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RESUMO 

 

No campo teórico, existem concepções que diferenciam as vivências de pessoas surdas das 

pessoas com deficiência auditiva. Para uma efetiva inclusão social, a Lei Federal n° 

10.436/2002, estabelece a utilização da Libras – Língua Brasileia de Sinais – como ferramenta 

de acessibilidade comunicativa. Segundo a legislação, o acesso aos serviços de saúde com 

qualidade e atendimento humanizado para esse público deve ser feito por profissionais de 

saúde que se comuniquem em Libras, o que permite a construção de vínculos e a 

compreensão dos cuidados necessários pelos usuários. O objetivo deste trabalho foi 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. Metodologicamente, trata-se 

de uma pesquisa de caráter quantiqualitativa, com a realização de estado da arte em relação às 

questões relacionadas às especificidades sociolinguísticas das pessoas surdas e/ou deficientes 

auditivas, e da relação entre a utilização da Língua Brasileira de Sinais e o acesso aos serviços 

de saúde por este segmento populacional. Os resultados dessas pesquisas apontaram que ao se 

dirigirem aos serviços de Saúde, pessoas surdas encontram como principal obstáculo a falta 

de comunicação com a equipe. Por não fazerem uso da língua oral-auditiva, se comunicam 

por meio da Libras, o que, na maioria dos casos, é desconhecida pelos profissionais de saúde. 

Acrescenta-se ao resultado da pesquisa a ausência de tradutores-intérpretes de Libras nos 

serviços de saúde, para que tal assistência seja realizada de forma humanizada e eficaz. 

Concluiu-se que para sanar esse problema é necessário capacitar os profissionais das redes de 

atenção à saúde para comunicação em Libras e garantir a presença de profissionais da 

tradução-interpretação nos serviços do SUS. Além disso, deve-se fazer a inclusão da 

disciplina de Libras no rol das matérias obrigatórias em todos os cursos de formação na área 

da saúde, uma vez que possibilita a acessibilidade comunicativa inicial para o acesso aos 

serviços de saúde e garante o acolhimento baseado na equidade, favorecendo a melhor 

percepção de suas condições clínicas, o que poderá interferir no processo de autocuidado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existem concepções teóricas que 

diferenciam as pessoas surdas das 

pessoas com deficiência auditiva. A 

pessoa com deficiência auditiva é 

aquela que tem perda parcial da audição 

e, em regra, recorre à cirurgia para 

recuperar a audição. Essa tem por opção 

o uso do aparelho auditivo e não se 

identifica com a existência de uma 

cultura ou com a comunidade formadas 

a partir da surdez e do uso da Libras. Já 

os surdos são aqueles que, em regra, 

numa perspectiva clínica, apresentam 

perda total da audição, e por isto, são 

pessoas que não se consideram 

deficientes auditivos, pois utilizam a 

Libras como formação de comunicação, 

e a partir dela se constituem 

identitariamente com uma cultura e 

formas de socialibilidades diferenciadas 

pautadas pela surdez (BISOL; 

VALENTINI, 2011; MAIA, 2006). 

Em 2002, por meio da Lei 

Federal n°. 10.436, reconhecida como 

marco histórico para a comunidade 

surda, foi instituída como língua oficial 

dos surdos a Libras. Portanto é uma 

língua que se estrutura pela utilização 

de sinais, pois transmite a comunicação 

na modalidade espaço-visual. É uma 

língua que tem ganhado espaço na 

sociedade por se caracterizar além da 

comunicação, tendo efetiva participação 

e espaço da comunidade surda na 

sociedade, mas, principalmente, no que 

tange a luta dos movimentos surdos em 

prol dos seus direitos e em busca da 

acessibilidade (FRIAS, 2011, 

PEREIRA, 2004; SCHLÜNZEN; 

BENEDETTO; SANTOS, 2012). 

A acessibilidade representa o 

respeito e enaltece as diferenças; por 

intermédio dela entendemos que cada 

pessoa é única, portanto, deve-se ter a 

garantia de igualdade social (BRASIL, 

2008). Segundo Ianni e Pereira (2009) o 

capítulo VII do Decreto Federal nº 

5626, de 22 de dezembro de 2005, que 

regulamenta a lei supracitada, garante às 

pessoas surdas ou com deficiência 

auditiva o direito à saúde por meio do 

SUS – Sistema Único de Saúde. 

Determina ainda que o SUS e as 

empresas que prestem serviços de saúde 

atendam os surdos e/ou deficientes 

auditivos com profissionais capacitados 

em Libras ou tradutores-intérpretes, 

para que diminua as dificuldades do 

acesso da população surda a esses 

serviços. 

O acesso aos serviços de saúde é 

de suma importância e traz a garantia da 

assistência à saúde satisfatória e 

ofertada com qualidade para a 

população. Quando se discute a 

acessibilidade, percebe-se uma 
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dificuldade ainda maior para com os 

surdos, pois a maioria dos profissionais 

não aprendeu ou não utilizam a Língua 

de Sinais, dificultando a comunicação 

com os pacientes, o que torna 

insatisfatório o atendimento, fazendo 

com que esse usuário dependa de 

terceiros para se comunicar (NEVES; 

FELIPE; NUNES, 2016).  

