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RESUMO 

 

Ao procurar serviços de saúde pública, surdos encontram obstáculos relacionados à 

comunicação. Este trabalho visa identificar o perfil epidemiológico de alguns frequentadores 

da Associação de Surdos de Governador Valadares, a partir de suas vivências nos serviços de 

saúde pública local. Para tanto, foram levantadas variáveis de identificação dos entrevistados 

e as formas como estes se apresentam enquanto surdos e usuários da Libras, bem como dados 

de frequência aos serviços, profissionais, intervenções, além das vivências de dificuldades no 

atendimento e propostas de melhorias. Trata-se de pesquisa quantitativa, que se caracteriza 

como um estudo de casos exploratórios. Tem-se como resultados que entrevistados recorrem 

mais ao serviço de saúde pública, que apenas o médico é o profissional citado que lhes atende, 

e ratificam que as dificuldades são relativas à falta de comunicação. A acessibilidade 

comunicativa é indicada como melhoria a ser garantida, além de profissionais que utilizem 

Libras para mediar a comunicação. Conclui-se que o levantamento epidemiológico de surdos 

em uma comunidade é de extrema importância para a conformidade das medidas de saúde 

pública nos vários níveis de atenção, e ao processo de planejamento e tomadas de decisões 

adequadas quanto à atenção à saúde desta população. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao procurar os serviços de saúde 

pública, a pessoa surda encontra obstáculos 

em relação à comunicação com parte da 

equipe de profissionais que lhe atende. Por 

não utilizarem uma língua estruturada 

numa modalidade oral-auditiva, surdos se 

comunicam por meio da Libras – Língua 

de Brasileira de Sinais, desconhecida por 

grande parte da sociedade. Acrescenta-se à 

falta de conhecimento linguístico, a 

ausência de profissionais tradutores-

intérpretes de Libras nos locais de 

atendimento ao público, fazendo com que 

o serviço de saúde pública prestado seja 

desumanizado e em certa medida, ineficaz. 

 Por outro lado, cabe ao profissional 

enfermeiro atuar para além de seus 

conhecimentos técnicos, bem como 

procedimentais: deve propor uma ação de 

cuidados especiais que abranjam a 

integralidade do indivíduo surdo, o que 

implica desenvolver a habilidade de 

comunicação com esse paciente. Além 

disso, necessita-se repensar a formação de 

tal profissional, para que consiga executar 

um atendimento clínico que se paute pela 

comunicação, que se falha, pode resultar 

em erros diagnósticos, constrangimentos, 

dificuldades para a elaboração de 

prontuários, além de tratamentos incorretos 

de possíveis patologias.  

 

Nesse contexto, indaga-se: qual o 

perfil epidemiológico de alguns surdos que 

frequentam a ASUGOV – Associação de 

Surdos de Governador Valadares? Tal 

levantamento, quantitativo, se dará a partir 

de relatos de vivências de sujeitos surdos 

quanto aos atendimentos em serviços de 

saúde pública local.  

 Para tanto, tem por objetivo geral 

identificar o perfil epidemiológico de 

alguns frequentadores da Associação de 

Surdos de Governador Valadares a partir 

de suas vivências nos serviços de saúde 

pública local. São objetivos específicos: a) 

levantar as variáveis de identificação dos 

entrevistados: gênero, idade, escolaridade, 

estado civil, orientação sexual e atividade 

profissional; b) identificar se os 

entrevistados se apresentam como surdos e 

usuários da Libras, ou como deficientes 

auditivos e que se comunicam por meio de 

práticas de oralização; c) perceber qual o 

grau de acuidade auditiva dos 

entrevistados, se frequentam os serviços de 

saúde pública, identificando quais são os 

serviços, como se dá essa frequência, os 

profissionais que fizeram o atendimento, se 

consideram que o atendimento auxiliou na 

solução do problema de saúde, e se 

vivenciaram dificuldades. 

Esta pesquisa se justifica, pois 

conhecer tais vivências permitirá outras 

análises para melhorias de aspectos de 

acessibilidade comunicativa nos serviços 
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de saúde pública. 

O trabalho encontra-se estruturado 

em três partes, para além dessa introdução 

e considerações finais: primeiro, 

apresentam-se as abordagens conceituais 

operadas nesta produção em relação à 

surdez, a comunicação em Língua de 

Sinais, as garantias legais de acessibilidade 

comunicativa para surdos face aos serviços 

de saúde, e a importância do levantamento 

epidemiológico para o segmento social 

abordado. Posteriormente, detalham-se as 

questões metodológicas que nortearam a 

pesquisa, seguindo-se dos resultados 

quantitativos das variáveis analisadas.  

 

2 REVISÃO 

 

A comunicação é o ato que envolve 

transmissão e recepção de mensagens entre 

transmissor e receptor, por meio de 

diversos tipos de linguagens, como as 

orais, escritas, gestuais, dentre outras. É 

uma necessidade vital ao ser humano,  

determinante nos relacionamentos 

interpessoais e na qualidade das interações 

sociais diárias (MICHAELIS, 2015; 

VIEIRA et al., 2018). 

