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RESUMO 

Surdez é conceitualmente a falta do sentido da audição. A legislação brasileira 
considera surdo, quem por ter perda auditiva compreende o mundo por meio de 
experiências visuais, manifestando sua cultura pelo uso da Libras e garante 
atendimento aos surdos nos serviços de saúde, por profissionais capacitados para o 
uso de Libras, embora não obrigue a inclusão da Libras na formação do Enfermeiro 
ou demais profissionais da saúde. Uma vez levantada a hipótese de falha na 
comunicação entre usuário surdo e profissionais em função dos atendimentos de 
saúde, o presente trabalho teve como objetivo identificar as falhas na comunicação 
nos atendimentos de saúde com o paciente surdo. Utilizamos questionários de auto-
preenchimento para grupos de surdos e profissionais da saúde e encontramos 88% 
dos profissionais com dificuldades na comunicação do paciente surdo e 52% dos 
surdos com dificuldade em se comunicar com os profissionais, 8% dos profissionais 
referem já ter usado a Libras em seus atendimentos, e 20% dos surdos citam a 
Libras como forma de comunicação nesses atendimentos. 
 

Palavras-chave: surdez, Libras, saúde. 
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Serviços de Saúde. 67p. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia). Graduação 
de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Apucarana. Apucarana-PR. 2018. 
 

ABSTRACT 

Deafness is conceptually the lack of sense of hearing. The Brazilian legislation 
considers deaf, who through hearing loss understands the world through visual 
experiences, manifesting their culture through the use of Libras and guarantees care 
for the deaf in the health services, by professionals qualified for the use of Libras, 
although it does not oblige inclusion of Libras in the training of nurses or other health 
professionals. Once the hypothesis of communication failure between deaf users and 
professionals in relation to health care services was raised, the present study had as 
objective to identify the communication failures in health care with the deaf patient. 
We used self-filling questionnaires for deaf groups and health professionals and 
found that 88% of the professionals with difficulties in the communication of the deaf 
patient and 52% of the deaf had difficulty communicating with the professionals, 8% 
of the professionals reported having used the deaf Libras in their services, and 20% 
of the deaf people quote Libras as a form of communication in these services. 
 
Key-words: deafness, Libras, health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que as minorias, entre elas os portadores de necessidade especiais, mais 

especificamente os surdos sempre ficaram à margem da sociedade, e cada vez mais 

há uma crescente “marcha” em favor dos direitos e inclusão dessas minorias na 

sociedade, na vida civil e nos serviços comunitários. 

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 pessoa que, por ter perda auditiva, compreende o mundo por meio de 

experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua 

Brasileira de Sinais – Libras (BRASIL, 2005) 

Fazendo uma analogia entre as duas deficiências sensoriais – visual e 

auditiva - é consenso que cego é o indivíduo que não tem visão, não entrando nessa 

categorização as pessoas com baixa visão; porém é comum vermos as pessoas 

usarem o termo surdo não somente para os casos de ausência de audição mas 

também em alguns casos de baixa audição; porém existem diferentes tipos e graus 

de perda auditiva, que dependem da localização e do grau de acometimento 

(BENTO, 1998). 

 Para o presente trabalho usaremos surdez como sinônimo de perda auditiva 

principalmente no que versa à dificuldade de comunicação que esta pode acarretar. 

 A enfermagem é conceitualmente a profissão do cuidar, sendo sem dúvida, a 

mais abrangente das profissões da saúde, com um olhar global sobre o indivíduo, 

não só sobre a doença instalada, mas em todos os seus agravos biopsicossociais e, 

no que tange a comunicação, não podia ser diferente.   

O enfermeiro está inserido nos mais diversos ambientes onde se possa falar 

em saúde, e saúde auditiva em particular, porém observamos sempre a enfermagem 

inserida no “ambiente” da saúde auditiva em nível de prevenção, esbarrando sempre 

em dificuldades de comunicação quando a perda auditiva já está instalada. 
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A Lei n° 10.436/02 de 24 de abril de 2002 em seu artigo 3º 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 em seu 

capítulo VII, artigo 25 garante atendimento às pessoas surdas ou com deficiência 

auditiva 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 em seu parágrafo 

1º assegura que todos os direitos dispostos no referido artigo, mas nem todos aqui 

citados, devem ser garantidos também para os alunos ou com deficiência auditiva 

não usuários da Libras (BRASIL, 2002). 

Ainda nesse contexto, a Lei n° 10.436/02 de 24 de abril de 2002, em seu 

artigo 1º reconhece a Libras – Língua Brasileira de Sinais como meio legal de 

comunicação e expressão das pessoas surdas do Brasil, e no artigo 4º trata dos 

sistemas educacionais em nível federal e nos sistemas estaduais e municipais de 

ensino, porém não menciona o ensino da Língua de Sinais aos profissionais da 

saúde (BRASIL, 2002). 

O fato é que as pessoas que com baixos níveis de audição apresentam 

concomitantemente grandes dificuldades de comunicação, o que compromete 

inclusive os atendimentos de saúde, onde a equipe está apta a sanar os agravos de 

saúde, mas na maioria dos casos não está preparada para se comunicar com esses 

indivíduos.  

Assim, além do déficit auditivo, as dificuldades de comunicação são fator 

importante que contribuem para o isolamento do surdo da sociedade, se tornando 

também barreira nos atendimentos na área da saúde. 

Por esse motivo o presente trabalho teve como objetivo identificar as falhas 

na comunicação nos atendimentos de saúde com o paciente surdo de forma a 

analisar a visão do surdo frente à abordagem dos profissionais de saúde; descrever 

o olhar o da equipe de enfermagem sobre o paciente surdo; e propor estratégias de 

comunicação que facilitem o entendimento entre profissional e paciente.
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 Identificar as falhas na comunicação nos atendimentos de saúde com o 

paciente surdo.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Analisar a visão do surdo frente à abordagem dos profissionais de 

saúde;  

 Descrever o olhar da equipe de enfermagem sobre o paciente surdo;  

 Propor estratégias de comunicação que facilitem o entendimento entre 

profissional e paciente. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 História da Inclusão no Brasil 

 

No Brasil, a preocupação com a inclusão social dos grupos vulneráveis 

passou a ser consistente no final do século passado. Dentre esses grupos, as 

pessoas com algum tipo de deficiência enfrentam dificuldade para realizar algumas 

atividades da vida diária e para usufruir de bens e serviços de saúde (SOUZA; 

PORROZZI, 2009 apud OLIVEIRA et al, 2012). 

Frenk (1985) apud Castro et al (2011) ressalta que se a questão da 

acessibilidade não for adequadamente trabalhada, pode fazer com que as pessoas 

portadoras de deficiências enfrentem obstáculos que inviabilizem o seu acesso aos 

serviços de saúde. 

Conceitua-se como acessibilidade o produto da relação entre a 

disponibilidade efetiva de serviços e o acesso por parte dos indivíduos a esses 

serviços. A disponibilidade efetiva acontece quando se analisa a disponibilidade dos 

serviços perante a resistência que o meio proporciona a essa disponibilidade. Essa 

resistência tem especial importância quando se estuda a acessibilidade de pessoas 

com deficiência aos serviços de saúde. Ela pode ser entendida como a dificuldade 

encontrada na obtenção dos serviços de saúde e é determinante para a saúde das 

pessoas com deficiência (FRENK, 1985 apud CASTRO et al 2011). 

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

receber atenção igual a qualquer cidadão. 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. 

 

3.2 Modelo Social da deficiência 

 

Para Segalla (2012) apud Miranda et al (2014) existem duas formas de 

pensar a deficiência: a primeira é baseada no modelo médico, enfocando-a como um 

incidente isolado; e a segunda, com base no modelo social, que é a tendência atual, 
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surgiu por iniciativa de pessoas com deficiência, reunidas no Social Disability 

Movement, na década de 1960 e valoriza a diversidade. 

De acordo com este modelo social, a deficiência é uma soma de duas 

condições inseparáveis: as sequelas existentes no corpo e as barreiras físicas, 

econômicas e sociais impostas pelo ambiente ao indivíduo que tem essas sequelas 

(WERNECK, 2005 apud MIRANDA et al, 2014). 

 

3.3 Deficiência auditiva 

 

Um tipo de deficiência que causa muitas adversidades no processo de 

socialização é a limitação auditiva (SOUZA; PORROZZI, 2009 apud OLIVEIRA et al, 

ANO). A pessoa surda vivencia um grave problema sensorial que resulta em 

dificuldade de comunicação através da linguagem oral tradicional. 

A família de classificações internacionais da Organização Mundial da Saúde 

classifica como função auditiva as funções de discriminação auditiva, localização da 

fonte sonora, lateralização do som, discriminação da fala e deficiências tais como 

surdez, deficiência auditiva e perda de audição (CIF, 2004).  

Considera-se detecção de sons, as funções sensoriais associadas com a 

percepção da presença de sons; a discriminação do som, as funções sensoriais 

associadas com a percepção da presença de sons e que envolvem a diferenciação 

som/base e a síntese bi-auricular, a separação e combinação; a localização da fonte 

sonora; a lateralização do som, as funções sensoriais que permitem detectar se o 

som vem do lado direito ou do lado esquerdo; discriminação da fala, as funções 

sensoriais que permitem detectar a linguagem oral e a sua diferenciação de outros 

sons (CIF, 2004). 

 Neste contexto, o Ministério da Saúde considera a pessoa portadora de 

deficiência a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade 

e 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 (BRASIL, 2007). 