Ao se considerar as leis e 

decreto que amparam o atendimento à 

pessoa surda e o regulamento à 

existência de profissionais habilitados 

em Libras ou interpretes para o 

acolhimento e atendimento, surge, nesse 

contexto, como problema de pesquisa: 

Qual a percepção do paciente com 

surdez ou deficiência auditiva acerca do 

acesso aos serviços do Sistema Único 

de Saúde? 

Entende-se que para que ocorra 

um atendimento de saúde de qualidade e 

humanizado com igualdade de direitos e 

inclusão dos valores culturais e sociais, 

é necessário que os profissionais de 

saúde sejam qualificados 

(FRANCISQUETI et al., 2017). Um dos 

profissionais de saúde que tem o foco 

pautado no cuidado do paciente é o 

enfermeiro, pois este tem a preocupação 

na humanização e na relação 

enfermeiro/paciente. Portanto a 

enfermagem deve reconhecer a 

comunidade surda como minoria 

sociolinguística e cultural para, a partir 

desse ponto, promover a acessibilidade 

comunicativa mediante o vínculo e o 

cuidado biopsicossocial que os surdos 

necessitam (SILVA; BASSO; 

FERNANDES, 2018). 

Torna-se importante ao 

profissional enfermeiro habilitar-se em 

Libras, pois como agente transformador, 

esse profissional garantirá a 

comunicação efetiva entre profissionais 

de saúde e a população surda/deficiente 

auditiva, favorecendo uma interação 

viável e mútua (SILVA; BASSO; 

FERNANDES, 2018). 

Assim este trabalho tem por 

objetivo geral identificar as percepções 

da assistência prestada pelos 

profissionais de saúde do SUS às 

pessoas surdas e/ou com deficiência 

auditiva à luz da literatura. Para tanto, 

como objetivos mais específicos, tem-se 

a necessidade de apontar como na 

literatura pesquisada as especificidades 

sociolinguísticas da comunidade surda e 

da Libras são apresentadas, além de 

perceber possíveis melhorias a serem 

realizadas pelos profissionais de saúde e 

pelos serviços de saúde para o 

atendimento de qualidade para pessoas 

surdas e/ou deficientes auditivas no 

âmbito do SUS. 
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2 METODOLOGIA 
 

A proposta deste trabalho de 

conclusão de curso é a realização de 

uma pesquisa de caráter 

quantiqualitativa. Para isso, teve-se 

como metodologia a produção do estado 

da arte relativo à temática. 

Uma pesquisa cujo corpus é a 

realização de um estado da arte, 

caracteriza-se por ser aquela “de caráter 

bibliográfico” em que se objetiva  

 

(...) o desafio de mapear e de 

discutir uma certa produção 

acadêmica em diferentes campos do 

conhecimento, tentando responder 

que aspectos e dimensões vêm 

sendo destacados e privilegiados 

em diferentes épocas e lugares, de 

que formas e em que condições têm 

sido produzidas certas dissertações 

de mestrado, teses de doutorado, 

publicações em periódicos e 

comunicações em anais de 

congressos e de seminários 

(FERREIRA, 2002, p. 257). 

 

 

Para a realização do referido tipo 

de pesquisa, neste trabalho, pesquisou-

se publicações em periódicos de 

diversas áreas do conhecimento, 

questões relacionadas às especificidades 

sociolinguísticas das pessoas surdas 

e/ou deficientes auditivos, acerca da 

Língua Brasileira de Sinais e do acesso 

aos serviços de saúde para esse 

segmento populacional.  

O período de publicação dos 

artigos analisados refere-se aos últimos 

cinco anos, entre 2013 a 2018. Os 

descritores utilizados foram: Inclusão 

Social, Surdez, Libras, Língua de 

Sinais, Língua Brasileira de Sinais, 

Acessibilidade, Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

Considerando os objetivos deste 

estudo, os dados foram coletados nas 

seguintes bases eletrônicas: 

     

          Gráfico 1 – Quantificação dos artigos pesquisados por ano 

 

           Fonte: Dados do autor (2019) 
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BVS Brasil, Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO). Para apurar 

os resultados encontrados, foram 

utilizadas publicações dos seguintes 

periódicos: Brazilian Journal of Surgery 

and Clinical Research, Rev. Latino-

Am. Enfermagem, Cogitare 

Enfermagem, Revista Educação, Artes e 

Inclusão, Rev. Saúde e Sociedade, 

Revista de Saúde Coletiva, Revista da 

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 

Revista Enfermagem Contemporânea, 

Revista Eletrônica de Enfermagem, 

Revista UNINGÁ, Revista CEFAC, 

Revista Práxis e Cadernos de Saúde 

Pública e de Educação.  

