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Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um bem-estar físico,
mental, social e com o meio-ambiente, implicando que sejam garantidos os direitos dos
cidadãos a ter acesso às informações que os alertem acerca da promoção da saúde e da
prevenção de doenças. Ao associar os veículos de comunicação a este direito do
cidadão para a melhoria da qualidade de vidas, especialmente do radio, permite-se que
esta ação seja realizada de forma a abranger um maior numero de pessoas no mesmo
espaço de tempo.  No Brasil, a divulgação científica no rádio remonta aos primeiros
anos deste veiculo. Objetivo: Atuar de forma mais eficiente na divulgação de temas
relacionados à saúde, especialmente formas de promoção da saúde e prevenção de
doenças,utilizando o radio como um importante veiculo de comunicação.
 Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo qualitativo que será realizado todas as
quintas feiras no horário de 11 às 12 horas na Radio Educadora AM 1010 no
município de Coronel Fabriciano-MG, no Programa Microfone Aberto comandando
pelo Radialista Roberto Nogueira. Semanalmente serão abordados temas
de interesse da comunidade relativos às questões de saúde tanto pela discente e os
docentes como por profissionais de convidados. Comunicar não é apenas o ato de
transmitir uma mensagem, não é simplesmente falar, mas a capacidade de transmitir
uma mensagem com elementos que façam o ouvinte entender o que foi dito. 
 Resultados: Sendo um programa feito ao vivo a participação dos ouvintes com
perguntas acerca do tema demonstra o interesse e a repercussão do projeto. Os
ouvintes participam também por meio das redes sociais mandando perguntas e tecendo
comentário acerca da importância das informações que são apresentadas e sugerindo
temas. Existe a participação das docentes e de convidados na abordagem dos assuntos
a serem discutidos. Conclusão: Comunicação envolve informação, como o da
educação, da popularização da ciência e da promoção da saúde e prevenção de
doenças, que pode ser
compartilhado pelos meios de comunicação. O radio serve ao propósito educativo, pois
a Enfermagem busca constantemente melhores condições de saúde e de vida para a
população.
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