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Dia 16 de abril comemora-
se o Dia Mundial da Voz, cujo slo-
gan da campanha da Sociedade 
Brasileira de Fonoaudiologia é 
“Seja amigo da sua voz”. 

A voz é um dos principais 
instrumentos de interaç~o inter-
pessoal. Através dela palavras, 
mensagens, informações e senti-
mentos s~o transmitidos.  Mas, 
para que a comunicaç~o seja ade-
quada, a voz precisa estar em 
condições saud|veis.  

A voz, sendo o principal 
instrumento de trabalho de uma 
grande gama de profissionais, 
com o aumento da demanda de 
fala ou canto, abuso e mau uso 
vocal, acaba sofrendo uma so-
brecarga e os profissionais inici-
am um processo de desgaste vo-
cal, levando gradativamente { 
alterações de sonoridade e possi-
velmente { lesões decorrentes 
ao uso inadequado da voz. 

Os primeiros indícios desta 
sobrecarga é a sensaç~o de can-
saço vocal, seguido por ardência, 
sequid~o, queimaç~o e rouqui-
d~o. Estes sintomas podem ocor-
rer separadamente ou simultane-
amente, principalmente após o 
uso prolongado da voz. 

Para atenuar estes sinto-
mas e melhorar a qualidade vo-
cal, muitas pessoas recorrem a 
receitas populares que acabam 
por piorar o quadro, aumentar o 
pigarro e agredir ainda mais a 
voz. É importante ficar alerta 

frente a subst}ncias como os 
sprays, pastilhas, balas, gengibre 
e bebidas alcoólicas, pois estas 
provocam um superaquecimento 
faríngeo levando o sujeito a n~o 
perceber que est| abusando da 
voz, o que com o passar do tem-
po acarretar| em grandes prejuí-
zos vocais. Outras subst}ncias 
caseiras podem aumentar a visco-
sidade da saliva, ocasionando de-
glutições forçadas e pigarro. 

Para manter uma voz sau-
d|vel é de suma import}ncia man-
ter horas de sono suficientes, be-
ber |gua em abund}ncia (cerca 
de 1 copo a cada hora), falar sem 
esforço, respirar adequadamente, 
aquecer a voz antes do uso pro-
longado da mesma e desaquecer 
após a fonaç~o. O ideal é procurar 
um especialista para uma avalia-
ç~o vocal e para sanar as dúvidas.  

A terapia vocal melhora a 
qualidade vocal, fortalecendo a 
musculatura e prevenindo altera-
ções. Engloba respiraç~o, articula-
ç~o, resson}ncia e exercícios pró-
prios para as pregas vocais. Al-
guns casos exigem um tempo 
maior de exercícios, outros tra-
zem mudanças em poucas ses-
sões. 

Através da terapia vocal é 
possível corrigir a sonoridade alte-
rada e alguns constrangimentos 
causados por ela, como a famosa 
voz estridente de “taquara racha-
da” a voz agudizada a voz agudi-
zada de homens adultos, ou a voz 
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infantilizada de algumas mulhe-
res, “voz fanhosa”, nasalizada, 
entre outras.  
 Para averiguar possíveis 
alterações e melhorar a sonori-
dade, conforto e qualidade vocal 
procure um fonoaudiólogo espe-
cializado em voz.  
 E lembre-se: Seja amigo 
da sua voz! 
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Parceiros: 

Eventos em abril: 
 
- Palestra: “Bullying: uma 
brincadeira que não tem 
graça”  
 

- Workshop: “Estratégias 
de prevenção e combate ao 
bullying” 
 

- Grupo de estudos e in-
tervenção em terapia de 
casal 
 

Sejam bem vindas à Equipe! 
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