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Participante (pai/mãe/outro): ___________ Idade:_______ Grau de escolaridade:________ Profissão:_____________ 

Responde sobre (filho/filha/outro) ________ Idade:______ Escolaridade___________  

Data de preenchimento do pVHI_________  

Eu classificaria o discurso do(a) meu/minha filho(a) da seguinte forma (faça um círculo na resposta): 

1  2  3  4  5  6  7 

Ouvinte/silencioso                                            Falador                                     Extremamente falador 

 

Instruções: Estas são declarações que muitas pessoas usaram para descrever os efeitos das suas vozes, nas suas vidas. 

Assinale a resposta que indica com que frequência teve a mesma experiência em relação à voz do seu filho. 

                   (Nunca= 0 pontos; Quase nunca= 1; Às vezes= 2; Quase sempre= 3; Sempre= 4 pontos). 

 Nunca Quase 

nunca 

Às 

vezes 

Quase 

sempre 

Sempre 

F1. A voz do(a) meu/minha filho(a) faz com que seja difícil os outros ouvirem-no(a)         

Fi2. O(A) meu/minha filho(a) fica sem ar quando fala       

F3. As pessoas têm dificuldade em perceber o(a) meu/minha filho(a) num local com 

ruído 

     

Fi4. O som da voz do(a) meu/minha filho(a) altera-se ao longo do dia                                 

F5 Em casa, temos dificuldade em ouvir o(a) meu/minha filho(a) quando nos chama        

E6. O(a) meu/minha filho(a) parece tenso quando fala com os outros, devido à sua voz      

F7. O(A) meu/minha filho(a) evita comunicar por causa da sua voz      

E8 As pessoas parecem irritadas com a voz do(a) meu/minha filho(a)      

Fi9. As pessoas perguntam “O que se passa com a voz do(a) seu/sua filho(a)?”      

F10. O(A) meu/minha filho(a) fala menos com os amigos, vizinhos ou familiares por 

causa da sua voz 

     

F11. As pessoas pedem ao/à meu/minha filho(a) para repetir quando falam cara-a-cara      

Fi12. A voz do(a) meu/minha filho(a) é seca, áspera e/ou rouca      

Fi13. A qualidade da voz do(a) meu/minha filho(a) é imprevisível       

E14. Considero que as pessoas não entendem o problema de voz do(a) meu/minha 

filho(a) 

     

F15. As dificuldades de voz do(a) meu/minha filho(a) limitam as suas actividades 

pessoais, educacionais e sociais 

     

Fí16. O(A) meu/minha filho(a) faz muito esforço (p. ex. tensão) para falar      

Fí17. A voz do(a) meu/minha filho(a) está pior à noite       

Fí18. A voz do(a) meu/minha filho(a) “falha” quando está a falar      

E19. O(a) meu/minha filho(a) está frustrado(a) com o seu problema de voz      

Fí20. O(a) meu/minha filho(a) tem que gritar para que os outros o(a) ouçam      

E21. O(A) meu/minha filho(a) é menos extrovertido(a) por causa do seu problema de 

voz  

     

E22. O(A) meu/minha filho(a) fica aborrecido(a) quando as pessoas lhe pedem para 

repetir o que disse  

     

E23. O(A) meu/minha filho(a) fica envergonhado(a) quando as pessoas lhe pedem para 

repetir o que disse 

     

 

Como classifica a voz do seu filho neste momento?  

(deve colocar um X em qualquer lugar ao longo da linha em baixo, para indicar a gravidade da voz do seu filho) 

Normal_________________________________________________________Alteração  Grave 


