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Objetivos
Realizar triagem (entrevista e avaliação de voz) fonoaudiologia em profissionais da voz
que apresentem queixas de alterações vocais provenientes do uso da voz no trabalho,
possibilitando a identificação das alterações vocais. Realizar orientações customizadas
sobre uso saudável da voz, bem como estratégias de comunicação profissional eficientes
considerando as particularidades de uso da voz pelos profissionais. Realizar triagem
(entrevista e avaliação de voz) fonoaudiologia em discentes dos cursos de Rádio, Tv e
Internet; Cinema; Jornalismo; Licenciatura em teatro; Música, futuros profissionais da
voz. Realizar encaminhamentos para diagnóstico médico otorrinolaringológico. Realizar
palestras informativas sobre qualidade da voz para os profissionais que utilizam a voz no
seu exercício profissional de forma a possibilitar um uso com excelência e com saúde,
evitando distúrbios vocais. Realizar treinamento vocal para grupos específicos de
profissionais que utilizam a voz no seu exercício profissional, possibilitando uma maior
eficiência na produção vocal. Realizar atendimento de servidores técnicos e docentes
com queixas de alterações vocais por uso profissional, dentro do PPSV - Programa de
Promoção à Saúde Vocal do Servidor. Participar da Semana de Integração de Novos
Docentes da UFPE, com capacitação dos docentes para uso da voz na atividade
docentes.
Resumo
Trata-se de uma ação extensionista, intitulada UNIDADE DE ATENÇÃO À VOZ
PROFISSIONAL, cujo objetivo é desenvolver ações de promoção da saúde vocal em
profissionais que usam a voz no seu exercício profissional, e prevenção de distúrbios
vocais nesta população. Para tanto a unidade desenvolverá as seguintes ações: 1)
triagem (entrevista e avaliação) e orientação vocal aos profissionais da voz que
procurem o serviço por estarem apresentando queixas de alteração na voz no seu
exercício profissional; 2) realização de palestras com temáticas envolvendo os cuidados
com a voz; 3) cursos de capacitação práticos para esses profissionais que garantam um
melhor desempenho vocal no uso da sua voz no trabalho. Atenderá também os discentes
dos cursos de Rádio, Tv e Internet; Cinema; Jornalismo; Licenciatura em teatro; Música,
futuros profissionais da voz, que queiram desenvolver os seus potenciais vocais. Dentro
da Unidade de Atenção à Voz Profissional funciona o PPSV - programa de Promoção à
saúde Vocal do Servidor vinculado ao NASS/SIASS UFPE.

O programa visa à promoção da saúde vocal dos servidores - professores e técnicos - da
Universidade Federal de Pernambuco. Pretende-se, ainda, propiciar aos alunos da
graduação em Fonoaudiologia a experiência de ações na área de voz profissional, seja de
orientação, avaliação, e intervenção em grupo; Saúde da família Profissionais da voz,
que usam a voz como instrumento de trabalho, a saber: professores, profissionais de
atendimento ao público; teleoperadores; advogados; administradores; profissionais de
recursos humanos; telefonistas; gestores; profissionais de jornalismo; profissionais do
rádio e televisão; outros.

