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RESUMO

Objetivo: Descrever o comportamento vocal, identificado pelos pais, de crianças pré-escolares pertencentes à

creche-escola.

Método: Desenvolveu-se por meio da análise descritiva de dados de um questionário respondido por 33 pais

de crianças com idade entre cinco e sete anos, sem distinção de raça e gênero. O questionário continha

questões a respeito do comportamento vocal das crianças e de possível fator patológico associado.

Resultados: Hábitos vocais abusivos como gritar, falar muito, em forte intensidade ou com esforço e gargalhar

representaram 39,6%. A brincadeira predileta de 55,3% das crianças envolvia o uso da voz e 24,2%

imitavam outras vozes. Evidenciou-se que 33,3% dos pais consideraram a voz da criança como al-

terada, e destes, 27,3% classificaram-na como rouca e 18,2% como de forte intensidade. O fator alér-

gico (rinite alérgica) ocorreu em 66,3% dos questionários. Para a reação dos pais diante das alterações

da voz do filho, 36,4% dos mesmos falaram sobre o assunto com a criança, e 18,2% procuraram por

atendimento profissional.

Conclusões: A maioria dos pais respondeu que seus filhos apresentavam comportamentos vocais abusivos, apesar

de muitos terem considerado a voz de seu filho como normal. Das brincadeiras prediletas das crianças

que foram citadas, mais da metade envolvia o uso contínuo da voz. Uma parcela considerável das

crianças alérgicas apresentou algum tipo de alteração vocal, segundo opinião de seus pais. Houve

prevalência nas respostas dos pais com relação a atitude de falar com a criança diante da alteração vocal.

Palavras-chave: voz, distúrbios da voz, criança, pré-escolar, creches.

SUMMARY

Objective: To describe the vocal behavior, identified by parents of preschool children belonging to day nurseries

schools.

Method: By means of data descriptive analysis we developed a questionnaire answered by 33 parents of children

at the age between five and seven years old, without distinction of race and sex. The questionnaire had

questions concerning the vocal behavior of the children and of a possible pathological factor associated.

Results: Abusive vocal habits such as shouting, speaking too much with strong intensity or with much effort

and laughing loud represent 39.6%. The favorite play of 55.3% of the children involved the use of voice

and 24.2% imitated other voices. We confirmed that 33.3% of the parents considered the child’s voice

as being altered, and out of whom, 27.3% ranked it as hoarse and 18.2% with strong intensity. The

allergy factor (allergic rhinitis) occurred in 66.3% of the questionnaires. For the parents reaction faced

with the child’s voice alterations, 36.4% spoke of the subject with the child and 18.2% sought professional

service.

Conclusion: Most parents answered that their children had abusive vocal behaviors, although many considered

their child’s voice as being normal. Out of the children’s favorite plays mentioned, more than a half

involved the ongoing use of the voice. A considerable part of the allergic children presented with some

kind of vocal alteration, according to their parents’ opinion. There was a prevalence of answers from

the parents regarding the attitude of speaking to the child faced with the vocal alteration.

Keywords: voice, voice disorders, child, preschool, day nurseries.
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INTRODUÇÃO

As alterações de voz na infância interferem de
modo negativo no desempenho social ou mesmo no
desenvolvimento afetivo-emocional de qualquer criança.
Disfonia é conceituada como um enfraquecimento de
todos os parâmetros vocais, apresentando várias modifi-
cações na qualidade do som, do timbre, do pitch ou da
intensidade (1). Por ocorrerem em uma fase de formação
de caráter e personalidade, os problemas de voz na
infância requerem sempre uma investigação precisa, o
que demanda tempo e dedicação dos profissionais que
lidam com esse tipo de alteração (2). Destaca-se ainda
que a disfonia é um sintoma comum em crianças, sendo
de etiologia diversa, variando desde alterações no funci-
onamento dos órgãos fonoarticulatórios até lesões
incapacitantes e com risco de vida (3).

Os fatores predisponentes e agravantes das disfonias
infantis podem ser agrupados em cinco categorias: hábitos
vocais inadequados; fatores ambientais físicos e psicológi-
cos; estrutura da personalidade; inadaptação fônica; fatores
alérgicos, dentre outros (4).