Inicialmente, a busca dos artigos 

ocorreu mediante a leitura, análise, 

síntese e fichamento. Logo após foi 

realizada uma seleção daqueles que 

mais enfatizavam a temática, sendo 

separados em pastas com os seguintes 

tópicos: Libras; Língua Brasileira de 

Sinais; Surdez; Língua de Sinais; e, 

dentre essas, pastas foram divididos por: 

Ano, Área e Qualis. Foram selecionados 

64 artigos, sendo 31 destes descartados, 

por não atenderem aos objetivos 

propostos.  

Assim a análise dos resultados 

obtidos com a realização do estado da 

arte ocorreu a partir de 33 produções 

publicados em periódicos, conforme 

relação exposta no Anexo 01. Ressalta-

se que desse montante, 45% (quinze 

produções) foram publicados em 

periódicos classificados com qualis
4
 B3; 

36% (doze produções) foram publicados 

em periódicos B1; 15% (cinco 

produções) em periódicos B2; e, 4% 

(uma produção) em periódico 

classificado como A1. 

 

 

                             Gráfico 2 – Quantificação dos periódicos por níveis Qualis

 
 Fonte: Dados do autor (2019)

4
 

                                                           
4
A publicação de artigos científicos brasileiros segue as normativas da CAPES – Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação, que qualificam os periódicos 

em A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, respectivamente, em níveis de credibilidade acadêmica no seu 

processo de elaboração do conhecimento. A atual classificação, segundo a Plataforma Sucupira, diz 

respeito ao período do quadriênio 2013-2018. 
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Ressalta-se que este trabalho 

compõe a primeira etapa (realização de 

revisão da literatura) de produções 

oriundas do projeto de pesquisa 

“Percepções de pacientes surdos sobre o 

atendimento nos serviços do Sistema 

Único de Saúde em Governador 

Valadares/MG”, sob a coordenação dos 

professores Edmarcius Carvalho Novaes e 

Aline Valéria de Souza, do Curso de 

Enfermagem da UNIVALE, que financia a 

pesquisa com recursos próprios, cujo 

cronograma envolve o período equivalente 

ao biênio 2019-2020.  

Aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CAAE: 11459619.6.0000.5157 – 

Parecer 3.372.727), o referido projeto visa 

compreender as percepções de pacientes 

surdos e/ou deficientes auditivos, 

frequentadores da Associação de Surdos de 

Governador Valadares - MG, em relação 

ao atendimento vivenciado nos serviços de 

saúde pública local. Os dados levantados 

devem subsidiar políticas públicas de 

saúde e de formação em saúde para a 

comunidade regional. 

 

3 SURDO OU DEFICIENTE 

AUDITIVO? 

 

Hoje se discute muito a respeito dos 

processos de inclusão de pessoas com 

deficiência no Brasil e no mundo, para que 

de fato haja igualdade de oportunidades 

entre todos os seres humanos. A 

deficiência auditiva é frequente dentre as 

possibilidades de deficiências sensoriais. 

Estima-se que haja quase 278 milhões de 

pessoas no mundo com perda auditiva, 

sendo que no Brasil, por meio do Censo 

Demográfico de 2010, já contabiliza o 

número de 9,8 milhões, chegando a 5,1% 

do total da população. O censo de 2010 

aponta, ainda, a escala global que totaliza 

360 milhões de indivíduos que apresentam 

surdez (SILVA; GONÇALVES; SOARES, 

2014; SOUZA, et al. 2017).
 5

 

A audição humana é efetuada pela 

orelha, que é dividida em três partes 

(orelha externa, média e interna). Todo 

processo auditivo é iniciado com a 

captação das vibrações dos sons pela 

orelha externa; tais sons são conduzidos 

pelo canal auditivo até o tímpano, que faz 

vibrar três pequenos ossos: martelo, 

bigorna e estribo.  

Segundo Aragon & Santos (2015), 

essas vibrações chegam ao ouvido interno 

e fazem que o fluido presente na cóclea se 

mova; assim, sinais elétricos são emitidos 

por meio das extremidades dos nervos 

auditivos e enviados ao cérebro; 

Nesse sentido Sales et al. (2010) 

citam que: 

 

                                                           
5
 Ressalta-se que os dados do Censo não faz a 

diferenciação entre surdez e deficiência auditiva. 
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[...] o indivíduo com incapacidade 

auditiva é aquele cuja percepção de 

sons não é funcional na vida comum. 

Aquele cuja percepção de sons ainda 

que comprometida, mas funcional com 

ou sem prótese auditiva, é chamado de 

pessoa com deficiência auditiva 

(SALES et al., 2010, p.15). 
 

Clinicamente, a surdez é, então, 

caracterizada pela impossibilidade de 

ouvir, podendo ser causada por diversos 

fatores, tanto antes do nascimento como 

em qualquer momento da vida. Esses 

fatores se dividem em pré-natais, quando 

provocada por fatores genéticos e, 

hereditários, perinatais quando a surdez é 

provocada pelo parto prematuro, anóxia ou 

trauma e pós-natais quando a surdez é 

adquirida ao longo da vida (SOUZA et. al., 

2017; PEREIRA, 2004). 

