PROMOÇÃO À SAÚDE DA COMUNICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO RÁDIO E TV
Coordenadora: Ana Nery Barbosa de Araújo

E-mail: anaaraujovoz@gmail.com

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Saúde

Unidade Geral: CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade de Origem: Fonoaudiologia

Abrangência: Recife
Local de Realização: NTVRU - Núcleo de Televisão e Rádio Universitárias da UFPE

Resumo da Proposta:
Os profissionais da área de comunicação social, especificamente locutores de Rádio e TV, fazem uso constante da
comunicação oral em sua atividade laboral, o que envolve os sistemas fonoarticulatório e auditivo. Esses contextos de
uso dessa comunicação são diversos e, muitas vezes, comprometem a saúde desses profissionais e a eficiência de seu
trabalho, tornando-os assim um grupo vulnerável ao estabelecimento de doenças vocais ocupacionais. Diversos fatores
ambientais e organizacionais podem tornar esse grupo vulnerável ao adoecimento, por exemplo, ambientes ruidosos,
abafados, estressantes, desorganizados etc, e principalmente a rotina de trabalho com intensa demanda vocal aos quais
os mesmos estão submetidos. O efeito dessa realidade sobre o indivíduo pode ser expresso por dificuldade na
comunicação oral, caracterizada, por exemplo, por rouquidão, cansaço ao falar, falta de ar; na audição como a
dificuldade na escuta ou na compreensão da fala, entre outros. O governo brasileiro, por meio do Ministério do
Planejamento, em 2007, introduziu a Política de Atenção a Saúde e Segurança do Servidor Público Federal (PASS), que
trata de uma política de gestão de pessoas, cujo objetivo é fornecer parâmetros para nortear ações de atenção a saúde
e segurança do trabalhador, servidor público federal. O projeto Promoção à Saúde da Comunicação para profissionais
do Rádio e TV tem como objetivo realizar ações de promoção à saúde da comunicação humana e prevenção de doenças
vocais ocupacionais, ou seja, relacionadas a atividade laboral.

Objetivo Geral:
Realizar ações de promoção à saúde da comunicação oral e prevenção de doenças vocais dos Profissionais e estagiários
que trabalham na locução do NTVRU - Núcleo de Televisão e Rádio Universitárias da UFPE nas áreas: programação,
jornalismo, operação, produção e programação.

Objetivos Específicos:
1. Identificar as dificuldades na comunicação oral dos profissionais e estagiários nos aspectos articulação/dicção;
modulação da fala/voz; organização do discurso; domínio do falar em público.
2. Identificar queixas relacionadas a Saúde da voz no uso profissional
3. Realizar treinamento customizado com vistas ao aperfeiçoamento dos aspectos da comunicação oral aplicados a
locução de rádio e TV de forma a evitar distúrbios de comunicação oral, expressos por disfonia.
4. Realizar orientação quanto a Saúde Vocal

