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Figura 3: Micro computador e materiais utilizados para coleta. 

 

Cada indivíduo fez um total de 27 deglutições de acordo com a seguinte 

sequência não randomizada: 

- três deglutições de saliva; 

- três deglutições de cada consistência: 1ml, 3ml, 5ml e 10ml de água; 

- três deglutições de cada consistência: 1ml, 3ml, 5ml e 10ml de iogurte 

pastoso. 

Foi realizada inspeção visual e auditiva das gravações de forma 

simultânea pela pesquisadora, a fim de identificar e eliminar registros de ruídos 

respiratórios ocorridos antes ou após as deglutições, bem como deglutições 

reflexas ocorridas nos intervalos das ofertas. Foram analisados 3186 registros 

de deglutições. 

Com relação à análise dos dados, foram estudados os valores médios 

do pico de frequência (Hz), pico de intensidade (dB) e duração (s), das três 

deglutições realizadas por cada indivíduo, em virtude das deglutições 
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apresentarem variações nos registros dos sinais gráficos, mesmo com volumes 

e consistências controlados. 

Os picos de frequência e picos de intensidade foram obtidos por meio da 

conversão do sinal gráfico através da transformada de Fourier, realizadas pelo 

software de análise acústica. A decomposição da frequência foi realizada a 

cada 43Hz por ser a forma mais sensível utilizada pelo software para o estudo 

desse parâmtero.  

As medidas de duração foram obtidas por meio da mensuração do sinal 

gráfico iniciado imediatamente com a marcação do início do primeiro clique até 

imediatamente antes do início do “burst” respiratório (correspondente ao som 

da expiração). (figura4)  

 

Figura 4: Registro da gravação e mensuração da duração da deglutição de saliva. No 

exemplo, a duração da segunda deglutição foi de 0,262s. 
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Todos os dados foram tabulados em planilha eletrônica (Excel versão 

2007). Foram identificados os cinco primeiros harmônicos e considerado o 

primeiro harmônico como referência para os valores de frequência. 

Posteriormente os dados foram inseridos no software SPSS versão 16.0. para 

análise. 

Os resultados foram submetidos a tratamento estatístico utilizando-se 

análise descritiva e testes analíticos de comparação Mann-Whitnney.U* e de 

correlação bivariada com grau de relacionamento linear por meio do coeficiente 

de Pearson, considerando-se o nível de significância de 95% com valor de P < 

0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

A amostra foi calculada estatisticamente utilizando-se o cálculo de média 

para população infinita. Foi composta por 118 indivíduos: 58 homens e 60 

mulheres, com idades de 18 a 39 anos com média de 27,29 anos. A média de 

idade dos homens foi de 27,44 anos (DP = 5,4) e das mulheres de 27,15 anos 

(DP = 5,1). 

Tabela 1: Distribuição da amostra por faixa etária 

 Homens  Mulheres 

18 – 29 anos 

30 – 39 anos 

37 

21 

 44 

16 

 

A tabela 2 corresponde aos valores médios e respectivos desvios-

padrão dos parâmetros acústicos das deglutições da amostra total. 
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Tabela 2: Valores médios e respectivos desvios-padrão dos picos de frequência (Hz), pico de 

intensidade (dB) e duração (s) das deglutições por consistências e volumes da amostra total 

Consistências 
e Volumes 

Pico de 
Frequência 

(Hz) 

 Pico de 
Intensidade 

(dB) 

 Duração 
 (s) 

 

 Média DP Média DP Média DP 

Saliva 383,8192 317,59014 -13,6044 12,43073 0,40515 ,19122 

Líquido 1ml 403,7507 322,45634 -12,204 12,53370 0,4176 ,15884 

Líquido 3ml 423,3495 322,63373 -11,0675 12,75604 0,4304 ,17423 

Líquido 5ml 376,4072 315,95868 -10,8664 11,78072 0,4717 ,18615 

Líquido 10ml 395,0965 315,61883 -10,4075 11,37377 0,42815 ,18029 

Pastoso 1ml 373,4371 318,48273 -11,4183 11,37021 0,41295 ,18202 

Pastoso 3ml 383,8324 328,74063 -12,014 12,20015 0,37875 ,19030 

Pastoso 5ml 420,8324 322,08510 -12,4629 11,80577 0,4138 ,18567 

Pastoso 10ml 397,5692 324,88314 -12,7766 12,49006 0,3764 ,17373 

 

 

As tabelas 3,4,e 5 correspondem aos valores médios e respectivos 

desvios-padrão de pico de frequência, pico de intensidade e duração da 

deglutição nos homens nas consistências e volumes estudados 

respectivamente.  
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Tabela 3: Valores médios e respectivos desvios-padrão do pico frequência (Hz) da deglutição 
em relação ao sexo masculino por consistências e volumes. 

Consistências e  
Volumes 

Picos de Frequência     

 Média Mediana DP Min Max 

Saliva 540,2874 301,4600 285,19891 43,07 4048,24 

Líquido 1ml 515,9685 344,5300 336,35635 43,07 2713,18 

Líquido 3ml 371,9377 215,3300 328,96618 43,07 3186,91 

Líquido 5ml 471,2458 301,4600 310,89525 43,07 2885,45 

Líquido 10ml 465,2476 301,4600 331,64498 43,07 2540,92 

Pastoso 1ml 473,7308 344,5300 330,79047 43,07 1808,79 

Pastoso 3ml 578,7861 301,4600 309,28040 43,07 3789,84 

Pastoso 5ml 517,6256 258,4000 292,72695 43,07 3832,91 

Pastoso 10ml 651,8686 301,4600 338,41225 43,07 4392,77 

 

Tabela 4: Valores médios e respectivos desvios-padrão do pico de intensidade (dB) da 
deglutição em relação ao sexo masculino por consistências e volumes. 

