamada maçã de adão, pomo de adão, nó de adão; gogó) e que está situada 

na parte ântero-superior dela. 

 

Cartilagens Aritenóides: são um par de pequenas pirâmides de cartilagem que fazem 

parte da laringe. Nestas cartilagens as pregas vocais são anexadas. 

 

Cisto: cavidade fechada onde se acumula líquido, podendo ocorrer em qualquer parte 

do corpo, apesar de ser mais comum em glândulas e órgãos que secretam líquido. 

 

Deglutição: movimento que faz passar o bolo alimentar da boca para o esôfago. 
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Difteria:  doença infectocontagiosa, causada pela bactéria Corynebacterium diphtheriae 

e por sua toxina, que provoca inflamação e formação de um revestimento membranoso 

na mucosa da faringe, do nariz e, em alguns casos, da traquéia e dos brônquios. 

 

Disfagia: dificuldade na deglutição. 

 

Disfonia: termo normalmente utilizado para designar a voz deteriorada e, portanto, 

desviada de seu padrão normal. 

 

Doenças desmielinizantes: é qualquer doença do sistema nervoso na qual a bainha de 

mielina dos neurônios é danificada. Isso prejudica a condução de sinais nos nervos 

afetados, causando prejuízos na sensação, movimento, cognição e outras funções 

dependendo dos nervos envolvidos. 

 

Edema: inchaço de tecido ou órgão por acúmulo anormal de líquido no organismo. 

 

Epiglote: válvula móvel e triangular situada na parte de cima da laringe e que fecha a 

glote no momento da deglutição, impedindo que o alimento entre nas vias respiratórias, 

e o conseqüente engasgo. 

 

Estroboscopia: exame que utiliza o estroboscópio. 

 

Estroboscópio: dispositivo destinado à iluminação ou à observação periódica de um 

sistema vibrante, e com o auxílio do qual se podem reconhecer diferentes características 

do movimento. 

 

Fibronasofaringolaringoscopia:  denominada de nasofibrofaringolaringoscopia / 

nasofaringolaringoscopia por fibra óptica  nada mais é do que uma endoscopia nasal 

realizada com um aparelho de fibra óptica flexível acoplado a uma microcâmera. Este 

exame é indicado quando há necessidade de uma visão bem detalhada da região nasal e 
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sua relação com os seios da face, tubas auditivas, parede posterior do palato, parede 

faríngea, base da língua, laringe e pregas vocais e porção inicial do esôfago. O fato de 

ser um exame dinâmico  com o paciente geralmente acordado, possibilita  uma análise 

dos movimentos das estruturas citadas, movimentos vocais, dando ao médico uma 

informação mais precisa. 

 

Fonação: trabalho muscular realizado para emitir sons inteligíveis, isto é, para que 

exista a comunicação oral. O grande objetivo da fonação é a articulação de palavras, 

através do processo pelo qual se modifica a corrente de ar procedente dos pulmões e da 

laringe nas cavidades supraglóticas como consequência das mudanças de volume e de 

forma destas cavidades. 

 

Fonoterapia: é o tratamento da voz doente ou inadaptada por meio dos exercícios 

vocais seriados. Representa o principal meio de tratamento das rouquidões. Têm 

características, finalidades, objetivos e durações individualizadas segundo cada 

condição vocal, segundo cada demanda e segundo cada paciente. 

 

Fonotrauma: traumatismo que ocorre nas pregas vocais (bruscos movimentos durante 

a fonação). 

 

Glote: estrutura anatômica localizada na porção final na laringofaringe com a função de 

impedir a entrada de alimentos facilitando a saída e a entrada de ar para os brônquios e 

pulmões. 

 

Hipofaringe:  a parte inferior da faringe. 

 

Infecção: presença no organismo de bactérias ou vírus causadores de doenças. 

 

Laringite:  inflamação da mucosa da laringe. 