Para analisarmos a relação entre a 

surdez e a saúde pública, necessita-se 

entender as diferenças entre ‘deficiência 

auditiva’ e ‘surdez’, uma vez ser possível 

examiná-las sob as perspectivas clínicas e 

socioculturais. 

A visão clínica pauta a surdez como 

patologia a ser tratada. É analisada a partir 

do levantamento de sua etiologia, 

relacionada às diferentes fases da vida, 

podendo sua causa ser classificada como 

pré-natal (quando provocada por fatores 

genéticos e hereditários, má formação, 

doenças contraídas pela gestante), ou 

perinatais (por intercorrências no momento 

do parto, ou adquirida ao longo da vida 

(NOVAES, 2010).  

O autor ainda aponta que surdez 

pode ser classificada em graus de perdas 

auditivas, medidas em decibéis: de 25 à 40 

decibéis (db), surdez leve; de 41 à 55 db, 

moderada; de 56 à 70db, acentuada; 71 à 

90 db, severa; acima de 91 db, profunda, e 

ainda, anacusia, quando ocorre a perda 

total da audição. Nessa perspectiva, a 

diferença entre um deficiente auditivo e 

um surdo se dá de acordo com sua 

classificação em graus de perda da 

audição, bem como tratamento no intuito 

de recuperação e estímulo da fala, o que 

pode incluir o implante coclear e/ou o uso 

de aparelhos de amplificação sonora 

(NOVAES, 2010). 

 É comum que indivíduos com 

surdez leve e/ou moderada possam se 

expressar oralmente e possuam uma 

sensibilidade em relação à percepção da 

voz humana, isso com ou sem a utilização 

de aparelhos auditivos. Noutra via, em 

casos de surdez severa ou congênita, o 
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indivíduo não percebe a voz humana, 

apresentando dificuldades em adquirir o 

código linguístico oral de seu país de 

forma natural (BRASIL, 1994). 

Já na visão sociocultural, não se 

concebe a surdez como deficiência, mas 

como uma diferença na forma como o 

indivíduo acessa informações do mundo, a 

partir de questões identitárias. A surdez se 

constitui como uma condição de vida do 

sujeito, para que compreenda o mundo à 

sua volta e as relações nas quais encontra-

se envolvido, e “(...) nessa concepção, o 

surdo é considerado membro de uma 

comunidade minoritária, com direito à 

língua e cultura próprias” (PEREIRA, 

2011, p. 22). Dessa forma, “(...) entre os 

surdos, os mesmos não são diferenciados 

pelo grau de cultura, ou mesmo de surdez”. 

O que difere um sujeito surdo é o “(...) 

pertencimento ao grupo, usando a língua 

de sinais e a cultura surda, que ajudam a 

definir as suas identidades surdas” 

(NOVAES, 2010, p. 49). 

A comunicação se torna uma das 

principais barreiras para o surdo perceber 

seu direito de ser atendido em órgãos de 

saúde pública. Nesse momento, a falta de 

compreensão leva a um atendimento que 

não supre as necessidades do paciente 

surdo, podendo ser ofertado um 

atendimento inadequado. Isto se dá porque 

a Língua de Sinais utilizada pelos surdos, 

na maior parte das vezes, não é 

compreendida por enfermeiros ou 

membros da equipe. Muitos a consideram 

como meros gestos, ou tipo de linguagem 

sem estrutura para se comunicar (GOMES, 

2019).  

Segundo Novaes (2010), há uma 

diferença entre língua e linguagem. A 

linguagem pode ser compreendida como 

“um sistema de comunicação natural ou 

artificial, humano ou não”. Nessa 

perspectiva, “(...) é qualquer forma 

utilizada com algum tipo de intenção 

comunicativa incluindo a própria língua” 

(QUADROS & SCHMIEDT, 2006, p. 15). 

Já a língua, em uma ordem meramente 

linguística, é “(...) um sistema linguístico 

de infinitas frases de forma criativa”. Em 

uma perspectiva de ordem social, “a língua 

é compreendida como parte constitutiva da 

identidade individual e social dos seres 

humanos” (BAGNO, 2013, p. 16-17). 

Libras é uma língua de modalidade espaço-

visual, pois a informação é recebida pelos 

olhos e produzida pelas mãos, e tem 

estrutura linguística diferente da Língua 

Portuguesa. No entanto, é completa como 

qualquer língua oral, com suas regras 

linguísticas.  