O deficiente auditivo possui a 

deficiência em um ou nos dois ouvidos. 

Dentre os graus de perda da acuidade, ela 

pode variar de leve até profunda. Portanto 

essa deficiência é adquirida, ou seja, a 

pessoa nasce com a audição perfeita e por 

diversas patologias ou por lesões resulta na 

perda auditiva. Ao se pensar nesse 

contexto, mesmo que o indivíduo tenha 

aprendido a se comunicar por meio da fala, 

torna-se necessário ter outro meio de 

comunicação depois da deficiência o que 

não, necessariamente, acontece com o uso 

da Língua de Sinais (PEREIRA, 2004). 

 

3.1 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: 

UM SINAL DE INCLUSÃO 

 

Quando se aborda a comunicação 

entende-se da ferramenta na qual a 

mensagem é transmitida e recebida, de 

maneira satisfatória entre todos os tipos de 

relações possíveis. Porém, quando se trata 

da população surda, as barreiras existentes 

na comunicação acabam por comprometer 

e dificultar as relações interpessoais. 

Devido a essa dificuldade e, após anos de 

luta pela defesa do acesso igualitário, foi 

legalizada e reconhecida a Libras em 2002, 

mediante a Lei Federal nº 10.436, como 

língua oficial da comunidade surda 

(SANTANA, 2013; NOVAES, 2008). 

Tamanha a importância da criação 

dessa lei que Thoma e Klein (2010) citam: 

 

A oficialização da Língua Brasileira de 

Sinais significou uma unanimidade nos 

movimentos surdos, mas, nesta última 

década, as pautas da comunidade surda 

vêm-se reconfigurando, sendo que as 

discussões relativas às políticas 

educacionais ganharam contornos de 

possibilidades de reafirmação de 

iniciativas de mobilização do povo 

surdo. (THOMA E KLEIN, 2010, p. 

113). 

 

O Decreto Federal n° 5.626, de 22 

de dezembro de 2005 que regulamenta a lei 

10.436/2002 aborda no capitulo VII a 

garantia do direito à saúde das pessoas 

surdas e/ou com deficiência auditiva. 

Nesse sentido aponta que a comunidade 
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surda deve ser atendida por profissionais 

de saúde capacitados em Língua Brasileira 

dos Sinais para que haja uma comunicação 

efetiva e que objetive ações de prevenção e 

promoção da saúde, assim como o 

desenvolvimento de programas de saúde 

auditiva (NOVAES, 2008). 

E apesar desse Decreto ser um 

importante marco, é importante ressaltar 

que  

 

(...) de acordo com o decreto 5626 de 

22 de dezembro de 2005, a pessoa 

surda tem direito a um intérprete em 

todos os segmentos sociais bem como 

um atendimento que contemple sua 

condição considerando o fator língua, 

no entanto, existem muitas dúvidas que 

envolvem a inclusão de surdos e a 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais. 

Profissionais de várias áreas de 

atuação não se sentem preparados para 

desenvolver um trabalho que atenda a 

pessoas com surdez (UNIFENAS, 

2010, p. 5). 

 

Portanto a área da saúde deve estar 

bem atenta quanto ao cumprimento das leis 

para que a garantia de direitos possam ser 

executadas. Baseado no texto legal, é 

importante reforçar que tanto no SUS, 

quanto nas empresas que detêm concessão 

ou permissão de serviços públicos de 

assistência à saúde, devem possuir 

profissionais capacitados para o uso de 

LIBRAS em seus quadros de 

colaboradores. Esses deverão executar a 

tradução e/ou interpretação, para que, 

dessa forma, os surdos, mesmo sendo 

minoria, possam usufruir de maneira 

integral e humanizada dos serviços de 

saúde, tanto quanto ter acesso a 

informações relativas a medicamentos, tal 

como em relação à própria assistência 

ofertada (NEVES; FELIPE; NUNES, 

2016).  

 

3.2 SURDEZ E ACESSIBILIDADE 

COMUNICATIVA À SAÚDE 

 

Acessibilidade significa liberdade 

de autonomia e respeito de ir e vir de 

todos, não somente oferecer atendimentos 

preferenciais ou adequar estruturas, mas 

atender cada pessoa de acordo com sua 

condição humana e de forma que a pessoa 

em si saia satisfeita com o serviço ofertado 

ou cuidado recebido. O paciente surdo, 

assim como os demais, está propenso ao 

adoecimento e, portanto, necessita do 

acesso à saúde da mesma maneira que este 

acesso é ofertado aos demais (VALENTE, 

2017). 