 

Laringoscopia - é um procedimento realizado para diagnosticar doenças da laringe. Tal 

exame é realizado sob anestesia tópica da faringe e da laringe supraglótica. O 
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procedimento é realizado através da boca, com o paciente sentado, permitindo o 

diagnóstico das doenças da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e da laringe, em 

especial das pregas vocais. Desta forma vê-se detalhadamente as estruturas da laringe, 

em busca de lesões orgânicas ou funcionais. 

 

Laringoscopia Direta - o paciente precisa estar anestesiado e sentado. O médico 

introduz o laringoscópio a fim de diagnosticar doenças na laringe. O exame é feito sob 

anestesia geral. 

 

Laringoscopia Indireta - é a visualização através do espelho de Garcia ou fibra.  

 

Leucoplasia:  formação de placas esbranquiçadas na mucosa bucal, lingual, labial ou, 

mais raramente, genital, devido à ação de algum fator irritante, como tabagismo, 

próteses mal-ajustadas etc.  

 

Mucosa: membrana interna de vários órgãos, que se mantém úmida graças ao muco que 

existe dentro dela. 

 

Neurotoxinas: Cada uma das muitas toxinas encontradas na natureza e que atacam 

exclusivamente o sistema nervoso. 

 

Nódulo: cada uma das estruturas arredondadas de tamanhos variados que fazem parte 

dos sistemas linfático e nervoso; 

 

Órgãos articuladores: fazem parte deste grupo a língua, os lábios, a mandíbula e os 

palatos duro e mole. 

 

Orofaringe:  região média da faringe, situada entre a boca e a borda superior da 

epiglote; bucofaringe. 

 

Palato: conhecido também como o céu da boca é o teto da boca dos animais 

vertebrados, incluindo os humanos. Ele separa a cavidade oral da cavidade nasal. O 
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palato é dividido em duas partes, a parte óssea anterior ("palato duro") e a parte mole 

posterior ("palato mole" ou "véu palatino"). 

 

Paralisia: perda total da força muscular que produz incapacidade para realizar 

movimentos nos setores afetados. Pode ser produzida por doença neurológica, muscular, 

tóxica, metabólica ou ser uma combinação das mesmas. 

 

Pólipo: massa carnosa que se forma em uma mucosa. 

 

Pomo-de-adão: protuberância na parte anterior do pescoço, causada por parte saliente 

no alto da cartilagem tireóidea, mais proeminente nos homens do que nas mulheres. 

 

Pregas vocais: também chamados de dobras ou cordas vocais estão situadas no interior 

da laringe e se constituem em um tecido musculoso com duas pregas. 

 

Refluxo esofágico - é um conjunto de queixas que acompanha alterações no esôfago 

resultantes do refluxo (retorno) anormal do conteúdo estomacal para o esôfago. 

 

Região supraglótica:  região que fica situado acima da glote. 

 

Rinofaringe: parte da faringe que fica atrás do nariz; faringe nasal; nasofaringe. 

 

Sintomatologia: parte da medicina que estuda os sintomas das doenças. 

 

Sinusite: inflamação das mucosas dos seios paranasais, provocada por infecção viral ou 

bacteriana 

 

Sistema Articulatório: consiste da faringe, da língua, do nariz, dos dentes e dos lábios. 

Ou seja, das estruturas que se encontram na parte superior à glote. São várias as funções 

primárias desempenhadas pelos órgãos do sistema articulatório. Estas funções 
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relacionam-se principalmente com o ato de comer e podemos salientar: morder, 

mastigar, sentir o paladar, cheirar, sugar, engolir. 

 

Sistema de Ressonância: fazem parte desse sistema um conjunto de estruturas e 

cavidades composto por pulmões, laringe, faringe, cavidade oral e nasal e seios 

paranasais. 

 

Sistema Fonatório: é constituído pela laringe, um anel cartilaginoso situado na parte 

superior da traquéia. Dentro da laringe encontra-se um órgão fundamental à fonação: as 

cordas ou pregas vocais. 

 

Sistema Nervoso Central e Periférico:    Em anatomia, chama-se sistema nervoso 

central (S.N.C.), ou neuroeixo, ao conjunto do encéfalo e da medula espinhal dos 

vertebrados. Forma, junto com o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso, e tem 

um papel fundamental no controle do corpo. 

