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Resumo  

 

 Com este tema pretendemos encontrar algumas explicações a respeito 
das receitas caseiras que circulam pelo senso comum. Então, realizamos uma 
pesquisa de campo na Etec de Artes com os alunos de Canto e Regência. 
Realizamos também uma pesquisa bibliográfica em torno do assunto e uma 
entrevista com uma fonoaudióloga. No desenvolvimento falaremos um pouco 
sobre a trajetória da mitologia vocal, apresentaremos os resultados da 
pesquisa de campo e as considerações à cerca das receitas caseiras 
pesquisadas e seus efeitos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
 

With this work we want to find some explanations about the homemade 
medicines that circulate through common sense. Then, we conducted a field 
research at ETEC de Artes, students of Sing and Conducting. We also 
performed a literature search about the subject and an interview with an 
audiologist. In development we'll talk a bit about the history of vocal mythology, 
presenting the results of field research and the considerations to some of the 
homemade recipes researched and their effects. 
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6 

 

Introdução 

 

Desde a antiguidade o homem busca soluções para a cura de diversas 

doenças e males. Assim as soluções, tidas como remédios naturais, foram 

passadas de geração em geração quando verificado o seu efeito positivo. 

Com o desenvolvimento da medicina estas receitas começaram a ser 

questionadas, e verificadas quanto ao seu efeito e real benefício. Desse modo, 

criou-se uma divisão entre o conhecimento popular e a medicina, entretanto estas 

áreas estão sempre trocando informações. 

Até especialistas da voz, muitas vezes indicam como forma de tratamento 

das disfonias o uso de receitas caseiras como, por exemplo, gargarejos, chás, 

entre outros. 

Esta pesquisa teve início quando se percebeu que muitas pessoas utilizam 

indiscriminadamente dessas receitas, sem saber qual o seu real efeito no 

organismo. 

Através de uma pesquisa de campo realizada na Etec de Artes levantamos 

as receitas caseiras mais utilizadas pelos alunos do curso de canto e regência 

como maneira de tratar o desgaste vocal. 

A Saúde Vocal é um tema que se tornou primordial para o bom uso da voz, 

porém esse conceito é pouco difundido inclusive em áreas que utilizam a voz 

como instrumento de trabalho, como por exemplo, na prática do canto. 

Diante deste quadro constatou-se a necessidade de buscar e reunir 

informações científicas sobre o assunto, que possam, de certa maneira, 

esclarecer dúvidas que permeiam o senso comum. 
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Capítulo 1 – A Mitologia Vocal na História   

  

Este capítulo é um breve apanhado de textos que podem situar 

terminológica e historicamente o leitor, para que este compreenda melhor o fluxo 

que nos levou a escolher esta temática. 

 

“Acreditamos que, ao longo de nossa existência, construímos um 

universo de crenças, formadas a partir do vivido e experimentado em conjunto 

com o nosso grupo social. Dentre elas estão aquelas relacionadas à saúde e, 

consequentemente, à busca da cura ou do alívio dos males, dos quais 

estaríamos acometidos. Neste universo, conhecemos muitas opções 

alternativas à medicina e às chamadas áreas paramédicas.”(VIOLA,1997, p. 3). 

 

  Através de alguns autores podemos perceber que certas ervas e plantas e 

seus supostos poderes medicinais sempre povoaram o imaginário do ser humano.  

 

“[...] inúmeros remédios folclóricos para os distúrbios da garganta, usados na 

Antiguidade: suco de caranguejo, cérebro de coruja, cinzas de andorinhas 

queimadas, linimento de centopéia. Entre as plantas medicinais relaciona a 

couve, o alho e a urtiga. No que concerne ao vestuário, era comum usar o 

rosário ou corda de seda preta em volta do pescoço. Fazia-se, não com menor 

importância, a excomungação das dores de garganta. O povo hindu (700 a.C.) 

usava gargarejos com vinagre, mel, óleos, suco de frutas e urina de vaca 

sagrada.” (STEMPLE, 1984 In: VIOLA,1997. p.12). 

