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La veu: alteracions i signes d’alerta 

Eufonia 

Descobreix les diferències entre una veu eufònica, disfònica i afònica 

La disfonia és una alteració de les qualitats 

acústiques bàsiques de la veu que afecta a la 

comunicació, impedint desenvolupar amb 

normalitat i confort les activitats quotidianes. 

 
Tipus de disfonies: 
 

 Funcionals: alteracions de les qualitats de la 

veu en què està afectada la funció, és a dir, no 

hi ha una lesió identificable. 
 

 Orgàniques: alteracions de la laringe o 

d’algun òrgan que modifiquen les 

característiques de la veu.  
 

 Mixtes:  lesions associades a la persistència 

d’un mal ús vocal. 

L’afonia es quan es produeix un cessament 

total de l’acte de fonació i apareix una 

absència total de veu. 

El procés de 

fonació dona 

com a resultat 

l’emissió d’una 

veu normal o 

eufònica. 

Afonia 
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VEU ADEQUADA 

Disfonia 

Signes d’alerta 
Alteracions de la veu 

VEU ALTERADA 
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La veu: alteracions i signes d’alerta 

Davant de qualsevol signe d’alerta (picor, dolor, cremor...), sol·licita  “visita mèdica per motius de salut” 

SIGNES D’ALERTA DE LA VEU 

SENSACIÓ 

DE 

CREMOR 
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Independentment de l’origen, les disfonies es 

poden manifestar amb els següents signes 

d’alerta: 

 

- Gargamelleig (raspera). 

- Veu ronca o trencada. 

- Falta de control en la intensitat o to de veu. 

- Sensació de tenir un cos estrany a la gola o 

formigueig. 

- Necessitat d’escurar-se el coll (estossegar). 

- Sensació de que la veu no surt o s’ha de fer 

un esforç per aconseguir-ho.. 

- Punxades a la zona anterior o lateral del coll. 

Els signes d’alerta de la veu són indicadors que 

ens permeten preveure la possibilitat de que en 

un futur més o menys proper es puguin 

desenvolupar alteracions relacionades amb la 

veu (disfonies o afonies). 

Signes d’alerta Alteracions de la veu 

En cas de patir aquesta simptomatologia, pots sol·licitar 

la “visita mèdica per motius de salut” a qualsevol dels 

centres ViPS de la universitat (UPC). 
 

Realitza la teva sol·licitud a través de l’eina electrònica 

de sol·licitud d’atenció a la salut de les persones.  

 
 

https://www.upc.edu/prevencio/salutupc/vigilancia-salut 
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