Para Raimundo e Santos (2012) ao se comparar as pessoas com deficiência 

física, auditiva e visual, o deficiente auditivo é o que enfrenta maior dificuldade de 
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inclusão na sociedade, porquanto a audição é o sentido essencial para a aquisição e 

uso da linguagem. Em face da invisibilidade da sua limitação, muitas vezes este 

deficiente é estigmatizado como revoltado e dissimulado.  

Corrêa et al (2010) ressaltam que, durante muito tempo, os surdos foram 

considerados não apenas como grandes enfermos, mas também como débeis 

mentais ou indivíduos de caráter triste e não sociável, que apenas suportavam a 

convivência com seus semelhantes.  

A privação auditiva se configura como um grave distúrbio neurológico 

sensorial que afeta a capacidade de comunicação oral e de aprendizagem. É 

através deste sentido que comunicamos com o mundo e este se comunica conosco, 

desenvolvendo assim a nossa identidade, os nossos sentimentos, a compreensão 

do mundo que está à nossa volta, os vínculos sociais, as interações intra e 

interpessoais e, não esquecendo, o modo como manifestamos os nossos anseios e 

necessidades (RAIMUNDO e SANTOS, 2012). 

Atualmente a sociedade entende que o surdo é uma pessoa normal, dotada 

de habilidades, inteligência, sentimentos, identidade, convicções, que por motivo de 

sua deficiência, fica silenciada perante a sociedade, que é composta por maioria de 

indivíduos que se comunicam oralmente (CORRÊA et al 2010). 

Miranda et al (2014) citam a definição do Ministério da Saúde (2006) como 

deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis ou 

mais, aferida por audiograma em determinadas frequências. Segundo o último 

Censo realizado em 2010, o número de pessoas que se declararam com algum grau 

de deficiência auditiva ultrapassa os nove milhões. 

 

3.4 Classificação da Perda Auditiva 

 

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

principais características das perdas auditivas. Algumas características nas perdas 

auditivas permitem diferenciar os deficientes auditivos de acordo com sua limitação 

funcional. Silman e Silverman (1997) classificaram as perdas auditivas por tipos 

sendo estes Perda auditiva condutiva, sensório-neural ou mista. Lloyd e Kaplan 

(1978) e BIAP (1996) estabeleceram graus de perda auditiva considerando uma 
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média das frequências de 500, 1000 e 2000Hz e 500 , 1000, 2000 e 3000 Hz, 

respectivamente; tendo ficado assim definidas:  

- Audição normal – resposta até 25 dB – Nenhuma dificuldade para ouvir a fala. 

- Deficiência auditiva leve – detecção entre 26 e 40 dB – Dificuldade com fala em voz 

baixa ou distante; a maioria dos ruídos são percebidos. 

- Deficiência auditiva moderada – limiares auditivos compreendidos entre 41 e 55 dB 

– Dificuldade com fala em nível normal de conversação; o sujeito entende melhor 

quando a voz é elevada ou quando olha o interlocutor; não percebe alguns ruídos. 

- Deficiência auditiva severa – respostas entre 71 e 90 dB – A fala deve ser elevada 

e próxima á orelha, a pessoa apresenta dificuldade para conversação em grupo; 

percebe somente ruídos intensos. 

- Deficiência auditiva profunda – audibilidade de 91 à 120dB – Nenhuma percepção 

de fala; somente ruídos muito fortes são percebidos tais como sons de alerta. 

- Deficiência auditiva total ou Cofose – ausência de função auditiva. 

 

3.5 Dados demográficos da perda auditiva no Brasil 

 

O censo demográfico brasileiro realizado em 2010 contabilizou 5.735.099 

pessoas com problemas relacionados à perda auditiva. Esse fato chama a atenção 

para a necessidade do desenvolvimento de estratégias que assegurem a 

comunicação do surdo com a sociedade plural e, em especial, com os profissionais 

de saúde. Isto porque, quando os surdos procuram os serviços de saúde, se 

deparam com condições que interferem de maneira negativa na qualidade do 

processo de comunicação e, consequentemente, na assistência prestada 

(OLIVEIRA; LOPES; PINTO, 2009 apud OLIVEIRA et al, 2012). 

Devido ao grande número de pessoas com esta deficiência específica, é 

imprescindível que saibamos nos comunicar com esta clientela. Quando pensamos 

em comunicação, devemos nos lembrar de seus elementos para que ela seja feita 

de forma plena e eficaz em qualquer meio, seja o familiar, social, hospitalar e, assim, 

evitarmos suas falhas (MIRANDA et al, 2014). 

Atualmente, a mídia divulga muito a inclusão dos indivíduos com deficiências 

no âmbito educacional, porém se esquece que estes não frequentam apenas 
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escolas. Eles precisam ser incluídos, fazendo parte da sociedade integralmente 

(CORRÊA et al 2010). 

 

3.6 Lei nº10.098/94 -  Lei de Promoção da Acessibilidade das Pessoas 

Portadoras de Deficiência ou com Mobilidade Reduzida 

 

Em 1994 a Lei nº10.098 em seu Capítulo VII já previa a acessibilidade nos 

sistemas de comunicação e sinalização. O Art. 17 visava promover a eliminação de 

barreiras na comunicação estabelecendo mecanismos e técnicas que tornassem 

acessíveis os sistemas de comunicação e sinalizadas às pessoas portadoras de 

deficiências sensoriais e como dificuldade de comunicação. 

 

3.7 Comunicação na saúde 

 

A comunicação é um processo de interação no qual se compartilham 

mensagens, ideias, sentimentos e emoções. Na assistência em saúde, somente a 

partir de uma boa comunicação estabelecida se poderão identificar e resolver as 

necessidades dos pacientes de forma humanizada e integral (OLIVEIRA et al, 2012) 

É através da comunicação que o profissional de saúde irá perceber o 

significado da mensagem que o paciente envia, estabelecendo então um plano de 

cuidados coerente com as necessidades de cada indivíduo. Através de uma 

comunicação efetiva o profissional ajuda o paciente a visualizar seu papel no 

processo de adoecimento, enfrentar os problemas e encontrar novos padrões de 

comportamento. O enfermeiro, mais do que qualquer outro profissional de saúde, 

deve estar atento ao uso adequado de comunicação interpessoal por interagir 

diretamente com o paciente (SILVA, 2010 apud MIRANDA et al, 2014). 

A CIF (2004) considera profissionais da saúde todos prestadores de cuidados 

que trabalham no contesto do sistema de saúde. 
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3.8 Dificuldades de comunicação e Estratégias de comunicação 

 

De acordo com Cardoso, Rodrigues e Bachion (2006), as pessoas portadoras 

de deficiência auditiva podem enfrentar problemas concernentes à comunicação 

efetiva no atendimento em saúde. No momento em que o surdo procura atendimento 

de saúde, ele se depara com situações que interferem negativamente na qualidade 

do processo de comunicação, e assim encontram dificuldades em entender a fala do 

profissional, pois estes geralmente não se preocupam em evidenciar a boca, falam 

rápido ou usam termos técnicos que os surdos não compreendem. Na grande 

maioria das vezes, precisam de pessoas que traduzam suas emissões para os 

profissionais e vice-versa (CORRÊA et al 2010). 

Na maioria das vezes, ao recorrer aos profissionais da área de saúde, o surdo 

se defronta com a falta de domínio de comunicação por parte deste grupo. Dessa 

maneira, na opinião dos surdos, a saúde dos deficientes auditivos pode ser 

traduzida por descaso e desinteresse dos profissionais. Aparentemente, é mais fácil 

tomar atitudes por eles do que lhes dar o direito de decidir o que é melhor (CORRÊA 

et al 2010). 

Para Lieu et al (2007) e Chaveiro (2005) apud Miranda (2014) o uso de notas 

escritas é muito comum entre profissionais de saúde e clientes surdos. No entanto, 

palavras em português podem representar barreiras na comunicação uma vez que 

estes indivíduos têm como primeira língua a Libras e muitas vezes tiveram pouco 

acesso ao sistema educacional.  

Por meio da comunicação estabelecida com o paciente, o profissional pode 

compreendê-lo como ser holístico, e perceber sua visão de mundo, isto é, seu modo 

de pensar, sentir, e agir. Dessa forma, poderá entender as necessidades do 

paciente e, assim, prestar assistência adequada, minimizando seu sofrimento 

(CORRÊA et al 2010). 

As dificuldades advindas desta forma de comunicação também ocorrem na 

via surdo–profissional, uma vez que os enfermeiros não conseguem compreender as 

frases escritas devido a estrutura gramatical da Libras ser diferente da Língua 

Portuguesa (CARDOSO et al, 2006 apud MIRANDA et al, 2014).  
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O Ministério da Saúde (2001) apud Corrêa (2010) instituiu o Programa 

Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), com o objetivo de 

aprimorar as relações entre profissionais de saúde e usuário, dos profissionais entre 

si e do hospital com a comunidade. 

Para o profissional de saúde o estabelecimento de uma comunicação efetiva 

possibilita um atendimento de qualidade e humanizado. Trigueiro et al (2013) apud 

Miranda et al (2014) destacam que o conhecimento acerca da comunicação subsidia 

a prática assistencial, possibilitando a interação entre os futuros profissionais e 

essas pessoas, contribuindo para a qualidade da mesma.  

Nesse sentido, quando profissionais de saúde estão diante de clientes que 

apresentam deficiência auditiva, devem desenvolver estratégias que superem as 

dificuldades na comunicação, permitindo, assim, a interação com os pacientes 

(MIRANDA et al, 2014). 

