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A voz é uma expressão que revela elementos de dimensão
biológica, psicológica e sócio-educacional. Cada criança desenvolve formas de usá-la para expressar-se, iniciar e manter
contato com os outros, satisfazer suas necessidades e controlar seu mundo desde o seu nascimento através do choro. Ela é
produzida na laringe (garganta), um tubo que fica no pescoço,
que contém duas dobras de músculos e mucosa, denominadas
pregas vocais e chamadas popularmente de “cordas vocais”.
Para produzir a voz, essas pregas vibram com a passagem do
ar que sai dos pulmões, gerando um som básico que ganha
volume e significado com a fala durante a sua saída para o
meio ambiente. Quem comanda toda essa operação é o cérebro, enviando impulsos de acordo com qual forma (fraco ou
forte, fino ou grosso) queremos falar para expressar a nossa
emoção. Nossa voz é o resultado de características herdadas
e do ambiente em que vivemos. Seja amigo da sua VOZ!

Como saber se o meu filho tem um

nas próximas páginas, as principais dúvidas que as pessoas têm
sobre disfonia infantil >

O que é um problema de voz? Qualquer

problema de voz? Se a voz de seu filho

dificuldade na produção da voz é um problema de voz como rouquidão, cansaço ao
falar, voz fina ou grossa demais, fraca ou
forte mais do que o esperado. As alterações ou problemas de voz, quando diagnosticados por especialistas são denominados por disfonia.

ficou diferente nos últimos tempos (rouca,
fraca, tensa ou cansada, por exemplo), se
melhora quando ele fica alguns dias sem
falar muito e piora em situações nas quais
usa mais a voz. Se as modificações na voz
durarem mais do que 15 dias, você deve
levá-lo para consultar um especialista.

Por que tratar a disfonia (rouquidão) do meu filho agora, se a voz
pode melhorar quando ele crescer?

É normal uma criança ser rouca?

Não. Rouquidão é sinal de um problema na
voz. Se a criança fica rouca com frequência é
necessário compreender o que está acontecendo. Procure a orientação de um fonoaudiólogo e/ou otorrinolaringologista.

Em quê a disfonia do meu filho pode

Quando procurar ajuda para a voz

prejudicá-lo? A alteração da voz em

da criança? Quando a criança sempre

crianças pode interferir na sua eficiência
comunicativa, no desenvolvimento social e educacional e na participação em
atividades com outras crianças. Estudos
mostram que a alteração de voz da criança
promove um efeito negativo em como ela
é percebida por adultos e seus colegas. Por
exemplo: uma voz “grossa” não é esperada
para uma criança!

fica rouca por mais de 15 dias seguidos,
quando a criança diz sentir dor ou alguma
sensação negativa para falar, e também
quando ela tem dificuldades em se comunicar por causa do problema da voz. Esta
é hora de procurar um profissional médico
otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo.
Eles irão avaliar as causas da disfonia e indicar o melhor tratamento para cada caso.

Com o crescimento e o amadurecimento
físico e emocional, o comportamento da
criança muda e sua laringe também. Dependendo da causa da disfonia, ela pode ou
não melhorar com a idade. Esperar para ver
o que vai acontecer leva um longo tempo, e
enquanto isso, a criança pode perder oportunidades de apresentar trabalhos na escola, de falar em público, de ler em voz alta, de
se comunicar em lugares com muito ruído, e
de cantar. Além do mais, pode passar a sentir dor, cansaço ou até ardor ao falar. Enfim,
poderá trazer muitas perdas de oportunidade no comportamento e crescimento da
criança. Vale a pena esperar?

O que são “calos nas cordas vocais”?
Quando a voz muda na adolescência? R: A voz muda entre 12 e 15 anos, podendo ficar oscilante por um período de seis
meses até 1 ano, até ficar mais grossa (grave)
e estável, em direção ao padrão adulto de
falar. Essas mudanças são mais nítidas nos
meninos e coincidem com o aparecimento
dos pelos na face (barba e bigode) e nos órgãos genitais. Apesar de nas meninas essas
mudanças serem pouco perceptíveis, a voz
muda também em menor proporção.

Se a voz continua infantil na vida
adulta, pode-se fazer alguma coisa?

Se o corpo cresceu e a voz não mudou, deve-se avaliar o que está acontecendo. Várias situações podem prejudicar o desenvolvimento da voz, como problemas nas pregas vocais,
alterações hormonais, ou até mesmo influências emocionais. A maioria dos casos pode
ser tratada com sucesso e o adulto terá uma
voz que combine com sua idade e seu corpo.