A caracterização de hábitos vocais presentes na
infância contribui para a análise das possíveis causas e fatores
mantenedores que podem estar relacionados a alterações
vocais. Nas creches, as crianças apresentam muitas oportu-
nidades para cometer abusos vocais que levam aos distúrbi-
os laríngeos: exposição a ruídos que induz à competição
vocal; poeira que leva ao ressecamento do trato vocal;
padrão inadequado dos educadores que se configura num
modelo vocal negativo; participação em atividades ao ar
livre, onde o autocontrole vocal é dificultado (5).

Com relação à prevalência de disfonia infantil por
gênero, estudos afirmam não existir diferença significativa
entre meninos e meninas (4-5). Entretanto, a maioria das
pesquisas destaca uma maior ocorrência dessa alteração
vocal em crianças do sexo masculino, justificada pela
exigência social de um comportamento mais agressivo
(6,7-8).

A incidência de disfonia infantil em escolas varia de
6% a 23,4%, com pico entre cinco e 10 anos de idade,
porém, não é raro encontrar crianças com três anos de
idade com diagnóstico de nódulos vocais (4). Assim, a
atuação dos profissionais na equipe multidisciplinar e
principalmente nas escolas e creches proporciona maior
esclarecimento aos pais, educadores e outros profissionais
da saúde, que se mostram mais atentos aos diversos
aspectos do desenvolvimento da linguagem, incluindo o
desempenho vocal da criança (9), o que poderá contribuir
para a prevenção de possíveis distúrbios vocais nessa

população infantil, tendo em vista seus comportamentos
vocais.

Desse modo, como forma de identificarmos a per-
cepção dos pais com relação a voz de seu filho, o objetivo
deste estudo foi descrever o comportamento vocal, iden-
tificado pelos pais, de crianças pré-escolares pertencentes
a uma creche-escola.

MÉTODO

Considerações éticas

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-
USP), processo número 10568/2004.

Caracterização da amostra

O projeto desenvolveu-se por meio da análise de
um questionário respondido por 33 pais de crianças pré-
escolares na faixa etária entre cinco e sete anos de idade,
com média de idade de seis anos e dois meses, sem
distinção de raça e gênero, sendo 14 (42,4%) meninas e 19
(57,6%) meninos, pertencentes à uma creche-escola. Es-
ses pais apresentavam nível de escolaridade abrangendo o
1º grau completo (16,7%), 2º grau completo (36,7%),
superior (completo: 26,7% e incompleto: 13,3%) e pós-
graduação (6,6%). A mérito de controle, foram entregues
inicialmente 75 questionários, porém apenas 33 (44%)
foram respondidos e devolvidos.

Procedimento

O questionário foi confeccionado para avaliar de
maneira qualitativa as respostas dos pais com relação ao
comportamento vocal de seu filho e à possível ocorrência
de fator patológico associado. O instrumento foi auto-
administrado, contendo 12 questões e dividido em seis
categorias: identidade vocal, brincadeira predileta, hábitos
vocais e ambiente familiar, fator patológico e comporta-
mento dos pais com relação à alteração vocal.

A aplicação do questionário, entregue juntamente
com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foi
feita aos pais ou responsáveis pessoalmente pela pesqui-
sadora, na própria instituição ao início e término de dias
letivos escolhidos pela diretora. Os questionários preenchi-
dos foram depositados em uma urna deixada pela pesqui-
sadora na creche-escola, segundo determinação da respon-
sável pela instituição.
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Análise estatística

Realizou-se por meio da estatística descritiva, sufici-
ente para resumir o fenômeno de interesse, por meio da
utilização de técnicas que sumarizaram os dados em tabelas
e medidas descritivas.

RESULTADOS

A partir da exploração dos 33 questionários, obser-
vou-se que comportamentos vocais das crianças tais como
gritar, falar excessivamente, em forte intensidade, com
esforço e gargalhar, foram respondidos por 39,6% dos pais
(Tabela 1). O hábito de imitar outras vozes foi notado em
24,2% dos questionários, destacando-se vozes de monstros
(26,3%), de personagens de TV (31,6%) e de animais, com
21%.