A dificuldade encontrada pelos profissionais de saúde ao se deparar com o 

deficiente auditivo é evidenciada pelos autores que se destacaram nesta categoria 

com uma influência negativa no cuidar estabelecido por estes profissionais. Os 

surdos têm dificuldade em receber atendimento adequado e isto se deve 

principalmente ao despreparo, impaciência e incompreensão da linguagem utilizada 

por esta população (MIRANDA et al, 2014). 

A carência na utilização da LIBRAS por parte dos profissionais de saúde e da 

comunicação não verbal inclina a relação com os surdos para o distanciamento e 

pouca interação pessoal.  

Pagliuca et al (2007) apud MIRANDA et al (2014) realizaram um estudo 

descritivo exploratório que evidenciou insegurança no relacionamento dos 

profissionais de saúde com os surdos por desconhecerem a língua utilizada por eles, 

por não possuir habilidade na transmissão da informação sobre sua saúde, por 

terem deficiência da formação acadêmica e serem inexperientes. As enfermeiras 

relataram bloqueio, aflição e angústia na comunicação com os surdos. 

É fundamental que o profissional de saúde conheça a cultura e a língua da 

comunidade surda de modo a favorecer a interação, reduzindo o desconforto de 

ambos na realização do atendimento. 
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3.9 Diretrizes Curriculares do Cursos de Saúde para atendimento do Surdo 

 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos (DCNs) de Graduação em Enfermagem, Fisioterapia e 

Odontologia elencam as recomendações a serem observadas na organização 

curricular das Instituições do Sistema de Educação Superior do país, objetivando 

garantir os conhecimentos gerais e específicos requeridos para o exercício da 

profissão com competências e habilidades (OLIVEIRA et al, 2012). 

Apesar de tais recomendações não citarem diretamente a Libras, mencionam 

que o projeto pedagógico deve formar um profissional dotado dos conhecimentos 

requeridos para o exercício das competências e habilidades gerais, dentre elas a 

comunicação. Além disso, as recomendações do CNE e as DCNs objetivam garantir 

uma formação que atenda às necessidades sociais da saúde, com ênfase no 

Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando a integralidade e humanização da 

assistência (Brasil, 2002a, 2002b, 2001), tendo em vista que o processo 

comunicacional é “um dos desafios enfrentados na humanização em saúde” 

(DESLANDES; MITRE, 2009 apud OLIVEIRA et al, 2012). 

Portanto, torna-se necessária a discussão sobre o oferecimento da Libras aos 

estudantes de graduação da área de saúde, sendo a justificativa para tal 

necessidade de ordem epidemiológica (OLIVEIRA et al, 2012). 

Em relação aos cursos de Enfermagem, Odontologia e Fisioterapia, as DCNs 

expõem, no art. 4º que, na interação com outros profissionais de saúde e o público 

em geral, os profissionais devem ser acessíveis, lançando mão de um processo de 

comunicação verbal, não verbal e/ou habilidades de escrita e leitura; além do 

domínio de tecnologias de comunicação e informação, e de manter a 

confidencialidade das informações recebidas (BRASIL, 2002a, 2002b, 2001 apud 

OLIVEIRA et al, 2012). 

No entanto, as DCNs constituem apenas uma recomendação, já que, no 

Brasil, as universidades têm autonomia, definida na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), como prerrogativa de criação, expansão e modificação de 

cursos e programas de Educação Superior e também, de fixação dos currículos de 

seus cursos e programas. Nesse sentido, acredita-se que o processo de 
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aproximação e construção de compromissos entre a universidade e os 

serviços/sistema de saúde favoreça a ampliação da responsabilidade pública e da 

relevância social da universidade (CECCIM, FEUERWERKER, 2004 apud OLIVEIRA 

et al, 2012). 

No concernente à oferta do componente curricular Libras apresentada 

destaca-se o crescente interesse das instituições em disponibilizá-lo aos alunos. 

Essa prática corrobora com a opinião de Souza e Pozzori (2009), que ratificam a 

importância da formação em Libras para os profissionais de saúde, citando 

experiências de cidades que oferecem esse tipo de capacitação para seus 

profissionais. E mostram que há grande relevância tanto no âmbito do 

relacionamento interpessoal com os usuários, imperativo nas relações de 

cuidado/atendimento em saúde, quanto no aprimoramento da nova língua que 

aprenderam, uma vez que a língua de sinais necessita de prática e 

desenvolvimento, aumentando, assim, a capacidade de comunicação entre seus 

usuários (SOUZA, POZZORI, 2009 apud OLIVEIRA et al, 2012). 

Diante do oferecimento da Libras, posto como compulsório em alguns cursos, 

é necessário salientar que a qualificação do professor de Libras é muito importante, 

pois tal componente curricular exige do profissional a fluência na língua de sinais. E, 

no caso do Brasil, da língua portuguesa, para que as mesmas tenham concordância, 

prestígio e rigor. Porém, devido aos poucos profissionais na área, torna-se difícil o 

cumprimento da legislação e a formação de educadores e profissionais bilíngues 

(MARTINS, 2008 apud OLIVEIRA et al, 2012). 

Existem várias maneiras de se comunicar com esse tipo de deficiente. No 

entanto, cada profissional utiliza a forma que considera mais eficaz no processo de 

comunicação. Nem sempre, porém, a forma utilizada pelo profissional é a melhor 

para a comunicação com o deficiente auditivo, pois o deficiente auditivo com surdez 

severa poderá ficar limitado, conforme o nível de escolaridade, ao uso de gestos 

isolados e próprios, entendidos exclusivamente no âmbito familiar. A comunicação 

não verbal refere-se a mensagens enviadas por meio de ações e comportamentos 

humanos em vez de palavras, utilizados, na maior parte das mensagens enviadas e 

recebidas, pelas expressões faciais, maneirismos, voz, postura e vestimenta 

(RAIMUNDO e SANTOS, 2012). 
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É importante enfatizar ainda que a dificuldade de relacionamento com os 

deficientes auditivos não é geral, pois alguns profissionais sempre tentam aprender 

maneiras de relacionar-se eficazmente, no intuito de proporcionar o bem estar e 

transmitir maior confiança. Esses profissionais evidenciaram seu esforço e a busca 

pela melhor forma de relacionamento com esse tipo de paciente, porém o sucesso é 

limitado pela falta de preparo desde a sua formação acadêmica (RAIMUNDO e 

SANTOS, 2012). 

 As pessoas que procuram os serviços de saúde buscam, além de 

acolhimento, relações solidárias e de confiança com os profissionais para poder re-

solver seu problema de saúde. O indivíduo Surdo, ao buscar atendimento na 

Unidade de Saúde, encontra como bloqueio, 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), sendo desconhecida pelos profissionais de saúde, na 

maioria das vezes, e com a ausência de intérpretes no local, a assistência para com 

o Surdo, deixa de ser humanizada e eficaz (PIRES e ALMEIDA, 2016). 

 Na assistência de saúde, é necessário relacionar-se e comunicar-se de modo 

cuidadoso e responsável, procurando traduzir, entender, compreender e perceber o 

significado da mensagem que o paciente envia, consequentemente identificando 

suas necessidades (PAGLIUCA et al 2007 apud PIRES e ALMEIDA, 2016). 

 Geralmente o encontro clínico entre o profissional da saúde e o cidadão 

Surdo ocorre fora dos padrões previstos na rotina de qualquer profissional. A 

situação se torna limitada para o profissional tanto quanto para o paciente o que 

prejudica a comunicação, consequentemente a criação de vínculos a serem 

estabelecidos entre ambos. A gravidade da situação torna-se maior se for levado em 

conta o fato de que a Língua de Sinais na maioria esmagadora das vezes é 

desconhecida pelos profissionais de saúde (PIRES e ALMEIDA, 2016).  

 Depois de falar, escrever é um dos primeiros meios de comunicação que se 

aprende. Mas e para quem não fala? E os Surdos onde se encaixam? Numa era tão 

avançada onde à inclusão social é um dos pilares de acessibilidade, há ainda, uma 

deficiência em não conhecer a Língua de Sinais que é a língua oficial do Surdo, 

havendo essa necessidade, a escrita torna-se um importante instrumento de 

comunicação entre os Surdos e ouvintes (PIRES e ALMEIDA, 2016). 
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 O Surdo não encontra oportunidade de se expressar e nem de expor as suas 

dúvidas na consulta, mantendo a cargo do acompanhante a responsabilidade de ex-

plicar ao profissional os problemas de saúde que este apresenta, sendo também a 

pessoa quem recebe as orientações. Além disso, a presença do acompanhante 

retira do Surdo o direito da individualidade necessária para a sua exposição, muitas 

vezes passam por despercebidas à angústia e as dificuldades que só o próprio 

Surdo sente, quando é transferida para os familiares a responsabilidade da 

comunicação (SILVA, 2014 apud PIRES e ALMEIDA, 2016). 

 

3.10 Comunicação como Dificuldade Social 

 

O problema de comunicação do indivíduo surdo não é orgânico, e sim social e 

cultural. A relação dos profissionais de saúde com pacientes que têm audição em 

níveis normais é estabelecida pelo código verbal, mecanismo normalmente não 

utilizado pelos pacientes surdos, que recorrem à linguagem de sinais para se 

comunicar. Elas são de mobilidade espaço-visual, pois os signos compartilhados são 

recebidos pelos olhos e sua produção pelas mãos no espaço (CORRÊA et al 2010). 

