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DICAS PARA O USUÁRIO FONO VIEW 

Por: Dra Mara Behlau, coordenadora do programa. 
 

 

 O programa FONO VIEW foi desenvolvido para contemplar as necessidades clínicas do 
fonoaudiólogo de ter um instrumento para análise acústica perceptivo-visual, a análise do traçado 
espectrográfico. O FONO VIEW oferece espectrogramas de alta qualidade, transformando a 
qualidade vocal e os diversos aspectos da fala em uma realidade concreta para os indivíduos com 
distúrbios da comunicação oral ou para aqueles que quiserem aprimorar padrões de voz e fala. 

Podem ser destacados aspectos da qualidade vocal (tipo de voz, estabilidade, ataque e queda), 
articulação da fala, fluência e expressividade. Após três anos de utilização continuada do programa, 
compartilho algumas sugestões que podem ser úteis. Contudo, nada substitui a prática diária e 
sugerimos aos colegas que empreguem o programa rotineiramente para criar soluções individuais e 
adaptar as opções oferecidas ao perfil de seu trabalho.  
 

1.O programa de análise espectrográfica FONO 
VIEW compartilha arquivos de dados 

cadastrais dos clientes e os arquivos de áudio 
com o VOX METRIA.  
Ao cadastrar um novo cliente, não se esqueça 
de marcar na ficha do novo cliente o sexo e a 
opção cantor ou criança conforme mostra 

figura ao lado, para que o sistema pré-
configure o programa para análise. Não deixe 
também de aproveitar o campo de 
OBSERVAÇÕES para incluir a queixa e o 
diagnóstico, auxiliando em uma futura busca 
ou no raciocínio clínico de correlação entre o 
que o paciente diz e o que a análise acústica 

revela. Se o cliente já foi armazenado no 
programa VOX METRIA, simplesmente abra o 
programa FONO VIEW (Menu CLIENTE, opção 

ABRIR) e selecione o cliente em questão, fazendo então o registro desejado no programa 
FONO VIEW. 
 

2. Grave as vozes sempre com um mesmo microfone e em condições ambientais idênticas ou 
muito semelhantes; use um microfone mono e com curva de resposta reta, para não introduzir 
modificações no sinal captado; a tendência é usar microfones de cabeça, para manter uma 
distância fixa e constante entre a boca do indivíduo e a cápsula do microfone. Há diversas 
marcas no mercado e preço alto nem sempre indica a melhor opção; veja as especificações do 
produto, principalmente a curva de resposta. Prefira microfones com condensador ou 
cardióides.  

 
3. Ao gravar uma voz, verifique se o sinal de áudio ocupa em 
média a metade da janela branca na base da tela (veja 
imagem ao lado); se não ocupar, simplesmente aumente o 
ganho (clique na barra vertical lateral – MIC) para assegurar a 

confiabilidade do nível de sinal. Faça essa regulagem enquanto 
o paciente estiver falando, sem a necessidade de interromper 

o registro. Quando o ganho estiver adequado, interrompa e recomece a gravação, que servirá 
de base para a sua análise. Você poderá salvar o esse trecho, incluindo as tentativas iniciais de 
calibração e depois eliminá-las, utilizando as ferramentas de edição do programa (maiores 
detalhes no item 4).   
 
Para começar uma gravação, ative o botão com o círculo vermelho .  
 

Para interromper temporariamente uma gravação (por exemplo, enquanto faz 
exercícios, oferece modelos ou solicita uma nova tarefa de fala) clique no botão de  
de pausa, em azul .  
 
Quando quiser finalizar a gravação, clique no botão com o quadrado preto, stop . 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Desta forma, seguem algumas dicas: 
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4. Para desprezar trechos dos artigos gravados, como os trechos iniciais da fase de 

calibração, trechos ruins ou momentos de fala não naturais, utilize as ferramentas de 
edição do programa, clicando o botão esquerdo do mouse sobre a barra do sinal de áudio 
na base da tela e arrastando-o pelo trecho que se quer eliminar. 

  
 
 
Após ter eliminado todos os trechos que você selecionou para descartar, clique 

no menu Arquivo / Salvar ou inicie um novo registro, clicando no botão gravar.    
Uma caixa de diálogo vai ser aberta para confirmar sua opção de salvamento, já que o 
arquivo original foi alterado. Veja o que lhe interessa, escolhendo uma opção da caixa de 

diálogo aberta:  
Salvar nesse Arquivo (salva o arquivo modificado por cima do original, não permitindo o 
resgate desse primeiro registro), Salvar 

como Novo Arquivo (mantém o original e 
armazena esse modificado em um novo 
arquivo, ou Não Salvar (elimina esse 
resultado da edição e mantém o original).  

