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Resumo 

 A comunicação é demonstrada nos meios acadêmicos, com um dos 
instrumentos básicos da enfermagem, porém, se nos deparamos com um 
paciente surdo e não temos a capacitação necessária,ficamos impossibilitados 
de prestar um atendimento efetivo. Objetivo Geral: descrever como o cliente 
surdo vivencia o sistema de saúde e o atendimento prestado no contexto do 
Sistema Único de Saúde. Objetivos Específicos: identificar como se dá o 
atendimento ao paciente surdo; analisar as barreiras da comunicação do 
profissional de saúde com o surdo e discutir a conduta do profissional de saúde 
quando este atende um paciente surdo. Justificativa: despreparo dos 
enfermeiros e demais profissionais de saúde no processo comunicativo com 
pacientes surdos. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, de caráter 
exploratório, com abordagem qualitativa, no qual foi feito levantamento 
bibliográfico sobre os aspectos gerais do processo de comunicação entre o 
profissional de saúde e o paciente surdo. Em seguida, realizou-se a coleta de 
dados no Instituto Nacional de Educação de Surdos(INES), localizado no bairro 
de  Laranjeiras, Rio de Janeiro-RJ. Tal fase foi realizada em duas etapas 
distintas: uma etapa de observação participante, durante as atividades que se 
desenvolvem no local e outra etapa onde se realizou a aplicação de entrevistas 
semi-estruturadas. Os sujeitos da pesquisa foram 15 alunos surdos de ambos 
os sexos, maiores de 18 anos, estudantes do ensino médio da instituição. Foi 
necessária a presença de um intérprete para a realização das entrevistas, e 
este foi cedido pela instituição. A análise dos dados foi realizada através da 
associação de respostas em categorias temáticas que foram confrontadas com 
a bibliografia específica sobre a temática tomada para o estudo. Resultados: É 
notória a opinião dos participantes no que diz respeito a falta de comunicação 
dos profissionais para com eles, em que muitos sentem-se muitas vezes 
discriminados, pois, o atendimento não consegue suprir suas necessidades. 
Conclusão: Faz-se necessário oferecer ferramentas mínimas para que os 
profissionais possam atender de maneira mais ampla aos pacientes surdos, 
ferramentas estas que baseiam-se na aprendizagem da linguagem brasileira de 
sinais(LIBRAS). 

Descritores: Surdez; Barreiras de Comunicação; Linguagem de Sinais; Sistema 
de saúde; Enfermagem 

 

 



 

 

 

 

 

 

Abstract 

The communication is demonstrated in the academic times, with one of 
the basic instruments of the nursery, but, if we face a deaf patient and we do 
not have the necessary capacity we are unable to give the effective treatment. 
General Objectives: Describe how a deaf patient lives a health system and the 
treatment given in the Sistema Único de Saúde context. Specific Objectives: 
Identify how the treatment to a deaf patient is given; analyze the professional’s 
communication barriers to the deaf patient; discuss the health professional 
conduct when answering a deaf patient. Justification: The nurses’ 
unpreparedness in the communicative process one of the communication 
difficulties from professionals to auditory deficients come from the clients’ 
conditions, because the commitment in language acquisition represents an 
incalculable prejudice, because it can modify the reasoning and thinking 
process. Methodology: A descriptive study, with qualitative approach, in which 
an initial bibliographic lifting was done about the general aspects of the 
communication process between the health professional and the deaf patient. 
After that, collection of datas was realized in the Instituto Nacional de Educação 
de Surdos (INES), nestled in Laranjeiras’s neighborhood, Rio de Janeiro. This 
phase was realized in two different parts: one part of participant observation, 
during the activities that are developed in the local and the other where 
thesemi-structured interviews were realized. The subjects of the study were 15 
deaf students from both genres, age more than 18 years old, students od High 
School in the institution. It was necessary an interpreter presence to realize the 
interviews, who was given by the institution.  The analysis from the collection of 
datas was realized through the answer association in theme categories that 
were faced to the specific bibliography on the theme taken to the study. 
Results: It is notorious the participants opinions about the professional 
communication deficit to them, in which many of them feel discriminated, 
because, the treatment cannot meet their needs. Conclusion: It is necessary to 
offer minimum tools so that the professionals can attend in larger way the deaf 
patients, these tools are based on the Brazilian Signs Language (LIBRAS). 

Descriptors: Deafness, Communication Barriers, Signs Language, Health 
System, Nursing 
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Considerações Iniciais 

 

 

“Inclusão é o processo de trazer para nosso mundo   
pessoas que , de alguma maneira, foram retiradas 
dele”. 

         Nara Juscely Minervino de Carvalho Marcelino 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Considerações Iniciais  

1 – Motivação do Estudo 

 A motivação que me levou a desenvolver este estudo deve-se ao fato de 

uma reflexão sobre o atendimento em saúde para uma pessoa surda,  de como 

seria sua admissão no contexto do sistema de saúde. Uma outra motivação, 

relaciona-se a necessidade pessoal na aquisição, aprofundamento e 

aprimoramento acerca da temática “enfermagem e a assistência aos clientes 

portadores de surdez” e as questões a ela relacionadas, pois, admite-se que 

estudos nessa área, são pouco abordados, pouco analisados e discutidos, 

como aponta levantamento realizado previamente em banco de dados 

eletrônicos 

 Acredito que a abordagem deste tema tanto no meio acadêmico, quanto 

no hospitalar, como na atenção básica, faz-se de extrema importância, pois, 

em muitos casos, cuidamos também de pacientes que possam ter algum tipo 

de deficiência auditiva, e se não somos devidamente capacitados para atendê-

los de forma integral, estaremos prestando um cuidado ineficaz.  

 Sendo a comunicação um dos instrumentos básicos do enfermeiro, a 

contribuição que a aprendizagem de novos métodos de como expressar-se 

com o paciente surdo, é de grande valia, devido a importância de como o 

enfermeiro consegue entender tudo aquilo que tal paciente tenta passar a sua 

maneira, porém, se este profissional não tem o devido entendimento daquilo 

que o paciente surdo  relata, traçar um plano de cuidados para esta clientela, 

torna-se uma tarefa árdua . 

• No primeiro dia de coleta de dados, atendendo pedido dos depoentes, houve mudança de termo no título, o 

qual passou- se para surdo, ao invés de deficiente auditivo. 

 



 

 

Relacionado a isso,  o motivo de maior relevância em minha opinião,  é a 

importância do aprendizado da linguagem brasileira de sinais (LIBRAS), não só 

pelo ponto de vista profissional, também pelo lado pessoal; além de 

valorizarmos o aprendizado de línguas estrangeiras, devíamos também dar 

valor a aprendizagem da LIBRAS, pois, assim como todo conhecimento, este é 

um instrumento importante pelo qual podemos mudar as características do 

atendimento não só a pessoa surda, mas, todos aqueles que nos rodeiam. 