 Quando não há comunicação entre Surdo-profissional o atendimento fica 

voltado para o acompanhante, consequentemente prejudicando a interação do 

paciente com o profissional, sendo assim, essa falta de interação provoca 

insegurança e constrangimento da parte do Surdo (PIRES e ALMEIDA, 2016). 

 As barreiras de comunicação, não apenas por parte do Surdo ao procurar os 

serviços de saúde, mas também da parte dos profissionais que os atendem, são 

alarmantes. Quando não existe a possibilidade de haver uma comunicação efetiva, 

não há como contribuir com o paciente a resolver seus problemas e reduzir conflitos 

pelo déficit que estes profissionais apresentam em relação a LIBRAS (ABREU et al 

2014 apud PIRES e ALMEIDA, 2016). 

Barbosa et al (2003) apud Corrêa (2010) afirmam que investir na formação de 

profissionais para a abordagem do indivíduo surdo favorece a assistência com 

igualdade social e a conquista de um espaço para o exercício da cidadania entre os 

deficientes auditivos. Assim, torna-se necessário dispor de ferramentas que 

possibilitem esse diálogo, uma vez que essa questão, além da humanização, 
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abrange as questões éticas do cuidar. O domínio da comunicação não verbal 

instrumentaliza o profissional para uma assistência de melhor qualidade, à medida 

que interpreta com maior amplitude as mensagens emitidas por seus clientes, 

elevando sua capacidade de satisfazer as necessidades por eles apresentadas. 

 

3.11 Inclusão da Pessoa com Deficiência 

 

A inclusão da pessoa com deficiência exige adaptação e apoio das 

instituições e espaços públicos e privados em face das diferenças e das 

necessidades individuais dos sujeitos com deficiência ou necessidades especiais, 

bem como, o desenvolvimento de competências profissionais pode ser considerado 

o principal limite a prestação do cuidado inclusivo (PAGLIUCA e MAIA, 2012). 

 Desta forma, muito faz falta que seja efetiva o que se garante em lei no Brasil, 

a exemplo do Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011 que em seu inciso VI do 

Art. 3º prevê a ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde da pessoa com 

deficiência, em especial os serviços de habilitação e reabilitação. Mas a rede básica, 

que é a porta de entrada continua despreparada para receber a clientela de 

pacientes portadores de deficiências, uma vez que conforme texto do próprio 

Ministério da Saúde (2007) “A atenção integral à saúde, destinada à pessoa com 

deficiência, pressupõe uma assistência específica à sua condição, além de 

assistência a doenças e agravos comuns a qualquer cidadão”. 

A inclusão prevê a modificação da sociedade para que todos, sem distinção 

de grupo, raça, cor, credo, nacionalidade, condição social ou econômica, possam 

desfrutar de uma vida com qualidade, sem exclusões. Quanto maior a convivência, 

sem discriminações, maior a inclusão. Por meio do relacionamento entre os 

indivíduos diferentes entre si, previsto na sociedade inclusiva, é que se constrói e se 

fortalece a cidadania. Segundo o Ministério da Saúde a acessibilidade tem como 

objetivo permitir um ganho de autonomia e de mobilidade a uma gama maior de 

pessoas, inclusive àquelas que tenham reduzido a sua mobilidade ou dificuldade em 

se comunicar, para que usufruam dos espaços com mais segurança, confiança e 

comodidade (BRASIL, 2007). 
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3.12 Interprete de Libras e sua importância 

 

É sabido da necessidade de haver intérpretes de LIBRAS nos serviços de 

saúde, e outros. Inclusive em virtude da regulamentação da Lei n. 10.436, de 24 de 

abril de 2002, a Lei da LIBRAS, mas apesar disto, de regulamentado em lei, não se 

faz obrigatório que os profissionais saibam ou entendam a LIBRAS e outros recursos 

de expressão a ela associados (ABREU et al 2014 apud PIRES e ALMEIDA, 2016). 

 O interprete de Libras é o profissional que domina a língua de sinais e a 

língua falada do país e que é qualificado para desempenhar a função de intérprete, 

sendo então em nosso país obrigatório o domínio da língua brasileira de sinais e da 

língua portuguesa, podendo até dominar outras línguas e fazer a interpretação para 

a língua de sinais ou o contrário. Alguns surdos podem ser relutantes quanto ao uso 

do intérprete se o mesmo não é conhecido pela comunidade surda. Os surdos 

preocupam-se com questões de sigilo durante a consulta, porém sem um intérprete 

para mediar a comunicação ficariam alheios às decisões de conduta para o 

tratamento (McALEER, 2005 apud MIRANDA et al, 2014). Confiança é um fator 

essencial na interação dos surdos com o intérprete. 

Ter o familiar como intérprete pode não atingir os objetivos de comunicação 

efetiva uma vez que o mesmo não possui vocabulário necessário para explicar 

conceitos médicos complexos e pode ainda levar o paciente a não fornecer 

informações que podem ser cruciais para um correto diagnóstico e tratamento (LIEU 

et al 2007 apud MIRANDA et al, 2014). No entanto, estudo realizado por Bentes, 

Vidal e Maia em 2011 aponta que os surdos continuam dependentes de familiares 

ou amigos quando buscam assistência em saúde. 

Seguindo este pensamento Chaveiro (2005), McAleer (2005) e Lieu et al 

(2007) afirmam que apesar do número reduzido de intérpretes, os profissionais 

intérpretes são preferíveis aos familiares para mediação da consulta, uma vez que 

os familiares podem esconder informações ruins dos pacientes ou mesmo tomar 

decisões por eles quando acreditam que esta seria a melhor conduta. 

 A presença de um intérprete nas consultas aprimora a execução do 

atendimento em saúde, o que não garante que contribui com grande peso na 

qualidade do serviço (ACIOLI, 2014 apud PIRES e ALMEIDA, 2016). Sugere-se que 
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os profissionais de saúde não só aprendam a LIBRAS, mas aprimorem e 

aprofundem o desempenho na troca de informações com o Surdo através da Língua 

Brasileira de Sinais (LOPES, 2009 apud PIRES e ALMEIDA, 2016). 

Chaveiro et al (2009) apud MIRANDA et al (2014) evidenciam que a atuação 

do intérprete pode melhorar, mas não é decisiva para um atendimento de qualidade. 

Os surdos valorizam a presença do intérprete, mas com algumas ressalvas: 

desconfiança, constrangimento de se expor frente ao intérprete, sentimento de 

piedade e dificuldade de encontrar intérpretes disponíveis. 

Com o advento dos smartphones e sua popularização, surgiram vários 

programas ou aplicativos que podem ser utilizados para comunicação de pessoas 

com deficiência auditiva ou na fala. Alguns dão voz ao usuário através de comandos 

verbais escritos ou através do reconhecimento de sinais. O inconveniente é que 

muitos destes programas não estão disponíveis de graça para os usuários 

(MARKOV e HAZAN, 2012 apud MIRANDA et al, 2014). 

É sempre bom ter em mente que o paciente com deficiência auditiva 

apresenta apenas uma limitação na comunicação verbal, mas está sujeito à 

dinâmica do processo saúde-doença como qualquer outro ouvinte (MIRANDA et al, 

2014). 

 

3.13 Assistência de Enfermagem Humanizada ao Surdo 

 

Os enfermeiros devem avaliar cada surdo como um indivíduo que possui 

necessidades comunicacionais específicas. Alguns são ótimos em português, logo a 

escrita seria uma escolha para interação, outros nem tanto. Uns podem fazer leitura 

labial, enquanto outros apresentam imensa dificuldade. Daí a necessidade de 

discussão e escolha com cada surdo, para que haja compreensão por ambos os 

lados e o cuidado seja prestado efetivamente (MIRANDA et al, 2014).  

Segundo o Ministério da Saúde (2007): “A Pessoa com Deficiência e o 

Sistema Único de Saúde”, é uma cartilha publicada pela Secretaria de Atenção à 

Saúde/Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas/Área Técnica de Saúde da Pessoa com Deficiência, que traz um 

conjunto de informações sobre seus direitos na área da Saúde (BRASIL, 2007). 
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 O modelo de enfermeiro se caracteriza como um profissional comprometido 

com a promoção e prevenção da saúde da população, respeitando as necessidades 

individuais de cada ser cuidado e para evidenciar essa assistência, o processo de 

comunicação entre profissional de saúde e paciente precisa ser eficiente para 

viabilizar um cuidado humanizado e personalizado de acordo com as necessidades 

da pessoa atendida (CORRÊA et al 2010). 

Segundo Pessine e Bertachin (2004) e Corrêa (2010), a humanização 

consiste na essência do ser, o respeito à individualidade e a necessidade de 

construção de um espaço concreto nas instituições de saúde que legitime o humano 

das pessoas envolvidas. 

 Dessa forma a linguagem não verbal é um recurso de comunicação que 

precisa ser conhecido e valorizado na prática das ações em saúde. Mesmo que não 

se conheça a língua de sinais, torna-se fundamental interpretar seus aspectos com 

gestos, expressões faciais e corporais. O sucesso na comunicação com os 

pacientes surdos depende das características individuais de cada pessoa surda e, 

em relação às suas necessidades comunicativas (CORRÊA et al 2010). 

Para ajudar a pessoa com deficiência é preciso estar informado dos direitos 

legais desta pessoa. Neste aspecto, a Politica Nacional de Saúde da Pessoa com 

Deficiência (PNSPD) anuncia seus propósitos: proteger a saúde da pessoa com 

deficiência; reabilitar a pessoa na sua capacidade funcional e desempenho humano 

e desta forma contribuir para sua inclusão e prevenir agravos que possam 

determinar deficiências (FRANÇA et al 2008 apud PAGLIUCA e MAIA, 2012). 