 

“Na Mesopotâmia, acerca de 6.000 anos atrás, para tosse eram receitados 

o joio rasteiro e rosas triturados, comidos com azeite e sal.” (MELO, 1989). 
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“[...] há 2.000 anos a Europa conhece o gengibre1 mais como droga do 

que condimento, integrando as fórmulas terapêuticas como os tônicos e os 

diaforéticos2, para combater o catarro crônico e a broncorréia3 pulmonar. Da 

primeira década do século XVI, as virtudes medicinais do gengibre foram 

relegadas ao segundo plano, ocupando lugar de relevo como condimento, 

aromático e ardente, estimula os órgãos digestivos, provocando salivação 

(quando colocados sobre a língua) e queimação (quando ingeridos).” 

(CORRÊA, 1984 In: VIOLA, 1997. p.12). 

 

HARRIS (1992) afirma que muito da medicina ocidental alopática tem raiz 

em antigas tradições de ervas e muitas destas têm sido associadas com drogas 

sintéticas. 

 

 “[...] no levantamento da história pregressa da disfonia4, sejam 

pesquisados os possíveis tratamentos realizados pelo paciente, como 

acupuntura, massagem, homoterapia, biofeedback, terapias energéticas e 

herboterapia.”(BEHLAU; PONTES, 1995 In: VIOLA, 1997. p.19). 

 

 Se alguma destas terapêuticas apresenta resultado positivo, acreditamos 

que fora por efeito placebo, isto é, respostas que não podem ser explicadas pela 

ação farmacodinâmica da droga administrada (ZANINI; OGA, 1982). 

 Este conjunto de premissas e “achismos”, sobre as receitas e suas 

finalidades no trato vocal, sem comprovação, é o que COOPER (1979) define 

como mitologia vocal. Essa mitologia é até hoje divulgada pelo grupo social, por  

 

 

1Gengibre - Género de plantas herbáceas, originárias da Ásia (DICIONÁRIO, 2010).  
2 Diaforético - Relativo à diaforese. Que ou aquilo que faz suar (DICIONÁRIO, 2010). 
3 Broncorréia - Corrimento excessivo de muco das mucosas brônquicas (DICIONÁRIO DIGITAL 
                        DE TERMOS MÉDICOS, 2010).                     
4 Disfonia - Dificuldade de fonação (DICIONÁRIO DIGITAL DE TERMOS MÉDICOS, 2010). 
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profissionais da área (VIOLA, 1997) e até mesmo por veículos de informação 

como GUIMARÃES (1994), no Jornal O Estado de São Paulo, que indica para dor 

de garganta: abacateiro, carqueja e eucalipto. A professora de canto paulista 

Nancy Miranda (REVISTA MANEQUIM, 1995) aconselha gargarejo com coca cola 

tépida para acabar com o pigarro. Essas referências são apenas uma amostra de 

como esse assunto ainda é amplamente difundido, sem que a eficácia dos 

mesmos esteja comprovada.  

 Nota-se que a medicina tem responsabilidade sobre tais fatos, pois poucos 

autores se interessaram pelo assunto dificultando a popularização do mesmo no 

meio acadêmico; isso fez com que a mitologia vocal se sobressaísse à produção 

científica (VIOLA, 1997). Acreditamos que esta deficiência cientifica deva ser 

suprida pelo meio acadêmico para que a sociedade possa estar mais ciente do 

que as receitas podem ou não significar na fonação e nos assuntos 

correlacionados. Provavelmente, no futuro, trabalhos validarão cientificamente 

algumas das substâncias usadas neste universo da sabedoria popular (VIOLA, 

1997). 
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Capítulo 2 – Pesquisa na Etec de Artes  

 

 No decorrer dessa pesquisa pudemos constatar o pouco conhecimento 

difundido sobre os efeitos das receitas comumente utilizadas. Entre elas estão: 

chás, “sprays”, mel com limão entre outros. Além dos efeitos do álcool e o 

excessivo uso do ar-condicionado.   