 

2 – Contextualização 

Quando falamos em deficiência, geralmente nos remetemos a algo ou a 

alguma coisa que se encontra incompleta, em que não está no seu 

funcionamento perfeito  E quando nos referimos a audição, o que nos vêm a 

mente é a percepção dos sons. Antes de nos dedicarmos a temática deste 

estudo será preciso que façamos uma breve análise do contexto sobre a 

deficiência e suas vertentes, como também sobre o seu significado.  

Semanticamente, Ferreira (2000, p.205), apresenta-nos o significado da 

palavra deficiência como falta, carência, insuficiência; e sobre a palavra 

audição, o mesmo autor define como ato ou processo de escutar, da mesma 

forma que se apresenta como o sentido pelo qual se percebem os sons. 

Unindo estas duas palavras, podemos definir a expressão deficiência auditiva 

como a insuficiência da percepção dos sons, do ato de escutar e deficiente 

auditivo, o portador desta. 

 Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 

2006, o mundo abrigava cerca de 610 milhões de pessoas com 

deficiência,entre as quais, podemos citar como exemplo: física, sensorial e 

intelectual; em que grande parte destas vivem em países em desenvolvimento. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano 

2000, cerca de 24,6 milhões de brasileiros possuíam algum tipo de deficiência, 

o que significa 14,5% da população; o que representa um percentual muito 

maior do que dados colhidos em anos anteriores, em que era observado um 

contingente menor que 2%, visto que passou-se a atribuir o título de deficiente, 



 

 

não só aqueles que se consideram incapazes, mas, àqueles que reportaram 

uma grande dificuldade permanente, como caminhar, ouvir e enxergar. 

Nesse sentido, para Farias e Buchalla (2005, p.190), pensar e trabalhar 

deficiência e incapacidade depende de diferentes percepções culturais e 

atitudes em relação as mesmas, como também na disponibilidade de serviços 

e legislação, pois, elas não são apenas resultado das condições saúde/doença, 

mas, são também determinadas pelo contexto do meio ambiente físico e social. 

 

A CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade), descreve 
funcionalidade e a incapacidade relacionadas às condições de saúde, 
identificando que uma pessoa “pode ou não fazer na sua vida diária”, 
tendo em vista as funções dos órgãos ou sistemas e estruturas do 
corpo, assim como as limitações de atividades e da participação 
social no meio ambiente em que vive. ( FARIAS & BUCHALLA, 2005, 
p.189) 

 

 Numa perspectiva histórica, Gugel (2007), afirma que não se tem 

vestígios de como os primeiros grupos humanos de nosso planeta se 

comportavam em relação as  pessoas com deficiência e ao que tudo indica, 

estas não sobreviviam ao ambiente hostil de nosso planeta, pois, não havia 

abrigo para dias de calor, chuva ou frio intensos e para a sua sobrevivência era 

preciso que o homem fosse a caça, como também era preciso guardar estes 

alimentos para o inverno. A autora relata que, para uma pessoa com 

deficiência sobreviver a estas condições era muito difícil, pois, o ambiente não 

lhe favorecia e porque esta pessoa era considerada um fardo para o restante 

do grupo ao qual pertencia. Nesta época retrata-se a lei em que o mais forte 

era o que sobrevivia, como também era muito comum que se desfizessem de 

crianças que apresentassem qualquer tipo de deficiência. 

  No Egito antigo, há evidências que há mais de cinco mil anos, as 

pessoas com deficiência integravam-se nas diferentes classes sociais (faraós, 

nobres, altos funcionários, artesãos, agricultores e escravos). Na Grécia, Platão 

e Aristóteles, em suas obras, trataram do planejamento das cidades gregas, 

indicando as pessoas que eram chamadas de ‘disformes’, para a eliminação, 



 

 

sendo tal ação por exposição ou abandono, como também atiradas em uma 

cadeia de montanhas na Grécia. (GUGEL, 2007) 

 Dos poetas gregos, ressalta-se a figura de Homero, o qual era cego e 

viveu por volta do ano VII a.C.; escritor de Ilíada e Odisséia. No poema Ilíada, 

Homero criou o personagem Hefesto.  

 

Seguindo os parâmetros da mitologia, Hefesto ao nascer é 
rejeitado pela mãe Hera por ter uma das pernas atrofiadas. 
Zeus em sua ira o atira fora do Olimpo. Em Lemnos, na Terra 
entre os homens, Hefesto compensou sua deficiência física e 
mostrou suas altas habilidades em metalurgia e artes manuais. 
Casou-se com Afrodite e Atena.(GUGEL, 2007). 

  

 Em Roma, suas leis eram desfavoráveis ao nascimento de crianças 

portadoras de deficiência, em que era permitido aos pais, matar a criança com 

deformidades físicas; e também, segundo a mesma autora, muitos pais 

abandonavam os filhos em cestos no Rio Tibre ou em outros lugares sagrados.  

 Durante o Império Romano, surgiu o cristianismo, em que esta doutrina 

era voltada para a caridade e amor para com o seu próximo, e por apresentar 

tal ideologia,  combateu ao abandono das crianças nascidas com algum tipo de 

deficiência. Também neste período surgem os primeiros hospitais de caridade, 

os quais davam abrigo aos indigentes e pessoas com deficiência  

 Na Idade Média, a população acreditava que as crianças nascidas com 

algum tipo de deficiência eram resultado de castigo divino. Os supersticiosos 

viam nestas crianças, poderes especiais de feiticeiros e bruxos. Durante o 

reinado de Luís IX (1214- 1270), acontecido na França, houve a fundação do 

primeiro hospital para pessoas cegas (Quinze-Vingts – Quinze Vintes – 15x20 

= 300 , nº de cavaleiros que tiveram os olhos vazados na 7ª Cruzada). 

(GUGEL, 2007) 

 Por fim, na Idade Moderna, com o Renascimento da Artes, no século 

XVI, é marcado por grandes transformações, como também pela passagem de 

um período de extrema ignorância para o nascimento de novas ideias; ela 



 

 

ocorreu do ano de 1453 (Século XIV), quando da tomada de Constantinopla 

pelos turcos otomanos, até 1789 (Século XVIII) com a Revolução Francesa. 

Posteriormente, Gerolamo Cardomo (1501-1576), médico e matemático,  

inventa um código para ensinar pessoas surdas a ler e escrever, o qual 

influenciou o monge beneditino Pedro Ponce de Leon (1520-1584), a 

desenvolver um método de educação para a pessoa portadora de deficiência 

auditiva, por meio de sinais. Tais métodos contrariavam a sociedade da época, 

pois, esta acreditava que pessoas portadoras deste tipo de deficiência não 

poderiam ser educadas. (GUGEL, 2007). 