O acesso aos serviços de saúde é 

essencial para garantir a assistência à saúde 

de forma eficiente e satisfatória. Os termos 

acesso e acessibilidade em saúde são 

complementares, pois a acessibilidade 

possibilita as pessoas chegarem aos 

serviços e o acesso permite o uso oportuno 

desses mesmos serviços para alcançar os 

melhores resultados possíveis. Portanto há 

entre as necessidades de saúde e sua 
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satisfação, a questão da acessibilidade. 

Essa, se não for plenamente garantida, 

poderá gerar obstáculos à pessoa com 

deficiência auditiva e/ou surdez, 

inviabilizando o acesso aos serviços de 

saúde (NEVES; FELIPE; NUNES, 2016). 

Entretanto a acessibilidade aos 

serviços de saúde no Brasil é bastante 

precária, pois a pessoa surda e/ou 

deficiente auditivo têm grande dificuldade 

de estabelecer contato com a sociedade e 

vivenciam impedimentos em ter acesso à 

saúde. Esses, dessa maneira, enfrentam 

obstáculos em se comunicar com o 

profissional de saúde que, em muitos casos 

este, não sabe se comunicar em Libras com 

o paciente. Essa ausência nos profissionais 

de saúde compromete a comunicação e 

prejudica a qualidade de atendimento 

prestado (SILVA, PACHÚ, 2016). 

Além da comunicação, os surdos 

enfrentam obstáculos na acessibilidade à 

saúde voltada para o deficit de 

humanização na relação profissional-

paciente e ao baixo conhecimento relativo 

ao processo de saúde-doença. É importante 

ressaltar que isso ocorre porque uma 

parcela significativa da população surda 

não tem conhecimento da Língua 

Portuguesa, que possui regras linguísticas 

diferentes da Língua Brasileira de Sinais, 

sua primeira língua. Com isso a 

comunicação escrita se utilizada, pode 

gerar obstáculos na comunicação (SOUZA, 

et. al. 2017). 

Com a preocupação voltada para a 

falta de acessibilidade aos surdos e 

deficientes auditivos, o Ministério da 

Saúde instituiu em 2004 a Política 

Nacional de Atenção à Saúde Auditiva. 

Esta prevê a implantação e abrangência da 

política nas três esferas governamentais e 

tem como intuito promover estratégias de 

promoção da qualidade de vida, 

desenvolvimento da autonomia e a 

equidade dos surdos e deficientes auditivos 

(VALENTE, 2017). 

A Política Nacional de Atenção à 

Saúde Auditiva – PNASA (Portaria MS nº 

2.073, de 2004) aprimorou as ações de 

saúde auditiva no SUS e propôs a 

organização de uma rede hierarquizada, 

regionalizada e integrada entre a atenção 

básica, a média e a de alta complexidade, 

buscando, dessa maneira, garantir não só o 

diagnóstico e reabilitação auditiva, mas a 

promoção e a proteção de deficientes 

auditivos (SILVA; GONÇALVES; 

SOARES, 2014). 

Pode-se notar que existem muitas 

legislações garantindo tanto a atendimento 

de pessoas surdas por meio do uso da 

Língua Brasileira de Sinais, quanto de 

serviços públicos e similares que trabalham 

o diagnóstico da perda auditiva e 

intervenções de saúde para reabilitação 

auditiva. Porém, o que estabelece no 
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campo normativo quase sempre não vigora 

em muitos setores que oferecem 

atendimento a esse público. O fato é que 

independentemente da quantidade de 

pessoas com surdez, a acessibilidade é um 

direito que precisa ser cumprido, 

garantindo a autonomia de buscar 

atendimento nos serviços de saúde e serem 

atendidas de forma humanizada, resolutiva, 

com equidade e de forma a satisfazer suas 

necessidades (VALENTE, 2017). 

 

3.3 A ENFERMAGEM E PACIENTES 

SURDOS E/OU DEFICIENTES 

AUDITIVOS 

 

O SUS foi criado no intuito de 

propiciar a justiça social e vencer as 

desigualdades vivenciadas na assistência à 

saúde, sendo obrigatório e gratuito o 

atendimento e acesso. Tornou-se conquista 

do povo brasileiro, porém, ainda apresenta 

grandes dificuldades, como na distribuição 

de recursos, serviços e de acesso à saúde 

(BRASIL, 2011; SOUZA et al., 2017). 

Nesse contexto, observa-se a comunidade 

surda como parcela dessa população que 

não tem atendimento igualitário no acesso 

aos serviços públicos, principalmente os de 

saúde, em que é, muitas vezes, 

estigmatizada quando busca atendimento, 

principalmente pela barreira comunicativa, 

gerando assim dificuldades, medos e 

frustrações (SOUZA et al., 2017) 

A comunicação é fator primordial 

aos profissionais de saúde, já que por meio 

dela que se orienta o paciente e o auxilia na 

compreensão da saúde ou de seu 

adoecimento, aborda os tratamentos e 

aponta maneiras novas e diferenciadas de 

comportamentos que mantenham uma 

saúde eficaz. Entende-se que o enfermeiro, 

mais do que qualquer outro profissional de 

saúde, utiliza da comunicação interpessoal 

para prestar assistência e criar vínculo com 

o paciente (VALENTE, 2017) 