 Com aplicação do questionário (ANEXO A) pudemos relacionar os 

paliativos frequentemente utilizados por esse grupo e apontar por meio de 

gráficos o panorama da situação atual. 

 A fim de diagnosticar as dúvidas, questionamentos e o entendimento dos 

estudantes dos cursos de Canto e Regência sobre o tema, aplicamos um 

questionário semi estruturado e tabulamos essa pesquisa que será exposta nos 

gráficos que se seguem. As perguntas do questionário foram expostas de forma 

que o aluno respondesse se já utilizou (no passado) alguma das receitas citadas 

na pesquisa, de forma que há possibilidade de não fazerem uso destas receitas 

no presente momento da aplicação do questionário. 

  A Etec de Artes é uma escola técnica do Centro Paula Souza, que 

oferece cursos técnicos na área das artes como: Canto, Regência, Dança, Design 

de Interiores e Eventos. Por este motivo escolhemos aplicar o questionário para 

os alunos da área de musica.  

Participaram da pesquisa 145 alunos dos cursos de Canto e Regência, 

primeiros, segundos e terceiros módulos da Etec de Artes. 
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2.1 Gráficos da pesquisa 

 

Gráfico 1:  Receitas frequentemente utilizadas. 

 

 

  

 Após pesquisa na internet, em sites de relacionamento e outros veículos 

de comunicação, como revistas, televisão e jornais, chegamos a essas principais 

receitas caseiras mais indicadas pelo senso comum. Por isso, estas foram as 

opções de resposta desta questão. É importante ressaltar que o entrevistado 

pode assinalar mais de uma alternativa, uma vez que elas não são excludentes 

entre si. 

Com base nos dados obtidos, podemos notar que o mel com limão está 

entre as receitas mais utilizadas para dores de garganta, apontado por 76 dos 

participantes e, em seguida, chupar pastilhas para “limpar a voz” por 73, mastigar 

gengibre por 69, gargarejo com vinagre e sal por 53, sprays por 43, gargarejo com 

Nº de alunos 
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bebidas alcoólicas por 8, tomar suco de abacaxi com gengibre por 7, tomar chá 

de tanchagem5 por 2 alunos. 

 

Gráfico 2: Reações percebidas.  

 

Essa questão foi formulada com base na anterior para apontar as reações 

percebidas pelo uso das receitas caseiras. Assim pudemos notar se os alunos 

deram importância aos efeitos das receitas utilizadas. 

 Os participantes apontam as seguintes reações: “alivia a dor” (24%), 

“refresca” (24%), “limpa a garganta” (24%), tiveram maior índice de incidência. Em 

seguida, “anestesia” (18%), “não sentem nada” (5%), “nunca repararam” (5%). 

 

24%

24%
24%

18%

5% 5%

Alivia a dor.

Refresca.

Limpa a garganta.

Anestesia.

  

  

 

 

 

 

 

 

5 Tanchagem - planta vivaz e medicinal (DICIONÁRIO, 2010). 
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Gráfico 3: Índice de alunos fumantes. 

  

 Esse tópico foi concebido com intenção de apontar a incidência de 

fumantes, já que o cigarro é responsável por grande parte do índice de problemas 

vocais. Através desta questão queremos relacionar o vício, com o uso das 

receitas, como forma de paliativos, para atenuar os efeitos que o cigarro provoca 

no trato vocal. 

   Entre os estudantes que responderam o questionário, somente 6% 

declararam-se fumantes. 
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Gráfico 4: Índice de alunos que ingerem bebidas alcoólicas.  

 

Esta pergunta também foi criada com o objetivo de mostrar a relação do 

uso de bebidas alcoólicas, com o uso das receitas. Visto que, o álcool é um 

agente transformador da sensibilidade e do trato vocal, pois pode prejudicar o uso 

da voz, afetando a articulação das palavras, a sensibilidade da mucosa e sua 

lubrificação, levando o indivíduo a abusar na emissão vocal. 

