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OPINIÃO

Dia Mundial da Voz
EM SETEMBRO DE 2002, ao assumir a 
presidência da European Laryngologi-
cal Society, apresentei o projeto de criar 
um dia dedicado à Voz, a ser comemo-
rado à escala mundial – The World Voi-
ce Day.
Não existe legislação para a criação de 
um dia mundial, mesmo dedicado a 
uma doença e, foi através de muitos 
contactos com especialistas do mundo 
inteiro, otorrinolaringologistas, tera-
peutas da fala e professores de canto, 
que a ideia cresceu e permitiu que, no 
dia 16 de abril de 2003, o Dia Mundial 
da Voz fosse comemorado pela primei-
ra vez.
Com a criação deste dia, a Voz ganhou 
visibilidade, modificando por completo 
o diagnóstico das várias doenças (be-
nignas e malignas) que a podem afetar 
e, por consequência, o seu tratamento 
e recuperação.
Nos primeiros anos, a grande preocu-
pação foi melhorar o diagnóstico do 
cancro da laringe (relacionado com o 
tabagismo), insistindo na necessida-
de de que perante uma rouquidão que 
persiste mais de duas semanas, era 
obrigatório a observação por um otor-
rinolaringologista.
A mensagem chegou a toda a popula-
ção graças ao esforço e à dedicação dos 
profissionais que diagnosticam e tra-
tam as alterações da Voz. O cancro da 
laringe passou a ser diagnosticado em 
fases mais precoces, possibilitando que 
o tratamento, nomeadamente a cirur-
gia, passasse a ser mais conservadora, 
cumprindo os objetivos oncológicos, 
mas conservando as funções. A cirur-
gia endoscópica com laser é hoje o tra-
tamento de eleição, evitando-se entre 
outras complicações, a traqueotomia.
Mas a prevenção era o grande objetivo e, 
ao difundir as mensagens – “Oiça a sua 
Voz” e “Goste da sua Voz”, – procurou-se 
que cada um assumisse a sua Voz.
A sensibilidade social em relação à Voz 
modificou-se muito rapidamente em 
particular com a mensagem “Goste da 

sua Voz”. Se gostarmos dela, segura-
mente que iremos ter o maior cuidado 
com a sua utilização.
A visibilidade ganha pela Voz traduziu-
-se em múltiplos aspetos, desde o mai-
or número de pessoas que procuram 
apoio junto de um otorrinolaringolo-
gista, terapeuta da fala ou professor de 
canto, como na valorização de outros 
sintomas para além da rouquidão.
A abordagem multidisciplinar da Voz 
alargou-se e a partir daquele núcleo bási-
co, passou-se a contar com a colaboração 
de outros especialistas tais como alergo-
logistas, gastroenterologistas, endocrino-
logistas, psicólogos, entre outros, e ainda 
de todos aqueles que se dedicam ao en-
sino e à prática do exercício físico, dando 
particular atenção à postura.
A rouquidão continua a ser um sin-
toma “major”, mas são cada vez em 
maior número aqueles que procuram 
apoio pelo aparecimento de sintomas 
como a fadiga vocal, “sensações várias” 
ao nível da “garganta”, na sua maioria 
provocados por refluxo e ainda por sin-
tomatologias dependentes do ambiente 
de trabalho, o que se verifica tanto nas 
escolas como nas empresas. 
As atividades desenvolvidas no âmbito 
do Dia Mundial da Voz tiveram igual-

mente reflexos no meio universitário. 
Cito, como exemplo, a criação do Curso 
de Doutoramento em Voz, Linguagem e 
Comunicação da Universidade de Lis-
boa, em que a Faculdade de Medicina 
(Otorrinolaringologia, Neurologia e 
Psiquiatria) se juntou com a Faculdade 
de Letras (Linguística e Fonética), in-
vestindo na formação de todos os pro-
fissionais que se dedicam à Voz, desde 
o diagnóstico ao tratamento e à sua cor-
reta utilização.
Nos últimos anos propusemos um novo 
projeto, integrado no DMV. Chegar às 
escolas, convidando e motivando pro-
fessores e alunos a comemorar o Dia 
Mundial da Voz através da “Festa da Voz 
nas Escolas”.
Foi com surpresa que, logo no primeiro 
ano da “Festa da Voz nas Escolas” reali-
zámos que os objetivos tinham sido ul-
trapassados pois, através da população 
escolar, chegámos às famílias. Ou seja, 
as mensagens que através de médicos e 
terapeutas da fala eram difíceis de fazer 
chegar à população em geral, foram as 
crianças que transmitiram em casa os 
cuidados e a importância da Voz.
Quando se faz um balanço do que foi 
feito desde 2002, fica-se com a sensa-
ção de que valeu a pena todo o esforço 
e dedicação de tantos profissionais, de 
diferentes áreas, que abraçaram este 
projeto. Mas a sensação é ainda mai-
or e difícil de exprimir quando tudo o 
que foi realizado no nosso país sucedeu 
igualmente em todo o mundo.
Todos os anos é enorme o prazer ao 
receber informações ou ver o logótipo 
do Dia Mundial da Voz ser utilizado no 
Japão, China, Índia, Paquistão, Austrá-
lia, Nova Zelândia, em toda a Europa, 
no Canadá, Estados Unidos, em toda 
a América Central e América do Sul. 
“Oiça a sua Voz” e “Goste da sua Voz”. 
Se tal suceder, ninguém duvida que va-
mos cuidar da nossa Voz.
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