A legislação que versa sobre o 

direito da pessoa surda à saúde pública é a 

mesma que ampara todos os cidadãos. A 

Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 1990) 

alude que: “O Sistema Único de Saúde é 

direito de todos e dever do Estado”. 
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Portanto, devem ser assegurados os 

serviços de saúde pública dentro dos 

princípios de universalidade, equidade e 

integralidade. Por universalidade, têm-se 

que a saúde é um direito de todos, e é um 

dever do Poder Público a provisão de 

serviços e de ações que lhes garanta acesso 

em todos os níveis de assistência. A 

integralidade é o conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos 

para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. Por fim, 

equidade é a igualdade da assistência à 

saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie (BRASIL, 1990). 

A pessoa surda teve garantida a sua 

inclusão social no campo normativo, com a 

previsão legal da exigência do Poder 

Público fazer cumprir o que se encontra 

previsto na Lei Federal nº 10.436/2002. 

Nessa, destacam-se dois artigos em que se 

reconhece a Libras como uma das línguas 

oficiais do país, bem como a 

responsabilidade da prestação de 

assistência à saúde com adequações para o 

público com surdez.  

Posteriormente, o Decreto Federal 

nº 9.656, de 27 de dezembro de 2018, 

alterou o artigo 26 do Decreto nº 5.626, de 

22 de dezembro de 2005, que regulamenta 

a Lei nº 10.436/2002, dispondo em seu 

parágrafo segundo a seguinte redação: 

 

Para garantir o efetivo e amplo 

atendimento das pessoas surdas ou 

com deficiência auditiva, o Poder 

Público, as empresas 

concessionárias e permissionárias 

de serviços públicos e os órgãos da 

administração pública federal, 

direta e indireta, poderão utilizar 

intérpretes contratados 

especificamente para essa função 

ou central de intermediação de 

comunicação que garanta a oferta 

de atendimento presencial ou 

remoto, com intermediação por 

meio de recursos de vídeo 

conferência on-line e webchat, à 

pessoa surda ou com deficiência 

auditiva (BRASIL, 2018). 

 

Sobre o acesso ao serviço de saúde 

pública, a literatura (RODRIGUES, 

DAMIÃO 2014; OLIVEIRA, CELINO, 

COSTA, 2014; CHAVEIRO et al., 2014) 

aponta que as pessoas surdas expressam 

extrema dificuldade de comunicação no 

contato com os profissionais quando 

utilizam os serviços prestados, razão pela 

qual os buscam com menor frequência, se 

comparados aos demais pacientes. Disso 

resulta, muitas vezes, o adiamento da 

busca do atendimento médico, o que pode 

ocasionar um nível de sofrimento 

desnecessário e risco de agravamento da 

doença. 

Isso acontece também pelo 

desconhecimento da Língua de Sinais por 

parte dos profissionais, sendo que sua 

utilização facilitaria o atendimento pelos 

profissionais de saúde, e permitiria aos 

usuários maior autonomia durante a 

consulta (RODRIGUES, DAMIÃO, 2014). 
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Considerar as dificuldades oriundas 

da falta de conhecimento de Libras aponta 

para uma possível reestruturação no 

serviço, a começar pela formação dos 

profissionais. A dificuldade de 

comunicação desses com usuários surdos 

torna as informações em saúde limitadas, 

pois os surdos apresentam dificuldades em 

aprender a Língua Portuguesa na 

modalidade escrita, devido suas privações 

linguísticas (FERNANDEZ, 2008), e por 

isso, quase sempre, optam por sua Língua 

de Sinais, na modalidade espaço-visual. 

Assim, é inútil a tentativa de comunicação 

nos serviços de saúde por meio da escrita 

em Língua Portuguesa, pois nem sempre 

surdos conseguem compreender o que é 

escrito e fornecido para que leiam. 

No campo da saúde, tem-se que a 

Carta de Ottawa, elaborada em 1986, na I 

Conferência Internacional sobre Promoção 

da Saúde, associa o conceito de saúde ao 

de qualidade de vida, influenciado por 

fatores políticos, econômicos, sociais, 

culturais, ambientais, comportamentais e 

biológicos. Logo, nesse sentido, a surdez é 

um fator biológico que define uma 

condição humana e influencia diretamente 

na qualidade de vida deste grupo. A 

própria Lei nº 8.080/1990 incorporou esse 

conceito, entendendo saúde como direito 

fundamental do ser humano (BRASIL, 

1990). Portanto, a comunidade surda se 

insere nesse contexto, visto que apesar das 

limitações da comunicação, a assistência 

deve ocorrer de forma integral, universal e 

igualitária, preservando a autonomia e a 

participação comunitária deste grupo.  

Diante de suas necessidades, a 

comunicação é um instrumento de poder. 

Aos surdos não pode ser negado o direito 

de usufruir os benefícios de uma língua 

como é a Libras: de valor fundamental nas 

relações sociais (CHAVEIRO & 

BARBOSA, 2005). 

O direito social à saúde, 

promulgado pela Constituição Federal de 

1988, fica prejudicado quando a pessoa 

surda depende de outras pessoas para 

acessar os serviços e informações de saúde. 

