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A voz revela-se um valioso instrumento de 

expressão e comunicação, capaz de nos 

identificar quanto à idade, sexo, estrutura 

física, características de personalidade e 

estado emocional.  

É o som decorrente da vibração das cordas 

vocais, provocada pelo ar expelido pelos 

pulmões e que atravessa a traqueia, a 

laringe, passa pela faringe e pelas 

cavidades oral e nasal, que funcionam como 

“altifalantes” naturais, sendo modificada 

pela língua, lábios, dentes e palato, de 

forma a transformar-se em fala.  

 

A voz, em determinadas profissões, 

apresenta um dos principais instrumentos 

de trabalho e, neste caso, torna-se ainda 

mais importante conhecer alguns cuidados 

a ter para manter uma voz saudável.  

 

É essencial seguir um bom plano de higiene 

e saúde vocal, prevenindo alterações e 

doenças vocais, de modo a permitir uma 

harmonia muscular, sem dificuldade e 

desconforto nas emissões, facilitando, 

assim, a inteligibilidade da mensagem e 

tornando possível a expressão dos nossos 

sentimentos, emoções, ideias e 

pensamentos. 

 

 
 Alguns sinais de alerta 

 

 Alteração na qualidade vocal (rouquidão, 

perda de voz, …); 

 Esforço ou cansaço associado à 

produção de voz; 

 Piora da voz em determinados períodos; 

 Extensão vocal reduzida; 

 Dor durante a emissão vocal; 

 Sensação de ardor ou corpo estranho na 

laringe. 
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 Algumas recomendações para 

manter uma voz saudável 
 

 

 

 

 Beber bastante água, engolindo 

devagar, 7 a 8 copos de água por dia ou 

sumo cítrico natural não açucarado, de 

forma a hidratar as suas cordas vocais; 

 Controlar a vontade de pigarrear e tossir 

(comportamentos bruscos podem ferir as 

cordas vocais); 

 Evitar gritar e/ou falar alto; 

 Evitar falar em situações ruidosas de 

forma a não esforçar a voz para ser 

ouvido; 

 Evitar “sussurrar” (este comportamento 

sujeita as cordas vocais a um grande 

esforço e desgaste); 

 Respeitar os seus limites vocais; 

 Evitar falar excessivamente em  

 

quadros gripais ou crises alérgicas; 

 Evitar o uso de roupas demasiado 

apertadas nas regiões do abdómen, 

cintura, peito e pescoço, uma vez que 

estas dificultam a respiração e, 

consequentemente, a produção do 

som; 

 A maçã possui propriedades que 

ajudam na limpeza da boca e da 

faringe o que favorece uma voz com 

melhor ressonância; 

 Evitar bebidas à base de cafeína, 

gaseificadas e álcool e alimentos 

pesados, gordurosos ou 

condimentados (dão origem a azia, má 

digestão e refluxo de secreções 

gástricas que podem atingir as cordas 

vocais);   

 Evitar o fumo, pois agride diretamente 

a mucosa das pregas vocais, causando 

ressecamento, irritação e inchaço, 

alterando a qualidade da voz; 

 Evitar ambientes com ar-condicionado; 

 Procurar dormir, no mínimo, oito horas, 

mas não durma com o estômago cheio, 

visto que pode ocorrer refluxo 
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gastroesofágico que é altamente 

prejudicial para as cordas vocais; 

 O uso intenso da voz requer energia, 

por isso é essencial que antes de 

qualquer atividade vocal ingira 

alimentos de fácil digestão; 

 Após o uso intenso da voz, procurar 

permanecer em repouso vocal por 

algum tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contacte-nos! 

 

 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA E 

NEUROPSICOLOGIA DO PORTO 

Morada: Rua Alexandre Herculano, 371,  

2.º Esq., 4000-055 Porto 

Telefone/Fax: 222 019 839 

Telemóvel: 916 101 907 

E-mail: geral@ipnp.pt |  

Url: www.ipnp.pt 

 

 

 

 

 

 

Seja bem-vindo/a! 
 