Assim quando o usuário surdo 

procura pelos serviços de saúde prestados 

pela enfermagem, a maior dificuldade 

torna-se a comunicação. E para ofertar o 

cuidado, esse profissional, acaba por 

utilizar a escrita, a leitura de lábios e não a 

Língua Brasileira dos Sinais. Portanto a 

ligação entre enfermeiro e paciente exige 

do profissional a comunicação de forma 

correta, ou seja, em Libras, mas, como a 

maioria dos profissionais não tem domínio 

dessa modalidade linguística, acaba-se não 

atendendo qualificadamente esse usuário e 

tampouco tem suas necessidades de saúde 

atendidas (OLIVEIRA; CELINO; COSTA, 

2015). 

Os profissionais quando se 

encontram com esta situação acabam por 

implementar estratégias visando se 

comunicar com os surdos, com a intenção 

de criar vínculo e confiança entre as partes, 

porém, isso não ocorre com sucesso, pois a 
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falta de capacitação e preparo para atender 

esse público especifico gera insegurança 

devido à falta de conhecimento da língua 

de sinais (VALENTE, 2017) 

O fato de a enfermagem prover 

uma assistência que acontece, sobretudo 

por meio da consulta e da comunicação 

interpessoal, torna-se pertinente o 

entendimento da cultura da comunidade 

surda, tal como são as vivências, as 

dificuldades, modo de agir e de pensar e, 

principalmente, buscar a capacitação em 

Libras para diminuir a lacuna que existe na 

comunicação entre enfermeiros e surdos 

(ARAÚJO, 2015). 

Para isso espera-se de várias formas 

modificações. Uma delas é voltada para a 

formação acadêmica do profissional em 

que, a Libras seja ensinada não por opção 

e, sim, de fato exista na grade curricular 

dos cursos de enfermagem e dos cursos de 

ciências da saúde em geral. Outro ponto 

importante de se ressaltar é a existência de 

tradutores-intérpretes dentro dos serviços 

de saúde que não possuam profissionais 

habilitados e, por último, a educação 

permanente dos profissionais em todos os 

âmbitos da saúde, fazendo com que assim 

seja ofertado maior conhecimento relativo 

a Libras e as consequentes melhorias na 

qualidade do atendimento ao referido 

público (ARAÚJO, 2015). 

Dentro desse paradigma também é 

necessário mais pesquisas de campo que 

traduzam em números e conteúdos os 

problemas e dificuldades vivenciados, para 

assim demonstrar que a acessibilidade e a 

inclusão são questões fundamentais tanto, 

para a comunidade surda, quanto para os 

profissionais de saúde, de modo a garantir 

que pessoas com deficiência busquem o 

SUS em todos seus âmbitos. Ademais que 

saiam dessa prestação de assistência 

satisfeitos, de modo que haja uma ação 

terapêutica de qualidade, de forma igual 

àquela realizada com pessoas que não 

possuem nenhuma condição humana de 

deficiência (CHAVEIRO, 2010). 

 

3.4 PERCEPÇÃO DOS PACIENTES 

SURDOS E/OU DEFICIENTES 

AUDITVOS SOBRE O 

ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS 

DE SAÚDE 

 

Abreu, Freitas e Rocha (2015) 

citam que:  

 

O deficiente auditivo, ao dirigir-se à 

Unidade de Saúde, encontra como 

principal obstáculo, a sua comunicação 

com a equipe. Por não fazer uso da 

língua verbal, o mesmo se comunica 

através da Língua de Brasileira de 

Sinais (LIBRAS), que na maioria das 

vezes é desconhecida pelos 

profissionais de saúde, e com a 

ausência de intérpretes no local, a 

assistência para com o surdo, deixa de 

ser humanizada e eficaz (ABREU; 

FREITAS; ROCHA, 2015, p. 6). 

Os mesmos autores ressaltam ainda 

que a atenção primária à saúde é o 
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primeiro contato do paciente com surdez 

ou deficiência auditiva e que todo processo 

de prevenção, promoção e reabilitação, se 

necessário, depende do acolhimento e da 

criação de vínculo entre profissionais e 

usuários. Para alcançar esse vínculo é 

necessário buscar melhorias na formação 

educacional dos profissionais de saúde, 

atualmente bastante deficitárias em que se 

refere ao conhecimento da Língua de 

Sinais (ABREU; FREITAS; ROCHA, 

2015). 

A retratação dos sentimentos dos 

surdos e deficientes auditivos se mostra 

clara na pesquisa realizada por Pires e 

Almeida (2016), em que todos os 

participantes relataram ter apresentado um 

misto de sentimentos, dentre eles: tristeza, 

raiva e decepção, diante dos fatos de não 

serem compreendidos pelos profissionais 

de saúde que não sabem se comunicar com 

eles. Na análise das respostas à entrevista, 

percebeu-se a indignação dos surdos, que 

não se dá somente pela falta de 

comunicação, mas associada ao 

desinteresse dos profissionais com o 

paciente nas consultas. 

