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ABSTRACT

Professores são considerados profissionais da voz, pois a docência
ex ige, f requente, a ut ili zação d a mesma. Comu mente, são
diagnosticados distúrbios vocais nessa população. Assim, é de suma
importância a realização de ações de promoção em saúde que objetivem
o aprimoramento do conhecimento relacionado à saúde vocal. Relatar
experiência de uma ação de promoção em saúde sobre saúde vocal
realizada com professores de uma escola localizada na capital de
Alagoas, executada por membros e tutora de uma liga acadêmica
do curso de Fonoaudiologia do mesmo estado. Confeccionou-se um
recurso educativo denominado “Saúde Vocal em Tirinhas”, onde
imagens que ilustravam os principais hábitos abusivos, sintomas de
problemas vocais e hábitos saudáveis para a voz formavam uma tirinha
e, a partir disso, foi estabelecido um diálogo referente à temática.
Verificou-se que nenhum dos docentes realizava preparo vocal, antes
das aulas, e que tinham apenas conhecimentos considerados básicos
sobre os cuidados necessários, como a necessidade da hidratação.
Muitos apresentavam queixas vocais, entretanto, não faziam
acompanhamento fonoaudiológico, alegando, em sua maioria, falta
de tempo ou desconhecimento de que essas queixas poderiam ser
sintomas de algum distúrbio vocal. Os docentes reconheceram que a
voz é um dos seus principais instrumentos de trabalho e que precisam
zelá-la. Foram orientados quanto à necessidade de avaliações médica e
fonoaudiológica, assim como quanto a aspectos de saúde vocal. A ação
realizada proporcionou a percepção da importância de ações como esta
para a disseminação de informações, por meio da educação em saúde,

visando a promoção da saúde.
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