 No questionário, com relação ao uso de bebidas alcoólicas, 35% afirmaram 

consumi-las.  
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Gráfico 5: Índice de alunos que trabalham em ambiente com ar condicionado. 

 

 O ar condicionado retira a umidade do ar que prejudica a mucosa vocal. 

Com essa questão queríamos saber o percentual de participantes que se expõem 

diariamente a esse possível prejudicador. 

 

 

 

Frequentemente 24% dos alunos estão expostos a ambientes com ar 

condicionado.  
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Gráfico 6:  Receitas indicadas na pesquisa de campo pelos alunos. 

 

 

 

 Essa questão foi formulada com o intuito de conhecer as receitas indicadas 

pelos colegas, pois mesmo entre os estudantes de canto e profissionais da área é 

possível perceber inumeras crendices sobre o tema. Além das receitas acima 

citadas, o uso de outros paliativos foram mencionados,  mas não estabeleceram 

dados significativos.   

 As receitas mais indicadas pelos mesmos foram: maçã para limpeza da voz 

- 29 alunos; água morna com sal - 11 alunos; chá - 10 alunos; e inalação - 5 

alunos.   

 

 

 

 

 

Nº de alunos 
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Capítulo 3 – Considerações sobre as receitas caseir as e suas implicações 

no trato vocal.  

 

 Através da pesquisa notamos alguns pontos a respeito da utilização destas 

receitas e suas implicações no trato vocal: efeitos positivos e efeitos considerados 

negativos.  

 Observamos que algumas receitas caseiras trazem benefícios para a 

produção vocal e são indicadas por profissionais da voz para alunos e pacientes. 

Na pesquisa também se tornou fundamental conhecer melhor o funcionamento do 

aparelho fonador, a sua estrutura anatômica e o que procede no momento da 

alimentação. Para isto, além da pesquisa bibliográfica, fizemos uma entrevista 

(ANEXO B) com um profissional da área, a fonoaudióloga Kelly Sanches. 

Desta forma chegamos à epiglote. A epiglote é uma cartilagem que serve 

para fechar a ligação da faringe com a glote durante a deglutição; ela impede a 

entrada acidental de alimentos nas vias respiratórias (laringe e traquéia) 

juntamente com a laringe, que faz um movimento de esfíncter (mecanismo de 

fechamento da via respiratória). 

     

  



 

 

18 

            
                             Figura 1 – Funcionamento da Epiglote. 

 
 
 

Com isso percebemos que os alimentos não entram em contato com as 

pregas vocais e por isso sua relação é indireta, pois só o ar passa pelas pregas 

vocais, como cita Behlau (2009) em seu livreto.  

Apesar deste ponto, notamos que ainda assim a alimentação interfere 

diretamente no desempenho das mucosas, que é a pele que reveste o trato vocal. 

 

3.1 - Efeitos considerados Positivos 

 

A limpeza da mucosa favorece a fonação, pois retira as secreções que 

causam o pigarro e que podem entrar na laringe. Para contornar a situação temos 

o gargarejo com a solução de água morna com sal, indicado por Wood e Bleger 

(1995). Alimentos cítricos, como laranja, limão e maçã, também são indicadas 

como bebidas, pois limpam o trato vocal eliminando secreções, segundo Ruiz 

(2010).  Mesmo assim deve –se prestar atenção ao uso excessivo do limão ou  

combinado com vinagre antes de atividades vocais, pois seu uso intenso provoca 

ressecamento das mucosas. 

FIGURA 1. Por que engasgamos?. Disponível em:<http://ceama41.blogspot.com/2008/06/por-que-
engasgamos.html>. Acesso em: 02 out. 2010. 
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Alguns alimentos prejudicam a mucosa causando irritação. Para auxiliar e 

aliviar a irritação da mucosa é indicado o uso do mel.  