 A mesma autora ainda afirma que durante os séculos XVII e XVIII  houve 

grande desenvolvimento no atendimento às pessoas com deficiência em 

hospitais. Havia assistência especializada em ortopedia para os mutilados das 

guerras e para pessoas cegas e surdas.  

A autora relata que no século XIX, ficaram resquícios de ideias 

humanistas da revolução francesa, sendo tal época, marcante para as pessoas 

com deficiência, pois atentava-se que estas não precisavam apenas de 

hospitais e abrigos, mas, de atenção especializada. Nessa mesma época, 

seguindo o movimento europeu, em nosso país, foi criado o Instituto de 

Meninos Cegos (atualmente o Instituto Benjamin Constant), por insistência do 

imperador D. Pedro II, através do Decreto Imperial 1428 de 12 de setembro de 

1854, e três anos mais tarde, em 26 de setembro de 1857, o Imperador, 

apoiando as iniciativas do Professor francês Hernest Huet, há a fundação do 

Imperial Instituto de Surdos Mudos( atualmente Instituto Nacional de Educação 

de Surdos - INES) o qual passa a atender pessoas surdas de todo o nosso 

país, sendo a maioria abandonada pela família . (GUGEL, 2007) 

De acordo com informações do Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (2009), na época de sua fundação, tal instituição era um asilo, no qual 

eram aceitos apenas surdos do sexo masculino;  e estes vinham de muitas 

partes do país, pois eram abandonados pelas famílias. 

Já no século XX, no ano de 1931, foi criado o externato feminino, com 

oficinas de costura e bordado; que através de tal ação, o INES consolida seu 



 

 

caráter profissionalizante, instituído desde 1925. Ainda sobre a instituição em 

questão, na década de 50, houveram diversas ocasiões que marcaram a 

história do local, como a criação do primeiro curso normal voltado para a área 

de surdez (1951). No ano seguinte, foi fundado o Jardim de Infância do 

Instituto. Posteriormente foi criado o curso de artes plásticas, o qual foi 

acompanhado pela Escola Nacional de Belas Artes. Visto que anteriormente 

era chamado de Imperial Instituto de Surdos Mudos, apenas em 1957, a 

instituição passou a se denominar como Instituto Nacional de Educação de 

Surdos.  

 Na década de 70 foi criado o Serviço de Estimulação Precoce, para 

atendimento de bebês de 0 a 3 anos de idade. Alguns anos depois (década de 

80), tem-se a criação do curso de especiaização para professores, na área de 

surdez, porém, sua intenção não é só apenas formar, mas sim, de gerar 

multiplicadores de conhecimento nesta área. No ano de 1985, foi criado na 

instituição, o Centro de Diagnóstico e Adaptação de Prótese Otofônica e um 

laboratório de fonética. Apenas na década de 90, o INES adquiriu nova 

personalidade e passa ser um centro de referência nacional na área de surdez. 

 Ainda no século XX, houveram avanços muito importantes para as 

pessoas portadoras de deficiência. Os instrumentos aos quais já vinham sendo 

utilizados , como cadeiras de roda, bengalas, sistema de ensino para surdos e 

cegos foram se aperfeiçoando, e a sociedade, não obstante às guerras, passou 

a se organizar em conjunto para enfrentar os problemas e prestar um melhor 

atendimento a pessoa portadora de deficiência (GUGEL, 2007) 

 Desta forma Bernardes et al (2008, p.32) ressalta que a noção de 

deficiência pressupõe uma multiplicidade de conceitos que se situam do plano 

técnico ao plano existencial, tais como: defeito, doença, incapacidade, limitação 

exclusão e sofrimento. 

A mesma autora (2008, p.35) afirma que a Lei Orgânica de Saúde do 

SUS (Lei 8080/90), apresenta caráter de acessibilidade universal e gestão 

descentralizada, porém, esta lei não vislumbra qualquer tipo de atenção 

especializada a saúde daqueles que apresentam qualquer tipo de deficiência. A 



 

 

autora ainda  relata que os princípios ,diretrizes, objetivos e os instrumentos da 

Política Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência irão tratar da 

ação governamental e das responsabilidades de cada setor, determinando 

pleno acesso a saúde, educação, habilitação e a reabilitação profissionais, ao 

trabalho, a cultura, ao desporto, ao turismo e ao lazer. 

 

Entendendo, portanto, que a Constituição Federal não   
mencionou claramente as responsabilidades do setor da saúde 
no tocante ao público de pessoas com deficiência, tanto a Lei 
nº 7.853/89 como o Decreto nº 3.298/99 estabeleceram 
extensa relação de obrigações para o setor público de saúde. 
Assim a lei determina ações preventivas, de diagnóstico e 
encaminhamento precoce para tratamento; programas 
específicos de prevenção de acidentes; criação de redes de 
serviços especializados em reabilitação e habilitação, garantia 
de acesso aos estabelecimentos de saúde, públicos e privados, 
recebendo tratamento adequado, garantia de atendimento 
domiciliar de saúde para pessoa com deficiência grave e 
programas de saúde desenvolvidos com a participação da 
comunidade para estimular a integração social do grupo. 
(BERNARDES et al, 2008, p.35-36) 

 

 

  Deste modo, Silva (2001, p.38) vislumbra  que diante da crise 

observada no setor público de saúde, não só a hospitalização, como qualquer 

outra decisão que diga respeito ao binômio saúde/doença, passa por uma 

questão política e social, de maneira que , muitos dos profissionais de saúde 

reúnem-se para discutir a origem da doença e buscar soluções para tal 

problema, porém, não se preocupam em ressaltar a satisfação das 

necessidades básicas do ser humano, como fatores indispensáveis para a 

promoção e preservação da saúde. 

 

A hospitalização reflete também uma questão de poder entre 
dominadores e dominados, ou seja, entre os dirigentes e 
profissionais das instituições hospitalares e a pessoa enferma 
que, vendo-se hospitalizada sente-se desamparada e entrega-
se docilmente aos cuidados desses profissionais, como se 
fossem donos de sua vida.( SILVA, 2001, p.41) 

 



 

 

 A autora ainda contempla que, a pessoa quando é hospitalizada, esta é 

convocada a despojar-se de alguns dos seus valores pessoais e existenciais 

adquiridos ao longo de sua vida, para que possa se adaptar as regras e rotinas 

hospitalares, que visam atender uma determinação institucional e, portanto, 

diferentes concepções de mundo e de existência dessa pessoa; e por mais que 

o motivo da hospitalização seja simples, tende a levar a pessoa enferma ao 

desconforto físico, moral, espiritual, como também a insegurança e o medo da 

morte, em que estes geram sofrimentos a própria pessoa.(SILVA, 2001, p.46-

47) 

 A mesma autora ainda nos diz que, no contexto hospitalar, percebe-se 

que o indivíduo na condição de paciente, fica sujeito ao domínio de uma 

estrutura e ao poder de profissionais de saúde que agem, por muitas vezes, 

intervindo em suas decisões. 