Na identidade vocal de todas as crianças, a maioria dos
pais (66,7%) classificou a voz de seu filho como normal, e o
restante classificou-a como alterada. Destes, 27,3% conside-
raram a voz como rouca, seguidos por 18,2% que a caracte-
rizaram como de forte intensidade e 9,1%, rouca e de forte
intensidade. Também foram anotadas as características: fraca
intensidade, nasal, nasal e de forte intensidade e outras.

Os pais que afirmaram existir algum tipo de altera-
ção vocal em seu filho, citaram que isso ocorria quando a
criança voltava da creche, gritava muito e cantava em forte
intensidade, respondendo cada uma com 18,2% do total de
questionários (Tabela 2). Apenas 25% dos pais responde-
ram que a voz de seu filho chamava a atenção de outras
pessoas.

Com relação à atitude dos pais diante da alteração
vocal do seu filho, 36,4% conversaram com a criança a
respeito do problema e 18,2% solicitavam que a criança
parasse de falar. Outras respostas, tais como: eram indife-
rentes, orientavam a criança como usar a voz, procuravam
por assistência médica e por auxílio médico e
fonoaudiológico, foram registrados, cada uma em 9,1% dos
questionários.

Das brincadeiras que envolvem o uso contínuo da
voz, o futebol apresentou a maior prevalência (30,8%),
seguido pelo cantar e brincar com bonecas, respondendo
cada uma com 15,3% (Tabela 3). Contrapondo-se a isso,
segundo os pais, andar de bicicleta representou a brinca-
deira que menos utiliza continuamente o uso da voz
(23,8%), seguida pelo desenhar e natação, representada
cada uma com 19% (Tabela 4).

Do total de brincadeiras prediletas das crianças,
55,3% envolvem diretamente o uso contínuo da voz. O

Tabela 1. Respostas assinaladas pelos pais relacionadas

aos hábitos vocais das crianças.

Comportamento Vocal Sempre Ocasional- Nunca

presente mente

Falar muito 15,9% 7,1% 1,7%

Cantar 14,6% 7,9% 3,3%

Gargalhar 10,4% 11,8% 6,7%

Ingerir bebidas geladas 8,3% 13,4% 6,7%

Falar em forte intensidade 6,3% 14,9% 8,3%

Gritar 4,2% 19,7 3,3

Falar com esforço 2,8% 3,9% 40%

Sussurrar 1,4% 14,2% 21,6%

Dormir bem* 19,4% 2,4% 5,1%

Ingerir água em intervalos

curtos 16,7% 4,7% 3,3%

* Considerado como oito horas de sono, sem interrupções.

Tabela 2. Respostas assinaladas pelos pais relacionadas ao

momento em que mais se evidencia a alteração vocal na

crianças.

Situação Frequência (%)

Quando grita muito 18,2

Quando volta da creche 18,2

Quando canta 18,2

Quando está nervosa 9,1

Quando volta das festas 9,1

Quando volta de atividades ao ar livre 9,1

Quando grita muito e volta da creche 9,1

Outras 9,1

Tabela 3. Brincadeiras prediletas pelas crianças que

envolvem o uso contínuo da voz, de acordo com os pais.

Brincadeira Frequência (%)

Futebol 30,8

Cantar 15,3

Brincar com bonecas 15,3

Pique-pega 11,5

Faz de conta 7,7

Pular corda 7,7

Brincar com carrinhos 3,9

Esconde-esconde 3,9

Leitura 3,9

Tabela 4. Brincadeiras prediletas pelas crianças que não

envolvem o uso contínuo da voz, de acordo com os pais.

Brincadeira Frequência (%)

Bicicleta 23,8

Desenhar 19,0

Natação 19,0

Pintura 9,5

Ouvir música 9,5

Brincar com as mãos 4,8

Desfilar 4,8

Dançar 4,8

Subir em árvores 4,8
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hábito de gritar ou falar alto (forte intensidade) na casa da
criança ocorreu em 39,4% das famílias e, deste valor, 28,6%
referem ocorrer de forma constante.