  “[...] indica o mel que é um demulcente, entre as drogas 

antitussígenas periféricas para o tratamento sintomático; os demulcentes são 

grupo de compostos que formam soluções aquosas com capacidade para 

aliviar a irritação especialmente de mucosas ou superfícies lesadas.” (BERKOU 

1989. In: BARBOSA, 1997, p. 9).    

 

De acordo com Brito (2010), apesar dos benefícios proporcionados pelo 

mel, o seu uso não é indicado antes do canto ou atividade vocal, pois causa o 

espessamento das secreções.  

A hidratação, através da ingestão de água, é um fator importante para o 

bom funcionamento do corpo eliminando as toxinas e favorecendo a vibração das 

pregas vocais. Pinheiro (2008) afirma que a ingestão de um litro de água por dia é 

o suficiente, se a sua alimentação for rica em frutas e legumes. A inalação com 

soro fisiológico hidrata diretamente as pregas vocais, pois as gotículas de soro 

podem seguir o ar na respiração e hidratar as vias respiratórias.  

 

“A hidratação é frequentemente recomendada para o tratamento dos 

distúrbios da voz, incluindo umidificação do ambiente, inalação direta de vapor, 

elevação interna de água ou outro fluído hidratante, administração de drogas 

mucolíticas e respiração nasal. A hidratoterapia pode contribuir para a 

regressão de lesões de edema de base, como nódulos e pólipos, facilitando a 

fonação, havendo relação inversa entre esforço e fonação e nível de 

hidratação.” (VERDOLINI; MARSTON. 1994 In: VIOLA, 1997, p. 18). 

 

A própolis e o gengibre são recomendados nos tratamentos de 

desconfortos vocais, pois tem em suas fórmulas agentes antibactericidas, que 
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auxiliam no combate a processos infecciosos. Não podem ser utilizados em 

grandes períodos de atividade vocal, uma vez que também são anestésicos, diz 

Ruiz (2010).    

 

“Se a pessoa está passando por um processo infeccioso, o própolis é indicado, 

desde que ela não vá falar. O própolis e o gengibre têm um efeito 

antibactericida, isso é comprovado.” (RUIZ, 2010). 

 

O único gargarejo indicado, e eficaz, é feito com um copo de água morna e 

uma pitada de sal, pois o calor dilata os vasos sanguíneos aumentando a 

circulação do sangue em áreas inflamadas. O sal tem efeito antisséptico e essa 

mistura, além de retirar secreções, não agride a mucosa Brito (2010).  

 

3.2 Efeitos considerados Negativos  

 

Algumas receitas caseiras têm em sua fórmula o álcool ou ações que 

causam anestesia na mucosa, como “sprays” de própolis, gengibre, bebidas 

alcoólicas no gargarejo, pastilhas de hortelã ou menta. Behlau (2010) diz que o 

uso de “sprays” só é indicado no caso de uma inflamação, quando prescrito por 

um médico e nunca antes da produção vocal, já que tais fórmulas carregam em 

sua composição componentes anestésicos e analgésicos.   

 

“O gengibre, canela, cravo, própolis, vinagre, substâncias quentes, mel 

e o CEPACOL são substâncias modificadoras da sensibilidade e  
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propriocepção6 oral e faríngea, usados geralmente com fins curativos.” (In: 

OLIVEIRA, 2001, p. 17). 

 

O aumento da viscosidade das secreções acontece devido à ingestão de 

alimentos com muito tempero, mel, leite e seus derivados, segundo Ruiz (2010). 

Esse aumento das secreções prejudica a atividade vocal, pois provoca pigarro e 

desconforto vocal.  

O ressecamento da mucosa também é prejudicial para a atividade vocal, 

pois causa um atrito maior entre as pregas vocais, podendo provocar nódulos e 

outros problemas vocais. Brito (2010) diz que a ingestão de bebidas alcoólicas 

além de prejudicar a articulação das palavras e a voz, provoca o ressecamento 

das mucosas e refluxo gastroesofágico.  

O refluxo gastroesofágico, que é a passagem de suco gástrico para o 

esôfago, é causado pela ingestão de alimentos cítricos, gordurosos e doces.  