Em relação às técnicas de 

comunicação, Oliveira, Celino e Costa 

(2015) corroboraram por intermédio de 

pesquisa que 100% dos participantes 

utilizam da mímica ao atender os pacientes 

surdos, 94% relataram a leitura labial. 

Apontam ainda que 65% se referiram 

necessitar do auxílio do acompanhante, 

42% utilizaram da escrita e apenas 1% se 

comunicou por meio de Libras como 

estratégia de comunicação.  

Em uma pesquisa proposta por 

Santos (2015) em uma Estratégia de Saúde 

da Família, com relatos acerca do 

atendimento de 08 surdos, demonstrou-se 

resultados de como os surdos não são bem 

atendidos, com destaque para depoimentos 

como: “Dar injeção é fácil, o problema é 

explicar a doença para que tudo fique 

claro” ou “Eu já fui só, mas o médico me 

passou remédio errado, eu fiquei com 

muita coceira, achei que ia morrer, a 

enfermeira ficou rindo, quando eles sabem 

que sou surdo passam qualquer remédio, 

sabem que eu não vou reclamar”. Tais 

depoimentos mostram a tristeza e o 

descontentamento do atendimento sem 

qualidade e sem respeito com os pacientes. 

França (2011) realizou uma 

pesquisa com 156 profissionais da saúde 

que trabalhavam em Estratégias de Saúde 

da Família e no Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família e identificou que percepções 

também dos profissionais quanto ao 

atendimento. A maior dificuldade alegada 

são os obstáculos na comunicação durante 

o atendimento com o surdo em relação ao 

que ele precisa dizer, porque, assim, não 

possibilita o conhecimento da sua real 

necessidade, comprometendo assim toda a 
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assistência (prescrição e orientações a 

respeito aos cuidados em saúde).  

Tedesco e Junges (2013) fizeram 

um estudo que também enfatizou a 

dificuldade dos profissionais na 

comunicação durante o atendimento. Na 

entrevista foram pontuadas questões acerca 

do atendimento às pessoas surdas. Os 

entrevistados relataram utilizar a 

comunicação escrita, o uso de um familiar 

e o uso de gestos. Porém, um fato 

importante citado pelos profissionais é de 

que os surdos utilizam gestos e expressões 

que não pertencem a Língua Brasileira de 

Sinais - Libras. Em uma análise total foi 

perceptível que os profissionais sentiam-se 

desconfortáveis ao atender as pessoas 

surdas, pois se sentiam despreparados para 

esse tipo de atendimento. 

De acordo com Santos e Shiratori 

(2004) ao relacionar a comunicação com 

principal meio de dificuldade de 

atendimento aos surdos, a proposta de 

melhoria mais adequada seria que todas as 

áreas em saúde utilizassem o auxílio de um 

tradutor-intérprete de Libras, ou 

profissionais que saibam se comunicar por 

essa língua. Corroborando com Santos e 

Shiratori, Sá (2006) aponta que todos os 

serviços de saúde devem capacitar seus 

profissionais para que os surdos tenham 

um atendimento de qualidade com 

profissionais capacitados para se 

comunicar devidamente por meio de 

Libras. 

Contribuindo com as ideias acima 

citadas, Souza e Porrozzi (2009) 

recomendam que os profissionais de saúde 

tenham durante a vida acadêmica que 

cursar Libras não como uma disciplina 

eletiva, mas sim como obrigatória da grade 

curricular do curso. Enfatizam que essa 

medida proporcionaria o conhecimento e 

modificaria as atitudes desses profissionais 

em relação ao atendimento prestado aos 

clientes surdos, aos seus familiares, assim 

como também uma maior interação em 

situações de convívio profissional com 

colegas surdos, contribuindo para 

otimização da atuação do profissional, da 

atenção à saúde e do ato de cuidar. 

Com vistas às dificuldades dos 

surdos em se comunicar e dos profissionais 

em atender sem as devidas capacitações 

Cardoso, Rodrigues e Bachion (2006) 

chegaram à conclusão que deve existir um 

atendimento especial pelos profissionais de 

saúde às pessoas surdas, uma vez que esses 

indivíduos possuem cultura e língua 

diferenciadas e essas particularidades 

precisam ser respeitadas. No contexto geral 

da assistência à saúde, os surdos se sentem 

discriminados e, inclusive, muitos relatam 

medo por não entenderem o que os 

profissionais proferem, evidenciando assim 

que precisam de atenção especial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se pensar as questões de 

acessibilidade comunicativa se faz 

necessário reconhecer os efeitos positivos a 

partir da regulamentação da Libras como 

língua natural da comunidade surda, em 

2002. A comunicação por meio dessa 

língua propicia uma melhor compreensão 

nas interações entre surdos e ouvintes e 

facilita também a comunicação entre os 

próprios surdos, que passam a se 

compreender como pertencentes a uma 

comunidade que tem características 

comuns, que devem ser reconhecidas como 

tal, praticando assim, a verdadeira inclusão 

social. 

