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Conseguir expressar o que pensamos é um privilégio do ser humano, que 
transmite juntamente com a mensagem que evoca toda a carga de 
emoções vivenciadas no momento.

A comunicação foi um grande salto evolutivo. Somente a espécie humana 
é capaz de transmitir conhecimentos e sentimentos, cantar e encantar-se 
com músicas e histórias.

A voz é uma parte importante desse processo com grande impacto nas 
relações sociais e na vida profissional. 

A voz é o resultado da somatória de aspectos anatômicos, emocionais e 
culturais, que usamos com variações dependendo do interlocutor, 
situação e ambiente de comunicação. 

Nossa qualidade vocal apresenta um conjunto de características 
(intensidade, altura, duração e ritmo) que permite seu uso adequado e a 
percepção agradável aos ouvintes. Quando estas características se 
alteram sua saúde vocal pode estar comprometida. 

Estima-se que 5 a 8% da população tenham alguma dificuldade vocal que 
possa atrapalhar a comunicação, como voz rouca, esforço e/ou cansaço 
ao falar. A ocorrência desses problemas aumenta em profissionais da voz, 
como professores, cantores, atores, vendedores, advogados, 
telefonistas, recepcionistas, políticos, leiloeiros, líderes religiosos, 
repórteres e operadores de telemarketing, podendo atingir alarmantes 
índices de 25%, em algumas condições de trabalho. Atualmente, cerca de 
70% da população ativa utiliza a voz como instrumento de trabalho e para 
esses profissionais, ter uma voz saudável é fundamental para o bom 
desempenho profissional. No entanto, o abuso ou mau uso da voz podem 
danificar os delicados tecidos da laringe e produzir um distúrbio vocal.

A voz é a mais importante forma de comunicação, só o seu uso correto vai 
permitir ter uma "voz saudável" durante toda a vida. Assim “seja amigo da 
sua voz”, aprenda a escutar e cuidar adequadamente desse instrumento 
tão valioso.

SERVIDOR SEJA AMIGO DE SUA VOZ!!! 

16 de Abril – DIA MUNDIAL DA VOZ

08

Fale conosco:
Equipe de Fonoaudiologia do DESS
Tel: 3397-3081
E-mail: dessfonovoz@prefeitura.sp.gov.br
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COMO A VOZ É PRODUZIDA?

A VOZ é produzida pela vibração das pregas vocais, mais conhecidas 
como cordas vocais, que ficam na laringe, na parte anterior do pescoço. 

O ar que sai dos pulmões funciona como combustível dessa vibração. 

A coordenação entre o ar que passa pela laringe e a vibração das 
pregas vocais produz a voz. 

Este som (a voz) vai ocupando as cavidades da garganta, da boca e 
do nariz, que funcionam como alto falantes naturais, amplificando-o. 

As estruturas da língua, lábios, dentes e palato modificam o som, 
dando origem às palavras. 

Nossa VOZ é resultado de características herdadas e do ambiente em 
que vivemos. 

O QUE MANTÉM MINHA VOZ SAUDÁVEL?

1- Beber água regularmente em temperatura ambiente. Um dos 
fatores mais importantes para o seu bem estar vocal é manter as suas 
pregas vocais bem hidratadas, lembrando que a água que você bebe não 
passa diretamente por elas, mas hidratando todo o seu corpo, a região da 
laringe também será hidratada (hidratação indireta). Beba água em 
pequenos goles durante o uso da voz, isto ajuda a diminuir o atrito entre 
as pregas vocais. 

2- Inalação de vapor de água. Esta forma de hidratação é mais 
específica na região das pregas vocais, pois o vapor inalado vai direto 
para a laringe (hidratação direta). Você pode fazer inalação de vapor de 
água no chuveiro, com uma chaleira de água fervendo ou com um 
inalador. Faça uso freqüente deste artifício em tempo seco. 

3- Falar devagar e com boa dicção melhora a compreensão da 
mensagem e diminui o esforço vocal. Articule bem as palavras e module 
sua voz. Assim você também manterá mais a atenção do ouvinte. 

4- Alimentação equilibrada é importante, pois a comunicação 
profissional requer muita energia. Procure não ficar mais de 3 horas em 
jejum, mastigue bem os alimentos,

A voz envelhece?

Sim. Como todo o corpo, a voz também passa por modificações com a 
idade, que são mais evidentes a partir dos 60 anos, com grande variação 
de pessoa para pessoa. A voz pode ficar mais fraca, mais trêmula, mais 
grossa nas mulheres e mais fina nos homens.

Todo mundo pode cantar?

Sim, todos podem cantar, mas para ser cantor profissional é preciso 
preparar-se. Cantar exige controlar os movimentos dos músculos das 
“cordas vocais”, boca e demais órgãos da fala, além de desenvolver uma 
respiração para sustentar as frases musicais. Tudo isso requer treino.

O que é aquecimento vocal? Como se faz para aquecer a voz?