 
     
 

5. Use sempre o mesmo material de fala e a mesma seqüência de registros, para facilitar a 
comparação entre diferentes sessões de um mesmo indivíduo e entre diferentes sujeitos. 

Lembre-se do recurso de ANOTAÇÕES, o ícone , exibido na barra de ferramentas do 
programa, que pode ser ativado em qualquer arquivo, para que informações adicionais possam 
ser conectadas a este registro, como por exemplo, “indivíduo resfriado”, “registro pré 

exercícios”, “registro pós-exercícios”, “voz logo pela manhã”, “fala sem controle de precisão 

articulatória”, “fala com controle de precisão e monitoramento visual”, etc. 
 
6. Várias seqüências podem ser utilizadas para registro. Apresentamos algumas opções, 
contudo, analise suas necessidades e o perfil de sua clínica, do indivíduo ou empresa que está 
em treinamento e decida pelo que lhe é mais conveniente. 
 

a. Quando o interesse é especificamente a qualidade vocal, atente para os comentários a 

seguir. Se você já fez registros com o VOX METRIA do indivíduo em questão, ele já está 
habituado com o microfone e a gravação. Portanto, você pode começar diretamente com 
o registro de uma vogal sustentada e o ideal é pedir ao paciente que faça uma emissão 
no tempo máximo de fonação de uma vogal aberta (exemplo “é” ou “a”), para você 
analisar as características do início (ataque vocal) e da finalização (término vocal) da 
emissão, assim como as instabilidades durante toda a sustentação. Após o término da 

emissão, pressione o pause e no mesmo arquivo ou em outro, registre um deslocamento 

de freqüência, como um glissando ascendente (do grave para agudo), dê uma pausa, 
solicite o glissando descendente (do agudo para o grave) e faça um glissando para os 
agudos e graves, dê uma só vez, para avaliar o processo de ação interdependente dos 
músculos tireoaritenóideo e cricotireóideo. Solicite ainda uma emissão em mínima 
intensidade da vogal aberta (exemplo “é”) por alguns segundos e, após uma pequena 
pausa e no mesmo arquivo (para facilitar a comparação), solicite uma emissão forte da 

mesma vogal (sem gritar). Durante a emissão forte talvez você tenha que ajustar o 
microfone, reduzindo o ganho. 

 

 Você também tem a opção de ouvir o trecho selecionado, para ter 

certeza do que vai desprezar, clicando logo acima na opção OUVIR, 
antes de fazer o recorte do sinal. 
 

  
 Você também tem a opção de ouvir o trecho selecionado, para ter 

certeza do que vai desprezar, clicando logo acima na opção OUVIR, 
antes de fazer o recorte do sinal. 
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b. Para pacientes com disfonia é importante que você tenha o registro de uma emissão 

sustentada e da fala encadeada, já que as duas tarefas oferecem dados diversos sobre a 

produção vocal. Dê preferência aos números de 1 a 10, pois na emissão dos dias da 
semana algumas pessoas omitem a palavra “feira” e o material fica desigual e os meses 
do ano podem ser ditos com ordem trocada, ou omitindo alguma palavra. Você pode 
ainda registrar a contagem de números no tempo máximo de fonação, para verificar o 
que acontece com a qualidade da emissão quando o ar está por terminar. Para ter dados 
mais completos, você pode registrar a vogal aberta, por exemplo, “a”, e uma vogal 

fechada aguda, por exemplo, “i” e uma fechada mais grave, por exemplo, “ô” ou “u” 
(geralmente o “ô” é melhor, pois o “u” tem muita turbulência pela grande redução da 
cavidade da boca). Você pode também registrar frases com todos os fonemas sonoros 
(ex. “Olha lá o avião azul”, ou Minha mãe namorou um anjo” – nessa última, pela 
grande representação das consoantes nasais, o som deverá ter um registro mais limpo e 
também mais fraco), frases com segmentos surdos e sonoros (ex. “Sônia sabe sambar 
sozinha” – com muitos sons fricativos, para analisar a suavização da emissão), frases 

com todas as vogais orais e consoantes variadas, para uma análise geral (ex. “Érica 
tomou suco de pêra e amora”), frases com palavras que se iniciam apenas com vogais, 
para análise do ataque vocal (ex. “Agora é hora de acabar”), etc.  