Os “calos nas cordas vocais” são o aumento
do tecido que envolve as pregas (cordas)
vocais, de natureza benigna. Como resultado, deixam a voz mais rouca e geralmente
mais grossa. Os calos, cuja denominação
correta é “nódulos de pregas vocais”, são
geralmente o resultado de predisposição e
de situações de uso excessivo ou abusivo da
voz, que podem estar associados a características comportamentais da criança. Essa é
alteração de laringe que ocorre com maior
frequência nas crianças.

Meu filho tem calos nas pregas vocais. Isso pode virar câncer? Não. Os

nódulos de prega vocal (calos de prega vocal) não se transformam em outro tipo de lesão e não viram câncer. Contudo, devem ser
tratados para que a criança tenha uma boa
voz e comunique-se com maior facilidade.

A personalidade da criança interComo posso cuidar da voz do meu

Quando meu filho grita, ele fica rou-

fere na forma como utiliza a voz?

co, mas isso não acontece com os

Personalidades mais extrovertidas tem
mais propensão a utilizar a voz com mais
frequência, de forma mais alta e forte, o
que pode gerar impacto negativo às cordas
vocais, principalmente se associada a atividades frequentes de alta demanda de voz.
No entanto, crianças muito quietas podem
apresentar tensão ao falar gerando o mesmo impacto. O importante é observar como
a voz é utilizada e procurar minimizar esforços desnecessários.

filho? Oriente-o a falar sem fazer força e

amigos dele. Tem algo de errado com

abrindo bem a boca para articular as palavras.
Ofereça-lhe água para beber regularmente,
converse com ele para que evite pigarrear,
gritar, falar muito em ambientes ruidosos,
competindo com o barulho, evitar imitar
vozes de personagens e não ficar próximo a
fumantes. Cuidado com remédios caseiros,
pois geralmente não surtem os resultados esperados e podem irritar a garganta.

meu filho? Qualquer pessoa que usar a
Gritar faz mal para a voz? Sim. O

grito faz com que ocorra um forte atrito
entre as pregas vocais e, se usado constantemente, pode prejudicar a saúde vocal e
contribuir para o aparecimento de lesões
na laringe como os “calos nas cordas vocais” (nódulos vocais).

voz em excesso, principalmente se gritar ou
berrar, pode ficar rouca. Algumas crianças
ficam roucas mais facilmente ou mais frequentemente do que outras. É importante
avaliar o comportamento de comunicação
de seu filho e também se há algum aspecto,
como as alergias ou alguma predisposição,
que contribua para a rouquidão aparecer.

O que leva o meu filho a gritar tanO que é um comportamento vocal

Os comportamentos vocais abusivos

que prejudica a voz? Quais são esses

do meu filho não são normais para a

comportamentos? São formas de usar
a voz e a fala que exigem da musculatura
mais força do que o habitual, que quando
mantido por muito tempo pode prejudicar
a saúde destes músculos e dos tecidos que
fazem a sua cobertura. Estes comportamentos ocorrem em diversas situações, como:
gritar, sussurrar, falar muito, cantar e falar
com esforço, falar alto, pigarrear, tossir, rir
excessivamente, imitar outras vozes e sons.

idade dele? Realmente, todos os comportamentos vocais citados como abusivos fazem
parte de atividades de lazer e da comunicação
de todas as crianças, porém eles se tornam
um problema quando são muito frequentes
e são feitos com grande esforço muscular.
Quando cuidamos dos comportamentos vocais, estamos aperfeiçoando e contribuindo
para que a criança tenha uma boa comunicação e promovemos sua saúde vocal.

Meu filho sempre brinca imitando diferentes vozes e sons. Isso pode prejudicar a voz dele? Algumas crianças

têm facilidade para imitar pessoas, sons e
animais, porém se as imitações forem feitas
com abuso e esforço, podem sobrecarregar
os músculos e tecidos e comprometer a voz.

to? O grito pode ser interpretado como
uma forma de interação, agressão, liderança
ou desejo de se tornar aceito por um grupo.
A melhor forma de entender os motivos do
grito do seu filho é observando os momentos em que ele ocorre. Assim, saberá se ele
está associado a uma situação de comunicação específica ( jogos competitivos, situação estressante, necessidade de chamar
a atenção, etc) ou se é um hábito frequente
que pode ter sido aprendido por exemplos
familiares ou da escola.

O que fazer para meu filho não gritar? Entendendo o motivo de seus gritos

e procurando modificar as situações nas
quais ele mais ocorre. Para tanto, observar
se a criança tem espaço para se comunicar com adultos lhe oferecendo escuta, se
as pessoas que a cercam utilizam a voz em
intensidade adequada para os ambientes e
situações, com qual pessoa ela grita mais e
porquê, entre outras observações de situações de comunicação. Procure orientar a
criança ir até a pessoa com quem ele quer
falar para que ela escute sem necessidade
de gritar (principalmente na escolinha de
futebol, no recreio da escola, nas gincanas, e
nas aulas de educação física). Lembrar sempre que ambiente familiar com hábitos de
comunicação saudáveis é um ótimo exemplo para as crianças seguirem.