Em muitas vezes, o atendimento igualitário 

não lhe é garantido, embora seja brasileiro, 

residente no território e vivencie a mesma 

realidade de ouvintes (TEDESCO & 

JUNGES, 2013).  

De igual forma, tem-se a Portaria 

GM nº 2.073/04, do Ministério da Saúde, 

de 28 de setembro de 2004, que instituiu a 

Política Nacional de Atenção à Saúde 

Auditiva. Diante das ações previstas na 

atenção básica no atendimento, a 

realização de ações de promoção de saúde 

auditiva se destacam na legislação como 

extremamente necessárias numa 

perspectiva clínica da surdez, tendo como 

objetivos a prevenção e identificação 

precoce de problemas auditivos, a 

organização de ações educativas e 
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informativas, orientações e 

encaminhamentos, quando necessário, para 

a Atenção à Saúde em Média 

Complexidade (BRASIL, 2004). Com isso, 

é importante pensar sobre a atuação do 

profissional da Enfermagem (PONTES, 

2008). Por exemplo, na assistência à saúde 

é necessário se relacionar e saber 

comunicar de modo cuidadoso e ético, 

compreender e perceber o sentido e 

significado da mensagem transmitida pelo 

paciente, identificando suas necessidades 

humanas básicas (PAGLIUCA et al., 

2007).  

Dessa forma, tem-se que, em 

muitos momentos, o indivíduo surdo é 

visto como um estrangeiro em seu próprio 

país, não sendo compreendido em uma 

esfera tão importante da vida: a saúde. E 

por não entender esse público é que as 

políticas públicas voltadas para a saúde 

ainda encontram-se sob uma visão 

meramente clínica da surdez, buscando 

somente a reabilitação da audição, por 

meio de procedimentos de implantes 

cocleares e aparelhos de amplificação 

sonora (VIEIRA et al., 2014). Urge a 

necessidade de buscar junto às 

comunidades surdas soluções voltadas à 

saúde pública dessa parcela da população 

sob a perspectiva sociocultural e que 

garantam os princípios do SUS.  

Ressalta-se que para os 

profissionais da área da saúde se 

encontrarem mais preparados para o 

atendimento de pessoas surdas, se torna 

necessário rever a não obrigatoriedade da 

disciplina de Libras para os cursos de 

formação na área, tendo em vista que essa 

disciplina aparece de forma opcional, com 

exceção dos cursos de Fonoaudiologia.  

Uma das áreas da saúde que se 

beneficiaria da presença de profissionais 

que domine a Libras é a vigilância 

epidemiológica. Segundo Carvalho, Pinto, 

Garcia (2017), por epidemiologia se 

compreende um estudo em que se faz um 

levantamento da frequência, das 

distribuições e dos determinantes no 

âmbito da população no processo saúde-

doença.  

O processo saúde/doença representa 

o conjunto de relações e variáveis que 

produz e condiciona o estado de saúde e 

doença de uma população, que se modifica 

nos diversos momentos históricos do 

desenvolvimento científico da 

humanidade. O fato é que se passa a 

considerar saúde e doença como estados de 

um mesmo processo, composto por fatores 

biológicos, econômicos, culturais e sociais 

(VIANNA, 2012), e assim, traça-se metas 

e estratégias de prevenção e promoção da 

saúde por meio do levantamento dos 

dados. Uma de suas atribuições é o 

levantamento de perfis epidemiológicos, 

com foco em dados de características 

sociais e demográficas, além de 
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ocorrências de morbimortalidade, 

condições ambientais e de consumo 

coletivo, além do controle social 

(CARVALHO, PINTO, GARCIA 2017). 

Diante dos fatos mencionados, o 

levantamento epidemiológico de uma 

comunidade composta por iguais com 

surdez, bem como sua localização e o 

estudo das condições sociais que se 

encontra, é de extrema importância para a 

conformidade das medidas de saúde 

pública nos vários níveis de atenção para 

este público (CRUZ et al., 2009). Conhecer 

dados epidemiológicos dos usuários do 

serviço de saúde pública torna-se 

fundamental para o processo de 

planejamento e tomadas de decisões 

adequadas quanto à atenção à saúde desta 

população, as reais necessidades da 

comunidade e fatores determinantes de 

agravos e doenças (JARDIM et al., 2016). 

Na consulta de Enfermagem, 

atividade privativa dos enfermeiros, por 

exemplo, são identificados os problemas e 

as potencialidades dos pacientes, com o 

propósito de realizar um plano de cuidados 

que atenda às necessidades apresentadas, e 

então, avaliar as intervenções que foram 

desenvolvidas (COFEN, 2007). Ao pensar 

tal execução com um paciente surdo, tem-

se a urgência da formação em Libras para 

sua realização de forma integral. 