Consistências e  
Volumes 

Picos de Intensidade     

 Média Mediana DP Min Max 

Saliva -10,0505 -7,2450 11,39610 -48,41 -,10 

Líquido 1ml -8,4885 -7,2050 7,99545 -41,78 -,01 

Líquido 3ml -9,8991 -7,0600 11,79954 -46,60 -,07 

Líquido 5ml -8,7265 -6,5800 10,72688 -44,33 -,01 

Líquido 10ml -8,9188 -7,3150 9,59094 -44,33 -,09 

Pastoso 1ml -9,8444 -7,4950 10,10112 -42,89 -,08 

Pastoso 3ml -10,3914 -7,5150 10,90558 -43,80 ,00 

Pastoso 5ml -10,5731 -7,200 10,52785 -41,34 -,67 

Pastoso 10ml -9,3608 -7,3250 9,90928 -45,23 -,09 
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Tabela 5: Valores médios e respectivos desvios-padrão da duração (s) da deglutição em 
relação ao sexo masculino por consistências e volumes. 

Consistências e  
Volumes 

Duração     

 Média Mediana DP Min Max 

Saliva ,3712 ,3350 ,17853 ,10 ,95 

Líquido 1ml ,4133 ,3950 ,17564 ,17 ,82 

Líquido 3ml ,4091 ,3750 ,15801 ,14 ,89 

Líquido 5ml ,4506 ,4200 ,18686 ,13 ,93 

Líquido 10ml ,4539 ,4200 ,19217 ,06 ,95 

Pastoso 1ml ,3906 ,3600 ,21253 ,08 ,93 

Pastoso 3ml ,3636 ,3400 ,20148 ,05 1,16 

Pastoso 5ml ,4052 ,3950 ,19988 ,12 ,83 

Pastoso 10ml ,3715 ,3400 ,18439 ,08 1,09 

 

As tabelas 6,7,e 8 também correspondem aos valores médios e 

respectivos desvios-padrão do pico de frequência, pico de intensidade e 

duração da deglutição, agora nas mulheres, nas consistências e volumes 

testados respectivamente.  
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Tabela 6: Valores médios e respectivos desvios-padrão do pico de frequência (Hz) da 
deglutição em relação ao sexo feminino por consistências e volumes. 

Consistências e  
Volumes 

Picos de Frequência     

 Média Mediana DP Min Max 

Saliva 426,7482 301,4600 313,63765 43,07 1248,93 

Líquido 1ml 580,9900 301,4600 333,22134 43,07 6546,09 

Líquido 3ml 426,2844 215,3300 320,02633 43,07 2670,12 

Líquido 5ml 452,5753 258,4000 321,59595 43,07 3789,84 

Líquido 10ml 606,0627 258,4000 297,18664 43,07 9862,21 

Pastoso 1ml 462,5928 258,4000 308,97290 43,07 4220,51 

Pastoso 3ml 360,4826 215,3300 350,01115 43,07 2799,32 

Pastoso 5ml 415,0716 301,4600 356,87650 43,07 1,81856 

Pastoso 10ml 488,0865 366,0650 305,24093 43,07 1808,79 

 

Tabela 7: Valores médios e respectivos desvios-padrão do pico de intensidade (dB) da 
deglutição em relação ao sexo feminino por consistências e volumes. 

Consistências e  
Volumes 

Picos de Intensidade     

 Média Mediana DP Min Max 

Saliva -17,1582 -7,9750 16,31558 -41,94 -,08 

Líquido 1ml -15,9194 -7,6100 15,23559 -45,72 -,72 

Líquido 3ml -12,2359 -7,2900 12,95117 -44,92 -,01 

Líquido 5ml -13,0063 -7,7900 12,37686 -41,04 -,07 

Líquido 10ml -11,8962 -7,4500 12,35571 -40,35 ,01 

Pastoso 1ml -12,9921 -7,6350 12,55235 -44,60 -,10 

Pastoso 3ml -13,6365 -7,4300 12,89389 -40,12 -,66 

Pastoso 5ml -14,3526 -7,7200 13,77696 -45,82 -,09 

Pastoso 10ml -16,1924 -8,0050 15,40769 -56,16 -,09 

 

 

Tabela 8: Valores médios e respectivos desvios-padrão da duração (s) da deglutição em 
relação ao sexo feminino por consistências e volumes. 
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Consistências e  
Volumes 

Duração     

 Média Mediana DP Min Max 

Saliva ,4391 ,4050 ,20356 ,12 ,78 

Líquido 1ml ,4219 ,4200 ,13439 ,16 ,76 

Líquido 3ml ,4517 ,4500 ,18058 ,15 1,02 

Líquido 5ml ,4928 ,4400 ,20014 ,19 1,01 

Líquido 10ml ,4024 ,3700  ,16080 ,11 ,76 

Pastoso 1ml ,4353 ,4350 ,16246 ,05 ,82 

Pastoso 3ml ,3939 ,3600 ,18447 ,12 ,94 

Pastoso 5ml ,4224 ,4250 ,18107 ,15 ,99 

Pastoso 10ml ,3813 ,3650 ,17208 ,08 1,01 

 

Por meio do teste Mann-Whitnney U*, foi identificada significância 

estatística no parâmetro intensidade quando comparados os sexos, 

considerando todas as consistências e volumes testados (p<0,000). A 

intensidade do som da deglutição foi maior nos homens do que nas mulheres 

conforme demonstra a tabela 9. 