Vale e Pagliuca (2011) apud Pagliuca e Maia (2012) ressaltam que para 

cuidar com competência cultural, o enfermeiro deve conhecer o paciente e sua 

condição biocultural. Por conseguinte, além de cumprimentar com comunicação 

eficaz, aceitar suas limitações, ter disposição para ajudar, é preciso deter 

conhecimento técnico-cientifico sobre a deficiência do paciente e sobre como 

minimizar-lhe as perdas. 

O reconhecimento dessa diversidade biocultural exige a capacitação do 

enfermeiro para garantir à promoção do Cuidado Culturalmente Competente as 

populações. Faz-se, necessária a adoção do processo de Cuidado Culturalmente 
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Competente como suporte do processo de cuidar em enfermagem (PAGLIUCA e 

MAIA, 2012). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamentos da Pesquisa 

 

Para Mauri (2014) pesquisa é um processo de investigação que se interessa 

em descobrir as relações existentes entre os aspectos que envolvem fatos, 

fenômenos, situações ou coisas. 

De acordo com uma publicação da UFPR (2009) as pesquisas analíticas 

envolvem o estudo e avaliação aprofundados de informações disponíveis na 

tentativa de explicar o contexto de um fenômeno. Elas podem ser categorizadas em 

histórica, filosófica, revisão e meta-análise.  

Caracterizando meta-análise como um tipo de revisão de literatura que 

contém uma metodologia e quantificação definida dos resultados de vários estudos 

para estabelecer um padrão métrico que permite a utilização de técnicas estatísticas 

como um meio de análise (UFPR, 2009). 

O método exploratório tem por objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o objeto de estudo, desencadeando um processo de investigação que identifique a 

natureza do fenômeno e aponte as características essenciais das variáveis a serem 

estudadas (KOCHE, 1997 apud MAURI, 2014). 

Com o método descritivo analisaremos, observaremos, registraremos e 

correlacionaremos os aspectos (variáveis) que envolvem fatos ou fenômenos, sem 

manipulá-los. Os fenômenos humanos ou naturais serão investigados sem a 

interferência do pesquisador que apenas procurará descobrir, com a precisão 

possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com 

outros, sua natureza e características (CERVO; BERVIAN, 1983, apud MAURI, 

2014). 

A pesquisa documental trabalha com coleta de dados utilizando fontes 

secundárias tais como livros, boletins, jornais, monografias, teses e dissertações, 

artigos em fontes de papel e em meio eletrônico, revistas, material cartográfico, 

anais de congressos, relatórios de pesquisa e publicações avulsas, e que por sua 

característica exploratória permite o uso de formulários, questionários, entrevistas, 
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fichas para registro de avaliações clínicas, leitura e documentação quando se tratar 

de pesquisa bibliográfica (MAURI, 2014). 

Nesta linha seguiremos uma pesquisa exploratória descritiva documental, que 

além da pesquisa bibliográfica contará com dois questionários que nortearão este 

trabalho. 

 

4.2 Local 

 

A pesquisa foi realizada no Município de Apucarana, localizado na região do 

Vale do Ivaí, região centro-norte do Estado do Paraná. A referida cidade está a uma 

distância aproximada de 370Km, da capital do Estado, Curitiba, e em 2017 teve 

população estimada de 132.691 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), sendo assim a décima primeira cidade mais populosa 

do Paraná. Dentro do município, serão selecionados estabelecimentos que prestem 

atendimento na área da saúde. 

 

4.3 Sujeito da Pesquisa 

 

A pesquisa foi composta de 30 indivíduos portadores de perda auditiva e 30 

profissionais da área da saúde. 

 O estudo foi composto de dois grupos. O grupo 1 será composto 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. 

 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 
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porventura preencherem o questionário de forma incorreta. Em ambos os grupos, 

serão excluídos os participantes que entregarem os questionários fora do prazo 

estabelecido. 

 

 

4.4 Coleta de dados 

 

O estudo foi realizado por meio de aplicação de questionário validado, 

observando-se os aspectos éticos de acordo com a relação CNS 466/12 que rege a 

pesquisa envolvendo seres humanos. É valido lembrar que os dados coletados são 

para uso exclusivo no trabalho, onde serão colhidas as informações que se fizerem 

necessárias. 

 

4.5 Análise de dados 

 

Os dados coletados foram analisados por meio de planilhas do Excel 

Programa Microsoft e apresentados por meio de tabelas e gráficos e distribuídos 

através de cálculos estatísticos. 

 

4.6 Considerações Éticas 

 

Foi solicitada autorização nos estabelecimentos de saúde conforme Apêndice 

(A), encaminhado o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

da FAP (CETi-FAP), sendo aprovado sob o parecer de Número: 2.646.116 conforme 

a Resolução 466/2012 – CNS, e em seguida foi distribuído os questionários de auto-

preenchimento para os usuários surdos e profissionais da saúde, conforme 

Apêndices (D) e (C), respectivamente, após terem assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) conforme Apêndice (B). 
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5 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Apesar de inicialmente termos nos proposto a apresentar dois grupos, com 30 

indivíduos cada, encontramos dificuldade para encontrar 30 surdos dispostos a 

participar da pesquisa. Desta forma o Grupo 1 – composto por indivíduos surdos, 

conta com 25 questionários respondidos e o Grupo 2 – composto por profissionais 

da saúde, conta com 30 questionários respondidos. 

Foram preenchidos 27 questionários do Grupo 1, tendo dois deles sido 

excluídos, conforme critérios anteriormente estabelecidos, por serem de crianças 

não alfabetizadas, e assim preenchidos por pais ou responsáveis. Assim sobraram 

apara análise, 25 questionários de autopreenchimento. 

Pires e Almeida (2016) em sua pesquisa encontraram predominância (61,5%) 

de surdos entre o sexo feminino; ao contrario da presente pesquisa em que 

encontramos maioria (64%) de indivíduos do sexo masculino, coincidente com o 

estudo de Neves, Felipe e Nunes (2016) que encontraram predominância (77,78%) 

entre o sexo masculino. 

 

Gráfico 1 – Percentual quanto ao gênero do Grupo I 

 
Fonte: Autor do trabalho, 2018. 
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Tais achados não possuem relevância, uma vez que não há estudos que 

indiquem ou comprovem uma maior prevalência de surdez no sexo feminino do que 

no masculino e vice-versa (PIRES e ALMEIDA, 2016). 

Acerca da perda auditiva, 16% (4) dos pacientes relataram perda auditiva 

unilateral e 84% (21) dizem apresentar perda auditiva em ambas as orelhas. Vinte e 

três entrevistados (92%) não especificaram lateralidade da perda ou diferença entre 

orelhas, desta forma 4% (1) relataram apresentar perda auditiva de grau leve, 48% 

(12) de grau moderado, 20% (5) perda auditiva de grau severo e 20% (5) perda 

auditiva de grau profundo; os outros 2 (8%) pacientes relataram diferença entre as 

orelhas, 1 (4%) deles com perda auditiva de grau moderado em uma orelha e grau 

severo na outra, e o último (4%) com perda auditiva de grau severo em uma orelha e 

grau profundo na outra. 

 

Gráfico 2 – Percentual quanto à lateralidade da perda auditiva 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2018. 
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Gráfico 3 – Percentual quanto ao grau de perda auditiva  
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Fonte: Autor do trabalho, 2018. 

 

Para Castro et al (2011) a equidade é um dos pilares do SUS e, conforme 

Travassos, (1997) é um princípio de justiça social. Esse conceito se traduziria por: 

“tratar desigualmente os desiguais”.  Assim, diferiria da igualdade, entendida como 

igualdade de oportunidades. Para uma pessoa com deficiência, não é suficiente ter 

as mesmas oportunidades quando não há condições de aproveitá-las, 

comparativamente a alguém que não tenha deficiência. 

Diante da complexidade que envolve a relação entre a pessoa surda e o 

profissional da saúde, perguntamos: sendo a comunicação, ferramenta essencial na 

execução dos mais variados procedimentos na área da saúde, como os profissionais 

e pessoas surdas interagem? Como se caracteriza essa comunicação? (CHAVEIRO, 

2010). 

Além da Deficiência Auditiva em si, Dantas, Gomes e Costa (2014) destacam 

uma observação relevante quanto ao grau de escolaridade do paciente. O 

profissional deve, a princípio, conhecer essa informação para que possa escolher a 

melhor forma de comunicação a ser utilizada, pois a pessoa com surdez severa 
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poderá ficar limitada, conforme o nível de escolaridade, ao uso de gestos isolados e 

próprios, entendidos exclusivamente no âmbito familiar. 

O grau de escolaridade variou entre alfabetizado/ 1º grau incompleto à 3º grau 

completo, sendo 8 (32%) alfabetizados ou com 1º grau incompleto, 3 (12%) com 1º 

grau completo, 5 (20%) com 2º grau completo, 8 (32%) com 3º grau completo e 1 

(4%) com 3º grau incompleto. 

 

Gráfico 4 – Percentual quanto escolaridade do Grupo I 

 
Fonte: Autor do trabalho, 2018. 

 

Em seu trabalho, Dantas, Gomes e Costa (2014) encontraram apenas um 

enfermeiro que afirmou ter facilidade nesse processo de comunicação. A facilidade 

referida remete à ideia de a pessoa com deficiência auditiva adaptar-se ao meio, o 

que promove um retrocesso nos avanços de inclusão social, visto que, atualmente, é 

idealizada a concepção de que a sociedade deve se adaptar às necessidades de 

todas as pessoas, sejam elas deficientes ou não. 