A presença da rinite alérgica nas crianças foi assina-
lada em 63,6% dos questionários, dos quais 40,9%, segundo
os pais, estão associados a alterações vocais.

DISCUSSÃO

A princípio, deve-se ressaltar que menos de 50%
dos questionários foi respondido e devolvido pelos pais, o
que pode ser entendido como falta de preocupação dos
pais com relação às possíveis alterações vocais de seu filho,
desconhecimento a respeito dos problemas da voz em
crianças, desinteresse em colaborar com o estudo, ou ao
contrário, somente pais preocupados com a existência de
distúrbios vocais em seus filhos tenham preferencialmente
optado por responder ao questionário. Porém, a maioria
dos pais (66,7%) classificou a voz de seu filho como normal,
o que torna essa última possibilidade citada menos viável.

Metodologicamente, o estudo foi desenvolvido cri-
ando-se as mesmas oportunidades para que os 75 pais
convidados respondessem ao questionário, obedecendo
ao livre consentimento do participante em colaborar com
a pesquisa.

Com relação aos resultados obtidos neste trabalho,
puderam-se observar hábitos vocais abusivos em 39,6%, a
exemplo de gritar, falar excessivamente, falar em forte
intensidade, falar com esforço e gargalhar. Produção vocal
em forte intensidade e de modo forçado foi observada
também em crianças com rouquidão crônica (6). Crianças
com alterações vocais mantêm a intensidade forte em
diversas situações de conversação, não se preocupando
em adequá-la ao ambiente ou com a intenção da mensa-
gem (2).

Destaca-se ainda que abusos vocais, como a fala
com muito esforço ou fala excessiva, podem contribuir
para a fixação de um padrão hiperfuncional que em algum
momento poderá resultar em lesões adicionais nas pregas
vocais (10). Sabe-se que o abuso e mau uso vocal primário
podem causar, relativamente cedo, reações teciduais nas
pregas vocais de crianças, em virtude da plasticidade
histológica e comportamental que estas apresentam (11).

Portanto, as disfonias crônicas na infância são causa-
das pelo uso excessivo da voz, em que crianças excedem
os limites máximo e mínimo do alcance da intensidade
vocal em relação à sua idade (12). No presente estudo, as
respostas dos pais que afirmaram existir algum tipo de
alteração vocal na criança estão de acordo com a literatura,

demonstrando que essas atitudes são muito comuns em
crianças com disfonia (11).

Além dos fatores vocais abusivos já citados, outros
hábitos foram observados no presente estudo, porém em
menor ocorrência, como o gargalhar e o sussurrar. Da
mesma forma, existem achados (9) sobre práticas conside-
radas abusivas e acentuadamente presentes durante a
infância que são o chorar, o rir (gargalhar), imitar ruídos ou
outras vozes, tossir e pigarrear (1-12), que podem também
contribuir para a alteração vocal infantil.

Diante do resultado obtido acerca do comporta-
mento vocal abusivo reconhecido pelos pais, surgem
questionamentos envolvendo aqueles que não assinalaram
a ocorrência desses hábitos em seus filhos. Questiona-se se
esse tipo de comportamento vocal realmente não ocorre
ou se esses pais apenas não o reconhecem como sendo
abusivo e, portanto, faz-se necessária orientação profissio-
nal para a conscientização dos hábitos vocais nocivos à
produção natural da voz.

Por outro lado, temos que considerar sobre os pais
que responderam que seus filhos cometem algum tipo de
mau uso da voz, ou seja, será que está claro o suficiente
para esses informantes sobre o que é hábito vocal com
caráter “abusivo”. Acrescido a isso, as condições aceleradas
da vida diária promovem um comportamento mais
estressante nos pais, dificultando o diálogo e o contato mais
próximo com os filhos e diminuindo a possibilidade de
melhor avaliar e atentar-se aos hábitos vocais deles.

É preciso ressaltar que os dados relacionados aos
hábitos vocais das crianças obtidos neste trabalho, mostram
apenas a percepção dos pais acerca do comportamento
vocal de seu filho em determinada unidade escolar, não
sendo possível a inferência disso para a população de
modo geral. Porém, pode contribuir para uma maior
reflexão a respeito do bem-estar vocal em crianças em
idade pré-escolar, associando-se a outros estudos existen-
tes e que apresentam a mesma preocupação.