Tabela 9: Comparação dos parâmetros acústicos entre homens e mulheres, considerando 
todos os volumes e consistências testados 

 Homens  Mulheres   

 Média DP Média DP p-valor 

Frequência (Hz) 383,9192 317,5901 403,7507 322,4563 ,211 

Intensidade (dB) -10,1211 10,87662 -14,0142 13,77744 ,000* 

Duração (ms) ,3976 ,18854 ,4150 ,17738 ,51 

 

A seguir, seguem os resultados das comparações realizadas dos 

parâmetros de pico de frequência, pico de intensidade e duração dos sons da 
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deglutição entre os mesmos volumes nas consistências líquida e pastosa, 

apresentados nas tabelas 10, 11 e 12 respectivamente. Não foi realizada a 

comparação com a saliva uma vez que não há como controlar o volume 

deglutido. Para obtenção desses resultados o teste utilizado foi o Mann-

Whitnney U*. 

Tabela 10: Comparação dos picos de frequência (Hz) da deglutição por consistência e volume 
de homens e mulheres 

Consistências  
Volumes 

Picos de 
Frequência 

(Hz) 

  

 Média DP p-valor 

Saliva 483,5178 677,95053  

Líquido 1ml 548,4793 782,32519 0,439 

Pastoso 1ml 468,1618 542,12251 

Líquido 3ml 399,1111 508,44285 0,596 

Pastoso 3ml 469,6344 665,12575 

Líquido 5ml 461,9106 680,81534 0,459 

Pastoso 5ml 466,3486 604,51211 

Líquido 10ml 535,6552 1010,02076 0,077 

Pastoso 10ml 569,9776 716,92592 

 

Observa-se que não houve significância entre os picos frequência dos 

volumes deglutidos. Apenas um valor aproximado (p<0,077), quando 

comparados 10ml de líquido e pastoso, mas sem força estatística para afirmar 

que o pico de frequência de 10ml de pastoso é maior que o mesmo volume na 

consistência líquida. 

Tabela 11: Comparação do pico de intensidade (dB) da deglutição por consistência e volume 
de homens e mulheres 

 



36 

 

Consistências e  
Volumes 

Intensidade (dB)   

 Média DP p-valor 

Saliva -13,6043 12,43073  

Líquido 1ml -12,2039 12,53370  

0,581 Pastoso 1ml -11,4182 11,37021 

Líquido 3ml -11,0675 12,75604  

0,174 Pastoso 3ml -12,0139 12,20015 

Líquido 5ml -10,8664 11,78072  

0,465 Pastoso 5ml -12,4628 11,80577 

Líquido 10ml -10,4075 11,37377  

0,126 Pastoso 10ml -12,7766 12,49006 

 

 A tabela 11 não apresenta resultados com significância estatística 

quanto à intensidade do som da deglutição, quando considerado o total da 

amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12: Comparação da duração (s) da deglutição por consistência e volume de homens e 
mulheres 
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Consistências e  
Volumes 

Duração (s)   

 Média DP p-valor 

Saliva ,4051 ,19122  

Líquido 1ml ,4176 ,15884  

0,973 Pastoso 1ml ,4304 ,18202 

Líquido 3ml ,4717 ,17423  

0,001* Pastoso 3ml ,4281 ,19030 

Líquido 5ml ,4129 ,18615  

0,049* Pastoso 5ml ,3787 ,18567 

Líquido 10ml ,4138 ,18029  

0,002* Pastoso 10ml ,3764 ,17373 

 
Houve significância estatística a partir dos valores de 3, 5 e 10ml quando 

comparadas as consistências líquida e pastosa. Observa-se que os valores da 

duração das deglutições do líquido são maiores que a deglutição da 

consistência pastosa, exceto quando comparados 1ml de líquido com 1ml de 

pastoso. Contudo, não houve diferença estatística significante nessa 

comparação. 

Conforme demonstrado na tabela 13, ocorre um discreto aumento da 

duração na consistência líquida nos volumes de 1ml, 3ml e 5ml, exceto com o 

volume de 10ml. Foi utilizado o teste de correlação bivariada de grau de 

relacionamento linear por meio do coeficiente de Pearson que revelou 

significância estatística muito fraca na consistência líquida. Não houve 

significância estatística na consistência pastosa. 

 

 

Tabela13: Correlação da duração (s) da deglutição com o aumento do volume por consistência 
de homens e mulheres 
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Consistências e  
Volumes 

Duração 
 (s) 

   

 Média DP p-valor r-valor 

Líquido 1ml ,4176 ,15884  
 

0,020* 

 
 

0,108 Líquido 3ml ,4304 ,17423 

Líquido 5ml ,4717 ,18615 

Líquido 10ml ,4281 ,18029 

Pastoso 1ml ,4129 ,18202  
 

0,618 

 
 

-0,23 Pastoso 3ml ,3787 ,19030 

Pastoso 5ml ,4138 ,18567 

Pastoso 10ml ,3764 ,17373 
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5. DISCUSSÃO 

 

O estetoscópio de ausculta cardíaca foi indicado como um bom 

instrumento para captação dos sons da deglutição por Hamlet et al. (1994) por 

abranger uma faixa que varia de 100-3000Hz. Os instrumentos identificados 

como melhores foram da marca Littman Cardiology II e Hewlett-Packard 

Rappaport-Sprague por captarem sons de baixa, média e alta frequência. Para 

o presente estudo foi utilizado um microfone de ausculta cardíaca adaptado 

com faixa de frequência de 5Hz a >10000Hz, com pico de melhor resposta 

para frequência de 950Hz, correspondendo àqueles sugeridos pelos autores 

citados. Zenner et al. (1995), em estudo realizado com cinquenta indivíduos 

disfágicos crônicos, também defendem o uso da ausculta cervical como 

instrumento de suporte para identificação de sinais de penetração/aspiração 

traqueal. 