 De tal modo, Pagliuca (2007, p.412) afirma que por meio da 

comunicação estabelecida com o paciente, o profissional pode compreendê-lo 

como ser holístico, como também perceber sua visão de mundo, ou seja, seu 

modo de pensar, sentir e agir. A autora retrata que para que se possa 

desenvolver um bom processo de trabalho em enfermagem, faz-se necessário 

que os enfermeiros usem um de seus instrumentos básicos, que é a 

comunicação e esta deverá ser de maneira efetiva, caso isto não aconteça, a 

assistência pode se tornar falha. 

 Continuando seu raciocínio, Pagliuca (2007, p.413) ainda diz que 

somente pela comunicação efetiva é que o profissional poderá ajudar ao 

paciente como conceituar seus problemas, enfrentá-los, e também encontrar 

alternativas para solucioná-los. Através dessa afirmação, a autora ratifica a 

incumbência da equipe em conhecer os mecanismos de comunicação que irão 

facilitar o melhor desempenho entre os membros da equipe.  

A autora ainda relata que, não se pode pensar em atuação profissional 

sem levar em conta, o quão importante é o processo comunicativo e que este é 

intimamente unido a prática assistencial e sendo assim, quando não há uma 



 

 

comunicação eficaz, não há como prestar auxílio ao paciente, para que ele 

possa resolver os próprios problemas e minimizar conflitos. 

O processo comunicativo para Pagliuca (2007, p.415) torna-se mais 

sério quando se trata de pacientes com deficiência auditiva, pois, em muitas 

vezes, eles se restringem a pessoas com as quais se relacionam habitualmente 

e que, dessa forma, quando são hospitalizados, passam a conviver em 

ambiente estranho, com pessoas que não tem entendimento de sua forma de 

comunicação e em virtude de não terem uma habilidade específica para a 

compreensão da linguagem peculiar a este paciente. 

    

Ao se deparar com deficientes auditivos, percebem-se 
dificuldades enfrentadas por este grupo para utilizar qualquer 
tipo de recurso disponível em nosso meio social. Percebe-se, 
também, quão dependentes se tornam do pouco que a 
enfermagem oferece, exatamente por não ter habilidade de 
comunicação total com esta clientela. Na maioria das vezes, ao 
recorrer aos profissionais da 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 para 
sua saúde. (PAGLIUCA, 2007, p.415) 

 

3 – Objeto de Estudo 

O atendimento do paciente surdo e suas vivências no sistema de saúde 

4- Objetivos 

 No que diz respeito aos objetivos, estes são abordados da seguinte 

forma: 

Objetivo Geral: 

- Descrever como paciente surdo vivencia o sistema de saúde e o atendimento 

prestado no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) 

Objetivos Específicos: 



 

 

- Identificar como se dá o atendimento ao paciente surdo; 

- Analisar as barreiras da comunicação do profissional de saúde com o surdo; 

- Discutir a conduta do profissional de saúde e os recursos utilizados quando 

este atende um paciente surdo. 

 

5 – Questões Norteadoras: 

 De que forma o paciente surdo é recepcionado nas instituições de 

saúde? 

 Como o profissional de saúde age, quando depara-se com a situação 

em que o cliente é surdo ? 

 Quais os recursos utilizados pelos profissionais de saúde no 

atendimento ao cliente surdo? 

 Como este cliente descreve o atendimento que lhe é prestado nas 

instituições de saúde? 

 

6 – Relevância do Estudo / Justificativa 

 Este estudo apresenta como relevância a educação em saúde, como 

também a promoção desta para tal clientela.  Ressalta-se atenção ampliada de 

saúde como possibilidade de inclusão social, conforme os princípios do SUS. 

A educação tem se mostrado como prática social em promoção da 

saúde e para Fernandes, Alves, Barroso e Oriá (2009, p.339), envolve políticas 

públicas e culturais; e estas encontram-se atreladas a justiça, liberdade, 

emancipação e autonomia. 

As autoras supracitadas assinalam que embora seja uma conquista da 

sociedade brasileira garantida pela Constituição Federal, Lei nº 5626, de 22 de 

dezembro de 2005, a qual afirma em seu capítulo VII, artigo 25, que o Sistema 

Único de Saúde e as empresas que detêm concessão ou permissão de 



 

 

serviços públicos de assistência em saúde, acreditando-se na inclusão plena 

das pessoas surdas ou com deficiência auditiva em todas as esferas de vida 

social, a atenção integral a sua saúde, nos diversos níveis de complexidade e 

especialidades médicas. Porém, tal acesso universal e igualitário ao sistema de 

saúde vigente em nosso país, não é tão equânime quanto deveria.  

 

É pela comunicação que as pessoas podem expressar o que são, 
relacionar-se, satisfazer suas necessidades. Essa interação pode 
influenciar o comportamento das pessoas, que reagirão com base em 
suas crenças, valores, história de vida e cultura. Por isso, o 
relacionamento entre o enfermeiro e paciente adquire tanta 
importância no fenômeno de cuidar. ( PONTES et al - 2008) 

 

Um fator que podemos enfatizar é o despreparo dos enfermeiros no 

processo comunicativo, pois, segundo afirma Pagliuca (2007,p.415), uma das 

dificuldades de comunicação destes profissionais com os deficientes auditivos 

advém da condição desta clientela, pois o comprometimento na aquisição e 

desenvolvimento da linguagem representa incalculável prejuízo, pois, esta 

pode modificar o processo de raciocínio e pensamento. 

 A autora supracitada vislumbra que existem várias maneiras de se 

comunicar com este tipo de paciente, porém, cada profissional faz a utilização 

do método que considera mais eficaz no processo comunicativo. Ela ainda faz 

a ressalva que nem sempre a forma utilizada pelo profissional é a melhor para 

a comunicação  com deficiente auditivo, pois, dependendo , se o mesmo 

apresenta surdez severa, este poderá ficar limitado, conforme o seu nível de 

escolaridade, ao uso de gestos isolados e próprios em que, muitas vezes, pode 

ser entendido única e exclusivamente no meio familiar. Com isso, vale enfatizar 

que o profissional deverá adequar sua forma de comunicação de acordo com o 

paciente e para tal ação, faz-se necessário saber o nível escolar do paciente, 

para que a partir de tal informação, idealizar a melhor forma para a 

comunicação. (PAGLIUCA, 2007, p.415) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I – Revendo Aspectos Conceituais 

 

 

 

 “Inclusão é o privilégio de conviver com as                   
diferenças”.                                              

                      Mantoan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I – REVENDO ASPECTOS CONCEITUAIS  

1.1 – Deficiência 

 Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (2007), há 

indicações de 650 milhões de deficientes no mundo, cerca de uma para cada 

dez pessoas. Destes, 470 milhões estão em idade de estar inseridas no 

mercado de trabalho. Apesar de muitos destes estarem empregados e 

integrados a sociedade, neste grupo há níveis desproporcionais de pobreza e 

desemprego. 