 

Sistema Respiratório: é o conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas do 

organismo dos animais com o meio ambiente, ou seja, a hematose pulmonar, 

possibilitando a respiração celular. 

 

Trato vocal: tubo flexível limitado entre as dobras  vocais, conhecidas comumente por 

pregas vocais, até os lábios e as narinas. No trato vocal ocorre a passagem de ar em alta 

velocidade, advindo dos pulmões, através da respiração, criando uma pressão negativa 

entre suas paredes, o que gera a aproximação de estruturas flexíveis entre si, as pregas 

vocais, que entram em vibração, resultando numa onda sonora - a Voz. 

 

Úvula: Apêndice cônico do véu palatino, situado na parte posterior da boca. 

 

Videolaringoestroboscopia – um avanço da videolaringoscopia, da qual difere pela 

aplicação de luz estroboscópica (inofensiva para o paciente) que permite análise mais 

minuciosa dos movimentos das pregas vocais, como se fosse em "câmera lenta". Um 
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dos instrumentos mais modernos para a avaliação das desordens vocais. Pode ser 

realizado somente pelo médico. 

 

Videolaringoscopia - consiste na avaliação das pregas vocais, laringe, hipofaringe, 

orofaringe, cavidade oral e porção superior da traquéia através de uma aparelhagem de 

fibra ótica, rígida ou flexível, conectada à uma microcâmera e videocassete. Permite 

documentação do exame, que pode ser visto pela fonoaudióloga e pelo próprio paciente, 

podendo ser feito o acompanhamento terapêutico com exames subseqüentes. Pode ser 

realizado somente pelo otorrinolaringologista, sendo indolor. 
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Anexo I 

 
Outros Resultados e Discussões 

 
Vários experimentos foram realizados, porém os resultados não foram tão 

satisfatórios quanto os demonstrados no Capítulo 5. A seguir, serão mostrados os 

demais testes não apresentados no capítulo “Sistema de Análise e Classificação de 

Patologias na Voz”. 

A Figura A.1 ilustra o sistema de classificação composto por 6 máquinas SVM 

especialistas, onde as máquinas realizam os testes de acordo com a estratégia escolhida 

da classificação. Cada máquina representa uma classe, máquina 1 – normal; máquina 2 - 

edema; máquina 3 – nódulo e para os casos de empate a máquina 4 – normal x edema; 

máquina 5 – normal x nódulo; e máquina 6 – edema x nódulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura A.1 – Sistema de Classificação composto por 6 máquinas SVM especialistas. 
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Primeiramente, foi utilizada essa estrutura para testar a wavelet-mãe que 

obtivesse o melhor resultado. O sinal de voz também passou por todas as etapas 

mostradas na Figura 5.1 (Cap.5) e a wavelet mãe db5 também obteve melhor 

desempenho, com taxas de acerto de 97,68%, 98,32%, 95,63%, 97,86%, 96,45%, 

95,03%, para as máquinas de 1 a 6, respectivamente. Lembrando, que os testes foram 

realizados da mesma forma que os apresentados no capítulo 5, com mesmo número de 

vozes (26 vozes), mesmo kernel (polinomial) e C=20. 

Em seguida, foi realizada uma comparação entre os kernels RBF e polinomial. E 

como resultado, o kernel polinomial, obteve um reduzido valor de vetores de suporte, 

um menor tempo de execução e uma boa classificação quando comparado com o kernel 

RBF. Ambos foram testados com C=20 e o tempo de execução ficou em torno de 2 

horas por cada máquina treinada. O resultado pode ser visualizado no gráfico da Figura 

A.2. 

 

 

 

Figura A.2 – Quantidade de vetores de suporte utilizada no treinamento das máquinas 1 a 6. 
 

 

Com a wavelet db5 como entrada da SVM, kernel polinomial, C=20, a taxa de 

acerto na classificação foi em torno de 92,50%. Esse resultado foi superior aos demais 

descritores individuais e combinados, porém foi inferior aos resultados obtidos 
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