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RESUMO

Objetivos: Descrever os parâmetros acústicos do som da deglutição de 
indivíduos sem queixa e relacionar os parâmetros acústicos da deglutição (pico 
de frequência, pico de intensidade e duração) com sexo, volume e consistência 
dos alimentos. Material e Método: A amostra foi composta por 118 indivíduos
(58 homens e 60 mulheres) com idades entre 18 a 39 anos (média 27,29 anos), 
sem queixas com relação à deglutição e ausência de história pregressa ou 
atual de disfagia mecânica ou neurogênica, doenças neurológicas, traumas 
e/ou cirurgias em região de cabeça e pescoço e/ou alterações anatômicas da 
cavidade oral que influenciassem nas funções de fala e deglutição, além de 
alteração de pele na região cervical. Foi utilizado um microfone de ausculta 
cardíaca adaptado para captação dos sons da deglutição, posicionado na 
região cervical conectado a micro computador. Foram gravadas três 
deglutições de saliva, líquido (água) e pastoso (iogurte), sendo os dois últimos 
nos volumes de 1, 3, 5 e 10ml, no total de 27 deglutições por indivíduo. Os 
sons foram gravados e analisados pelo software de análise acústica Adobe 
Audition versão 15.0. Resultados: Os valores médios do pico de frequência, 
pico de intensidade e duração do som da deglutição nos homens foram 
respectivamente: 509,8191(Hz), -10,1211(dB) e 0,3976(s); os valores médios 
do pico de frequência, pico de intensidade e duração do som da deglutição nas 
mulheres foram respectivamente: 468,4373(Hz), -14,0142(dB) e 0,4150(s). 
Houve diferença estatística significante no parâmetro pico de intensidade do 
som da deglutição que foi maior nos homens que nas mulheres; e quando 
comparadas as consistências, a duração do som da deglutição do líquido foi 
maior que no pastoso para os volumes de 3, 5 e 10ml. Não houve diferença 
estatística na correlação da duração do som da deglutição com os volumes 
testados. Conclusões: Não houve diferença entre os picos de frequência e 
duração do som das deglutições de homens e mulheres. Houve aumento no 
pico de intensidade dos homens comparado às mulheres. Considerando o total 
da amostra, a duração do som da deglutição do líquido foi maior que o pastoso 
para os volumes de 3, 5 e 10ml. Houve aumento da duração do som da 
deglutição com o aumento dos volumes para consistência líquida, exceto com 
10ml.

Palavras-chave: 1. Deglutição; 2. Acústica; 3. Ausculta Cervical.
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Carvalho (2003), o sistema estomatognático é um 

conjunto anatomofisiológico composto por órgãos e tecidos diferentes cuja 

biologia e fisiopatologia são interdependentes. Douglas (1998) afirma que além 

da respiração, sucção, mastigação e fonoarticulação, a deglutição é 

considerada uma função clássica desse sistema que tem como objetivo 

garantir as necessidades nutricionais e de prazer do indivíduo.  

A deglutição possui três fases distintas: a fase oral ou voluntária pode 

ser subdividida em preparatória e oral propriamente dita, o que corresponde 

respectivamente à mastigação do alimento com posicionamento do mesmo na 

cavidade oral e pressão da língua contra o palato duro para direcionar o bolo 

em direção à faringe; a fase faríngea ou reflexa é responsável pela 

transferência do alimento ao esôfago; e, finalmente, a fase esofágica, a qual 

apresenta caráter inconsciente e involuntário e que se inicia com o relaxamento 

do esfíncter esofágico superior e segue no transporte do alimento até a entrada 

do estômago, por meio dos movimentos peristálticos. (Mourão, 2004). 