Percebo que o meu filho sempre fica
rouco durante as crises alérgicas.
Por que isso acontece? Indivíduos

Se o meu filho ficar perto de fumantes, pode fazer mal para a voz dele?

Sim, estudos já comprovaram que fumante passivo também sofre as consequências
negativas do cigarro. A fumaça do cigarro
irrita os tecidos da laringe e aumenta as
chances do aparecimento de problemas de
voz. Ficar perto de fumantes prejudica a voz
e a saúde de seu filho.

com alergias de vias respiratórias possuem maior tendência a apresentar alterações vocais e isto ocorre pelo edema na
mucosa do trato respiratório, incluindo as
pregas vocais, deixando a voz mais grossa
e rouca. Além disso, a secreção produzida
pela alergia pode levar a criança a respirar
pela boca, ressecando o trato respiratório,
comprometendo a boa projeção da voz, e
a tossir e pigarrear com frequência, o que,
como já dissemos, são prejudiciais à saúde
das pregas vocais.

Ingerir bebidas geladas e tomar sorvete faz mal à voz da criança? Algu-

mas crianças podem ser sensíveis ao choque térmico provocado pela ingestão de
gelado e, assim, o organismo reage com um
inchaço do tecido que cobre o trato vocal
ou até mesmo um processo inflamatório. O
ideal, principalmente em dias muito quentes com a temperatura do corpo alta, é manter por alguns segundos o alimento dentro
da boca para equilibrar a temperatura antes
de engolir.

Meninos podem cantar durante a

Aulas de canto podem melhorar o

mudança da voz na adolescência? A
voz durante a puberdade pode ficar instável
e, por isso, cantar pode ser mais difícil. Contudo, se o adolescente for acompanhado por
um professor de canto ou regente, pode continuar realizando tal atividade, desde que a
música respeite as possibilidades de sua
nova voz sem esforço evidente. O importante é lembrar que esse período de mudanças
é passageiro e natural.

problema de voz do meu filho? Aulas
de canto melhoram a habilidade de cantar,
mas dificilmente têm efeito positivo na fala.
Quando alguém está com problema na voz
o canto pode até mesmo prejudicá-la caso
não seja bem orientado. Isso deve ser avaliado por um especialista. Se seu filho tem
algum problema de voz você deve procurar
um médico otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo.

Quando o meu filho estiver rouco, o
Criança também deve aquecer e de-

gargarejar com chá de romã ajuda

saquecer a voz ao cantar ou fazer

a melhorar? Não há nenhum efeito com-

teatro? Sempre que houver uso vocal

provado. Muitas vezes pode irritar a laringe
e provocar um efeito contrário. Caso você
perceba que a voz dele esteja rouca, procure
um fonoaudiólogo e um médico otorrinolaringologista para identificar a causa dessa
alteração e, então, ser encaminhado para o
tratamento mais adequado.

mais intenso em atividades programadas é
sempre interessante que se aqueça a voz antes da atividade, desde que com orientação
de um profissional capacitado. A mesma
recomendação é válida para o desaquecimento vocal.

O meu filho está com um problema de
Quais alimentos fazem bem para a

voz. Devo procurar um médico ou um

O que é um fonoaudiólogo especia-

voz? O impacto dos alimentos sobre a voz

fonoaudiólogo? A avaliação médica e a

lista em voz? É um fonoaudiólogo com

é indireto, pois somente o ar passa pela laringe e pelas pregas vocais. A água, por exemplo, não passa pela laringe, mas a hidratação
contribui para o funcionamento das pregas
vocais, reduzindo o esforço e aumentando
o rendimento vocal. A maçã e o salsão têm
propriedades adstringentes, que também
auxiliam na saúde vocal.

fonoaudiológica são complementares nos
casos de problemas de voz. O médico fará
o diagnóstico e dará a conduta do caso (remédios, cirurgia), enquanto o fonoaudiólogo especialista em voz fará a avaliação do
comportamento vocal e definirá a conduta
fonoaudiológica necessária (orientação,
aperfeiçoamento e exercícios).

um título de pós-graduação nesta área, capacitado para atender pessoas com problemas
de voz (disfonia) ou que querem melhorar
a sua voz falada ou cantada. O fonoaudiólogo geralmente trabalha em conjunto com
médicos, psicólogos, professores de canto e
ainda outros profissionais, de acordo com a
necessidade de cada caso.