 

 
 

c. Agora que você já tem trechos de vogal sustentada e fala encadeada, pode realizar 

outros registros, de acordo com seu interesse e as demandas do paciente. Pode registrar 
uma tarefa vocal que seja difícil, por exemplo, cantar em agudos e comparar com o 
registro de uma música considerada mais fácil ou analisar a instabilidade de um vibrato; 
a queixa pode ser de dificuldade em falar baixo e você pode registrar um trecho em voz 
de intensidade reduzida e avaliar o que acontece com a emissão; ou dificuldade em voz 
projetada e comparar os extremos da intensidade; você pode ainda gravar um 
depoimento sobre o motivo de buscar atendimento fonoaudiológico (“fale-me sobre seu 

problema” ou “porque gostaria de mudar/melhorar sua voz/fala”, ou “explique-me 
novamente, para que fique registrado, o que acontece com sua voz/fala”), para observar 
o traçado de uma emissão mais natural. Selecione novamente ARQUIVO NOVO para 

Exemplo de uma vogal “é”, 
sustentada, de qualidade 
instável, com traçado 
irregular, além de nítidas 
dificuldades no ataque e no 
término da emissão. 

 

Exemplo de uma vogal 
“é”, sustentada, de 
qualidade soprosa, 
seguida pela frase 
padrão com sons nasais, 
na qual se observa 
melhor qualidade vocal, 
com perda de 
harmônicos no final da 
emissão. 
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essa gravação; você tem tempo suficiente para depoimentos e canções inteiras, pois o 
programa não tem a limitação de 90 segundos como o VOX METRIA.  

 

d. Se o objetivo é especificamente o aprimoramento da fala, por exemplo, para 
operadores de central de teleantendimento,  registre todas as sílabas das seqüências 
articulatórias do português (exemplo: pa-ta-ka, ba-da-ga, fa-sa-xa, etc...), frases do 
roteiro de trabalho, trechos do roteiro de abertura e término das ligações telefônicas, o 
nome da empresa ou qualquer material freqüentemente utilizado para comparações 
posteriores. Em caso de usuários profissionais da voz falada, é essencial que tenham 

constância na produção da fala e, desta forma, podem ser realizados testes de 
diadococinesia, solicitando que o indivíduo repita sons selecionados até preencher uma 
tela do programa (média de 8”) e analisando a similaridade entre as diversas produções 
e entre os trechos inicial e final. Por exemplo, nos casos de paralisia unilateral de prega 
vocal, a diadococinesia laríngea (repetição de “a.a.a.a.a.a.a.a”) é bastante indicativa do 
tipo de fechamento glótico e um indicativo indireto de fadiga vocal, pois quanto mais 
preciso o início da emissão, maior o sucesso da fonoterapia; este teste também pode ser 

utilizado para acompanhamento de evolução do tratamento. Nos casos de disartrias 

flácidas ou espásticas, distonias ou quadros cerebelares, a diadococinesia de lábios 
(repetição seqüencial de “pa”), de ponta (repetição seqüencial de “ta”) e de dorso de 
língua (repetição seqüencial de “ka”) são de maior valor. Deve-se observar a força 
articulatória, que na disartria flácida estará reduzida e na espástica aumentada; a 
regularidade dos diversos segmentos, que estará alterada nas distonias; e a manutenção 
do ritmo, freqüentemente comprometido nas ataxias cerebelares. 

 

 
 
e. Se o objetivo é a correção de algum desvio articulatório, como a produção distorcida 
de “r” (como em “aro”) ou a distorção dos fricativos mediais (“s” e “z”), pode-se 

trabalhar com um modelo e repetir-se a produção do paciente até que a similaridade nas 
imagens seja conseguida, trabalhando-se também na repetição seqüencial de emissões, 
para fixar um padrão. 

 
7. O programa permite comparar duas gravações de datas distintas, quer sejam de um mesmo 
indivíduo (Comparar com arquivo...) ou ainda comparar com um modelo (Abrir modelo...), por 

exemplo, de um falante adulto masculino. Você pode criar uma série de modelos e deixá-los 

arquivados nessa pasta, como por exemplo, voz de menino e de menina, falante adulto 
masculino e feminino, falante idoso sem queixa vocal masculino e feminino. Nestes casos, abra 
o comando COMPARAÇÃO, na régua superior da tela e selecione a opção desejada. 
 