É na fase faríngea que ocorrem contração do palato mole resultando no 

fechamento velofaríngeo para proteção das vias aéreas superiores, contração 

faríngea para direcionar o bolo para o esôfago e a elevação e anteriorização 

laríngea com abaixamento da epiglote e adução das pregas vocais que, 

garantem a segurança das vias aéreas inferiores. Esse mecanismo ocorre de 

forma simultânea e coordenada sob o comando das vias aferentes dos pares 

cranianos V, VII, IX, X, XI e XII que levam o estímulo ao tronco cerebral (centro 

do controle da deglutição). (Douglas, 1998). Cichero e Murdoch (1998) indicam 
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que há sons que ocorrem durante a deglutição que podem contribuir para a 

detecção de alterações dessa função, as quais podem levar ao 

comprometimento da saúde pulmonar do indivíduo, como no caso das disfagias 

orofaríngeas. Acredita-se que os sons produzidos no ato da deglutição, em 

indivíduos não-disfágicos, sejam diferentes dos sons daqueles que apresentam 

disfagia. (Morinière et al. 2006). 

Com a finalidade de identificar a origem fisiológica desses sons, Cichero 

e Murdoch (1998) realizaram um estudo comparativo entre os sons da laringe e 

as teorias da propagação dos sons cardíacos. A laringe contém válvulas e 

bombas que produzem reverberações, gerando os sons da deglutição. Os sons 

cardíacos são propagados pela vibração de músculos e válvulas. Essa relação, 

ou nova teoria, denomina-se hipótese da analogia cardíaca. Porém, ainda não 

há dados suficientes na literatura que expliquem as causas dos sons da 

deglutição.  

Todavia, o uso da ausculta cervical tornou-se uma ferramenta importante 

e muito utilizada no diagnóstico e tratamento dos transtornos da deglutição, 

principalmente pelo caráter não invasivo dessa prática. Além disso, apresenta 

um custo relativamente baixo e boa acessibilidade. Esse fato impulsionou os 

estudos internacionais (Takahashi et al., 1994; Cichero e Murdoch, 2002b; 

Youmans e Stierwalt, 2005) que tiveram o objetivo de caracterizar o som da 

deglutição a partir do padrão de normalidade para em seguida, identificar os 

sons nas alterações dessa função. Algumas variáveis podem interferir na 

caracterização desses sons, como volume e consistência do alimento, duração 

da deglutição, idade e gênero do indivíduo.(Cichero e Murdoch, 2002b; 

Youmans e Stierwalt, 2005). 
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Quanto aos parâmetros acústicos, Guelfon (2009) define os conceitos de 

pico de frequência e pico de intensidade. A freqüência é obtida pelo número de 

ciclos numa certa unidade de tempo e pico de frequência corresponde ao ponto 

de maior amplitude da onda sonora, cuja unidade é hertz (Hz). Essa onda por 

sua vez, expressa uma magnitude ou potência do som que corresponde à 

intensidade, e sua unidade é chamada de decibel (dB). Portanto, o pico de 

intensidade corresponde à potência do pico de frequência ao harmônico 

correspondente. 

Para melhor compreensão dos parâmetros acústicos, vários 

pesquisadores lançam mão da transformada de Fourier. Esta tem a finalidade 

de decompor a frequência em tons puros. (Guelfon, 2009) 

Na literatura há uma grande variedade de instrumentos utilizados nas 

pesquisas para captação dos sons da deglutição. Kuhn (1995) descreve as 

características de tais instrumentos.  

- Acelerômetro: mede as vibrações de uma superfície e pode captar ampla 

faixa de frequência. Ele registra os sons da deglutição captando as vibrações 

da pele e, se em oposição a uma estrutura rígida, descarta os sons do 

ambiente.  

- Microfone de cavidade: é a junção de uma cabeça em sino do estetoscópio e 

um microfone em miniatura. Possui a vantagem de preservar as características 

da escuta captada pelo estetoscópio. Contudo, é mais sensível aos ruídos do 

ambiente e tem faixa de frequência limitada e desigual.  

- O Microfone gradiente ou microfone de eletro é considerado como um meio 

termo entre o acelerômetro e o microfone de cavidade. É envolto por uma 
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espuma reticulada e pode se fixar ao pescoço com uma fita dupla face. Capta 

os sons semelhantes à audição humana e o seu sistema é mais sensível aos 

ruídos ambientais, além da frequência ser limitada e desigual.  

