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RESUMO 

 

A atividade profissional do Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais demanda, inevitavelmente, 

esforços repetitivos, tanto no serviço da interpretação sinalizada quanto na interpretação da língua de 

sinais para língua oral. Essa condição de esforço repetitivo requer uma atenção especial para este 

profissional, a fim de garantir sua longevidade e vitalidade tanto pessoal quanto profissional. 

Interessa-nos saber a razão pela qual muitos profissionais necessitaram abrir mão desta profissão 

devidos as lesões por esforços repetitivos. Assim, nessa proposta, temos a intenção de discutir apenas 

o cuidado do ponto de vista fonoaudiológico. Nesta perspectiva, nos atentaremos para a área da saúde 

vocal, abordando os cuidados integrais da saúde vocal, desde a promoção e prevenção de distúrbios 

relacionados à voz devido às condições de uso prolongado e ou indevido da mesma, até aos aspectos 

da expressividade e voz profissional, correlacionando-os com o trabalho dos tradutores e intérpretes de 

língua de sinais. As linhas de pesquisas poderão seguir temas como: expressividade corporal e facial 

na interpretação, performance vocal do intérprete, cuidados globais com a saúde do intérprete, dentre 

outros temas correlacionados.   
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