
 

 

 

A FISIOLOGIA NA VOZ CANTADA 

 

- Pregas Vocais 

As pregas vocais, anteriormente denominadas de cordas vocais, são as 

responsáveis pela emissão de sons nos seres humanos. Cada pessoa 

possui duas pregas vocais, sendo cada uma, formada por um corpo e uma 

cobertura. O corpo da prega é uma estrutura muscular formada pelo 

músculo vocal, enquanto a cobertura é formada por um epitélio e a 

camada superficial da lâmina própria. Entre o corpo e a cobertura existe 

uma camada de transição formada pela camada intermediária e profunda 

da lâmina própria. O corpo tornar-se rígido no momento da fonação, 

enquanto a cobertura é móvel e capaz de vibrar. 

 

 

 



 

 

No momento em que estamos respirando normalmente, as pregas vocais 

apresentam-se separadas e formam uma abertura com formato triangular 

entre elas. Quando as pregas vibram, no momento da fonação, elas ficam 

muito próximas uma da outra. 

 

 

 

A fonação é apenas uma das funções exercidas pelas pregas vocais, além 

de fonar elas apresentam as seguintes atividades: Proteção das vias 

aéreas superiores. Assim como a epiglote, toda vez que deglutimos as 

pregas vocais se fecham e selamento laríngeo. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Epiglote


 

 

- ATIVAÇÃO ATIVA E PASSIVA DAS PEGAS VOCAIS 

A fonação é um processo inter-relacionado das forças físicas 

aerodinâmicas da respiração e das forças mio-elásticas dos tecidos 

musculares da laringe. A elasticidade das pregas vocais pode ser ativa ou 

passiva, existindo uma relação intrínseca entre o sistema respiratório e a 

laringe garantindo a pressão pulmonar necessária para iniciar o 

movimento oscilatório das pregas vocais durante a fonação. É necessário o 

equilíbrio entre o suporte respiratório (a pressão subglótica) e os 

mecanismos laríngeos para gerar a vibração das pregas vocais. Na ativação 

passiva das pregas vocais adução é modo “frouxo”, já na ativação ativa as 

mesmas se ajustam com maior ativação dos músculos firmadores da glote 

deixando o som com mais brilho e maior intensidade. 

 

EXERCÍCIO: 

- Fry glissando sopro/agudo (PASSIVO) 

- A  E  I  O  U   A-E-I-O-U  (ATIVO) 