- O Microfone de contato: coleta os sons diretos da superfície da epiderme sem 

interferência de ar ou outros materiais (caso estes estejam acoplados na 

superfície do microfone) e ruídos do ambiente. O autor considera-o ideal para 

pesquisa, no entanto, é de difícil fixação na pele por ser pesado quando 

comparado aos demais. 

É possível descrever as características visuais do som da deglutição por 

meio da análise perceptual dos registros gráficos das gravações. MacKaig 

(1999) descreve que existem basicamente três sons audíveis à ausculta 

cervical durante a deglutição de sujeitos não-disfágicos: dois cliques 

acompanhados de um sopro expiratório. O autor descreve os dois cliques como 

“burst” primário e secundário (explosão da deglutição), sendo o primeiro de 

menor intensidade. O autor ainda usa o termo estertor crepitante para 

descrever o ruído de frequências altas entre as duas explosões.  

Youmans e Stierwalt (2005) identificaram que som da deglutição possui 

uma faixa de frequência muito ampla, podendo variar de 0 a 5000Hz 

aproximadamente, porém, a média é de 2200Hz para a consistência pastosa. 

O mesmo estudo aponta frequência mais alta desse som em homens durante a 

ingestão de 5ml. O mesmo não aconteceu com os volumes de 10 e 15ml. 

Possivelmente isso acontece em virtude das diferenças anatômicas entre os 

gêneros. 
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A duração do sinal acústico da deglutição recebe influência da 

consistência do alimento. O líquido fino apresenta um sinal acústico mais curto 

quando comparado à consistência pastosa. A média da duração desse sinal 

em líquido engrossado é de 490 ms, enquanto no pastoso é de 530 ms. 

(Youmans e Stierwalt, 2005). 

Existem também diferenças significativas entre as idades e a duração da 

deglutição. Quanto maior a idade do indivíduo, maior a duração. Indivíduos 

acima de 65 anos apresentam deglutição mais lenta quando comparados a 

indivíduos menores de 45 anos. (Youmans e Stierwalt, 2005). 

Quanto à intensidade, a média é em torno de 43dB e independe do 

volume, idade ou gênero, um vez que o mecanismo de direcionamento do bolo 

alimentar na deglutição normal é forte e consistente. (Youmans e Stierwalt, 

2005) 

Diante das grandes variações de sons produzidos na laringe e da 

dificuldade em caracterizá-los, faz-se, pois, necessária a realização de mais 

pesquisas para que se estabeleça o comportamento acústico da deglutição 

normal. É a partir desses parâmetros que a ausculta cervical poderá ser 

utilizada com maior segurança no diagnóstico e tratamento das disfagias. 

(Cichero e Murdoch, 2002b) 

O presente estudo tem como objetivo descrever os parâmetros acústicos 

do som da deglutição normal (pico de frequência, pico de intensidade e 

duração) de indivíduos sem queixa e relacioná-los com o sexo, volume e 

consistência dos alimentos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Os primeiros estudos sobre a acústica da deglutição datam de 1965 

quando Lear et al. e Logan et al. (1967) descrevem o som da deglutição normal 

como um duplo clique, distintos, com duração variando entre 0,25 e 0,80 

segundos. 

Em 1997, Boiron et al. realizaram um estudo com objetivo de gravar e 

analisar o sinal da deglutição em indivíduos saudáveis. Participaram da 

pesquisa 97 adultos (36 homens e 57 mulheres), com idades variando entre 18 

a 26 anos, sem história de disfagia. O som foi captado por microfone dinâmico 

e gravado em fita cassete para posterior transcrição do sinal em tempo real e 

submissão à análise. Em um primeiro momento, cada participante ingeriu 

100ml de líquido e 100ml de iogurte respectivamente para estudo das 

características de deglutições sucessivas. Em seguida, foi estudada a duração 

de cada volume ofertado separadamente (3, 5, 8, 10, 15 e 20ml) nas duas 

consistências. Não houve diferença entre sexos e ocorreu aumento na duração 

dos volumes maiores (600ms para 5ml e 960m para 15 ml na consistência 

líquida). Na consistência pastosa a duração é menor quando comparada com o 

líquido. 