O aquecimento vocal é constituído por uma série de exercícios e 
movimentos para soltar os músculos envolvidos na produção da voz, 
melhorar a circulação sanguínea e ajudar a concentração mental 
necessária para a atividade a que se destina, o que pode ser uma palestra 
ou o canto.

O que são calos nas cordas vocais?

Os “calos nas cordas vocais” são engrossamentos que deixam a voz mais 
rouca e geralmente mais grossa. Os calos, cuja denominação correta é 
“nódulo de pregas vocais”, são geralmente o resultado de predisposição e 
de situações de uso excessivo ou abusivo da voz.

Fontes:

- Apostilas elaboradas pelas fonoaudiólogas do Programa 
Municipal de Saúde Vocal 

- Respostas para perguntas freqüentes na Área de Voz – 
Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia – Outubro de 2009 

- Respostas para perguntas freqüentes na Área de Voz Profissional 
- Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia – Outubro de 2011 

- Bem Estar Vocal – uma nova perspectiva de cuidar da Voz – 
Fabiana Zambon e Mara Behlau – 2011 
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5- Sono regular. Um sono de qualidade promove uma voz mais limpa, 
pois recarrega nossas energias. Ao acordar sua voz pode não estar do 
jeito habitual, se você vai usar a voz logo cedo é importante que faça 
exercícios de bocejo e aquecimento vocal com orientação de um 
fonoaudiólogo, antes do uso profissional da voz. 

6- Boa postura corporal. Todo seu corpo contribui para sua voz. Se 
você está tenso, sua voz também ficará mais tensa. Enquanto estiver 
falando, mantenha a postura do corpo ereta, no eixo, porém relaxada, 
principalmente a cabeça. 

7- Respiração adequada. Procure respirar levando o ar até o abdômen 
e expandindo as costelas. Mantenha a coordenação entre a respiração e 
fala, evitando frases muito longas. 

8- Usar roupas e calçados confortáveis durante o uso intenso da voz. 
Roupas leves e folgadas são ideais para quem trabalha com a voz. Saltos 
muito altos podem induzir a uma tensão corporal e em conseqüência a 
uma tensão laríngea. 

9- Atividades físicas regulares. Exercitar-se regularmente faz bem 
para a forma física e, consequentemente para a voz. Procure uma 
atividade que lhe agrade: alongamento, natação, Yoga, Tai chi, Lian 
gong, caminhada, dança, entre outras. 

10- Equilibrar trabalho e lazer. Procure realizar atividades relaxantes 
de sua preferência. Combata o estresse com momentos de lazer. Divirta-
se, passeie, procure atividades que lhe dêem prazer, a vida não é só 
trabalho. 

11- Saúde geral. A saúde do seu corpo reflete na saúde da sua voz. 

O QUE DEVO EVITAR VISANDO O BEM ESTAR DA MINHA VOZ?

  

 1- Falar demais e/ou com esforço. A voz deve ser emitida sem esforço, 
quando falamos não devemos sentir dor. Falar por longo tempo ou em 
condições adversas pode gerar um desconforto vocal. Evite gritar e 
sussurrar, ambos são considerados um esforço vocal. Quando possível 
use o microfone ou crie outros recursos para amplificar a voz. 

16- Estresse emocional. O estresse pode prejudicar sua voz na medida 
em que causa tensão física e psicológica. Seus músculos, principalmente 
da região dos ombros e pescoço, ficam mais rígidos, o que gera uma voz 
mais tensa, emitida com esforço. Lembre-se que a voz reflete sua 
personalidade, seu jeito de ser e de estar no mundo. Sua voz diz mais de 
você do que suas palavras. É seu “cartão de visita sonoro”. 

DÚVIDAS FREQUENTES

O que é um problema de voz? 

Qualquer dificuldade na produção da voz pode ser considerada um 
problema de voz, como rouquidão, cansaço ao falar, voz fina ou grossa 
demais, fraca ou forte demais.

Como saber se eu tenho um problema de voz? 

Se sua voz ficou diferente nos últimos tempos (rouca, fraca, tensa ou 
cansada, por exemplo), se melhora quando você fica alguns dias sem 
falar muito e piora em situações em que usa mais a sua voz, é possível 
que esteja com um problema. Se as modificações durarem mais que 15 
dias, você deve consultar um especialista.

Estou rouco, mas preciso usar a voz profissionalmente, o que devo 
fazer? 

Procure usar a voz de maneira mais suave, mais baixa (mas sem 
sussurrar) e articular bem as palavras. Se possível, adapte suas 
atividades de trabalho, tentando poupar ao máximo a voz, ou seja, usá-la 
apenas quando necessário. Beba água com freqüência e, quando 
possível, procure descansar a voz. Lembre-se que rouquidão não é 
normal e que, caso ocorra por mais de uma semana ou de forma 
freqüente, deve ser avaliada pelo fonoaudiólogo e pelo médico 
otorrinolaringologista.

Tenho um problema de voz. Devo procurar um médico ou um 
fonoaudiólogo?