A criança pode desenvolver problemas de voz em
virtude da imitação vocal, pois durante o desenvolvimento
da linguagem, ela aprende tanto o significado das palavras
quanto a maneira como são produzidas auditivamente.
Somado a isso, nódulos vocais podem ser encontrados em
crianças propensas a falar em forte intensidade, gritar
constantemente, ou produzir sons nocivos de imitações de
animais, veículos ou herois e monstros de desenhos anima-
dos (13).

Tais comportamentos vocais abusivos podem gerar
a disfonia e comprometer o desempenho comunicativo,
uma vez que a voz não é apenas um som produzido pelas
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pregas vocais; é também responsável pela competência
comunicativa que depende da modulação do som, ajustes
da intensidade, ressonância e do próprio tipo de voz que
transmite os aspectos emocionais e possibilita a caracteri-
zação da personalidade da criança.

Neste estudo, evidenciou-se que 33,3% dos pais
participantes perceberam e consideraram a voz da criança
como alterada, e que 27,3% classificaram-na como rouca,
concordando com outros estudos (5-6), que também
constataram a rouquidão como sendo a alteração vocal
mais comum em crianças, predominando em escolares
mais precoces. Apesar da concordância com a literatura a
respeito da rouquidão, convém destacarmos que os acha-
dos relacionados à caracterização qualitativa de voz normal
ou alterada se basearam na percepção dos pais em relação
à voz de seu filho, estando susceptíveis a influências diretas
da subjetividade auditiva dos mesmos, e se somada a uma
avaliação vocal fonoaudiológica teria maior confiabilidade
a respeito disso. Porém, tais achados, junto ao que é
preconizado pela literatura, permitem nos alertar a respei-
to do comportamento vocal das crianças em idade escolar
junto aos pais e educadores, favorecendo um trabalho
conjunto visando à prevenção de hábitos vocais nocivos e
a promoção do bem-estar vocal.

Posto que a rouquidão seguida do uso vocal em forte
intensidade prevaleceu segundo a percepção dos pais, e
que em 9,1% das vozes alteradas, a rouquidão ocorreu
associada à forte intensidade, constroi-se o questionamento
de que tais qualidades vocais possam ou não se relacionar
como causa e como consequência.

Com relação ao momento em que mais se eviden-
ciou a alteração vocal na criança, de acordo com os pais que
responderam existir algum tipo de desordem vocal em seu
filho, a maioria optou pelos momentos em que a criança
volta da creche-escola, grita muito e canta, correspondendo
cada um a 18,2% desses pais. O fato da alteração vocal
ocorrer na volta da creche, pode estar relacionado às
oportunidades para cometer abusos vocais que a própria
instituição educacional oferece como a exposição a ruídos
que induz à competição vocal e ao padrão inadequado, que
se configura como um modelo vocal negativo, dentre
outros (5). De acordo com os resultados encontrados deve-
se pensar que seriam salutares ações que promovam o
bem estar vocal, como palestras de orientação a pais,
professores e crianças, de modo a favorecer a ocorrência de
hábitos vocais mais saudáveis e de brincadeiras menos
nocivas ao aparelho fonador.

É importante que a questão ambiental seja conside-
rada, principalmente quando determinados momentos ou
atividades da criança favorecem a piora vocal da mesma.
Isto faz com que os profissionais da área da saúde alertem

os pais a terem atenção especial nessas ocasiões, verifican-
do os possíveis fatores desencadeantes da piora e, assim,
tomando os cuidados pertinentes à saúde vocal.

Do mesmo modo, convém ressaltar que 55,3% das
crianças, segundo seus pais, apresentaram como brincadei-
ras prediletas àquelas que envolvem continuamente o uso
da voz, o que também sugere alerta aos pais, de modo a
fazê-los compreender os riscos vinculados a essas brinca-
deiras, porém ponderando entre precaução e diversão da
criança. Isto é válido uma vez que se trata de brincadeiras
preferidas e que, portanto, ocorrem de forma constante.
Especialmente para aquelas que envolvem a movimenta-
ção corporal associada ao uso vocal, devem ser criadas
novas estratégias que correspondam à utilização vocal,
como uso de gestos e sinais que favorecem o menor
desgaste da voz durante as brincadeiras. Tais cuidados são
necessários em virtude da associação do esforço físico e da
vocalização, ou seja, a criança pode apresentar uma sobre-
carga na região cervical em muitas atividades, favorecendo
uma vocalização mais comprimida e tensa, podendo pre-
judicar o aparelho fonatório.