Preocupados em buscar dados mais objetivos e tentar demonstrar o 

quanto os sons da deglutição entre indivíduos normal e disfágicos são 

diferentes, Cichero e Murdoch (2002b) gravaram e analisaram deglutições de 

água com 5, 10 e 15ml em 59 indivíduos não disfágicos com idade de 18 a 60 

anos. Os autores realizaram análise acústica com base nos parâmetros de 

duração (s), frequência (Hz) e intensidade (dB). Consideraram como distintos 
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os sons claramente distinguidos dos demais sinais acústicos por meio de 

análise visual do sinal e acústica simultânea. Foi possível distinguir os sons em 

mais de 70% da amostra para todos os grupos (volume, sexo e idade) e em 

90% durante a deglutição com 15ml. Verificaram que a média de duração das 

deglutições foi de aproximadamente 0,4s, 43dB de intensidade e frequência de 

2200Hz. 

Em 2004, Lazareck e Moussavi realizaram um estudo com o objetivo de 

identificar as diferenças entre a deglutição normal e alterada. Participaram 26 

indivíduos, dos quais 15 compuseram o grupo controle (indivíduos com 

deglutição normal) e 11 eram pacientes disfágicos, contudo com dieta por via 

oral e pouco risco para broncoaspiração. Foram utilizadas as consistências 

semi-sólida, líquida espessada e líquida fina, todas com volume de 5ml. Os 

sinais acústicos foram captados por acelerômetro posicionados no pescoço 

sobre a região da traquéia e com videofluoroscopia (realizada apenas com três 

indivíduos saudáveis adultos e dois pacientes com complicações clínicas que 

pudessem levar à aspiração). O estudo avaliou a deglutição em dois 

momentos: abertura (início da apnéia até a explosão dos dois cliques, 

correspondendo ao som da deglutição) e transmissão (imediatamente após as 

explosões até a retomada da respiração). Identificaram que a média de 

duração do som da deglutição nos indivíduos com deglutição normal foi de 0,4s 

para alimento semi-sólido, 0,3s para líquido espessado e 0,4s para líquido fino. 

Observaram que os valores de pico de frequência variaram de 500-900Hz.  

Youmans e Stierwalt (2005) propuseram um estudo para caracterizar 

acusticamente os sinais da deglutição de diferentes consistências captados por 

um acelerômetro posicionado na região mediana da cartilagem cricóidea. 
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Compuseram a amostra 97 indivíduos adultos não-disfágicos, com idades entre 

vinte e 79 anos. Foram obtidas as seguintes médias dos parâmetros acústicos 

estudados: duração de 530ms, pico de intensidade de 60,82dB e pico de 

frequência de 400-600Hz para saliva e líquido. Foram realizadas as 

correlações entre todas as consistências estudadas e concluíram que: com o 

aumento da idade do sujeito, tanto o sinal do pico de intensidade quanto a 

duração da deglutição diminuiram; com o aumento da duração da deglutição a 

frequência do pico de intensidade diminuiu e a intensidade do pico 

aumentaram. Não houve diferenças entre os sexos. 

Um estudo para identificar os sons da deglutição utilizando-se Sonar 

Doppler foi proposto por Santos e Macedo (2006) com indivíduos entre 18 e 

cinquenta anos sem queixas de deglutição. Foi solicitado que os participantes 

deglutissem saliva, 10ml de água e 10ml de alimento pastoso com um intervalo 

de dois minutos entre cada deglutição. As médias de duração foram 1,33s p. 

Não houve diferenças estatisticamente significantes dos parâmetros entre os 

sexos. 