Rodrigues e Damião (2014) realizaram estudo com o objetivo de desenvolver 

um Ambiente Virtual em Libras, denominado de AVPASAB (Ambiente Virtual de 

Pronto Atendimento ao Surdo na Atenção Básica). A amostra da pesquisa foi 

composta de 30 pessoas, ambos os sexos, com idade entre 30 e 60 anos, com 

surdez severa/profunda. O tamanho da amostra foi equivalente, porém diferiu na 



39 

 

nossa na amplitude etária, onde encontramos pacientes entre 15 e 88 anos, e no 

nível de surdez, onde entrevistamos indivíduos com todos os graus de perda 

auditiva. 

O trabalho de Rodrigues e Damião (2014) foi conduzido por dois enfermeiros, 

sem a supervisão de nenhum membro da família, permitindo maior privacidade ao 

paciente. O tempo gasto na consulta de enfermagem foi considerado, pelos 

profissionais, bom e ótimo. Para os pacientes atendidos a comunicação com o 

enfermeiro foi considerada pela maioria (63,3%) como Bom, sendo também 

considerada como Boa a satisfação com o ambiente (76,7%) e o uso do ambiente 

sem intérprete alcançou uma opinião de Ótimo (70%) pelos usuários. 

Com os resultados obtidos com a tabulação dos dados Rodrigues e Damião 

(2014) consideraram que o ambiente virtual realmente facilitou a comunicação entre 

os profissionais de saúde e os pacientes surdos e demonstrou ser uma ferramenta 

que propiciou a interação entre eles, dispensando a presença de um intérprete, o 

que garante satisfação pessoal do paciente em conseguir se comunicar, 

preservando sua privacidade. 

Apesar destes resultados favoráveis, além de o ambiente virtual ter sido 

desenvolvido pra pesquisa, e não estar inserido na realidade dos serviços de saúde, 

caso houvesse disponibilidade desta ferramenta, ainda teríamos o impedimento que 

ela foi desenvolvida em Libras, o que poderia melhorar o resultado encontrado por 

Neves, Felipe e Nunes (2016) que conduziram pesquisa com publico exclusivamente 

de surdos, e apenas 33,33% dos entrevistados relataram episódio único de 

atendimento por profissional da saúde que utilizava Libras. Os outros além de nunca 

terem presenciado esse fato, não esperavam atendimento qualificado ao procurar os 

serviços de saúde. 

Encontramos uma amplitude etária muito grande, dos 15 aos 88 anos, bem 

diferente da população, objeto de estudo de Neves, Felipe e Nunes (2016) que foi 

composta por 9 indivíduos, com idade entre 19 e 44 anos; e a de Rodrigues e 

Damião (2014), com 30 pessoas, de ambos os sexos, com idade entre 30 e 60 anos, 

com surdez severa/profunda.  



40 

 

Estes dados podem, talvez, justificar as diferenças significantes encontradas. 

Em nosso trabalho encontramos 84% dos participantes em uso de amplificação 

sonora, e apenas 20% que utilizam a Libras pra se comunicar. 

Sobre o uso de amplificação sonora – aparelho auditivo, ou implante coclear - 

não colocamos no questionário diferenciação entre os tipos de amplificação, sendo 

assim encontramos 84% (21) em uso de amplificação, e 16% (4) sem uso de 

quaisquer tipo de amplificação sonora. 

 

 

Gráfico 5 – Percentual quanto ao uso de amplificação sonora 

 
Fonte: Autor do trabalho, 2018. 

 

Fatos contrários aos dos entrevistados por Neves, Felipe e Nunes (2016), 

nenhum utilizava aparelho auditivo, embora 45% deles o possuíssem. Eles relataram 

desconforto, dores e muitos ruídos ao utilizá-lo, o que os fazia preferir a utilização da 

LIBRAS como forma de comunicação. 

Vindo de encontro ao trabalho de Corrêa et al (2010) que relatam uma 

experiência de dois estagiários, e seu contato com uma paciente surda, 

acompanhada de seu esposo ouvinte, em uma visita à unidade de um Programa de 

Saúde da Família, o interlocutor entre a enfermeira e a cliente era o acompanhante. 

Uma das estagiarias, por saber se comunicar em Libras abordou a paciente com o 
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intuito de estabelecer uma relação direta entre cliente e profissional e pode observar 

que esta ficou muito mais confortável, confiante e aberta por compartilhar suas 

confidências com um profissional, a ter que expressá-las para seu esposo, para que 

fosse compreendida pela enfermeira. 

Este relato corrobora com a pesquisa de Pires e Almeida (2016), onde 19 

participantes acreditam que, em geral o atendimento melhoraria se houvesse um 

interprete de LIBRAS; e a de Chaveiro (2010) que entrevistou sete profissionais da 

saúde, sendo dois fonoaudiólogos, dois fisioterapeutas, dois psicólogos e um 

dentista, que tentam utilizar a Libras no encontro clínico, por fazerem parte de um 

programa de capacitação permanente ao aprendizado da Libras, na própria 

Instituição onde a pesquisa foi realizada, e mesmo assim,  têm fluência limitada, 

sendo que 5 (71,4%) não dominavam a Libras, mesmo reconhecendo que esta 

possibilita o desenvolvimento linguístico, social e intelectual das pessoas surdas, 

bem como a integração no grupo social ao qual pertencem. 

Neste sentido, Neves, Felipe e Nunes (2016) destacam que a presença de 

intérpretes, que é garantida pelo Decreto nº 5.626(3), não acontece efetivamente, 

uma vez que todos os entrevistados relataram nunca terem os encontrado nos 

estabelecimentos de Saúde. 

Portanto para Dantas, Gomes e Costa (2014) o conhecimento da LIBRAS e a 

educação continuada são imprescindíveis para que os profissionais sejam capazes 

de aprender continuamente, tanto em sua formação quanto em sua prática. Desse 

modo, poderá ser estabelecido um vínculo efetivo entre a equipe de enfermagem e 

esses pacientes. 

Em nossa pesquisa, com profissionais da saúde, encontramos 12 Técnicos de 

Enfermagem, 6 enfermeiros, 4 recepcionistas,  3 Fonoaudiólogos, 2 técnicos de 

laboratório, 1 auxiliar de enfermagem, 1 fisioterapeuta e 1 médica. 
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Gráfico 6 – Percentual quanto à profissão do Grupo II 

 
Fonte: Autor do trabalho, 2018. 

 

Todos os entrevistados afirmaram conhecer ou já terem ouvido falar da 

Libras, porém 16,7% (5) 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. 
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Gráfico 7 – Percentual quanto ao conhecimento de Libras pelo Grupo II 
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Fonte: Autor do trabalho, 2018. 

 

Dos 30 profissionais de saúde, apenas 3 (10%) relatam ter feito algum curso 

de capacitação em Libras; e 4 (13,33%) se acham preparados para atender 

pacientes surdos, mas apesar disso, 83,3% (25) deles afirmam já terem atendido 

essa clientela. 

Porém observamos que profissionais instruídos em Libras, não garantem um 

atendimento integral ao paciente surdo, uma vez que em nossa pesquisa, quando 

questionados sobre a formação e a sensação de preparo (16,7%) relatam terem tido 

instrução sobre estratégias para se comunicar com surdos, em sua formação 

profissional, e uma parcela ainda menor, (13,33%) se acham preparados para 

atender pacientes surdos. 

Os entrevistados que respondessem “não” para a pergunta de já terem 

atendido pacientes surdos, foram orientados a não responder a segunda parte do 

questionário, que diz respeito ao processo de comunicação com o surdo durante o 

atendimento. 
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Porém, dos 5 profissionais que alegam nunca ter atendido pacientes surdos, 

uma delas preencheu a segunda parte do questionário, provavelmente baseada em 

situações encaradas na vida pessoal, fora do ambiente de trabalho. E afirma que 

teve dificuldade pra se comunicar com surdos, não usou libras, chegou a solicitar a 

ajuda do acompanhante ou de terceiros para o processo comunicativo e acha que o 

surdo nem sempre compreendeu e respondeu satisfatoriamente todas as perguntas, 

e acredita que o surdo ficou insatisfeito com o atendimento/comunicação. 

Dos 25 entrevistados, 22 (88%) afirmam terem tido dificuldade pra se 

comunicar com o surdo. Quando questionados sobre a compreensão no processo 

comunicativo durante o atendimento, 68% (17) acreditam que nem sempre o surdo 

compreendeu e assim respondeu satisfatoriamente todas as perguntas realizadas a 

ele durante o atendimento, e 52% (13) acreditam que o surdo em alguma ocasião 

não ficou satisfeito com o atendimento. 

 
Gráfico 8 – Percentual quanto à compreensão no processo de comunicação do 
Grupo II em relação ao Grupo I 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2018. 

 

Além disso, em nossa pesquisa encontramos apenas 20% dos entrevistados 

se comunicam por meio da Libras, diferente do estudo realizado por  Neves, Felipe e 

Nunes (2016) onde todos os indivíduos utilizam a Língua de Sinais. 
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De acordo com Chaveiro (2010) fica claro nos depoimentos dos entrevistados 

que existe uma lacuna na formação dos profissionais da saúde para atender as 

pessoas surdas. A maioria dos cursos na área de saúde caracteriza a surdez apenas 

como condição patológica, não compreendendo a população surda como um grupo 

minoritário e que tem uma cultura própria. 