 A comunicação entre enfermeiro e 

paciente vai muito além de uma simples 

troca de informações, é uma interação que 

deve ser feita separadamente, tendo em 

vista que cada paciente tem sua 

individualidade. Portanto, há diversas 

formas de comunicação terapêutica para 

que se tenha sucesso (PONTES, 2008). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho de conclusão de curso 

é uma produção que decorre do projeto de 

pesquisa e extensão denominado 

“Percepções de pacientes surdos sobre o 

atendimento nos serviços do Sistema Único 

de Saúde em Governador Valadares/MG”, 

realizado pelo Curso de Enfermagem da 

Universidade Vale do Rio, sob a 

coordenação dos professores Edmarcius 

Carvalho Novaes e Aline Valéria de Souza, 

com aprovação no Comitê de Ética em 

Pesquisa (Parecer n°. 3.372.727), e que 

visa compreender as percepções de 

pacientes surdos, frequentadores da 

Associação de Surdos de Governador 

Valadares/MG, sobre o atendimento 

vivenciado nos serviços de saúde pública 

local.  

O projeto de pesquisa e extensão, 

com previsão de execução no biênio 2019-

2020, tem três fases: a primeira, com 

realização do estado da arte da temática 

relativa ao atendimento de pessoas surdas 

no contexto de saúde, realizado no 

primeiro semestre de 2019, pelo já 
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graduado Khristian Rocha Gomes. A 

segunda, levantamento do perfil 

epidemiológico de surdos frequentadores 

da Associação de Surdos de Governador 

Valadares, objetivo deste trabalho; e por 

fim, a terceira, com a análise qualitativa 

dos relatos de percepções dos pesquisados 

a respeito do atendimento vivenciado junto 

ao Sistema Único de Saúde, etapa prevista 

para o primeiro semestre do ano de 2020. 

Portanto, este trabalho é uma 

pesquisa de natureza quantitativa, que se 

caracteriza como estudo de casos 

exploratórios. Segundo Richardson (1999), 

se caracterizada pelo emprego da 

quantificação, tanto nas modalidades de 

coleta de informações quanto no 

tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas, buscando a validação das 

hipóteses mediante a utilização de dados 

estruturados, estatísticos, com análise de 

número de casos representativos, 

recomendando um curso final da ação, 

quantificando os dados e generalizando os 

resultados da amostra para os interessados 

(MATTAR, 2001). 

Ser uma pesquisa de estudo de caso 

exploratório, segundo Yin (2001) significa 

contribuir no esclarecimento de situações 

cujas informações existentes são poucas, e 

por isso exige um nível de investigação 

menos rigoroso que um estudo de caso 

descritivo. Visa fomentar conhecimentos 

sobre um determinado tema ou problema 

de pesquisa, se configurando como uma 

fase preliminar de um projeto com maior 

durabilidade. 

Para a melhor compreensão dos 

dados quantitativos levantados, foi 

realizado o fichamento de nove artigos, 

incluindo o citado trabalho de conclusão de 

curso do semestre anterior, com buscas na 

plataforma científica Scielo e Google 

acadêmico, de agosto a setembro 2019, em 

que foram levantados 25 (vinte e cinco) 

referenciais especificamente sobre surdez e 

saúde, incluindo artigos, leis e decretos, 

sendo descartados 16 (dezesseis) que não 

correspondiam aos critérios de inclusão.  

 

Quadro 01. Artigos fichados 

ARTIGO TÍTULO AUTOR/ANO REVISTA OBJETIVO 
1 Comunicação como 

Ferramenta Essencial 

Para a Assistência à 

saúde dos Surdos. 

Yanik Carla Araújo 

de Oliveira, Suely 

Deysny de Matos 

Celino, 

Gabriela Maria 

Cavalcanti Costa.  

(2014) 

Revista de Saúde 

Coletiva.  

Revelar como os surdos 

percebem a comunicação 

com os profissionais de 

saúde, e compreender o 

significado da presença de 

um acompanhante 

oralizado como 

interlocutor, durante 

atendimento na rede 

pública de serviços de 

saúde. 
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2 Qualidade de Vida 

dos Surdos que se 

Comunicam Pela 

Língua de Sinais: 

Revisão Integrativa 

Neuma Chaveiro et 

al.  

(2014) 

Interface 

(Comunicação 

Saúde Educação) 

Revisar a produção 

científica sobre a qualidade 

de vida relacionada à saúde 

(QVRS) de surdos. 

3 Ambiente Virtual: 

Auxílio Ao 

Atendimento De 

Enfermagem Para 

Surdos Com Base No 

Protocolo De 

Atenção Básica. 

Silvia Cristina 

Martini Rodrigues, 

Gardênia Costa 

Damião. 

(2014) 

Revista da Escola 

de Enfermagem 

da USP. 

Desenvolver e apresentar 

um Ambiente Virtual em 

libras, baseado no 

Protocolo de Tratamento 

da Hipertensão Arterial e 

do Diabetes Mellitus tipo 

2, aplicado na Atenção Bá-

sica, em avaliação de 

hábitos alimentares, afim 

de auxiliar na consulta de 

enfermagem. 

