
LEMBRADE: 

 Que sodes un espello para os vosos fillos. 

Procurade ser un bo modelo no uso da voz. 

 A respiración é a base dun bo uso da voz. É 

fundamental tomar aire polo nariz percibindo 

como o abdome e os costados se enchen e se 

baleiran amodiño. 

 Debedes vixiar ou coidar de que  manteñan 

as vías altas limpas (nariz, oídos,…) para 

favorecer unha axeitada respiración nasal e 

audición. 

 Se o ambiente é seco na casa (calefacción…) 

distribuíde vasos de auga pola casa preto do 

foco do calor e airea de vez en cando. 

 Na casa, de cando en vez, apagade a 

televisión ou outros aparatos “ruidosos”, 

veredes como gritades menos e oídes mellor. 

 Non gritedes!. Tedes unhas soas cordas 

vocais para toda a vida! 

 

É moi importante o papel que tedes como 
pais e nais no coidado da voz dos vosos 

fillos. 
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QUE É A VOZ?  
O son producido polas persoas cando o aire 

é expulsado a través da larinxe facendo 

vibrar as cordas vocais. 

 

POR QUE DEBEMOS COIDALA? 
A voz débese coidar debido a que ten un 

papel importante na nosa vida diaria: é a 

nosa ferramenta de comunicación. 

QUE É A HIXIENE VOCAL? 
Ao falar de hixiene vocal referímonos a 

todas aquelas indicacións que, no seu 

conxunto, facilitan a prevención dos 

problemas da voz e ademais axudan ao 

mantenemento dunha voz sa. 

 

FACTORES QUE FAVORECEN  A 
APARICIÓN DAS DISFONÍAS 

 Malos hábitos na fala. 

 Polución. 

 Ruídos excesivos. 

 Aires acondicionados 

 Ambientes pechados. 

 Mala alimentación. 

 Estrés (horarios excesivos, 

autoesixencia…). 

 

O MAL USO DA TÚA VOZ PODE 
TRAER CONSECUENCIAS! 

 Carraspeo frecuente. 

 Falta de eficiencia vocal. 

 Fatiga fonatoria (cansancio ao falar 

ou despois). 

 Dor e tensión no colo e parte alta 

das costas. 

 Opresión respiratoria (falta de aire). 

 Sensación de corpo estraño na 

garganta. 

Se usas mal a túa voz, quedarás 
rouco/a, danarás as túas cordas 
vocais: padecerás unha 
DISFONÍA. 

COUSAS QUE DEBEMOS EVITAR 
 Falar en ambientes ruidosos. 

 Falar ás présas. 

 Falar sen coller aire abondo e de xeito 

correcto. 

 Falar con frases demasiado longas. 

 Responder berrando cando esteas 

molesto ou ansioso. 

 Condicións secas ou con po. 

 Estar ao frío sen bufanda. 

 Tusir a miúdo para aclarar a voz. 

 Abusar da voz en procesos inflamatorios 

de nariz, oídos ou garganta. 

 Beber líquidos moi fríos ou moi quentes. 

 

COUSIÑAS QUE DEBEMOS FACER 
 Beber auga a miúdo, así manteremos 

hidratado o aparato fonatorio bebendo 

grolos de auga ao longo do día. 

 Abrigarnos cando faga frío protexendo a 

zona da garganta. 

 Respectar o descanso nocturno (8 horas 

idealmente). 

 Manter unha postura erguida e 

relaxada, unha correcta verticalidade do 

colo, ombreiros, caluga e tórax: 

mellorará notablemente a túa voz. 

 