Uma vez que para Neves, Felipe e Nunes (2016) mesmo sem saber se 

comunicar por Libras, o profissional pode atendê-lo de forma humanizada, para que 

o paciente possa se sentir acolhido e entendido. Embora não estejam preparados 

para atender necessidades específicas da deficiência, devem estar aptos a prestar 

seu serviço de forma humana e digna.  

Neves, Felipe e Nunes (2016) sugerem que devido às dificuldades que 

enfrentam para relacionar-se, os surdos parecem sentir-se acolhidos quando 

encontram um profissional que saiba comunicar-se com eles, diferentemente do que 

acontece quando não conseguem se expressar no estabelecimento de saúde. 

Essas dificuldades justificam o encontrado por Pires e Almeida (2016) que, na 

generalidade, os participantes afirmaram sair com dúvidas e medo do atendimento 

com os profissionais de saúde, demonstrando que o processo de comunicação gera 

medo no Surdo, pois eles não saem seguros do atendimento que fora recebido. 

Pouco mais da metade dos entrevistados (52% - 13) relataram terem tido 

dificuldade para se comunicar nos atendimentos de saúde, e os outros 48% (12) 

dizem não terem até o momento apresentado dificuldade nesta situação. 

Sessenta por cento (15) dos entrevistados relatam já terem saído insatisfeitos 

do atendimento de saúde, por dificuldade de comunicação enquanto 40% (10) não 

referem insatisfação. 

Quando questionados sobre a compreensão no processo comunicativo, 48% 

(12) acreditam que nem sempre o profissional da saúde entendeu o que foi 

solicitado ou informado e 52% (13) afirmam nem sempre ter compreendido o que o 

profissional da saúde tentou orientar acerca do estado de saúde e/ou em relação ao 

atendimento. 
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Gráfico 9 – Percentual quanto à dificuldade de comunicação do Grupo I 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2018. 

 

Setenta e seis por cento dos entrevistados (19) alegam se comunicar através 

da língua falada, e os outros 32% (6) não utilizam esta modalidade comunicativa.  

Quinze entrevistados (60%) relatam ter conhecimento de que a Língua 

Brasileira de Sinais é a língua oficial do surdo, porém apenas 20% (5) do total 

afirmam se comunicar por esta língua.  Oitenta por cento dos entrevistados (20) não 

utiliza a língua oficial do surdo, e 40% (10) do total reconhecem não ter 

conhecimento sobre esta forma de comunicação. 
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Gráfico 10 – Percentual quanto ao tipo de linguagem utilizada pelo Grupo I 

 
Fonte: Autor do trabalho, 2018. 

   

Sobre os métodos utilizados pelos profissionais, apenas 2 (8%) referem já ter 

utilizado a Libras pra comunicar com surdos durante o atendimento; 21 (84%) 

relatam já terem recorrido a escrita para ajudar na comunicação e 80% (20) 

reconhecem terem solicitado a ajuda do acompanhante ou de terceiros no processo 

comunicativo. 
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Gráfico 11 – Percentual quanto ao método de comunicação utilizado pelo 
Grupo II 

 
Fonte: Autor do trabalho, 2018. 

 

Desta forma, os surdos acabam se tornando dependentes, no que se refere á 

comunicação, de acompanhantes, em geral familiares. Pouco mais da metade dos 

entrevistados (52%) relataram terem tido dificuldade para se comunicar nos 

atendimentos de saúde, e 56% informam que já solicitaram ajuda de um 

acompanhante para se comunicar, o que confirma o que afirmam Neves, Felipe e 

Nunes (2016) uma vez que é notória a dificuldade que têm os profissionais de saúde 

em se comunicar com o paciente surdo, esses são acompanhados por familiares 

que são intermediários na comunicação. 

Para Chaveiro (2010) os surdos sentem-se ansiosos em relação a questões 

confidenciais, mas, sem um intérprete, ficam sem informações sobre decisões e 

condução da assistência a ser oferecida.  

Assim, a dependência de familiares é evidenciada no estudo de Neves, Felipe 

e Nunes (2016) onde 44,44% deles foram auxiliados por suas mães, 33,33% por 

irmãos e 11,11% deles pelo pai. Houve também o acompanhamento por amigos por 

11,11% dos entrevistados. Essa dependência aconteceu tanto no transporte para o 

estabelecimento de saúde, quanto para comunicação e a compreensão do 

tratamento. 
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Para facilitar os atendimentos de saúde, 56% informam que já solicitaram 

ajuda de um acompanhante para se comunicar, 32% (8) afirmam já terem se 

utilizado da escrita, e apenas 20% (5) citam a Libras como forma de comunicação 

nesses atendimentos.  

 

Gráfico 12 – Percentual quanto de comunicação utilizada pelo Grupo II  

 

Fonte: Autor do trabalho, 2018. 

 

De acordo com Chaveiro (2010) a comunicação verbal utilizada pelos 

profissionais da saúde não é suficiente para estabelecer o vínculo, sendo, portanto, 

ineficaz, e podendo levar a erros no diagnóstico das doenças e no tratamento, além 

disso, na área de saúde existem muitos termos relacionados às especialidades e a 

linguagem técnica, muitas vezes, não é acessível aos intérpretes que não lidam com 

questões de saúde.  

Segundo Dantas, Gomes e Costa (2014) a linguagem não verbal é 

necessária, porém, sua utilização isolada não é capaz de estabelecer uma interação, 

por meio da qual a equipe de enfermagem entenda completamente o paciente, e ele, 

a equipe. Outro meio de comunicação muito citado foi a escrita. Conforme 

observado, os profissionais também buscam a ajuda de outras pessoas para 

interpretarem o que é dito. 
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Por tantas dificuldades e limitações no processo de comunicação, Neves, 

Felipe e Nunes (2016) apontam a utilização de outras formas de linguagem não 

verbal para se expressar, como mímica ou leitura labial, o que impossibilita o relato 

fidedigno dos problemas de saúde dos surdos, sua história clínica e a descrição dos 

seus sintomas. 

Nossa pesquisa não contemplou a utilização de leitura labial e/ou mímica, por 

vermos a leitura labial de difícil compreensão e a mímica, nos atendimentos de 

saúde, por necessitar de gestos muito específicos, conforme afirma Castro et al 

(2011) ao dizer que a Leitura Labial requer muita atenção ao ser utilizada como 

forma principal de comunicação, pelo simples fato de que vários fonemas são 

reproduzidos com similar movimento labial. Mesmo pessoas altamente habilidosas 

conseguem compreender entre 30% e 40% da mensagem observando o movimento 

dos lábios. Além disso, a mudança na posição da cabeça, a luminosidade, a 

distância de quem fala, ou mesmo a pouca familiaridade com o padrão de fala do 

indivíduo, pode levar a perda de informação.  

Apesar disto, em sua pesquisa, realizada em 2011 no Rio Grande do Sul, com 

5 enfermeiros, Castro et al (2011) citam a importância da comunicação não verbal, 

seja ela através da Libras, gestos, mímicas e/ou leitura labial para compreensão 

integral no diálogo com a clientela de pacientes surdos, apontando ainda um estudo 

realizado no Ceará que cita a mímica, os gestos e a leitura labial como as formas de 

comunicação não verbal mais utilizadas, mesmo afirmando que o método é eficaz 

apenas quando utilizamos mensagens curtas. 

Enquanto isso, Miranda et al (2014) relatam o estudo de Britto e Samperiz 

(2010) onde os profissionais de enfermagem (37 enfermeiros e 63 técnicos de 

enfermagem) de um hospital de grande porte no município de São Paulo utilizavam 

a mímica para interagir com clientes surdos, como forma compensatória de 

comunicação. 

Para Dantas, Gomes e Costa (2014) é possível perceber, ainda, que o 

resultado da falta de comunicação com as pessoas com deficiência auditiva é o 

isolamento e, consequentemente, uma assistência mal sucedida. Como evidenciado, 

as formas de comunicação não verbal mais utilizadas foram a leitura labial, os 

gestos e as mímicas. Porém, nem sempre, esse tipo de comunicação tem sucesso, 
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pois, não raras vezes, quando essas estratégias são utilizadas, o paciente não 

consegue fazer a leitura labial ou o profissional não consegue entender as mímicas 

e os gestos. 

Dantas, Gomes e Costa (2014) relatam que entre os depoimentos, foi 

identificada uma observação relevante quanto ao grau de escolaridade do paciente. 

O profissional deve, a princípio, conhecer essa informação para que possa escolher 

a melhor forma de comunicação a ser utilizada, pois a pessoa com surdez severa 

poderá ficar limitada, conforme o nível de escolaridade, ao uso de gestos isolados e 

próprios, entendidos exclusivamente no âmbito familiar. 

Por trabalhar em serviço de saúde, e conhecer alguns dos indivíduos que 

responderam os questionários, pudemos observar que eles tiveram dificuldade em 

compreender as perguntas do questionário, tendo respondido uma coisa diferente da 

que observamos em seu atendimento, mas apesar disto, respeitamos as respostas 

dadas no questionário. 

Foram entrevistados por meio de questionários de auto-preenchimento 30 

profissionais da saúde. As idades variaram entre 20 e 62 anos tendo a media de 

idade ficado em 37,56. O tempo de serviço variou entre 2 e 41 anos, tendo como 

média 12,75. 