4 Implante Coclear: A 

Complexidade 

Envolvida no 

Processo de Tomada 

de Decisão Pela 

Família. 

Sheila de Souza 

Vieira et al.  

(2014) 

Revista Latino 

Americana de 

Enfermagem.  

Compreender os significados 

atribuídos pela família às 

diversas etapas envolvidas 

no processo de tomada de 

decisão para o implante 

coclear no filho. 

5 Conhecimento e fonte 

de informações 

de pessoas surdas 

sobre saúde e doença.  

Yanik Carla Araújo 

de Oliveira et al.  

(2015) 

Interface 

(Comunicação 

Saúde Educação) 

Compreender o 

conhecimento de pessoas 

surdas em saúde e doença e 

suas fontes de informações. 

6 Um estudo da 

Validade de 

Conteúdo de Sinais, 

Sintomas e Doenças/ 

Agravos em Saúde 

Expressos em 

LIBRAS. 

Jamilly da Silva 

Aragão et al. 

(2015) 

Revista Latino 

Americana de 

Enfermagem. 

Validar o conteúdo de 

sinais, sintomas e 

doenças/agravos em saúde 

expressos em LIBRAS por 

pessoas com surdez. 

7 Desenvolvimento da 

Linguagem em 

Crianças com 

Implante Coclear: 

Terá o Gênero 

Alguma Influência? 

Daniela Ramos et 

al. 

(2015)  

Revista CEFAC 

(Centro De 

Especialização em 

Fonoaudiologia 

Clínica) 

Avaliar a influência do 

gênero no desenvolvimento 

da linguagem de crianças 

com surdez severa a 

profunda neurossensorial, 

após implante coclear. 

8 Repercussões do 

Implante Coclear na 

Vida Adulta. 

Sheila de Sousa 

Vieira, Giselle 

Dupas e Brasília 

Maria Chiari. 

(2018) 

CoDAS 

(Distúrbios da 

comunicação, 

audiologia e 

deglutição) 

Sociedade 

Brasileira de 

Fonoaudiologia.  

Analisar as perspectivas do 

usuário, por meio de um 

estudo teórico 

fundamentado, os 

benefícios da implantação 

coclear na vida adulta. 

9 SURDEZ, LIBRAS E 

SAÚDE: Estado da 

Arte Sobre a 

Percepção de Surdos 

e Deficientes 

Auditivos Acerca do 

Acesso aos Serviços 

do Sistema Único de 

Saúde. 

Khristian Rocha 

Gomes, Edmarcius 

Carvalho Novaes, 

Aline Valéria de 

Souza. 

(2019) 

Univale. Realizar um estado da arte 

acerca das percepções da 

assistência prestada pelos 

profissionais do Sistema 

Único de Saúde às pessoas 

surdas e/ou com 

deficiência auditiva. 

Fonte: As autoras. Acadêmicas 9° Período, Univale 2019/02. 
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Posteriormente foi construído um 

questionário semiestruturado, de forma 

coletiva entre os professores responsáveis 

pelo projeto e os alunos envolvidos. A 

pesquisa de campo foi previamente 

agendada e realizada no dia quatro de 

outubro de 2019, momento em que foi 

aplicada uma entrevista semiestruturada a 

quatro frequentadores surdos da 

Associação de Surdos de Governador 

Valadares. A coleta de dados foi realizada 

na própria instituição em ambiente privado 

para que fosse mantida a privacidade e 

confidencialidade das informações.  

As entrevistas foram gravadas pela 

equipe TV Univale, tendo o som e imagem 

registrados tanto dos entrevistados surdos 

como de ouvintes e duas tradutoras-

intérpretes de Libras, que voluntariamente 

participaram da atividade, realizando a 

tradução para a Língua Portuguesa das 

respostas. Estavam presentes os alunos das 

etapas da pesquisa do segundo semestre 

2019 e do primeiro semestre 2020, e o 

orientador que conduziu as entrevistas.  

A amostra investigada foi 

constituída de um total de 7 pessoas com 

surdez, sendo 2 mulheres e 5 homens, 

acima de 18 anos, que se comunicavam 

através da Libras, e que aceitaram 

participar da pesquisa assinando o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE).  As mulheres em questão foram 

descartadas por terem plano de saúde e não 

utilizarem o serviço de saúde pública, e um 

dos homens foi descartado por erro técnico 

na gravação do vídeo, totalizando quatro 

participantes para análise de dados.  

Um dificultador na realização da 

pesquisa foi o fato de que não se esperava 

que os frequentadores da instituição 

tivessem adesão maciça a plano de saúde, 

o que pode ser explicado, conforme relato 

em campo, em razão das dificuldades 

evidenciadas pelas pessoas surdas ao 

procurar o serviço público de saúde, bem 

como pelos efeitos da execução de 

legislação, que garante vagas obrigatórias 

para pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho em empresas com mais de cem 

colaboradores, sendo o fornecimento de 

planos de saúde uma forma de fidelização 

desse funcionário nas empresas. 