Também devem ser consideradas aquelas brinca-
deiras que envolvem a voz, porém sem associação a
qualquer tipo de esforço corporal, pois apesar disto, são
brincadeiras frequentes, posto que prediletas, podendo
ocorrer vocalizações de maneira inadequada que, em
repetidas vezes podem prejudicar a voz da criança, o que
justifica a atenção dos pais.

Saúde vocal pôde ser observada na maioria das
respostas presentes, estando entre elas a ingestão frequen-
te de água (16,7%) e ter sono adequado (19,4%). Reco-
menda-se repouso corporal adequado à criança após uso
intensivo da voz, pois a fonação exige uma grande quan-
tidade de energia que necessita ser recuperada diariamen-
te. Dessa forma, concomitante ao repouso corporal, o
descanso vocal pode também ser estabelecido.

Diante de uma alteração vocal, 36,4% dos pais
agiram por meio do diálogo a respeito do assunto (altera-
ção vocal) com a criança e, apenas 18,2% procuraram por
atendimento profissional (médico e/ou fonoaudiológico).
Por outro lado, somente 9,1% responderam ficar indiferen-
tes a alteração vocal do filho.

Quando tratamos de desordens vocais isoladas, nem
sempre é dado o devido cuidado, especialmente por parte
das famílias, que muitas vezes ainda consideram a rouqui-
dão infantil como um sintoma temporário e sem importân-
cia (9). As desordens vocais estão sempre relacionadas
com alteração na estrutura, função ou desenvolvimento da
fonação, devendo assim ser adequadamente investigadas,
podendo a voz ser considerada como um valioso índice de
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saúde ou doença da criança. Os resultados encontrados no
presente estudo diferiram do conteúdo da literatura no que
diz respeito à atenção dos pais para com as alterações
vocais de seus filhos, evidenciando preocupação com a
desordem vocal. Esse resultado pode estar relacionado à
população selecionada para esta pesquisa, pois se tratam
de pais com nível de instrução elevado.

Ainda de acordo com o estudo, evidenciou-se na
questão ambiental, que o hábito de gritar ou falar em forte
intensidade na casa da criança ocorreu em 39,4% dos
questionários, sendo que o som da voz ou o estilo de
interação vocal de uma criança é normalmente similar
àquele de uma pessoa adulta no seu ambiente, podendo a
criança não estar consciente disso (10), o que pode inferir
que as crianças dessas famílias estão mais propensas a
desenvolver padrões fonatórios similares ao de seu ambi-
ente, ou seja, do modelo vocal oferecido pelos seus pais e
educadores.

Os pais referem-se aos horários de refeição, banho,
escovação de dentes e hora de dormir, os quais são
realizados por meio de seus gritos de ordem, como os
momentos de maior competitividade vocal em seus lares.
Diante dessas repostas, sugerem-se estratégias para colo-
cação de limites e evitar assim, os abusos vocais. É
reforçado que a competição vocal entre membros da
família é bastante evidente no ambiente da criança disfônica
(13).

Convém acrescentar que características genéticas,
culturais e ambientais, somadas a particularidades de per-
sonalidade ou temperamento mesclam-se já nos primeiros
anos de vida para constituir e formar a voz de um novo ser
(9). Um estudo envolvendo um grande número de crianças
do Reino Unido com oito anos de idade não identificou
diferença significativa entre ruído ambiental e ocorrência
de disfonia infantil (14).

Em se tratando das alergias respiratórias e infecções
das vias aéreas superiores, as crianças frequentemente as
apresentam nas creches, fazendo com que a voz seja
produzida em condições desfavoráveis, na presença de
mucosas ressecadas, edemas e irritação no trato vocal (5).
Para constatarmos a relação entre voz e alergia, verificamos
no atual estudo, que a porcentagem de crianças conside-
radas alérgicas representou 63,6% da amostra, e 40,9%
dessas crianças apresentavam algum tipo de alteração
vocal.