Onde posso encontrar um especialista em minha cidade? A Sociedade

Brasileira de Fonoaudiologia – SBFa (www.
sbfa.org.br) e o Conselho Federal de Fonoaudiologia – CFFa (www.fonoaudiologia.
org.br) podem ajudá-lo a encontrar um profissional em sua região.

Como o Fonoaudiólogo trata a voz
da criança? O enfoque básico aborda:

Como o médico otorrinolaringo-

O meu filho precisa de um exame médico para fazer uma terapia de voz?

Sim. A avaliação do médico otorrinolaringologista é indispensável para o tratamento fonoaudiológico, a fim de se identificar o
problema em questão e planejar o melhor
tratamento para seu caso.

logista trata a voz da criança? A
abordagem do otorrinolaringologista engloba a avaliação clínica e a realização de
exames que avaliam como estão as estruturas envolvidas na produção da voz e se há
alguma lesão nas pregas vocais e direciona
a conduta do tratamento. Desta forma, ele
indicará, quando necessário, a utilização de
medicamentos, cirurgias e/ou fonoterapia
(tratamento fonoaudiológico).

orientação familiar, escolar e da criança e
reeducação vocal, que dura em média 3 a 6
meses. O envolvimento da família e da escola é essencial para que a reabilitação seja
efetiva, pois só assim ocorrerão modificações necessárias para eliminação da alteração vocal apresentada pela criança. Durante o trabalho de reeducação vocal, a criança
identificará os seus abusos vocais e promoverá a eliminação dos mesmos. Além disso,
fará exercícios que propiciem a produção
da voz sem esforço, que melhor se adapta às
suas características de personalidade.

Como o Psicólogo trata a voz da
criança? O psicólogo pode auxiliar com

a reabilitação vocal infantil, auxiliando nas
mudanças necessárias da dinâmica familiar
e do comportamento da criança.

Como posso saber se o problema de
voz do meu filho pode ser tratado
Como eu posso fazer para o meu fi-

com exercício ou se precisa de cirur-

lho ter a disciplina de seguir as

gia? O médico é o profissional habilitado

orientações de treinar os exercí-

para definir o tipo de tratamento para cada
caso e pode pedir informações para outros
especialistas, como o fonoaudiólogo. Alguns problemas de voz podem ser tratados
tanto com cirurgia como com terapia, enquanto outros precisam de cirurgia antes,
a fim de promover condições para os exercícios vocais. Cada caso deve ser avaliado
individualmente e as preferências e possibilidades do paciente também são levadas
em consideração.

cios vocais em casa? Os exercícios
devem ser realizados de maneira lúdica e
sem pressão, conforme a orientação do fonoaudiólogo, sempre deixando claro para
seu filho os objetivos dos exercícios. Verifique se o momento e o ambiente estão
contribuindo ou não para a concentração
na tarefa. Incentive a autoestima, bom humor, alegria, prazer, segurança, coragem e
a autonomia do seu filho.

Há livros para o público em geral
que podem ser consultados? Sim.

Existem livros escritos por fonoaudiólogos,
que buscam esclarecer sobre as principais
causas de alterações vocais e os cuidados
com a voz, assim como sites na internet com
informações úteis. A Sociedade Brasileira
de Fonoaudiologia – SBFa (www.sbfa.org.br)
pode ajudá-lo a encontrar as informações de
que você precisa.

Os tratamentos de voz são longos?

A duração média de um tratamento de voz
ou fonoterapia é de três a seis meses. O
tempo exato varia de acordo com o caso,
e será determinado pela avaliação fonoaudiológica e depende do tipo de problema e
de aderência do seu filho e de toda família
ao tratamento.

O que pais e professores podem fazer para favorecer o adequado uso
vocal das crianças? Proporcionar ati-

vidades em grupo familiar ou escolar que
envolvam uma boa comunicação, como
cuidar de animais, do jardim, cuidar da natureza, do lixo, passear na praça, na praia
ou no quintal da casa; ajudar aos pais nas
tarefas caseiras; ler histórias, contar histórias da família, ouvir música suave e com

ritmos diferentes; estimular atividades de
artes manuais como desenho, pintura, massa de modelar, argila, além de a atividades
corporais como esporte, teatro, canto, dança, desde que a criança esteja em condições
de vivenciá-las sem impacto na voz.
> Introduzir hábitos educativos de agradecimento e respeito;
> Evitar a competição entre conversa e barulhos ambientais como televisão e músicas ambientais muito altas;
> Ouvir mais e evitar interromper a narrativa da criança;
> Lembrar que familiares e educadores também devem ser bons exemplos de comunicação. É importante realizar uma autoavaliação e analisar como se está falando com a
criança, para procurar ser um bom modelo
de voz e de comunicação.
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