A avaliação médica e a fonoaudiológica são complementares nos casos 
de problemas de voz. O médico fará o diagnóstico e dará a conduta do 
caso (remédios, cirurgia ou terapia), enquanto o fonoaudiólogo 
especialista em voz fará a avaliação do comportamento vocal e definirá a 
conduta fonoaudiológica necessária (orientação, aperfeiçoamento e 
exercícios).
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2- Falar em ambientes ruidosos ou abertos. Evite competir com ruídos 
externos. Fique atento a eles e procure não aumentar o volume de sua 
voz na tentativa de superá-los. Tente não gritar. Se possível, opte pelo 
microfone. 

3- Falar excessivamente durante crises alérgicas. As alergias nasais 
são consideradas prejudiciais à voz, pois incham os tecidos do nariz e 
da garganta o que exige maior esforço vocal. Asma e bronquite 
também são prejudiciais, pois dificultam a respiração. 

4- Falar excessivamente durante quadros gripais. Durante o estado 
gripal os tecidos da laringe ficam mais susceptíveis à irritação e nesses 
dias para que a voz seja projetada é necessário mais esforço e 
energia. O ideal seria não falar muito, mas como nem sempre é 
possível, lembre-se que o microfone pode ajudar. Procure hidratar-se, 
falar mais baixo, mais lentamente, articulando bem as palavras.

5- Alguns medicamentos associados ao uso da voz Os calmantes, os 
excitantes, os antialérgicos, remédios para emagrecer e diuréticos 
podem ressecar o trato vocal exigindo maior esforço para falar. 
Hidrate-se.

6-  Falar muito após ingerir leite e derivados Esses tipos de alimentos 
aumentam a produção de muco no trato vocal, o que induz a produção 
do pigarro.

7-  Praticar exercícios físicos falando. Evite falar ao realizar exercícios 
físicos, pois isto exige um esforço excessivo. Mantenha a respiração 
livre, sem prender o ar na garganta. Tossir ou pigarrear. 

8- Tossir ou pigarrear causam um forte atrito entre as pregas vocais, o 
que pode favorecer o aparecimento de lesões nos tecidos da laringe. 
Quando sentir que está com secreção (catarro ou muco), procure 
engolir, ou tomar goles de água.

9- Bebidas a base de cafeína, refrigerantes, frituras, alimentos pesados, 
gordurosos, condimentados ou excessivamente doces. Essa lista de 
alimentos deve ser evitada, principalmente, antes do uso profissional 
da voz, pois podem causar o Refluxo Gastroesofágico. Quando o que 
ingerimos tem seu fluxo invertido, ou seja, quando o conteúdo do 
estômago (comida ou ácido clorídrico) retorna ao esôfago (nem 
sempre perceptível), temos a Doença do Refluxo Gastroesofágico 
(DRGE). 

Além da azia e da queimação, o Refluxo pode apresentar outros sintomas 
como: pigarro, tosse, rouquidão, irritação na garganta, asma brônquica 
ou bronquite, entre outros – queixas observadas em vários indivíduos 
com alterações na voz. Para melhorar o Refluxo Gastroesofágico é 
importante uma dieta balanceada e horários de alimentação respeitados, 
fatores que ajudam a manter seu corpo sadio e conseqüentemente, a voz. 
Por isso procure não ficar sem comer por longos períodos, perca peso se 
estiver acima do seu peso ideal, evite o fumo, o álcool e não deite ou 
durma com o estômago cheio. O período entre sua última refeição e o 
horário de dormir deve ser de, no mínimo, 3 horas. 

10- Cantar inadequada ou abusivamente. Cantar só faz bem quando 
feito no tom adequado e sem esforço. Não serve como tratamento e pode 
ser um agravante para quem já falou o dia todo. 

11- Ambientes com ar condicionado e ventilador. O ar condicionado 
deixa o ambiente ressecado, por isso muitas pessoas sentem a garganta 
seca e consequentemente a voz pior. O vento proveniente do ventilador 
também pode provocar ressecamento do trato vocal. Desligue o 
ventilador em momentos de maior uso da voz. Aumente a ingestão de 
água em ambos os casos e procure manter os equipamentos em bom 
funcionamento. 

12- Mudanças bruscas de temperatura. Algumas pessoas podem 
mostrar maior sensibilidade para as bebidas geladas ou muito quentes. 
Nestes casos, cuidado com o choque término no organismo. É importante 
que deixe o gelado/ ou o muito quente na boca por algum tempo, antes de 
engolir. As mudanças climáticas também podem ter interferência na voz, 
cuidado com elas, proteja-se usando roupas adequadas. 

13- Ingerir bebidas alcoólicas em excesso. Além de o álcool irritar a 
mucosa do trato vocal, tem efeito anestésico, que mascara a dor de 
garganta. 

14- Fumar ou falar muito em ambientes de fumantes. Cigarro e 
qualquer tipo de droga irritam a mucosa do trato vocal e aumentam a 
sensação de pigarro, podendo causar alterações nas pregas vocais. 
Algumas patologias graves de laringe estão associadas a esses fatores. 

15- Sprays, pastilhas e drops com efeito anestésico, podem mascarar 
sintomas e permitir o abuso vocal. 
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