De acordo com a literatura, é sabido que tanto a
rinite alérgica quanto hábitos vocais inadequados contribu-
em para o desenvolvimento da disfonia. Mediante a esses
resultados é possível entender que a associação entre rinite
alérgica e hábitos vocais abusivos pode contribuir significa-

tivamente para o desenvolvimento do distúrbio vocal e
comprometer o desempenho comunicativo. Essa correla-
ção voz-rinite também foi observada na literatura (13), que
mostrou que cerca de 25% das crianças com nódulos vocais
apresentam alergia. Outro estudo envolvendo 71 crianças
com idade entre 3 e 13 anos e queixas de disfonia,
constatou rinite alérgica em apenas 8 dessas crianças (7).
A influência desses fatores alérgicos na produção vocal
ocorre principalmente quando associadas às atividades que
exigem vocalizações, podendo essas crianças apresentar
risco de desenvolver padrões hiperfuncionais de compor-
tamento vocal (10).

Podemos enfatizar que o presente estudo contribui
para a compreensão do comportamento vocal de crianças
pré-escolares, por meio das respostas dos seus pais, permi-
tindo comparações e possibilitando a realização de novas
pesquisas nessa área, já que, de acordo com a literatura, não
há programas específicos de prevenção em pré-escolas,
havendo, portanto, necessidade de mais trabalhos na
promoção de hábitos vocais mais saudáveis (15).

Pode-se também destacar a importância da detecção
precoce da alteração vocal infantil, já que é tida como uma
desordem bastante comum em crianças pré-escolares (6-
16), podendo ter reflexos no desenvolvimento da capaci-
dade de comunicação adequada na vida adulta (2). Diante
das dificuldades de percepção da criança com relação à
alteração vocal, as quais dificilmente queixam-se de cansa-
ço, dor ou esforço para falar (9) ou não acham que sua voz
rouca seja uma voz anormal (17), deve-se salientar a
importância da orientação familiar e educacional para
proporcionar um ambiente e situações mais favoráveis a
essas crianças, e contribuir, quando necessário, para o
sucesso terapêutico (10). Somado a isso, temos ainda de
considerar a importância de orientação e esclarecimento às
crianças a respeito dos danos que elas podem causar à voz,
porém, demonstrando compreensão, pois muitos desses
comportamentos fazem parte do cotidiano da criança.

A caracterização de hábitos vocais presentes na
infância contribui para a análise das possíveis causas e
fatores mantenedores que possam estar relacionados a
alterações vocais nas crianças.

A amostra estudada é pequena e essa investigação
deve se estender buscando outras populações de escolas
e creches diferentes. No entanto, baseado no que foi citado
de literatura e nos achados dessa pesquisa, percebe-se a
necessidade de um trabalho de orientação aos pais a
respeito do bem estar vocal para que haja a prevenção de
disfonia infantil. A rouquidão não deve ser identificada
como parte do desenvolvimento normal da criança; as
brincadeiras e hábitos, por sua vez, devem ser revistos para
a manutenção da voz normal, do pleno desenvolvimento
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da comunicação e do ajuste social e emocional do discurso
da criança.

CONCLUSÕES

Pela exploração dos dados, conclui-se que maioria
dos pais avaliados nessa amostra reconheceu que seus
filhos apresentavam comportamentos vocais abusivos,
apesar de muitos deles terem caracterizado a voz como
normal; as brincadeiras prediletas das crianças, predomi-
nantemente, envolviam o uso da voz; a rinite alérgica foi
fator associado a algum tipo de alteração vocal em quase
metade das crianças; hábito de gritar ou falar em forte
intensidade na casa da criança ocorreu em menos da
metade dos sujeitos pesquisados, sendo que, em alguns
destes, isto ocorreu de modo constante; e a atitude mais
comum aos pais frente a alteração vocal foi de conversar
com o filho sobre o assunto, em detrimento a procurar
atendimento profissional.
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