
SBFa
Sociedade Brasileira
de Fonoaudiologia

SBFa
Sociedade Brasileira
de Fonoaudiologia

INICIATIVA

16 DE ABRIL 
DIA MUNDIAL DA VOZ

“No palco, no estádio e na vida,

seja amigo da sua voz“
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__Em 2014, a campanha “Seja Amigo da 
Sua Voz”, realizada pela Sociedade 
Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), traz 
como alerta a importância de ser amigo 
da voz em qualquer situação da vida.

__O Brasil foi o país pioneiro a chamar a 
atenção para a importância dos cuidados 
com a voz, completando seu 15º ano em 
comemoração ao Dia Mundial da Voz. A 
Sociedade  Brasileira de Fonoaudiologia 
faz coro para sensibilizar a população 
sobre a importância da voz humana em 
diversos contextos, promovendo a 
saúde física como um todo, e vocal, em 
particular.

__“Falando, cantando, torcendo e 
vibrando. Seja com a música ou com o 
futebol, no palco ou no estádio, em um 
domingo de sol, lembre-se que sem a 
voz nada disso seria possível.

__Na TV, no Estádio e na vida, seja 
Amigo da Sua Voz! Ela te apresenta, ela 
te representa!”
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VOZ E COPA DO MUNDO DE FUTEBOLVOZ E COPA DO MUNDO DE FUTEBOL

__Torcer e Vibrar. Uma das formas de expressão da emoção em um 
jogo de futebol tem sido o grito. Torcer e vibrar pelo seu time, 
especialmente pelo seu País, em uma Copa do Mundo, é marcante! É 
inesquecível! Mas, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, por meio 

da Campanha Seja Amigo da Sua Voz, lembra que é preciso ficar 
atento ao que o uso abusivo da voz pode causar nas pregas vocais.

__Nódulos e pólipos são exemplos de doenças provocadas pelo 
impacto intenso e/ou repetitivo entre as cordas vocais, o que 
acontece durante um grito, por exemplo.

__Um dos principais sintomas de que algo errado está 
acontecendo com a sua voz é a rouquidão. Fique atento: se 

persistir por mais de 15 dias, procure um Fonoaudiólogo.

FALARFALAR
__Algumas atividades exigem grande versatilidade 
vocal. Profissionais da voz, como os locutores, 
apresentadores, professores, líderes religiosos, 

políticos, vendedores e comunicadores em geral atuam 
num mercado de trabalho amplo, e cada vez mais 

exigente. O fonoaudiólogo contribui com orientações e 
treinamentos vocais específicos para cada caso. O objetivo do 

trabalho é a manutenção da saúde vocal e o aprimoramento da competência 
comunicativa. 

CANTARCANTAR
Quem canta seus males espanta! Cantar é também uma 
forma de comunicação e requer cuidados. O 
Fonoaudiólogo é capacitado para orientar o melhor 
aproveitamento das técnicas vocais e pode também 
auxiliar no desempenho das estruturas envolvidas na 
fonação e na reabilitação das disfunções.

Voz é saúde! #sejaamigodasuavoz!Voz é saúde! #sejaamigodasuavoz!

CUIDADOSCUIDADOS

__A forma mais fácil de garantir o bom funcionamento 
da voz, e das estruturas que a compõe, é manter 
atitudes saudáveis.

__Cuidados como consumir água diária e fracionadamente 
durante o dia, ter uma dieta saudável, fazer uso controlado e 

consciente da voz e ter uma boa qualidade de sono, ajudam 
bastante nesta tarefa. Evitar o esforço vocal, pigarros repetitivos, uso de pastilhas e 
sprays, fumar, além de moderar a ingestão de bebidas alcoólicas são atitudes 
importantes para quem deseja usar esse poderoso meio de comunicação, seja para 
falar, cantar ou torcer.
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