 

 Estima-se que 80 por cento das pessoas com deficiência vivem em 
países em desenvolvimento e que entre eles existam cerca de 426 
milhões que vivem abaixo da linha da pobreza e com frequência 
fazem parte do contingente de 15 a 20 por cento dos mais 
vulneráveis e marginalizados entre os pobres nestes países. 
(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO , 2007) 

 

 Podemos ainda dizer que, em relação as pessoas com deficiência, 

Bernardes (2009, p.32) afirma que formam um grupo totalmente heterogêneo, 

englobando na mesma categoria, vários tipos de deficiência, as quais podemos 

citar a mental, física, sensorial e  intelectual, em que, deficiência sensorial é 

subdividida em surdez e cegueira. É importante salientar que as 

particularidades das ações e cuidados de saúde, direcionados para esta 



 

 

parcela da população devem ser consideradas pois trata-se de um grupo 

específico, com necessidades específicas.  

A Constituição Federal, em seu artigo 196, parágrafo 1, afirma que a 

saúde é um direito de todos. Acreditamos, portanto, que para proporcionar e 

promover a saúde nesse segmento populacional devemos respeitar suas 

limitações, integrando-os como agentes sociais ativos e participativos no seu 

processo de recuperação, manutenção e promoção da sua saúde.  

Vislumbramos essa possibilidade através da aquisição e implementação 

de meios de comunicação eficazes entre o profissional de saúde e o surdo, 

foco deste estudo, fazendo o máximo para prestar um bom atendimento, pois, 

estas pessoas, assim como os demais cidadãos, têm o direito  garantido por lei 

de serem assistidas integralmente . 

A lei 8080 de 1990, em seu artigo 2º, no diz que a saúde é um direito 

fundamental do ser humano, e implicitamente relata que seu acesso é universal 

a qualquer pessoa, porém, não nos mostra uma atenção voltada a pessoa 

portadora de necessidades especiais. Devido a isso, Bernardes (2009, p.35) 

afirma que a lei federal, nº 7853 de 1989, corresponde a um dos principais 

documentos normativos que garantem os direitos dos portadores de 

deficiência. Em seu segundo parágrafo, temos: 

 

II - na área da saúde:    a) a promoção de ações preventivas, como 
as referentes ao planejamento familiar, ao aconselhamento genético, 
ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição 
da mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do 
feto de alto risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu 
diagnóstico e ao encaminhamento precoce de outras doenças 
causadoras de deficiência; b) o desenvolvimento de programas 
especiais de prevenção de acidente do trabalho e de trânsito, e de 
tratamento adequado a suas vítimas; c) a criação de uma rede de 
serviços especializados em reabilitação e habilitação;  d) a garantia 
de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos 
estabelecimentos de saúde públicos e privados, e de seu adequado 
tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta 
apropriados;   e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao 
deficiente grave não internado;  f) o desenvolvimento de programas 
de saúde voltados para as pessoas portadoras de deficiência, 
desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a 
integração social; ( BRASIL, 2005) 



 

 

 

Com isso, podemos dizer que a implantação desta lei (Lei nº7853 de 

1989), foi de extrema importância para as pessoas portadoras de necessidades 

especiais. Esta lei promove integração social, como também revela punições, 

quando é negado emprego a estas pessoas, como também a prestação de 

serviço hospitalar. As pessoas portadoras de deficiência, atualmente, estão 

presentes em todos os locais e isso não faz com que muitos dos profissionais 

de saúde se sensibilizem a partir das dificuldades encontradas no cotidiano 

destes clientes .( PAGLIUCA, ARAGÃO E ALMEIDA, 2007, p.582) 

1.2 – Acessibilidade 

 Entende-se por acessibilidade, a facilidade de acesso, de obtenção e, de 

acordo com o capítulo III, do artigo 8º, do decreto lei 5296/2004, que em sua 

alínea I, define acessibilidade como a condição para a utilização com 

segurança e autonomia, total ou assistida dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida e ainda pode-se afirmar 

que as  barreiras nas comunicações e informações podem ser qualquer entrave 

ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 

mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de 

comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou 

impossibilitem o acesso à informação; 

A acessibilidade pode ser definida como produto da relação entre a 

disponibilidade de serviços de saúde e o acesso por parte dos indivíduos a 

esses serviços. Tais autores ainda afirmam que  investigar as difi culdades 

encontradas pelas pessoas com deficiências na acessibilidade aos serviços de 

saúde pode fornecer subsídios para o planejamento em saúde, estruturando e 

melhorando os serviços de forma que atendam a esse grupo populacional de 

maneira adequada e, estes mesmos autores relatam que em recentes estudos 

sobre acessibilidade aos serviços de saúde, muitos problemas foram relatados 

por sujeitos com deficiência, violando com o preceito da equidade, um  dos 



 

 

preceitos advindos do Sistema Único de Saúde.  A eliminação desses 

obstáculos poderia ter valor significativo para essa população na utilização dos 

serviços de saúde, proporcionando possibilidades igualitárias, quando 

comparadas com as pessoas sem defi ciências (CASTRO, LEVÈFRE, 

LEVÈFRE E CÉSAR, 2011, p.100) 

 

Entre a necessidade de serviços e sua satisfação há a questão 

da acessibilidade aos serviços, que se não for adequadamente 

trabalhada pode fazer com que a pessoa com defi ciência 

enfrente obstáculos que inviabilizem o seu acesso aos serviços 

de saúde. (CASTRO, LEVÈFRE,LEVÈFRE E CÉSAR, 2011, 

p.100) 

 

A acessibilidade constitui elemento importante para explicar as variações 

no uso de serviços de saúde, conforme afirma Arakawa (2011, p.21) e 

representa dimensão relevante nos estudos sobre a avaliação do desempenho 

de serviços de saúde e da qualidade da atenção. O autor ainda relata que o 

conceito de acessibilidade avança na abrangência do conceito de acesso para 

além da entrada nos serviços, pois acessibilidade não se restringe à mera 

disponibilidade de recursos em um determinado momento/lugar ou apenas ao 

uso ou não de serviços de saúde, mas indica também o grau de ajuste entre as 

necessidades dos pacientes e os serviços utilizados 

 

1.3 – Audição  

 Ao discorrermos sobre audição, remetemo-nos a falar sucintamente 

sobre a anatomia do ouvido e a fisiologia da audição, ou seja, como acontece 

este mecanismo de percepção dos sons.  