O microfone de contato utilizado na presente pesquisa foi posicionado 

no bordo lateral da traquéia, imediatamente inferior à cartilagem cricóidea, 

considerado como ponto ótimo por Takahashi et al. (1994). Os autores 

pesquisaram o melhor ponto para ausculta cervical utilizando um acelerômetro 

e não constataram diferenças com significância estatística entre homens e 

mulheres, mesmo diante às diferenças anatômicas entre os sexos. Outros 

estudos adotaram o mesmo ponto da região cervical para posicionamento do 

instrumento utilizado para captação dos sons da deglutição, a exemplo de 

Cichero e Murdoch (2002b), Lazareck e Moussavi (2004), Youmans e Stierwalt 

(2005) e Morinière et al. (2006). 
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O presente estudo considerou a média das três deglutições realizadas 

pelos indivíduos para cada consistência e volume deglutido com o objetivo de 

estudar as variações do padrão da deglutição normal, metodologia semelhante 

à adotada na pesquisa de Youmans e Stierwalt (2005). Porém, a maioria dos 

estudos considerou apenas as deglutições com melhor sinal gráfico, a exemplo 

da metodologia utilizada por Cichero e Murdoch (2002b). 

A faixa etária dos indivíduos que compuseram a amostra nesse estudo 

foi de 18 a 39 anos, com média de 27,29 anos.  Os indivíduos com menos de 

18 anos e os de sessenta anos ou mais foram excluídos da amostra a fim de 

evitar que, possíveis diferenças, tanto no crescimento como do processo 

natural de envelhecimento, pudessem interferir nos parâmetros acústicos 

estudados.  

A pesquisa de Cichero e Murdoch (2002a) estudou o comportamento da 

deglutição em adultos jovens e idosos. Descreveram que o grupo de adultos 

apresentou o mesmo padrão do som da deglutição, diferindo do grupo de 

idosos. Conseguiram distinguir por meio de análise perceptivo-auditiva os sons 

da deglutição de adultos e idosos em 90% da amostra quando deglutidos 15ml 

de líquido.  

Já o estudo de Almeida et al. (2008), que pesquisaram os sons da 

deglutição com crianças de três a 11 anos, não houve nenhuma diferença 

estatística entre as variáveis, consistência do alimento e sexo nessa faixa 

etária. 

Borr et al. (2007), realizaram um estudo dos sons da deglutição 

captados por estetoscópio, gravados e analisados em software acústico e não 
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encontraram diferenças entre o grupo jovem (média 30,9 anos), enquanto o 

grupo de idosos (média 76,2 anos) apresentou maior duração do período de 

apnéia durante a deglutição.  

Em nenhum dos trabalhos pesquisados os sons da deglutição foram 

gravados com os volumes e consistências aqui proposto (deglutições de saliva, 

1, 3, 5 e 10ml de líquido e pastoso). Os volumes foram determinados com base 

nos protocolos utilizados nos exames de videofluoroscopia dinâmica da 

deglutição para que, em pesquisas futuras, tenham-se parâmetros da 

normalidade e possíveis comparações com deglutições de indivíduos 

disfágicos. A consistência sólida não foi utilizada tendo em vista a dificuldade 

no controle do volume do alimento, bem como nas modificações sofridas no 

processo de preparação do bolo durante a mastigação, interferindo na 

consistência final.  

Foram obtidos os valores médios do pico de frequência considerando 

homens e mulheres como mostra a tabela dois. Observaram-se valores muito 

semelhantes, apesar dos volumes e consistências serem diferentes. Porém, 

como a presente pesquisa identificou os picos de frequência para relacionar de 

maneira mais objetiva o som da deglutição com as variáveis estudadas, e 

desconsiderou os sons referentes à respiração, esperava-se encontrar valores 

semelhantes aos aqui descritos, concordando o estudo de Lazareck e 

Moussavi (2004). Os autores apontam valores médios de pico de frequência 

variando de 400-600Hz para deglutição de saliva ou líquido. Esses valores de 

média de pico de frequência também foram encontrados no estudo de 

Youmans e Stierwalt (2005) que avaliaram as consistências de purê 

(610,13Hz), Mel (620,45Hz), líquido (587,43Hz) e sólido (528,27Hz). 
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Cichero e Murdoch (2002b) analisaram os sons da deglutição com 5, 10 

e 15ml de água e consideraram que houve poucas variações no domínio da 

frequência. Obtiveram os seguintes valores de média: 2297Hz para as 

mulheres; para os homens os valores foram de 2635 para 5ml, 2123Hz com 

10ml e 2088Hz para 15ml de líquido. Esses valores são maiores do que os 

encontrados no presente estudo, provavelmente porque, além de considerarem 

ruídos respiratórios (presentes antes e após o período de apnéia da 

deglutição), os autores estudaram a faixa ampla de frequência e não valores de 

pico. Identificaram ainda diferenças estatísticas nas deglutições entre os 

homens e não entre as mulheres.  