 Morinière et al. (2006) propuseram analisar a duração dos sons de 193 

deglutições captados por um microfone de eletro (com abrangência de 

frequência entre 50 a 18000Hz) em trinta voluntários (vinte homens e dez 

mulheres) sem história de disfagia. Os indivíduos foram orientados a deglutir 

10ml de suspensão de bário (50% de bário e 50% de água). Os pesquisadores 

mensuraram a duração total do som, o número dos componentes, a duração de 

cada componente e os respectivos intervalos. A média da duração total foi de 

710ms. Não houve diferenças estatisticamente significantes dos parâmetros 

entre os sexos. 
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Aboofazeli e Moussavi (2006) propõem um método para filtrar o som da 

deglutição separando-os dos sons respiratórios. Utilizaram um filtro de 

processo para decomposição-reconstrução de resoluções múltiplas para avaliar 

os registros de deglutições de 15 indivíduos não-disfágicos (12 crianças e três 

adultos saudáveis) e 11 crianças com paralisia cerebral com pouco risco de 

broncoaspiração. Avaliaram três diferentes consistências no volume de 5ml. O 

sinal do fluxo aéreo foi gravado com uma cânula nasal acoplada no 

pneumotógrafo e em um transdutor de pressão diferencial do tipo Valiyne. 

Verificaram que o sinal original pôde ser reconstruído sem erro. Os autores 

concluíram que esse método foi eficiente para detectar os limites da deglutição 

corretamente em 93%. Registraram valores máximos de frequência na faixa de 

2000Hz e duração de 0,5 a 1s.  

Em um estudo com objetivo de identificar os aspectos do som da 

deglutição normal e não-normal, Yadollahi e Moussavi (2007) pesquisaram 165 

sinais acústicos (130 normais – seis crianças e dois adultos; 35 não-normais – 

seis adultos jovens com paralisia cerebral ou tumor cerebral). Os sons de 5ml 

de líquido espessado foram gravados com um acelerômetro. Os sinais 

correspondentes a cada fase da deglutição (inicial, passagem do bolo e final) 

foram analisados separadamente. Em indivíduos com deglutição normal os 

resultados indicaram componentes de baixa e alta frequência no segmento 

inicial da deglutição (700Hz e 1400Hz respectivamente) enquanto, durante a 

transição do bolo, os componentes foram de média frequência (600-1200Hz).  

Em 2008, Almeida et al. propuseram analisar os sons das deglutições de 

118 crianças não-disfágicas (56 meninos e 62 meninas) com idades entre três 

e onze anos. Os pesquisadores utilizaram um microfone para captação dos 
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sons das deglutições com 5ml de líquido (suco) e pastoso (iogurte) e 

analisaram a duração em segundos. Foram gravadas três deglutições de cada 

consistência e estudada a de melhor captação do sinal acústico. A média da 

duração na deglutição do líquido foi de 0,73 segundos e 0,75 segundos para 

pastoso. Não foram observadas diferenças estatísticas entre as consistências, 

sexo e idade.  

O estudo de Reynolds et al. (2009) teve como objetivo identificar o som 

inicial da deglutição de adultos e comparar a estabilidade do sinal com a 

deglutição em crianças. Inicialmente, entre os adultos, compararam os sinais 

das deglutições com líquido, pastoso (purê) e sólido captados por microfone e 

acelerômetro . A amostra foi composta por vinte adultos saudáveis (dez 

homens e dez mulheres) com idades entre 26 e 59 anos. Os dados foram 

coletados e posteriormente comparados com resultados obtidos em pesquisa 

anterior com dois grupos de crianças prematuras de baixo risco (>36 e < 36 

semanas de idade gestacional). Na deglutição dos adultos houve diferenças na 

duração entre líquido e sólido. Com o aumento da consistência a duração é 

maior. (médias: líquido – 0.463s, pastoso – 0.467s e sólido – 0,600s). O índice 

de variação da estabilidade do sinal inicial da deglutição foi diferente entre o 

grupo de adultos e os prematuros menores de 36 semanas de idade 

gestacional, mas não houve diferenças quando comparado às crianças com 

idade gestacional maior que 36 semanas. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

 Este trabalho foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP (protocolo 0759/09) e da 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL. 