 O sistema auditivo está dividido em porção periférica e porção central. A 

porção periférica compreende: orelha externa, orelha média e orelha interna, e 

o nervo vestíbulo coclear (responsáveis pela audição e equilíbrio). 



 

 

  

Segundo Leonardo (2009 , p.11), o ouvido é responsável pela audição e 

pelo equilíbrio, sendo formado por três  constituintes: orelha externa, orelha 

média e orelha interna. O pavilhão auricular pode ser considerado o apêndice 

externo do ouvido, o qual é formado por cartilagem coberta por pele, 

apresentando formato oval, achato e irregular, sendo diferente de indivíduo 

para indivíduo. 

 

1.3.1 – Anatomia do Ouvido 

 

Fonte: www.afh.bio.br/sentidos , acessado em 22/11/2010. 

  

 A partir disso, Leonardo (2009) relata que: 

 

O canal auditivo externo apresenta-se cilíndrico, irregular, atingindo 
cerca de 24 mm de comprimento no adulto. A pele que o reveste 
internamente contém folículos pilosos e glândulas ceruminosas que 
são responsáveis pela produção de cerúmen que tem uma função 
lubrificante do canal auditivo externo e uma função protectora, 
aprisionando objectos que possam penetrar neste canal. O canal 
auditivo externo é responsável pela condução dos sons captados pelo 

http://www.afh.bio.br/sentidos�


 

 

pavilhão auricular até à membrana do tímpano. (LEONARDO, 2009, 
p.12). 

  

A autora (2009, p.12) ainda afirma que a orelha média encontra-se atrás 

da membrana timpânica, tendo sua localização no osso temporal, sendo 

constituído de três porções distintas: a caixa do tímpano, a tuba auditiva e o 

conjunto das cavidades mastóideas. É constituído de três pequeninos ossos 

que ligam a membrana timpânica a orelha interna, denominados: martelo, 

bigorna e estribo, os quais recebem estes nomes, devido ao seu formato. A 

autora continua nos relatando que a tuba auditiva liga a orelha média a 

nasofaringe, tendo a função de arejar a orelha média e equalizar a pressão de 

ar externo com a pressão de ar na orelha média . 

 E concluindo sua análise sobre a anatomo-fisiologia auditiva, a autora 

relata que a orelha externa faz a captação do ambiente, estes são convertidos 

em energia mecânica pela orelha média e que a orelha interna, responsável 

pela conversão desta energia em impulsos nervosos que serão enviadas para 

o córtex cerebral. 

1.4 – Sistema de Saúde 

1.4.1 – O processo de hospitalização/internação 

 A internação hospitalar é para Lautert, Echer e Unicovsky (1998, p.118),  

um acontecimento importante na vida das pessoas e que muitas vezes requer 

a presença de uma acompanhante. 

 Tem-se através de Siqueira et al (2004, p.688) a  descrição de estudos 

realizados em pacientes hospitalizados e em reabilitação, concluíram que a 

avaliação funcional pode detectar deficiências importantes no desempenho 

funcional  que podem se ocultar durante os exames clínicos convencionais.  

 Com isso, Monticelli e Bohes ( 2007, p.472), vislumbram que durante o 

processo de internação e independente do tempo que a família permaneça no 



 

 

hospital, esta encontra-se envolvida no “jogo” entre aquilo que é instituído e 

aquilo que de algum modo pode ser transcendido. 

Em relação a hospitalização do cliente surdo, em seus estudos Rosa, 

Barbosa e Bachion (2000, p.234), relatam que os profissionais da área de 

enfermagem( técnicos de enfermagem e enfermeiros), que tiveram dificuldades 

para interagir com a clientela portadora de surdez severa, direcionavam-se a 

estes clientes com a utilização de algum tipo de recurso para se comunicarem, 

sejam estes, gestos, mímicas e expressão corporal; e na mesma pesquisa, as 

autoras puderam constatar que em relação aos profissionais que mencionaram 

não terem experimentado dificuldades para interagir com os clientes surdos, 

revelaram que utilizaram da intervenção de acompanhantes, da escrita, da 

mímica e leitura labial, porém, excetuando-se a mímica, os demais recursos 

citados anteriormente são bem mais precisos e de fácil manejo, justificando 

assim, a ausência de dificuldades referidas.(ROSA, BARBOSA & BACHION- 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo II – A surdez e os processos de 

comunicação da pessoa surda 

 

 

“Se você não consegue entender o meu silêncio,       
de nada irá adiantar as palavras, pois é no 
silêncio das minhas palavras que estão todos os 
meus maiores sentimentos”. 

        Oscar Wilde 

 

                         

 

 

    

 



 

 

 

CAPÍTULO II - A SURDEZ E OS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DA 
PESSOA SURDA 

2.1 – Deficiência Auditiva/Surdez 

A Organização Mundial de Saúde (2006), define como deficiência 

auditiva a “perda de audição em uma ou ambas as orelhas”. Ela também define 

que, para tal descrição, existem diferentes tipos de deficiência, exemplificando: 

a) deficiência auditiva : quando há perda parcial da capacidade de ouvir, 

e que o nível de comprometimento pode ser leve, moderado, severo 

ou profundo. 

b) surdez: refere-se a perda total da capacidade de ouvir em uma ou 

ambas as orelhas. 

Relacionado aos tipos de deficiência auditiva, a Organização Mundial de 

Saúde (2006), classifica- os de acordo com que ocorrem: 

Perda condutiva , que é um problema no exterior ou na orelha média. 
Este tipo de problema auditivo é freqüentemente clinicamente ou 
cirurgicamente tratáveis, se houver acesso a serviços necessários; 
infecção da orelha média é o mais comum exemplo. Deficiência 
auditiva neurossensorial, a qual geralmente é devido a um problema 
com a orelha interna e ocasionalmente com o nervo auditivo que vai 
de lá para o cérebro. Este tipo de problema auditivo é normalmente 
permanente e requer reabilitação, como por exemplo com um 
aparelho auditivo. As causas mais comuns são o ruído e o 
envelhecimento. ( ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2006).  

 

Já no ano de 2005, a Organização Mundial de Saúde, afirmou que cerca 

de 278 milhões de pessoas no mundo apresentavam de moderada a profunda 

perda de audição em ambos os ouvidos.  

 Segundo dados também divulgados pela OMS, no ano de 2006, o 

número de pessoas no mundo, apresentando todos os níveis de deficiência 

auditiva está aumentando, devido a uma crescente população como também 

suas expectativas de vida. 