As entrevistas foram transcritas, e 

logo após, foram produzidos relatos de 

experiência dos alunos na execução da 

pesquisa de campo (a ser utilizado pela 

equipe referente ao primeiro semestre de 

2020). Posteriormente, analisou-se os 

dados levantados, de forma a quantificar as 

informações fornecidas pelos sujeitos da 

pesquisa. 

 

4 RESULTADOS 

 

 Os dados ora apresentados referem-

se à quatro itens: perfil dos entrevistados, 

acesso aos serviços de saúde de 
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Governador Valadares, atendimento 

realizado por profissional de saúde, 

propostas de melhorias no atendimento de 

pessoas surdas.  

Sobre o perfil, temos os seguintes 

resultados em relação: 

 

a) faixa etária  

 

 

b) Estado civil 

 
 

 

c) Escolaridade  

 
 

d) Situação de trabalho: 

 
 

 

Ressalta-se que o entrevistado A 

trabalha como funcionário de posto de 

gasolina, e nos finais de semana atua como 

designer gráfico e fotógrafo. O 

entrevistado B trabalha como repositor de 

supermercado. O entrevistado C trabalha 

como eletricista. O entrevistado D 

atualmente não trabalha e recebe BPC – 

Benefício de Prestação Continuada. 

De igual forma, todos entrevistados 

afirmaram que são heterossexuais, e 

identificam-se surdos e usuários da Libras.  

 

e) Acuidade auditiva 

 
 

Sobre o acesso aos serviços de 

saúde em Governador Valadares, tem-se:  

 

 

25%

50%

25%0%

Idade

De 20 a 30
anos

De 40 a 50
anos

De 50 a 60
anos

75%

25%0%0%

Estado Civil

Solteiro

Casado

50%
25%

25%0%

Escolaridade

Ensino
fundamental

Ensino médio

Ensino
superior

75%

25%0%0%

Situação de trabalho

Trabalha

Não
trabalha

50%50%

0%0%

Acuidade auditiva

De 71 a 90
decibéis

Acima de 91
decibéis
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a) Serviços de saúde pública frequentados 

 

 

b) Frequência 

 
 

c) Profissionais citados que atendem 

 
 

Ressalta-se que o entrevistado B 

informou que passa por um processo no 

atendimento até chegar ao médico, mas 

não especificou por qual profissional. 

 

 

 

 

 

 

d) Resolução do problema de saúde 

 

 

e) Dificuldades vivenciadas 

 

 

f) Vivência de preconceito 

 

 

Sobre o atendimento realizado pelo 

profissional de saúde que atendeu, tem-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESF
75%

UPA
25%0%0%

Saúde Pública

ESF

UPA

75%

25%0%0%

Frequência

Até 3 vezes
ao ano

Mais que 3
vezes ao
ano

100%

0%0%0%

Atendimento

Médico

75%

25%0%0%

Resolutividade

Resolveu

Não
resolveu

75%

25%

0

0

Dificuldades 

vivenciadas 

Comunicação

Financeira

50%50%

0%0%

Preconceito

Sim

Não
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a) Comunicação utilizada pelo profissional 

 

 

b) Grau de satisfação: 

 

 

c) Sensação de cuidado 

 

 

Ressalta-se que o entrevistado A, 

classificado como incerto, não especificou 

se sentiu cuidado ou não, apesar da 

tentativa do médico, por não haver 

comunicação. Já sobre as possibilidades de 

melhorias, tem-se como propostas: 

 

 
 

 

Portanto, têm-se os seguintes 

resultados quantitativos: 25% dos 

entrevistados responderam que tem entre 

20 e 30 anos, 50% entre 40 e 50 anos e 

25% entre 50 e 60 anos.  

Detectou-se que 100% dos 

entrevistados são do gênero masculino, 

sendo 25% casados e 75% solteiros. 

Acerca da escolaridade, 50% dos 

entrevistados responderam que tem ensino 

fundamental, 25% têm ensino médio e 

25% tem ensino superior.  

Sobre situação de trabalho, 25% 

afirmam não trabalhar e 75% que 

trabalham. Dos entrevistados, 100% 

afirmaram serem heterossexuais, 

percebendo-se como surdos, usuários da 

Libras. 

Sobre a acuidade auditiva, 50% 

responderam que têm entre 71 e 90 

decibéis e 50% acima de 91 decibéis. No 

item serviços de saúde pública que 

frequenta, 75% dos entrevistados 

informaram frequentar a ESF e 25% a 

UPA, sendo que 75% dos entrevistados 

25%

25%25%

25%

Comunicação usada 

pelo profissional

Não houve
comunicação
Libras

Acompanhante

Escrita

25%

25%25%

25%

Grau de satisfação

Péssimo
Ruim
Regular
Bom

50%
25%

25%0%

Cuidado

Sim

Não

Incerto

75%

25%0%0%

Sugestão

Acessibilida
de

Intérprete
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responderam que frequentam até três vezes 

ao ano e 25% relataram ir mais que três 

vezes ao ano.  