 

 “Essas bebidas contém cafeína, que estimula o refluxo gastroesofágico 

(passagem do suco gástrico para o esôfago). Para algumas pessoas, pode 

ocorrer, além disso, o refluxo faríngolaríngeo: subida do suco gástrico à laringe 

e pregas vocais. O suco gástrico é altamente irritativo e produz lesões na 

delicada mucosa das pregas vocais e das estruturas da laringe. O café 

descafeinado pode ser um bom substituto, porém alguns indivíduos reagem 

negativamente a ele, devido à sua maior acidez. O chá preto pode ser 

substituído por chá de frutas ou de flores, como maçã, camomila ou rosas.” 

(BRITO, 2010). 

 

 

6 Propriocepção - é o termo utilizado para nomear a capacidade em reconhecer a localização 
espacial do corpo, sua posição e orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada 
parte do corpo em relação às demais, sem utilizar a visão (WIKIPÉDIA, 2010). 
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CONCLUSÃO 

 

 

Através desta pesquisa conseguimos perceber o universo de dúvidas em 

torno da questão das receitas caseiras. Estas dúvidas incitaram o nosso trabalho 

e nos fizeram perceber como é pouco o investimento em estudos na área e 

também como é difícil encontrar uma bibliografia consistente que explique os 

reais efeitos causados, de maneira que possa contribuir esclarecendo estas 

dúvidas. 

Muitas pessoas ainda acreditam nestas soluções como paliativos antes do 

uso da voz, ficando sujeitas a problemas vocais. Por este motivo escolhemos este 

tema, a fim de contribuir com uma pesquisa de campo e bibliográfica, para clarear 

as dúvidas que circulam no meio social. 

Notamos que existe uma imensa fragilidade na comunicação entre 

professores, alunos e profissionais e que este déficit vem sendo lentamente 

tratado ao passar dos anos, uma vez que, a partir dos anos 90, pesquisas como 

esta começaram a ser desenvolvidas relacionando tais receitas com a fisiologia 

vocal, pesquisando um pouco mais a fundo o efeito físico-biológico das 

substâncias no corpo humano. 

Por meio da pesquisa percebemos que as receitas caseiras mais utilizadas 

em benefício da voz foram: usar mel com limão, chupar pastilhas, mastigar 

gengibre, comer maçã e fazer inalação com soro fisiológico. Notamos também 

que muitas pessoas não sabem sobre os benefícios e os malefícios acerca 

dessas receitas caseiras.  
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Percebemos que algumas receitas trazem alguns benefícios para o trato 

vocal e podem ser utilizadas desde que a pessoa que a utilize não abra mão de 

um acompanhamento profissional e que faça uso, preferencialmente, nos 

momentos de repouso vocal e não antes de atividades vocais. Dentre essas 

receitas estão: fazer inalação com soro fisiológico, gargarejo com água morna e 

sal e comer maçã. 

Em um momento da pesquisa foi necessário descobrir um pouco mais 

sobre a fisiologia vocal e isso nos abriu margem para respostas mais amplas e 

consistentes em torno das receitas. Notamos que poucas pessoas têm acesso a 

esse tipo de conhecimento e por isso acreditam nos mitos.  

Como forma de divulgação dos resultados das nossas pesquisas, 

organizamos a primeira Semana de Saúde Vocal na Etec de Artes, mobilizando 

os alunos de música da escola, e através de palestras falamos sobre o tema da 

nossa pesquisa, onde abrimos espaço para um debate sobre as receitas caseiras 

e seus efeitos. Assim conseguimos entender melhor a opinião e as dúvidas dos 

alunos, motivando hábitos mais saudáveis. Desta forma, este trabalho não só 

diagnosticou os problemas, mas contribuiu para a resolução destes. 

A pesquisa resultou na confecção de um “folder” (ANEXO C) explicativo 

onde, de forma sintética, se reuniram as principais dúvidas em torno deste tema. 

Este “folder” será distribuído ao final do curso para os alunos da Etec de Artes.    
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Modelo de apresentação do questionário 
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ANEXO B – Entrevista com a fonoaudióloga Kelly Sanc hes 

 

Perguntas e respostas da Entrevista com a fonoaudió loga Kelly Sanches. 