Se comparados os valores máximos de pico de frequência encontrados 

no presente estudo, (como mostram as tabelas três e seis para homens e 

mulheres respectivamente) com a literatura, encontra-se grande variação, 

principalmente considerando a consistência líquida. Youmans e Stierwalt 

(2005) encontraram 4669,75Hz como maior pico de frequência para 

consistência líquida, enquanto o valor máximo de frequência aqui encontrado 

foi de 9862,21Hz na deglutição de 10ml de líquido nas mulheres. Essa 

diferença pode ser justificada pelo fato da pesquisa de Youmans e Stierwalt 

(2005) não apresentar resultados considerando os diferentes volumes testados 

e por não fazer a separação por sexo, como foi realizado pela presente 

pesquisa. Os diferentes resultados encontrados na literatura podem ser 

justificados pelos diversos tipos de metodologias e pelas diferentes formas na 

apresentação dos resultados, dificultando assim o confronto entre os achados. 

Quando realizada a comparação do pico de frequência entre os sexos, 

não foi encontrada diferença estatística significante (p=0,211), apesar de 
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existirem diferenças anatômicas de região cervical (local de posicionamento do 

instrumento para captação dos sons da deglutição) entre homens e mulheres.  

Apenas quando comparados os picos de frequência com as 

consistências deglutidas, observou-se um valor aproximado à significância 

(p=0,077) para o volume de 10ml, porém sem força estatística para sugerir 

alguma relação. Já o estudo de Youmans e Stierwalt (2005) revelou uma 

correlação significante do pico de frequência entre consistências líquida, purê e 

mel, avaliadas no estudo. Contudo, os autores consideraram todos os volumes 

avaliados, o que torna difícil encontrar a justificativa para as diferenças 

encontradas entre os estudos.  

Quanto ao parâmetro pico de intensidade, os valores encontrados nesse 

estudo variaram entre -17,1582dB (saliva nas mulheres) a -10,5731dB (3ml de 

pastoso nos homens). Poucas são as pesquisas envolvendo essa variável. 

Dois estudos fizeram análises descritivas e correlações com a intensidade. 

Cichero e Murdoch (2002b) apontam um valor médio de 43,25dB considerando 

todas as consistências pesquisadas (5, 10 e 15ml de líquido). Youmans e 

Stierwalt (2005) descrevem as médias encontradas: 60,82dB (purê), 60,90dB 

(mel), 60,70dB (líquido) e 60,84(sólido).  

Na literatura pesquisada, nenhum dos valores de pico de intensidade foi 

negativo. Essa diferença pode ser explicada pelas diferentes formas de análise 

do som. Na presente pesquisa, o método de análise da intensidade do som da 

deglutição realizada pelo software de análise acústica utiliza valores negativos. 

Buscou-se identificar a intensidade que correspondesse ao pico de frequência 

do som estudado.  
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Houve diferença estatística significante quando comparadas as 

intensidades entre os sexos. A intensidade da deglutição nos homens foi maior 

que nas mulheres para todas as consistências e volumes testados (p=0,000) 

como mostram as tabelas quatro, sete e nove. Como o som da deglutição é 

consequência do movimento realizado pela laringe para proteção das vias 

aéreas, fica evidente que as diferenças anatômicas entre os sexos contribuíram 

para que a intensidade do som fosse maior nos homens, uma vez que a 

estrutura da laringe do homem é maior.  

Os achados do presente estudo diferem de Cichero e Murdoch (2002b) e 

Youmans e Stierwalt (2005). Essa discordância pode estar relacionada com o 

tipo do instrumento utilizado pelos pesquisadores para captação dos sons da 

deglutição (microfone de eletro e acelerômetro respectivamente) e com a 

composição da amostra no que se refere à faixa etária. Ambos os estudos 

incluíram indivíduos com mais de sessenta anos. Sabendo-se que a deglutição 

de idosos é mais lenta e de menor intensidade quando compradas com adultos 

jovens, os autores não puderam identificar o aumento da intensidade na 

deglutição dos homens. Cichero e Murdoch (2002a), em estudo anterior, 

ressaltam que há diferenças entre os instrumentos de captação dos sons da 

deglutição. Consideraram o acelerômetro melhor que o microfone de eletro 

para auscultar os sons estudados. Os autores não fizeram comparações com 

microfone de contato, instrumento utilizado nessa pesquisa, específico para 

captação de sons fisiológicos.  

A presente pesquisa não encontrou significância estatística quando 

comparados os picos de intensidade com a consistência e volume, ou seja, não 

foi possível afirmar que a intensidade aumenta ou diminui com diferentes tipos 
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de bolos. Esses dados corroboram com os achados de Cichero e Murdoch 

(2002b). Já nos resultados obtidos por Youmans e Stierwalt (2005) houve 

correlação significante entre as consistências purê e mel, líquido e sólido e 

concluíram: se indivíduo apresenta um pico de intensidade alto para uma 

consistência, tende a manter o mesmo padrão para outras consistências. A 

justificativa para as diferenças entre o presente estudo e a literatura 

pesquisada pode estar relacionada com o fato de que foram avaliadas 

consistências diferentes por Youmans e Stierwalt (2005) (purê, mel e sólido).  

A duração dos sons da deglutição foi o parâmetro acústico mais 

estudado, talvez por ser a variável com maior influência e significância 

estatística. Contudo, os estudos apresentam uma grande variedade na 

metodologia para mensurar o som da deglutição. 