Na população de surdos estudada por nós, encontramos 32% de 

entrevistados que já utilizaram a escrita para a comunicação nos atendimentos de 

saúde, percentual significativamente menor do que o encontrado por Pires e Almeida 

(2016) que apontou que todos (100%) os participantes utilizam a escrita como 

recurso para se comunicar com os profissionais nas unidades de saúde. 

Tais diferenças, assim como as demais, encontradas nos outros quesitos 

questionados podem se dever ao fato, de que os trabalhos que encontramos com 

objetivos comuns ao nosso, contaram com recortes específicos de sujeitos, 

enquanto a nossa buscou uma população mais heterogênea quanto possível. 



52 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A comunicação entre surdos e ouvintes, de um modo geral, já é complexa, e quando 

se trata dos atendimentos de saúde os problemas se agravam, uma vez que não se 

criam laços entre surdo e profissional, dado o fato que por vezes esses 

atendimentos são evitados, visto à dificuldade encontrada. 

Nosso questionário não levantou a questão da presença de intérprete nos 

atendimentos de saúde, por termos conhecimento que essa não é uma realidade em 

nossa região. 

Com o intuito de melhorar a comunicação com o surdo, a acadêmica se 

propôs a fazer um curso de instrução em Libras, uma vez que a formação 

acadêmica não contempla tal conhecimento, e pôde observar que existe sim a 

dificuldade em aprender uma outra língua, mas que além disso os cursos oferecidos 

à comunidade ensinam o básico, e vocabulário restrito, nada que facilitaria a 

comunicação nos atendimentos de saúde, além da abordagem inicial da conversa. 

Desta forma fica claro que se a Libras resolvesse o problema de comunicação do 

surdo, toda e qualquer formação profissional requereria esta instrução por se tratar 

de vocabulário específico. 

Além disso, 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 e 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. 

Por essa razão, a presente monografia afirma a necessidade de haver uma 

transformação, na maneira como a sociedade compreende as necessidades de uma 

pessoa, que não possui um poder de comunicação considerado como aceitável, e 

isso acaba limitando a qualidade de vida desse público alvo, a ponto de afetar 

também o seu engajamento com o serviço de saúde pública. 

O enfermeiro deve ser um profissional comprometido com a promoção e 

prevenção da saúde da população, respeitando as necessidades individuais de cada 

ser cuidado. Daí a necessidade de compreensão por ambos os lados para que o 
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cuidado seja prestado efetivamente. Dessa forma a linguagem não verbal é um 

recurso de comunicação que precisa ser conhecido e valorizado. 
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APENDICE A – Termo de Autorização Institucional 
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APÊNDICE B – Termo de Autorização Institucional 
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APENDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 Eu, Claudia Rocha dos Santos, acadêmica do Curso de Bacharelado em 

Enfermagem da Faculdade Apaucarana (FAP), após autorização da Direção Geral 

da Faculdade de Apucarana-PR, e aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FAP (CETi-FAP), gostaria de convidá-

lo(a) a participar da pesquisa intitulada A dificuldade de Comunicação do Surdo nos 

Atendimentos de Saúde, sob orientação da Enfª Espª Profª Rita de Cassia Rosiney 

Ravelli. 

Será um estudo exploratório descritivo com a aplicação de questionário 

simples, que tem como objetivo geral: Identificar as falhas na comunicação nos 

atendimentos de saúde com o paciente surdo, e objetivos específicos: analisar a 

visão do surdo frente à abordagem dos profissionais de saúde; descrever o olhar o 

da equipe de enfermagem sobre o paciente surdo; propor estratégias de 

comunicação que facilitem o entendimento entre profissional e paciente. 

Para produzir as fontes de pesquisa a serem analisadas, utilizaremos um 

questionário de auto-preenchimento estruturado com 12 perguntas fechadas. 

Ressalta-se que a sua autonomia será assegurada, podendo recusar-se a participar 

ou desistir a qualquer momento, sem que haja qualquer ônus ou prejuízo à sua 

pessoa. 

Os benefícios previstos serão levantar informações que possam facilitar a 

comunicação entre os surdos e os profissionais da saúde visando melhorar o 

atendimento. 

Com relação aos riscos, os participantes poderão se sentir constrangidos e 

sentirem medo relacionado à exposição de seus dados, mas, caso isso aconteça, o 

pesquisador reforçará que os dados coletados serão tratados com o mais absoluto 

sigilo, caso o entrevistado venha questionar algum constrangimento psicológico, 

poderá ser ofertado acompanhamento psicológico e pedagógico no próprio 

estabelecimento da pesquisa através de uma conversa com a direção geral. 

Maiores esclarecimentos podem ser obtidos por meio dos endereços, 

telefones ou e-mails listados a seguir. Este documento deverá ser preenchido e 
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assinado em duas cópias iguais, sendo que uma delas ficará com você e a outra 

com a acadêmica. 

Eu, __________________________________________________________, 

portador(a) do R.G. ___________________, declaro que fui devidamente 

esclarecido(a), concordo em participar voluntariamente dessa pesquisa, autorizo o 

registro das informações necessárias, e recebi uma cópia deste documento. 

 

Apucarana, _____ de ___________________ de 2018. 

 

___________________________   _________________________ 

Rita de Cassia Rosiney Ravelli    Claudia Rocha dos Santos 

(Professora Responsável)     (Acadêmica/Pesquisadora) 

 

_________________________ 

Assinatura do participante 

Responsáveis pela pesquisa: 

Rita de Cassia Rosiney Ravelli Enfermeira. Especialista e Professora do Curso de 

Enfermagem da Faculdade de Apucarana – FAP. Endereço: Rua Janos Dessewffy, 

620, Jardim Esperança, 600. CEP: 86811-500, Apucarana, PR. Telefone: (43) 

99951-7409. E-mail: ravellirita@gmail.com. 

Claudia Rocha dos Santos. Acadêmica do Curso de Enfermagem da Faculdade de 

Apucarana – FAP. Endereço: Rua Sibipiruna, 90, Ap CEP: 86803-430, Apucarana, 

PR. Telefone: (45) 99956-2579 E-mail: e-mail cac.29@hotmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FAP. E-mail: ceti-

fap@fap.com.br. Endereço: Rua Osvaldo de Oliveira, 600. CEP: 86811-500. 

Telefone: (43) 3033-8900, Apucarana, PR. 
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APÊNDICE D - Questionário de pesquisa – profissional da saúde 

Nome: 

 

Sexo: 

Idade: (anos) Profissão: Ano de Formação: 

Instituição: Tempo na profissão: (anos) 

 

Você conhece ou já ouvir falar em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais)? 

(   ) SIM      (    )NÃO 

Você sabia que a LIBRAS é a língua oficial do surdo, sendo considerada a segunda 

língua do Brasil?       (   ) SIM      (    )NÃO 

Sua formação contemplou instrução sobre estratégias para se comunicar com 

surdos? 

(   ) SIM      (    )NÃO 

Você já fez algum curso de capacitação em LIBRAS ou formas alternativas de 

comunicação com surdos?  (   ) SIM      (    )NÃO 

Você se sente preparado para atender pacientes surdos?   (   ) SIM      (    )NÃO 

Você já atendeu algum paciente surdo?   (   ) SIM      (    )NÃO 

(Se a resposta for não, desconsiderar as próximas perguntas) 

Você já teve dificuldade pra se comunicar com o surdo?   (   ) SIM      (    )NÃO 

Já usou LIBRAS?   (   ) SIM      (    )NÃO 

Alguma vez utilizou a escrita pra se comunicar com ele?   (   ) SIM      (    )NÃO 

Chegou a solicitar a ajuda do acompanhante ou de terceiros para o processo 

comunicativo?     (   ) SIM      (    )NÃO 

Você acha que o paciente surdo sempre compreendeu e respondeu 

satisfatoriamente todas perguntas realizadas a ele durante o atendimento por você 

realizado?     (   ) SIM      (    )NÃO 

Você acredita que em alguma ocasião algum surdo não ficou satisfeito com o seu 

atendimento?     (   ) SIM      (    )NÃO 
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APENDICE E - Questionário de pesquisa – surdo 

Nome: 

 

Sexo: 

Idade: (anos) 

 

Profissão: Escolaridade: 

Grau da perda auditiva: 

 

Você tem perda auditiva: (   ) Unilateral      (   ) Bilateral 

Você usa Aparelho Auditivo ou Implante Coclear?  (   ) SIM      (    )NÃO 

Se comunica através da língua falada?   (   ) SIM      (    )NÃO 

Você sabia que a LIBRAS é a língua oficial do surdo, sendo considerada a 

segunda língua do Brasil?       (   ) SIM      (    )NÃO 

Se comunica através da LIBRAS?   (   ) SIM      (    )NÃO 

Você já teve dificuldade pra se comunicar nos atendimentos de saúde?    

(   ) SIM      (    )NÃO 

Já usou LIBRAS?   (   ) SIM      (    )NÃO 

Alguma vez utilizou a escrita pra se comunicar em atendimento de saúde?   

(   ) SIM      (    )NÃO 

Chegou a solicitar a ajuda do acompanhante ou de terceiros para o processo 

comunicativo?      (   ) SIM      (    )NÃO 

Você acha que o profissional sempre compreendeu o que você necessitava 

durante o atendimento por você realizado?     (   ) SIM      (    )NÃO 

Você sempre compreendeu o que os profissionais tentaram lhe orientar sobre seu 

estado de saúde em relação ao atendimento que estava recebendo? 

 (   ) SIM      (    )NÃO 

Em alguma ocasião algum você não ficou satisfeito com o atendimento? 

(   ) SIM      (    )NÃO 

 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 



64 

 

ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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