 

 

 Em relação as crianças, a infecção crônica de orelha média é a principal 

causa de deficiência auditiva leve a moderada e que o impacto desta em uma 

criança em relação aos aspectos relacionados a fala, linguagem, educação, 

integração social depende do nível e tipo de deficiência auditiva, relacionando-

se também a idade de aparecimento desta; em especial, se ela começa 

anteriormente a idade quando a fala normalmente se desenvolve 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2006). 

 Várias são as causas da deficiência auditiva e surdez, em que a 

organização governamental supracitada, explica que “surdez pode ser herdada: 

se um ou ambos os pais ou um parente é surdo de nascença, não existe um 

maior risco de que uma criança vai nascer surda”. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE, 2006). 

Podemos afirmar também que a deficiência auditiva também pode ser 

causada antes ou durante o nascimento, por diversas razões, entre as quais, 

pode-se incluir: 

Parto prematuro; condições durante o nascimento de um bebê que 
não tem oxigênio suficiente para respirar; rubéola, sífilis ou de certas 
outras infecções em uma mulher durante a gravidez. O uso de drogas 
ototóxicas – um grupo de mais de 130 drogas (tais como antibiótico 
gentamicina) que pode causar danos ao ouvido interno se dado 
incorreto – durante a gravidez; icterícia, que pode danificar o nervo 
auditivo em um recém-nascido. As doenças infecciosas como a 
meningite, sarampo, caxumba e otites crônicas podem levar a perda 
auditiva, principalmente na infância, mas também mais tarde na vida 
[...].Ruído excessivo, inclusive trabalhando com máquinas ruidosas, a 
exposição a sons musicais ou outros ruídos, tais como tiros ou 
explosões, podem danificar o ouvido interno e enfraquecer 
capacidade auditiva. Enquanto pessoas de idade, acumulou a 
exposição ao ruído e outros fatores podem levar à deficiência ou 
surdez.(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2006) 

 

 Durante a década de noventa, no Brasil, aconteceram importantes 

avanços para a questão da surdez, segundo afirmam Bittencourt e Hoehne 

(2009, p.1236), a qual deixa de ser considerada ‘deficiência’, passando a ser 

reconhecida com diferença, mostrando um novo olhar para o surdo que, 

conquistou o reconhecimento político, passando a constituir uma minoria 

lingüística e cultural. 



 

 

 Posteriormente, Ferrari e Almeida (2009, p.22), constatam que 

houveram muitas conquistas  no sentido da emancipação social da pessoa 

surda. A inserção do ensino bilíngüe e a linguagem brasileira de sinais 

(LIBRAS) estão presentes nas leis e políticas públicas para a educação de 

surdos. As autoras ainda vislumbram que o processo de inclusão social de uma 

pessoa surda pode significar muito para ela, como também significa lhe dar 

visibilidade e condições de participação na comunidade através do 

oferecimento de oportunidades, da eliminação das barreiras e também do 

desenvolvimento de suas competências, valorizando as suas potencialidades.  

2.2 - Comunicação 

 É através da comunicação que as pessoas podem expressar o que são, 

relacionar-se, como também satisfazer suas necessidades. Tal interação pode 

causar influência no comportamento das pessoas, em que estas irão reagir de 

acordo com suas crenças, valores, história de vida e cultura. Com isso, Pontes, 

Leitão e Ramos (2007, p.312), afirmam que o relacionamento entre enfermeiro 

e paciente adquire tanta importância na formulação do cuidar. 

A comunicação insere-se no contexto da enfermagem como um 

instrumento básico para o cuidado em nossa profissão. Segundo afirmam 

Pontes, Leitão e Ramos (2007, p.312), o ato de se comunicar está presente em 

todas as ações  realizadas com o paciente, sejam estas para a orientação, 

informação, apoio, conforto ou atendimento de suas necessidades básicas. E 

com isso, as autoras citadas anteriormente, retratam que através da 

comunicação estabelecida com o paciente  é que podemos compreendê-lo de 

maneira holística, ou seja, seu modo de pensar, sentir e agir, enfim, entendê-lo 

como um todo.  

A enfermeira, a partir da comunicação desenvolvida com o 
paciente, identifica suas necessidades, informa sobre os 
procedimentos ou situações que ele deseja saber, promove o 
relacionamento do paciente com outros pacientes, com a 
equipe multiprofissional ou com familiares, promove educação 
em saúde, troca de experiências e mudança de 
comportamentos, entre outros. Essas são algumas das funções 
da comunicação em que a enfermeira pode estar envolvida, o 
que não dizer que o paciente não possa ser também sujeito 



 

 

ativo dessas ações (PONTES, LEITÃO E RAMOS, 2007, 
p.314). 

 

   Comunicar, trata-se de um processo e este processo esta subdividido 

em sete aspectos: comunicação verbal, comunicação não-verbal, 

paralinguagem ou paraverbal, cinésica, proxêmica e tacêsica. A comunicação 

verbal é aquela associada às palavras expressas, por meio da linguagem 

escrita ou falada. A comunicação não-verbal é aquela que não envolve 

palavras expressas, envolve todos os órgãos do sentido e ocorre na interação 

pessoa-pessoa, mesmo que não haja verbalização alguma.  A comunicação 

não-verbal utiliza três espécies de suporte: o corpo (nas suas qualidades 

físicas, fisiológicas e nos movimentos ) ; os artefatos usados pelos homens ou 

ligados ao meio ambiente ( ambos produtos da habilidade humana que servem 

a comunicação) ; e a disposição dos indivíduos no espaço, conforme afirmado 

por Silva (2006, p.25). Com isso, os tipos de sinais não-verbais são as ações 

ou movimentos do corpo, o toque, a postura corporal, os sinais vocais, o 

espaço entre os comunicadores, os objetos e adornos a serem utilizados, o tipo 

de pessoas utilizadas no processo comunicativo. 

A comunicação paraverbal, segundo afirma Lucena (2009, p.38) é a que 

permeia tanto a linguagem verbal como a não-verbal e é expressa pelo tom de 

voz, choro, ritmo da fala, pausa e muitos outros aspectos e a comunicação 

cinésica se mostra através de movimentos do corpo, expressões faciais; já 

método proxêmico trata-se da distância assumida entre duas pessoas e em 

contra-partida temos o método de comunicação tacêsica, em que esta envolve 

o toque, o espaço pessoal, cultura e expectativas da relação, conforme o autor 

supracitado. 

Toda comunicação é, portanto, gerada entre duas partes, a primeira 

trata-se do conteúdo/fato que queremos transmitir e a segunda parte resume-

se ao que estamos sentindo quando estamos nos comunicando com a pessoa, 

e segundo Silva (2002, p.55), a comunicação pressupõe a informação e o 

domínio sobre o que queremos comunicar, incluindo também a emoção e o que 

pretendemos quando nos aproximamos de nosso cliente.  



