Rouquidão persistente pode indicar uma
doença mais grave, alerta especialista do
Hospital Paulista

A rouquidão é um sintoma caracterizado pela alteração na qualidade vocal. Ela pode simplesmente estar ligada a fatores
como o uso abusivo e mau uso da voz ou até servir de alerta para uma doença mais grave.
A otorrinolaringologista Dra. Isabela Tavares Ribeiro, do Hospital Paulista, chama a atenção para as diversas patologias
associadas à rouquidão.
"Existem muitas doenças nas quais os pacientes podem apresentar rouquidão como sintoma. Entre as mais comuns, estão
as infecções de via aérea superior, como gripes e resfriados; lesões benignas das cordas vocais - nódulos, pólipos e cistos -;
alterações estruturais mínimas da laringe, geralmente desenvolvidas ao nascimento; doenças neurológicas e tumores
benignos, como o papiloma; e, por fim, tumores malignos, como o câncer de laringe", explica.
A especialista ressalta a importância de investigar a causa da rouquidão, principalmente em fumantes, pois o tabagismo é o
principal fator de risco para o câncer de laringe.
"Se descoberto precocemente, a chance de cura para esse tipo de câncer chega a 95%. Já nos casos mais avançados, o
tratamento é complexo e até mutilante. Além disso, as chances de cura diminuem consideravelmente", alerta a
otorrinolaringologista.
Segundo Dra. Isabela, justamente por conta do risco aumentado de desenvolver câncer de laringe, os fumantes devem estar
sempre em alerta para quaisquer alterações na voz. Porém, não são apenas os tabagistas que devem se preocupar com a
rouquidão. "Todas as pessoas que apresentarem o sintoma por mais de 15 dias devem procurar um otorrinolaringologista o
quanto antes", recomenda.
Prevenção
Da mesma forma que manter um estilo de vida saudável previne o surgimento diversas doenças, com a rouquidão não é
diferente.
"Praticar exercícios físicos regularmente, optar por uma alimentação balanceada e manter uma boa qualidade de sono, além
da hidratação oral, são formas de prevenir a rouquidão. Em tempos mais frios, os cuidados precisam ser redobrados, com o
aumento do consumo de água para evitar o ressecamento da laringe."
A Dra. Isabela orienta ainda evitar o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Segundo a especialista, é
importante também não gritar ou falar alto por muito tempo, assim como não cochichar ou sussurrar. Ela explica que esses
comportamentos vocais aumentam a tensão na laringe e podem gerar rouquidão.
Tratamentos
Os tratamentos para rouquidão variam de acordo com a causa. As opções terapêuticas são escolhidas baseadas em
evidências científicas e podem ser clínicas (com fonoterapia e medicamentos), cirúrgicas ou uma combinação das duas
formas.
Segundo a Dra. Isabela, os fonoaudiólogos são grandes parceiros dos otorrinolaringologistas nesse sentido. "A fonoterapia,
quando bem indicada, é muito eficaz e se configura como peça-chave no tratamento da maioria das causas de rouquidão."
"Cuidar da voz é tão importante quanto cuidar da nossa saúde em geral. A voz é a nossa comunicação com o mundo, nossa
identidade", finaliza a médica, alertando para a importância de buscar um especialista o quanto antes, caso haja rouquidão

persistente.
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