 As diversas formas adotadas para mensuração da deglutição 

encontradas na literatura, ora utilizando-se o tempo da apnéia, considerando 

ruídos respiratórios ou a duração das duas principais explosões, utilizada no 

presente trabalho, dificultam a identificação de valores mais precisos e 

universais para determinação do parâmetro de normalidade da duração dos 

sons da deglutição. Essa constatação reforça a necessidade de normatizar a 

metodologia das pesquisas em todos os parâmetros estudados. 

Os estudos cujos valores assemelharam-se ao presente estudo, também 

mensuraram a duração da deglutição considerando especificamente os sons 

referentes às duas principais explosões. Lear (1965) e Logan (1967) 

encontraram valores médios das durações entre 0,25 a 0,8 segundos para 

deglutição de líquido. Cichero e Murdoch (2002b) e Youmans e Stierwalt 
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(2005), por também terem considerado em seus estudos a duração total do 

som da deglutição, exceto os ruídos respiratórios, encontraram valores mais 

próximos nessa pesquisa: 0,4s e 530ms respectivamente. Aboofazeli e 

Moussavi (2006) encontraram valores de duração variando entre 0,5 segundos 

a 1 segundo durante a deglutição de 5ml de líquido. Os autores também 

consideraram a duração total do som da deglutição. No presente trabalho 

foram obtidos valores de duração dos sons da deglutição dentro dessa faixa. 

Para saliva, a média ficou em 0,40515s; o líquido variou de 0,4176s a 0,4717s; 

com pastoso a duração variou entre 0,3764s a 0,4138s, considerando todos os 

volumes e consistência testados em homens e mulheres.  

Perlman (2000) registrou médias maiores, pois estudou a duração do 

período de apnéia: 5ml de líquido – 788ms, 10ml de líquido – 914ms e 5ml de 

pastoso – 742ms. McKaig (1999) encontrou média de 1179ms para deglutição 

de 10ml de líquido. Patatas (2009), com metodologia semelhante ao estudo 

anterior, descreveu médias das apnéias da deglutição de 1174ms, 1436ms e 

1531ms para saliva, 5ml e 10 ml de água respectivamente. Ambos os autores 

chamam a atenção para a importância da razão entre o tempo total da apnéia 

(T) e o intervalo (dA) entre os dois cliques  (ou explosões) da deglutição. Se a 

razão (T/dA) for igual ou próximo a um, as chances de broncoaspiração 

aumentariam.   

As médias de duração obtidas no estudo de Boiron et al. (1997) foram 

de 600ms para 5ml e 960ms para 15 ml na consistência líquida. O estudo de 

Klahn e Perlman (1999) buscou a relação temporal entre a respiração e o 

período de apnéia por meio de um pneumotacógrafo, porém identificaram que, 

a duração do período de apnéia da deglutição foi de 0,75s aproximando-se dos 
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valores de duração do estudo anterior. Em 2006, Santos e Macedo utilizaram o 

Sonar-Doppler para estudar o comportamento da deglutição em indivíduos 

normais e encontraram valores superiores aos achados no presente estudo. 

Foram obtidas médias de duração de 1,33s para saliva, 1,67s para líquido e 

1,85s para consistência pastosa. Pode-se perceber, portanto que no parâmetro 

duração, os valores também sofrem uma grande variação quando os 

instrumentos utilizados para captação dos sons da deglutição são muito 

distintos. Outro estudo com médias maiores de duração foi o de Lazareck e 

Moussavi (2004): 790ms a 880ms para 5ml. A amostra, além de reduzida (10 

indivíduos com deglutição normal) incluiu crianças e adultos com idades entre 

três e 54 anos, fato que não permite comparação com o presente estudo que 

controlou a faixa etária analisando apenas indivíduos adultos com idade de 18 

a 39 anos, num total de 118 participantes, por entender que pode existir uma 

grande variabilidade nos parâmetros acústicos da deglutição normal em 

pessoas de diferentes idades.  

Outros estudos indicam que a idade interfere na duração dos sons da 

deglutição quando comparadas diferentes faixas etária como mostram Borr et 

al. (2007) e Reynolds et al. (2009). Borr et al. (2007) identificaram que a 

duração da deglutição foi maior em quase 1s no grupo de idosos quando 

comparados com jovens na deglutição de 10ml de líquido (1,18s nos jovens e 

1,77s nos idosos). Já o estudo de Reynolds et al. (2009) comparou a duração 

da deglutição de adultos e crianças prematuras. Verificaram que a duração foi 

maior no grupo de adultos do que em crianças prematuras com idade 

gestacional abaixo de 36 semanas. Comparando os adultos com o grupo de 
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prematuros com idade gestacional maior ou igual a 36 semanas, a duração da 

deglutição foi semelhante. 

Quando comparadas as médias de duração das deglutições entre 

homens e mulheres não foi encontrada diferença estatística significante, 

concordando com os estudos de Boiron et al. (1997), Morinierè et al. (2006) e 

Almeida et al. (2008), sendo esse último realizado com crianças (0,73s para 

5ml de líquido). 