 
 

 

Exemplo de 
diadococinesia laríngea, 
vogal “a”, sendo que no 
trecho inicial, até quase 
3 segundos, há nítidas 
dificuldades de 
coaptação glóticas, 
superadas no trecho 
subseqüente, pós-
treinamento. 



 5 

                            
 

8. O FONO VIEW ainda permite diversos modos de visualização do arquivo. Por exemplo, a 

opção mais comum é trazer para a tela somente o espectrograma (traçado a), mas pode-se 
optar pelo traçado de deslocamento de freqüência (traçado b - observe como é nítido que foi 
feito um glissando ascendente e descendente), pelo traçado dos três primeiros formantes da 
vogal (traçado c), pelo traçado conjunto da freqüência fundamental e dos formantes da vogal 
(traçado d), ou ainda todas as opções ativadas (traçado e), o que deixa a imagem com muita 
informação, mas permite a observação dos registros de uma só vez.  Você pode selecionar o 
que lhe interessa para visualização. Lembre-se que a escala relacionada à freqüência do som 

complexo (harmônicos e formantes) está à esquerda, em preto, enquanto a escala relacionada 
à freqüência fundamental está à direita, em azul marinho, podendo variar de 70 Hz a 1200 Hz. 

      
   Traçado a   Traçado b 
 

 
 

Traçado c    Traçado d    Traçado e 
 
9. Perceba ainda que você pode facilmente modificar dois controles, o filtro de freqüências e o 

limite vertical das freqüências analisadas, mesmo enquanto registra uma emissão. Quanto ao 
filtro de freqüências, valores mais baixos, como 10 e 40 Hz são indicados para espectrogramas 
de faixa estreita (nos quais privilegia-se a observação dos harmônicos), já valores mais altos, 
como 300 Hz e 400 Hz são ideais para espectrogramas de faixa larga (que favorecem a análise 
dos formantes das vogais). Quanto ao limite vertical nas freqüências na tela do monitor, a 
escolha depende de seu interesse de análise: para a verificação das vogais, um limite superior 

de 2.756 Hz ou 5.512 Hz é indicado, pois privilegia a fundamental e os harmônicos; já para as 
consoantes, principalmente para as fricativas, os limites superiores devem ser estendidos para 

No exemplo comparamos o 
arquivo 1, de fala (contagem de 1 
a 10) com o arquivo 7 (mesmo 
material de fala), após um 
programa de aperfeiçoamento de 
voz e fala. Veja a melhoria no 
sinal de áudio e na precisão da 
imagem dos sons da fala.  
emissão. 
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7.350 Hz e 11.025 Hz, este último principalmente quando se trabalha com as fricativas mediais 
(“s” e “z”). 

 

10. Arquivos de outros sistemas de armazenamento podem ser importados para análise no 
FONO VIEW. Se quiser apenas transferir um arquivo para uma leitura rápida, na tela CLIENTE 
– ABRIR,  selecione a opção OUTROS ARQUIVOS. Se quiser fazer um registro completo dessa 
transferência, você também pode abrir a ficha de um novo cliente (Menu CLIENTE, opção 
NOVO) ou ainda abrir a pasta de um cliente já existente, ative ARQUIVOS, IMPORTAR UM 
ARQUIVO, localizando o trecho que quer transferir para o FONO VIEW e que será salvo na 

pasta indicada. 
 
 Finalmente, lembre-se de que a análise espectrográfica é descritiva e tão melhor será 
realizada quanto mais experiência o avaliador tiver. Portanto, abra o programa, posicione o 
microfone e treine com sua própria voz, fazendo traçados em sussurro, em voz fraca e forte, aguda 
e grave, fala e canto, repetição de sílabas com e sem precisão articulatória, para aprender a 
identificar a assinatura das diversas qualidades e sons da fala, dos instrumentos e ruídos 

ambientais. No caso particular do programa FONO VIEW, o manejo do sistema é extremamente 

simples e sua utilização proficiente pode ser adquirida com rapidez, representando uma ótima 
relação custo-benefício. A produção da voz e da fala, geralmente muito abstratas para o paciente, 
tornam-se concretas e facilmente modificáveis, com o apoio visual. 
  
 Aguardamos suas sugestões e estamos à disposição para auxiliá-lo a dominar o uso do 
programa e obter o que de melhor ele pode lhe oferecer. 

 
 Um grande abraço! 
 
 
  
 

 Dra Mara Behlau, equipe do CEV e da CTS Informática. 