 

1- Já sabemos sobre o processo da fonação, mas gostarí amos de saber a 

função da epiglote durante a fonação e a alimentaçã o. 

 

A função principal da epiglote é proteger as vias áreas inferiores da entrada de 

alimentos e líquidos. Na verdade a laringe toda faz um movimento de esfíncter no 

momento da deglutição e a epiglote fecha o canal superior da laringe. 

 

2- É verdade que nenhum alimento pode melhorar a fo nação? 

 

Os alimentos atuam indiretamente na fonação. A maçã tem propriedades 

adstringentes, ou seja, de certa forma limpa a faringe impedindo que as 

secreções entrem na laringe. Os derivados de leite aumentam a secreção, quanto 

mais massa vibrando, mais grave é o som (isso se a secreção atingir as PPVV -

pregas vocais). 

 

3- O que acontece com a inalação? É verdade que ela  passa pela laringe? 

Inalação apenas com soro fisiológico traz algum ben efício para as pregas 

vocais e pode melhorar o desempenho vocal? 

 

Sim. A inalação é muito eficaz, as gotículas do soro hidratam diretamente a 

laringe favorecendo a vibração das PPVV. 
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4- O que você pode nos dizer sobre as receitas case iras indicadas para 

melhorar o desempenho vocal? Quais são as mais prej udiciais à voz? 

 

Tudo que não é comprovado cientificamente pode ser prejudicial. O gengibre 

aquece a laringe; se você se resfriar depois de ingeri-lo pode aumentar as 

secreções na glote. Não podemos confundir as receitas para infecções do trato 

respiratório com as receitas para melhorar o desempenho vocal. 

 

5- Qual a importância da mucosa (pele que reveste a  laringe) na fonação? E 

por que devemos evitar alimentos condimentados? 

 

Quando as pregas vocais se unem para a fonação o que entra em vibração é a 

mucosa. A mucosa define praticamente a frequência fundamental7 da voz. 

Os alimentos condimentados geralmente irritam todo o trato digestivo podendo 

causar o refluxo gastroesofágico, que pode banhar diretamente a laringe 

prejudicando a mucosa das PPVV. 

 

6- Por que alguns fonoaudiólogos receitam gargarejo  com água morna para 

a voz? O que acontece no processo do gargarejo, a á gua entra em contato 

com a epiglote?  

 

A água morna é para limpar algumas secreções que ficam na parte superior da 

faringe que podem entrar na laringe. A água não entra em contato com a epiglote.  

7 Frequência fundamental – é a mais baixa e a mais forte frequência componente da série 
harmônica de um som (WIKIPÉDIA, 2010). 
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7- É verdade que existem três tipos de dores de gar ganta: faringite, laringite 

e amidalite? Qual tipo prejudica mais a produção da  voz? É aconselhável a 

produção vocal como o canto ou a fala excessiva em algum dos casos de 

dor? 

 

A laringite é a mais prejudicial. Na verdade toda infecção do trato respiratório 

influencia na produção da voz. Durante os processos inflamatórios deve-se evitar 

o uso da voz. 

 

8- Qual a utilidade do mel e da própolis para a voz ? E o gengibre, por que é 

tão indicado para tratamento de disfonias?   

 

O mel, própolis, gengibre possuem ação anti-inflamatória, mas o uso é exclusivo 

para infecções e não para melhorar a voz. Dependendo da pessoa podem causar 

efeito rebote, ou seja, melhorar por instantes, mas depois aumentar a secreção no 

trato respiratório. 

O gengibre não é indicado para disfonia. Nenhuma receita caseira é indicada para 

disfonia. 

A voz é o principal meio de comunicação. A disfonia deve ser investigada por um 

otorrinolaringologista através da videolaringoscopia e posteriormente tratada por 

um fonoaudiólogo. 

Muito obrigada!! 

Kelly Sanches 
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ANEXO C – FOLDER - “Estou sem voz! E agora?” 
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