Os achados da duração dos sons da deglutição, considerando as 

consistências estudadas (líquida e pastosa), apontam diferenças significativas 

para os volumes de 3, 5 e 10ml: ,4717s (3ml líquido) e ,4281s (3ml pastoso) 

com p= 0,001; ,4129s (5ml líquido) e ,3787s (5ml de pastoso) com p= 0,049; 

,4138s (10ml de líquido) e ,3764s (10ml de pastoso) com p= 0,002. Portanto, o 

registro dos sons da deglutição da consistência pastosa apresentou menor 

duração que o líquido. Esses resultados equivalem aos achados de Boiron et 

al.(1997). Provavelmente, a duração do som da deglutição foi maior com 

líquido pelo fato de ser necessário um maior controle do sistema de proteção 

de vias aéreas durante a deglutição de consistência fina, principalmente na 

fase faríngea, sendo necessária uma maior excursão da laringe para evitar 

qualquer penetração/aspiração de resíduos no pulmão. Para afirmar esse 

achado com mais propriedade, faz-se necessária a realização de mais 

pesquisas utilizando métodos que permitam a mensuração de elevação 

laríngea, a exemplo da videofluoroscopia dinâmica da deglutição em conjunto 

com a avaliação acústica. 
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Já Reynolds et al. (2009) não constataram diferenças significantes entre 

a duração das deglutições nas consistências líquida e pastosa e sim entre 

líquido e sólido, não avaliado nesse estudo. Encontraram médias de 0,463s 

para líquidos, 0,501s para pastoso e 0,614s para sólido, utilizando 

acelerômetro para captação dos sons. 

Quando comparada a duração com os volumes das deglutições foi 

encontrada diferença estatística significante, porém fraca, quando analisada a 

correlação entre os volumes na consistência líquida (p= 0,020) e não houve 

diferença estatística significante na consistência pastosa (p= 0,618). Só seria 

possível afirmar com segurança que ocorre aumento da duração do som da 

deglutição com o aumento do volume na consistência líquida se a duração do 

som da deglutição com 10ml fosse maior que os demais volumes estudados. 

(tabela 13) Talvez, com uma amostra maior essa relação possa ser 

estabelecida com mais propriedade. Cichero e Mudoch (2002b) identificaram 

que a duração da deglutição com 15ml foi menor quando comparado com os 

volumes de 5 e 10ml, mas não justificaram o porquê dessa diferença. Mais uma 

vez, a grande variedade de metodologias utilizadas na literatura levantada 

pode ter contribuído com as diferenças entre os achados referentes à acústica 

da deglutição. Faz-se necessária a realização de pesquisas com amostras 

significativas para determinar um parâmetro de normalidade no que se refere 

ao som da deglutição normal. 
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6. COMENTÁRIOS 

Apesar de terem sido analisadas mais de três mil deglutições no presente 

estudo, esses dados ainda não podem representar uma normatização do 

comportamento dos sons da deglutição normal. Porém, apesar de apresentar 

variações intra-sujeitos, o estudo do som da deglutição permite a identificação 

dos parâmetros acústicos e consequentemente o estudo desse som de forma 

objetiva.  

É possível traduzir os números aqui encontrados para uma provável 

aplicabilidade na prática clínica, principalmente no que diz respeito aos 

parâmetros de intensidade e duração da deglutição normal. No entanto, ainda 

há um leque muito grande para futuras pesquisas. Sugere-se que um estudo 

perceptivo-auditivo do sinal gráfico dos sons da deglutição, por exemplo, possa 

auxiliar na compreensão de um som fisiológico tão complexo como o produzido 

durante a deglutição. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Diante dos objetivos propostos para esse estudo, pudemos concluir que: 

- os valores médios do pico de frequência, pico de intensidade e duração 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 da 

deglutição nas mulheres foram respectivamente: 468,4373(Hz), -14,0142(dB) e 

0,4150(s); 

- quanto ao sexo, o parâmetro acústico pico de intensidade foi maior nos 

homens que nas mulheres para todos os volumes e consistências. Não houve 

diferenças nos parâmetros pico de frequência e duração entre homens e 

mulheres; 

- a duração dos sons da deglutição da consistência líquida foi maior que a 

duração dos sons referentes à consistência pastosa para os volumes de 3, 5 e 

10ml; 

- houve um discreto aumento da duração do som da deglutição com o aumento 

do volume na consistência líquida, exceto em 10ml. 
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8. ANEXOS: 

 

Anexo I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

A presente pesquisa, denominada Parâmetros acústicos do som da 

deglutição normal, tem como objetivo caracterizar o som da deglutição em 

indivíduos com deglutição normal. 

A pesquisadora responsável é a fonoaudióloga Érika Henriques de 

Araújo Alves da Silva, RG 33583314 SSP/PE, CRFa. 7791/PE; professora 

auxiliar da Faculdade de Fonoaudiologia de Alagoas, da Universidade de 

Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL e aluna do mestrado em Distúrbios 

da Comunicação Humana da Universidade Federal de São Paulo- UNIFESP. 

O presente estudo tem como orientadora a professora Maria Inês Rebelo 

Gonçalves, professora adjunto da Faculdade de Fonoaudiologia da 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. 

Havendo necessidade de manter contato com as pesquisadoras, o 

voluntário poderá encontrá-las através dos seguintes endereços: rua Jorge de 

Lima, 113 – Trapiche da Barra - Maceió/AL, fone: (82) 3315-6796, e-mail: 

érika_henriques@yahoo.com.br e rua Botucatu, 802 – Vila Clementino – São 

Paulo/SP, fone: (11) 5549-7500, e-mail: mariaines@viavox.com.br, 

respectivamente. 

Para realização da pesquisa serão adotados os seguintes 

procedimentos: a) gravação dos sons fisiológicos produzidos pelo voluntário, a 

partir da deglutição da saliva e de alimento líquido (água) e pastoso (iogurte); 
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b) análise posterior dos sons gravados em programa específico de análise 

acústica em micro computador. 

