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1. Orientação vocal: 

 

EVITE 

 

 Gelado em excesso 

 Álcool: principalmente os destilados 

 Fumo e irritantes químicos 

 Medicamentos: AASS, descongestionantes vasoconstritores, anti-histamínicos 

 Drogas recreativas 

 Agentes alérgenos 

 Ar condicionado, ventilador 

 Mudança brusca de temperatura e ar excessivamente seco 

 Esforço físico com emissão sonora e atividades físicas estressantes 

 Abusos vocais: gritar, falar excessivamente, falar rápido, pigarrear, tossir, cochichar, uso 

excessivo de telefone 

OBSERVE 

Medidas dietéticas: 

 Alimentação leve, pouco condimentada, constituída de fibras 

 Evite o excesso de bebidas gasosas, leite, balas, pastilhas e produtos cafeinados (chá 

preto, café e mate, guaraná em pó, colas e cacau) 

 Não ingerir alimentos antes de deitar 

Saúde bucal: 

 Higiene bucal eficiente 

Hidratação: 

 Ingestão de líquidos – 15 copos ao dia, sendo no mínimo 08 copos d’água, completando 

com outros líquidos (água de coco, sucos cítricos e chás naturais) 

Vestuário: 

 Leve, folgado e de fibras naturais 

 



 Sapatos de salto baixos e de sola 

 Evite golas, cintos, colares e gravatas apertados 

Postura: 

 Durante a fala manter a postura ereta e flexível para possibilitar a projeção da voz 

Atividade física: 

 Prática regular de exercícios, visando a melhoria da atividade cardiorrespiratória 

 

2. Desaquecimento vocal – visa a manutenção da voz nos padrões de fala habitual: 

a) 05 minutos de repouso vocal; 

b) Bocejo prolongado com a vogal /a/; 

c) Vibração de língua e/ou lábios em escala descendente: TRU, TRu, tru...; 

 

3. Professores -   

 Locomover-se pela sala de aula, podendo assim ser ouvido mais facilmente,evitando 
falar alto ou quando os alunos estiverem inquietos;  

 
 Falar com intensidade de voz adequada ao ambiente, com o tom e a velocidade de voz 

que melhor lhe convier;  
 

 Utilizar a colocação correta da voz, com a ressonância equilibrada;  
 

 Falar calmamente, evitando desgastes desnecessários;  
 

 Substituir os gritos por apitos ou assobios quando quiser obter a atenção do público;  
 

 Evitar emitir sons onomatopéicos (motores, trovões, ruídos de animais, instrumentos 
musicais, entre outros); 7) visitar o médico regularmente. 

 

 

PARA UM BOA VOZ É NECESSÁRIO: 

ARTICULAÇÃO CORRETA  

QUALIDADE VOCAL LÍMPIDA 

AUSÊNCIA DE ESFORÇO MUSCULAR 