No item atendimento, 100% dos 

entrevistados responderam que são 

atendidos pelo médico. Sobre solucionar o 

problema de saúde, 25% afirmam 

insucesso e 75% se sentem contemplados. 

Sobre dificuldades vivenciadas, 75% 

apontam a falta de comunicação e 25% 

dificuldades financeiras.  

No item preconceito no 

atendimento, 50% disseram que sim e 

outros 50% não. Sobre a comunicação 

utilizada pelo profissional, 25% disseram 

que não houve comunicação, outros 25% 

através de Libras, outros 25% por 

acompanhante, e ainda outros 25% por 

escrita.  

O grau de satisfação aponta 25% 

como péssimo, 25% ruim, 25% regular e 

25% bom. Em relação ao cuidado, 50% 

responderam que o perceberam, outros 

25% responderam que não se sentiram 

cuidados e 25% ficaram incertos a respeito. 

Por fim, 75% sugeriram que seja ampliada 

a acessibilidade para pessoas surdas e 

outros 25% sugeriram que haja intérpretes 

nas consultas.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se propôs a levantar o 

perfil epidemiológico de frequentadores da 

Associação de Surdos de Governador 

Valadares, e possibilitou evidenciar 

resultados de caráter quantitativos em 

relação às suas vivências, ao serem 

atendidos nos serviços de saúde pública. 

As variáveis de identificação dos 

entrevistados demonstraram que esses 

recorrem mais ao serviço de saúde pública. 

Todos se apresentam como surdos e 

usuários da Libras. Sobre a frequência nos 

serviços de saúde, todos frequentam os 

serviços de saúde pública, destacando-se a 

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e o 

‘posto de saúde’, o que se entende ser a 

ESF (Estratégia de Saúde da Família).  

Os quatro entrevistados relataram 

que o profissional que mais o atende é o 

médico. As dificuldades vivenciadas no 

atendimento no serviço público de saúde 

ratificam a literatura do sentido de serem 

decorrentes da falta de comunicação. Nas 

propostas de melhorias indicadas pelos 

entrevistados evidencia-se a acessibilidade, 

indicam a presença de intérpretes no local 

do atendimento e os profissionais 

aprenderem a Língua de Sinais, pois 

sempre precisam ir acompanhados por um 

familiar ou amigo que saiba para mediar a 

comunicação com o profissional de saúde.  

A importância desta pesquisa 

ultrapassa os dados quantitativos, pois 

vislumbra-se contribuir para a melhoria da 

condição de saúde e qualidade de vida dos 

indivíduos surdos atendidos pela rede 
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pública de saúde local. Isso ocorre uma vez 

que o Sistema Único de Saúde considera o 

ser humano em sua singularidade, na 

complexidade, na integralidade e na sua 

inserção sociocultural. Além disso, busca a 

promoção de sua saúde, a prevenção e 

tratamento de doenças e a redução de 

danos ou de sofrimentos que possam 

comprometer suas possibilidades de viver 

de modo saudável.  

Diante dos fatos mencionados, o 

levantamento epidemiológico de surdos em 

uma comunidade importa para a 

conformidade das medidas de saúde 

pública nos vários níveis de atenção, para o 

processo de planejamento e tomadas de 

decisões adequadas quanto à atenção à 

saúde desta população e suas reais 

necessidades, pautadas nas diferenças 

sociolinguísticas vivenciadas. 

 

 

 

 

 

DEAFNESS AND PUBLIC HEALTH: Research about the epidemiologic profile of 

regulars at the Association for the Deaf of Governador Valadares 

 

ABSTRACT 

 

When seeking public health services, deaf people find obstacles related to communication. 

This work aims to identify the epidemiologic profile of some regulars at the Association for 

the Deaf of Governador Valadares, based on their experiences with the local services of 

public health. In order to do so, were taken into consideration variables of identification of the 

interviewees and the ways these present themselves while deaf and users of the Brazilian sign 

language (Libras), as well as data of frequency to the services, professionals, interventions, 

besides the experiences of dificulty in the assistance and proposal of improvements. It is about 

a quantitative research, which characterizes itself as a study of exploratory cases. It is resulted 

that the enterviewees resort more to the public health services, that only the doctor is the 

professional mentioned which cares for them, and they ratify that the difficulties are related to 

the lack of communication. The comunicative accessibility is indicated as an improvement to 

be guaranteed, besides professionals that make use of the Brazilian sign language to mediate 

the communication. It is concluded that the epidemiologic survey of deaf people in a 

community is of extreme importance, to the conformity of the measures of public health in 

various levels of attention, and to the process of planning and proper decisions making 

pertaining the attention to the health of this population. 

 

Keywords: Deafness; Brazilian sign language (Libras); Public Health; Epidemiologic Profile; 

Governador Valadares. 
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