Todos os custos da pesquisa são de responsabilidade da pesquisadora 

responsável. Caso haja necessidade, a mesma fará ressarcimento e 

indenização ao voluntário em conformidade com a resolução do CNS 196/96 

IV.1.i.. O voluntário ainda poderá desistir de participar da pesquisa em qualquer 

momento. 

 O voluntário da pesquisa, após tomar ciência das informações contidas 

no presente documento, declara: 

Eu,_____________________________________________________________ 

RG________________, Órgão Expedidor: ____/____, declaro ter sido 

informado verbalmente e por escrito a respeito da pesquisa Parâmetros 

Acústicos do Som da Deglutição Normal e concordo em participar como 

voluntário do referido estudo. Declaro, ainda, que submeto-me aos 

procedimentos necessários à realização desse estudo, uma vez que me foi 

assegurado que o mesmo não trará danos à minha saúde física, mental, 

psíquica e moral, bem como não me atingirá nos princípios relativos à minha 

condição intelectual, social, cultural e espiritual e, principalmente, por haver 

sido garantido o sigilo da minha identidade. Declaro, ainda, estar ciente de que 

não me será cobrado nenhum valor por participar dessa pesquisa, assim como 

não me caberá nenhuma remuneração pela minha colaboração. 

Nada mais havendo a declarar, concluo o presente Termo o qual, após lido e 

achado conforme, será assinado em duas vias de igual teor e forma, sendo 
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uma via entregue a mim, voluntário, e a outra via, arquivada pela pesquisadora 

responsável. 

 

Maceió,____/_____/_____ 

 

 

________________________________ 

Participante 

 

________________________________ 

Pesquisadora Responsável 
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Anexo II – Formulário de Coleta de Dados 

Parâmetros Acústicos do Som da 
Deglutição Normal 

Identificação 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pesquisador: Érika Henriques de A.A. Silva; fone: +82 88359822; correio eletrônico: érika_henriques@yahoo.com.br 
UNCISAL, Faculdade de Fonoaudiologia.  

Rua Doutor Jorge de Lima 113, 3o andar. Trapiche da Barra, Maceió, AL. CEP: 57010-382 
 
 

 
1. Data de preenchimento 
     /   /                      
 
2. Nome do sujeito da pesquisa 
 1.                           
                           
 Telefone                          
 
3. Sexo 
 1.   Feminino 
 2.  Masculino 
 
4. Data de nascimento 
 1.    /   / 1 9                  
 
5. Critérios de Exclusão 
 1.   Disfagia mecânica/Neurogênica 
 2.  Doenças neurológicas 
 3.  Traumas em região de cabeça e pescoço 
 4.   Cirurgias em região de cabeça e pescoço  
 5.  Alteração anatômica da cavidade oral 
 6.  Alteração de pele em região cervical 
 
8. Oferta das consistências / volumes  realizados – marcar com X 
 1.  Saliva 
 2.   1ml líquido 
 3.  3 ml líquido 
 4.  5 ml líquido 
 5.  10 ml líquido 
 6.   1 ml pastoso 
 7.  3 ml pastoso 
 8.  5 ml pastoso 
 9.  10 ml pastoso 
 10.  Não aceitou a oferta das consitências 
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Abstract 

Objectives: To describe the acoustic parameters of the sound of the swallow of 
individuals without complaint and to relate to the acoustic parameters of the 
swallow (peak of frequency, peak of intensity and duration) with sex, volume 
and consistency of food. Material and Method: The sample was composed by 
118 individuals (58 men and 60 women) with ages between 18 and 39 years 
(27,29 means age), without complaints with regard to the swallow and absence 
of former or current history of mechanic or neurological dysphagia, illnesses, 
traumas and/or surgeries in head and neck area and/or anatomical alterations 
of the verbal socket that could influence in the functions of speaking and 
swallowing, besides alteration of skin in the cervical region. It was used a   
cardiologic auscultation microphone adapted for capitation of the sounds of the 
swallow, located in the cervical region hardwired to the micron computer. Three 
swallows of saliva, liquid (water) and paste had been recorded (yoghurt), being 
the two last ones in the volumes of 1, 3, 5 and 10ml, in the total of 27 swallows 
for individual. The sounds recorded were analyzed by the software acoustics 
Audition analysis Adobe version 15.0. Results: The average values of the peak 
of frequency, peak of intensity and duration of the sound of the swallow in the 
men were respectively: 509,8191(Hz), -10,1211(dB) and 0,3976(s); the average 
values of the peak of frequency, peak of intensity and duration of the sound of 
the swallow in the women were respectively: 468,4373,4373(Hz), -14,0142(dB) 
and 0,4150(s). There was a significant statistics difference in the parameters 
peak of intensity of the sound of the swallow that was bigger in the men than in 
the women; when compared to the consistence, the duration of the sound of the 
swallow of the liquid was greater that in the paste for the volumes of 3, 5 and 
10ml. Sound of the swallow with the tested volumes did not have statistics 
difference in the correlation of duration. Conclusions: There as not difference 
between the peaks of frequency and duration of the sound of the swallows of 
men and women. There was an increase in the peak of intensity of the men 
compared to the women. Considering the total of the sample, the duration of the 
sound of the swallow of the liquid was greater that the paste for the volumes of 
3, 5 and 10ml. Correlation was not established between the duration of the 
sound of the swallow and volumes. There was an increase in duration of the 
sound of swallow with increasing volumes to liquid consistency, except with 
10ml. 

 

Key-words: 1. Swallowing; 2. Acoustic; 3. Cervical Auscultation 

 

 