Além da instituição da Libras, o 

Decreto Federal n° 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, garante o direito à 

saúde das pessoas surdas ou com 

deficiência auditiva. Pontua que a 

comunidade surda deve ser atendida por 

profissionais de saúde capacitados em 

Língua Brasileira dos Sinais, mantendo 

assim a comunicação efetiva que objetive 

ações de prevenção e promoção à saúde. 

Outro ponto principal na busca pela 

igualdade de direitos é a acessibilidade das 

pessoas surdas/deficientes auditivos. 

Sinônimo de aproximação, a acessibilidade 

comunicativa é um meio de disponibilizar 

a cada usuário interfaces que respeitem 

suas necessidades e preferências. Nesse 

sentido, a área da saúde deve oportunizar 

elementos que proporcionem inclusão das 

pessoas por intermédio da acessibilidade, 

contribuindo para que o usuário seja 

atendido com qualidade e humanização. 

Além do mais, que o profissional disponha 

da Libras para se comunicar, fazendo com 

que a acessibilidade seja de fato 

igualmente inclusiva. 

Em entendimento às políticas faz-se 

necessário que essas sejam cumpridas para 

que de fato toda acessibilidade, inclusão 

social e respeito não fiquem somente no 

campo normativo. A comunidade surda em 

geral busca o cumprimento e garantia de 

seus direitos, para que assim possam 

usufruir com igualdade de todo serviço 

ofertado, inclusive os de saúde. 

O SUS, nessa perspectiva, deve 

capacitar seus profissionais com o ensino 

de Libras e as universidades devem dispor 

de disciplina obrigatória para essa língua. 

Ainda há a necessidade de mais estudos e 

pesquisas de campo que traduzam em 

números e conteúdos os problemas e 

dificuldades vivenciados, para assim 

demonstrar que a acessibilidade e a 

inclusão é questão fundamental, tanto para 

a comunidade surda quanto para os 

profissionais de saúde. 

Dentro de todo esse contexto, o 

enfermeiro deve se atentar para o olhar 

crítico e reflexivo, visto que as percepções 

evidenciadas neste artigo são de fato ruins 
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do ponto de vista dos surdos e deficientes 

auditivos. Tais lacunas devem ser 

preenchidas com o acolhimento, 

atendimento e assistência de qualidade e, 

sobretudo, com humanização, fazendo com 

que esses usuários saiam satisfeitos com o 

cuidado recebido, cientes de sua condição 

clínica e preparados para conduzir seu 

tratamento. Tudo isso só será possível 

mediante a criação do vínculo e da busca 

de entendimento a essa população, ainda 

tão estigmatizada pela falta de 

acessibilidade e inclusão de um modo em 

geral. 

 

 

 

DEAFNESS, BRAZILIAN SIGN LANGUAGE AND HEALTH: state of the art about 

the perception of the deaf and the hearing impaired regarding the services of the Unified 

Health System (SUS) 

 

ABSTRACT 

 

In the theoretical field, there are conceptions that differentiate the experience of deaf people 

with hearing impairment. In order to achieve an effective social inclusion, the Federal Law 

10.436/2002 stablishes the usage of Libras – the Brazilian Sign Language – as a tool of 

communicative accessibility. According to the legislation, the access to the health services 

with quality and the humanized assistance for this public must be done by health professionals 

that communicate through Libras, which allows the construction of bonds and the 

understanding of the necessary care by the users. The intent of this work is to accomplish a 

state of the art about the perceptions of the assistance provided by the professionals of SUS to 

deaf people and/or with hearing impairment. Methodologically, it is about a research of 

quantitative and qualitative character, with the achieving of the state of the art about matters 

related to the sociolinguistics specificities of deaf people and/or hearing impaired, and of the 

relation between the usage of the Brazilian Sign Language and the access to health services by 

this segment of the population. As results, researches point out that, when approaching these 

health services, deaf people find as the main obstacle the lack of communication with the 

team. By not making use of the oral-hearing language, they communicate through the 

Brazilian Sign Language, which, in most cases, is unknown to the health professionals. Add 

to that the absence of translators-interpreters of Libras at services, so that such assistance can 

be performed in a humanized and efficient way. It is concluded that, in order to remedy this 

problem, it is necessary to enable the professionals from the healthcare system, besides 

including the subject of Libras among those that are mandatory in all courses of graduation in 

the health field, which increases the initial communicative accessibility for the access of the 

healthcare of SUS, in addition to including the discipline of Libras in the role of compulsory 

subjects in all training courses in the health area, which fosters the initial communicative 

accessibility for access to health services and guarantees the reception based on equity, 
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favoring a better perception of their clinical conditions, which may interfere with the self-care 

process. 

 

Key-words: Deafness, Brazilian Sign Language – Libras, Health. Communicative 

Accessibility. Unified Health System – SUS 
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