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Cuidados com a voz

Esses sintomas podem ser:

Voz



Beber água



Falar com intensidade moderada
Evite sussurrar e gritar, pois ambos
geram tensão nas pregas vocais



Garganta seca;



Cansaço ao falar;

ferramentas de comunicação com



Pigarreio constante;

que nascemos.



Perda ou falha de voz;

A voz é uma das mais importantes



Falar em ambientes calmos
Evite ambientes ruidosos



Rouquidão;

Os professores são considerados



Ardor na garganta;

PROFISSIONAIS da VOZ,



Dor de garganta;

uma vez que esta é o seu instrumento



Tensão no pescoço, ombros e coluna;

de trabalho.



Evitar mudanças bruscas de temperatura



Evitar ambiente poluídos



Não fumar



Não ingerir bebidas
alcoólicas



Evitar comidas condimentadas e
alguns alimentos, como o chocolate
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Na atuação profissional, é comum
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quando a voz não é ca-

paz de cumprir com o seu papel básico.

O que pode fazer
para evitar
esses sintomas
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