(protocolo 806) 

 Inicialmente foi realizado um estudo piloto com dez indivíduos: 

cinco homens e cinco mulheres, com idades entre 18 e 31 anos, para verificar 

a forma mais adequada de captação e gravação do som fisiológico da 

deglutição com o instrumento utilizado. Nesse momento foi possível verificar 

que não houve interferência de ruídos externos, portanto não foi necessária a 

realização da coleta dos dados em ambiente acusticamente tratado, mas em 

local com baixo nível de ruído. Foi observada adequada captação dos sons 

fisiológicos da deglutição, além dos sons da fala e respiração. 

Os participantes da pesquisa foram recrutados aleatoriamente no 

campus da UNCISAL na cidade de Maceió/AL, informados sobre todos os 

procedimentos a serem realizados e autorizaram a participação com a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. (anexo I) 

 Inicialmente foi realizada uma entrevista para preenchimento do 

questionário correspondente aos critérios de inclusão/exclusão. (anexo II) 

Foram incluídos nesse estudo 118 indivíduos com idades entre 18 a 39 anos, 

sem queixas com relação à deglutição e ausência de história pregressa ou 

atual de disfagia mecânica ou neurogênica, doenças neurológicas, traumas 

e/ou cirurgias em região de cabeça e pescoço e/ou alterações anatômicas da 
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cavidade oral que influenciassem nas funções de fala e deglutição, além de 

alteração de pele na região cervical.  

  Para a coleta da amostra utilizou-se um instrumento para captação do 

som da deglutição. Tal instrumento consistiu em um microfone de ausculta 

cardíaca (microfone de contato, modelo 92.200.70, nº de série 92-200-71 ), 

removido de um eletrofisiógrafo da marca E&M Physiograph. Possui forma 

circular com 3,5cm de diâmetro e 1cm de altura, adaptado com a substituição 

de um plug, próprio para entrada em micro computador. (Figura 1) 

 

Figura 1: Microfone de ausculta cardíaca adaptado. 

 

 O instrumento foi acoplado em um notebook. (modelo Vostro 1000 da 

marca Dell) Os sons foram gravados e analisados por meio do software de 

análise acústica Adobe Audition versão 1.5, disponível no Laboratório de 

Instrumentação e Acústica (LIA) da Faculdade de Fonoaudiologia de Alagoas.  

Com os indivíduos em posição sentada, foi realizada a limpeza da pele 

com álcool e algodão na região cervical a fim de retirar o excesso de gordura 

na pele para melhor captação do som. O diafragma do microfone foi 

posicionado na região lateral da traquéia imediatamente inferior à cartilagem 
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cricóidea, (Takahashi et al. , 1994) localizado por palpação pela pesquisadora. 

O participante foi orientado a segurá-lo fazendo uma discreta pressão, de 

forma que não alterasse o posicionamento da laringe, para captação do som. 

Os indivíduos foram orientados a evitarem a produção de outros ruídos como 

pigarro, fala ou tosse durante a coleta da amostra. (figura 2) 

 

 

Figura 2: Exemplo do posicionamento do microfone na região cervical e postura da 
cabeça durante as deglutições. 

 

Foi solicitado a cada participante para acumular uma quantidade de 

saliva suficiente para deglutição e repetir o procedimento mais duas vezes. Em 

seguida foi ofertada a consistência líquida (água) com volumes mensurados em 

seringa descartável de 20ml e colocado em copo descartável para que o 

próprio participante o levasse à boca e deglutisse com a cabeça em posição 

ereta. Foram gravadas três deglutições de cada volume: 1ml, 3ml, 5ml e 10ml. 

O mesmo procedimento foi realizado para gravação das deglutições com 

consistência pastosa (iogurte da marca “chambinho “ produzido pela Nestlè, 

com consistência semelhante ao pudim). (figura 3) 


