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RESUMO 

Objetivo: Identificar as falhas na comunicação nos atendimentos de saúde com o 

paciente surdo. Método: Pesquisa bibliográfica, exploratória, descritiva 

documental. Resultados: 52% dos entrevistados relatam ter dificuldade para se 

comunicar nos atendimentos de saúde e 60% saem insatisfeito do por dificuldade 

de comunicação. Conclusão: A dificuldade de comunicação entre surdos e 

profissionais acontece por não uso da Língua Brasileira de Sinais.  
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ABSTRACT 

Objective: To identify the failures in communication in health care with the deaf 

patient. Method: Bibliographic, exploratory, descriptive, documentary research. 

Results: 52% of respondents report having difficulty communicating in health care 

and 60% are dissatisfied because of communication difficulties. Conclusion: The 

difficulty of communication between deaf and professionals is due to the non use 

of the Brazilian Sign Language. 
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INTRODUÇÃO 

Termos como “surdo-mudo” e “mudinho” foram muito utilizados no 

passado, exprimindo sentido desagradável de identificação de indivíduos surdos. 

Faz-se necessário distanciar os dois conceitos: a mudez ou mutismo, sendo a 

incapacidade de emitir fala e a surdez a falta ou perda do sentido da audição 

(FERREIRA, 1988; FREITAS e SOUZA, 2015). 

No Brasil, o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, considera 

pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende o mundo por meio 
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de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da 

Língua Brasileira de Sinais – Libras (BRASIL, 2005). 

A Lei n° 10.436/02 de 24 de abril de 2002 obriga as instituições públicas e 

empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde a garantir 

atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva e o 

Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 garante atendimento às pessoas 

surdas na rede de serviços do SUS e das empresas que detêm concessão ou 

permissão de serviços públicos de assistência à saúde, por profissionais 

capacitados para o uso de Libras ou para sua tradução e interpretação; e apoio à 

capacitação de profissionais da rede de serviços do SUS para o uso de Libras e 

sua tradução e interpretação (BRASIL, 2002). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2007) a pessoa com deficiência 

deve receber atenção igual a qualquer cidadão. A pessoa portadora de deficiência 

é a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade a se 

enquadra nas seguintes categorias: Auditiva – Perda bilateral, parcial ou total, de 

41 decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 

1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.  

O Conselho Federal de Fonoaudiologia publicou em 2017 um guia com as 

principais características das perdas auditivas. Desta forma, são classificadas, de 

acordo com o tipo em Perda auditiva Condutiva, sensório-neural ou mista, e 

conforme o grau em audição normal, deficiência auditiva leve, moderada, severa, 

profunda e total. 

Segundo o último Censo realizado em 2010, o número de pessoas que se 

declararam com algum grau de deficiência auditiva ultrapassa os nove milhões. 

Devido a esse grande número de pessoas com esta deficiência, é imprescindível 

que saibamos nos comunicar com esta clientela. (MIRANDA et al 2014). 

Baseado nisso a Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012 o parágrafo VI do 

Art. 2º prevê a diversificação das estratégias de cuidado. Porém, na maioria das 

vezes, ao recorrer aos profissionais de saúde, o surdo se defronta com a falta de 

domínio de comunicação adequada por parte deste grupo (CORRÊA et al 2010). 

 

 

 



OBJETIVO 

Identificar as falhas na comunicação nos atendimentos de saúde com o 

paciente surdo. 

 

METODO 

Tratou-se de um estudo pesquisa bibliográfica, exploratória, descritiva 

documental, realizada  nas Unidades Básicas de Saúde e no Centro Diagnostico 

Mantine. Os critérios de inclusão foram: será composto de dois grupos. O grupo 1 

será de portadores de perda auditiva, de ambos os sexos. Alfabetizados, para 

serem capazes de responder sozinhos ao questionário de auto-preenchimento, 

sem limite de idade. O grupo 2 comtemplará profissionais de saúde, sem 

especificação de área, sem delimitação de idade, de ambos os sexos, que 

trabalham nos diversos estabelecimentos de saúde da cidade de Apucarana-PR e 

se disponham a participar da pesquisa. Os critérios de exclusão: para o grupo 1 

não participarão da estudo os indivíduos que não forem alfabetizados, ou que por 

outros motivos não conseguirem responder ao questionário ou vierem a 

preenchê-lo de forma  incorreta, e os com perda auditiva leve. No grupo 2 serão 

excluídos do estudo os profissionais que trabalharam em instituições de saúde 

que não sejam no município de Apucarana-PR e os que porventura preencherem 

o questionário de forma incorreta. Em ambos os grupos, serão excluídos os 

participantes que entregarem os questionários fora do prazo estabelecido. Os 

dados foram coletados no período de 06 de junho a  09 de agosto 2018. 

Ressalta-se que o projeto de pesquisa de pesquisa foi submetido à 

análise e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CETi) da Faculdade de 

Apucarana (FAP), Parecer nº 2.646.116, CAAE 87992518.7.0000.5216 após 

autorização institucional da Autarquia Municipal de Saúde e da Clinica de 

Diagnóstico Mantine. 

 

RESULTADOS 

O grau de escolaridade encontrado foi bastante variado, sendo 32% 

alfabetizados ou com 1º grau incompleto, 12% com 1º grau completo, 20% com 2º 

grau completo, 32% com 3º grau completo e 4% com 3º grau incompleto. 



Todos os profissionais por nós entrevistados afirmaram conhecer ou já 

terem ouvido falar da Libras, porém somente 16,7% destes reconhecem ter 

conhecimento de que a Libras é a língua oficial do surdo, sendo considerada a 

segunda língua no Brasil. Coincidência ou não, apenas este mesmo percentual de 

entrevistados (16,7%) relatam terem tido instrução sobre estratégias para se 

comunicar com surdos, em sua formação profissional. Dentre os surdos 40% não 

tem conhecimento de que a Língua Brasileira de Sinais é a língua oficial do surdo. 

Porém observamos que profissionais instruídos em Libras, não garantem 

um atendimento integral ao paciente surdo, uma vez que 13,33% se acham 

preparados para atender pacientes surdos mesmo 16,7% deles terem sido 

instruídos nessa língua. 

Em nossa pesquisa, 52% dos entrevistados relataram terem tido 

dificuldade para se comunicar nos atendimentos de saúde, e 60% afirmam já 

terem saído insatisfeitos do atendimento de saúde, por dificuldade de 

comunicação. 

Sobre os métodos utilizados pelos profissionais, apenas 8% referem já ter 

utilizado a Libras pra comunicar com surdos durante o atendimento; 84% relatam 

já terem recorrido a escrita para ajudar na comunicação e 80% reconhecem terem 

solicitado a ajuda do acompanhante ou de terceiros no processo comunicativo. 

Cinquenta e seis por cento dos surdos informaram necessitar ajuda de um 

acompanhante para se comunicar nos atendimentos. 

A escrita foi citada por 32% dos entrevistados, e apenas 20% elencam a 

Libras como forma de comunicação nesses atendimentos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A dificuldade de comunicação entre surdos e profissionais da saúde vai 

além do uso ou não de Libras por estes profissionais, ou da presença ou não de 

intérpretes nesses locais, uma vez que além da questão do vocabulário específico 

dificultado com a Libras, a falta de privacidade com a presença de interpretes, 

pudemos observar nesta pesquisa, que uma parcela grande de surdos também 

não utiliza a Língua Brasileira de Sinais para comunicar. 
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