 

 

2.2.1 – Leitura Labial 

 O uso da linguagem possibilita ao homem, a estruturação de seu 

pensamento, a tradução de seus sentimentos e segundo Souza e Bandini 

(2007, p.124), a comunicação com as demais pessoas, faz com que haja a 

inserção deste na cultura, constituindo-o como sujeito capaz de produzir 

modificações não imaginadas anteriormente. As mesmas autoras relatam que o 

atraso de linguagem  que venha acometer ao paciente surdo pode prejudicar o 

desenvolvimento da alfabetização, pois, estas afirmam que há uma relação 

direta entre as linguagens oral e escrita, em que as autoras esclarecem que 

para aprenderem a ler, as crianças ouvintes fazem uma associação entre a 

língua oral e a escrita; e por tal motivo, a dificuldade na aquisição da linguagem 

oral, que geralmente irão acompanhar a surdez, repercutindo no 

desenvolvimento da escrita. 

 É válido considerarmos que, muitas crianças surdas têm atraso em 

adquirir uma língua, pois, na maior parte das vezes, o diagnóstico de perda 

auditiva é dado de forma tardia, no que resultará no processo tardio de 

reabilitação. Com isso, é válido afirmar que as crianças surdas ingressantes na 

escola ainda estejam em processo de aquisição da linguagem, não 

correspondendo as exigências de que já tenha um nível que possibilite a leitura 

e a escrita. 

Para que se tenha a aprendizagem da escrita, são necessários níveis 

complexos de conhecimentos fonológicos, e com isso, Souza e Bandini (2007, 

p.124) afirmam que é preciso saber os elementos sonoros mínimos e sem 

significado que combinam entre si para formar palavras, fonemas e etc. 

Para o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o portador de 

deficiência auditiva é capaz de “ler” a posição dos lábios e captar os sons que 

alguém está fazendo; tal  técnica é  chama leitura labial, sendo  útil quando o 

interlocutor formula as palavras com clareza. Contudo, é provável que até o 

melhor leitor labial adulto só consiga entender 50% das palavras articuladas ou 

talvez menos. Muitos sons são invisíveis nos lábios. Podemos exemplificar 

através da diferença entre as palavras “gola” e “cola” dependem unicamente 



 

 

dos sons guturais. Demais sons, como “p” e “m”, “d” e “n” e “s” e “z”, podem ser 

facilmente confundidos.  

O portador de deficiência, não sabendo bem qual o assunto da 

conversa, tem mais dificuldade de fazer a leitura labial. Para quem já nasceu 

surdo, a leitura labial é muito mais difícil do que para alguém que tinha 

audição,  pois o portador de deficiência  auditiva tem de imaginar os sons que 

nunca foram ouvidos. Leitura da fala é a visualização de toda a fisionomia da 

pessoa que fala, incluindo sua expressão fisionômica e gestos espontâneos. 

Esse conjunto de dados, associados à leitura labial, auxilia bastante na 

compreensão de uma conversa pelos surdos.   

2.2.2 - Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

 De acordo com a Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, em seu artigo 

1º, a Língua Brasileira de Sinais, é reconhecida como meio legal de 

comunicação e expressão, como também a outros recursos a ela associados. 

 

Parágrafo Único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – 
Libras, a forma de comunicação e expressão, em que o sistema 
lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical 
própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão de idéias e 
fatos, oriundos de comunidades surdas no Brasil. Art.3º As 
instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos  
de assistência a saúde devem garantir atendimento e tratamento 
adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as 
normas legais em vigor. (BRASIL, 2002) 

  

 Para Perlin e Strobel (2006, p.16) as legislações que estabelecem fatos 

obrigatórios, como por exemplo, a educação especial, a educação inclusiva 

que, mesmo esta não garantindo o acesso a cultura surda, irão garantir o 

acesso a educação.  

 As mesmas autoras relatam que houveram muitos esforços por parte da 

Secretaria de Educação Especial (órgão pertencente ao MEC), para que haja a 

valorização da Libras e para garantir o seu ensino aos professores, em 

observação a lei federal 10.172, que determina o ensino de Libras aos surdos e 



 

 

familiares, como também a lei 10.346, a qual indica que os sistemas  

educacionais federal, estaduais e municipais incluam o ensino da Libras como 

parte dos parâmetros curriculares nacionais nos cursos de formação de 

educação especial, fonoaudiologia e magistério nos níveis médio e superior . 

 De acordo com Bonino (2009, p.12) a Libras tem como base cinco 

parâmetros:  a direcionalidade (para onde as mãos e o rosto se dirigem), o 

ponto de articulação (de onde parte o movimento), a configuração de mão, o 

movimento propriamente dito e as expressões faciais e corporais.  

Como já foi citado anteriormente por Gugel (2007), em 26 de setembro 

de 1857, o Imperador D.Pedro II funda o Imperial Instituto de Surdos Mudos ( 

atualmente Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES) o qual passa a 

atender pessoas surdas de todo o nosso país, sendo a maioria abandonada 

pela família . Porém, apenas 18 anos depois, em 1875, foi publicado o primeiro 

livro com os sinais usados por aqui, o “Iconographia dos Signaes dos Surdos-

Mudos”, de Flausino da Gama, em que este utilizou os mesmos sinais 

franceses, colocando a tradução em português; com isso a influência da língua 

francesa de sinais na brasileira (BONINO, 2009) . 

 Os surdos constroem os seus conhecimentos através da percepção,  

conforme aponta  Pinheiro (2009, p.116), e por consequência disso, torna-se 

de fundamental importância a utilização de recursos visuais no processo 

educacional destes. 

De acordo com Felipe (2009, p.106) desde 1991, os surdos vêm 

conseguindo aprovação de projetos de lei que reconhece as Libras em quase 

todo o Brasil, porém, apenas quatro Estados (Amazonas, Pará, Piauí e 

Tocantins) ainda não apresentam leis estaduais e municipais, e dois ainda 

estão com projetos de lei em andamento (Bahia e Sergipe). Em alguns Estados 

que já oficializaram a Libras, vários municípios também já tiveram aprovadas 

suas leis e em alguns, como São Paulo e Santa Catarina, essas leis municipais 

foram aprovadas anteriormente as leis estaduais e as municipais das capitais. 

O primeiro Estado a ter uma lei que oficializa a Libras foi Minas Gerais, em 

1991. (FELIPE, 2009). 



 

 

Entre as diversas línguas existentes, Forte e Reis (2009, p.21) relatam 

que a Libras é composta por níveis linguísticos diferentes: fonoaudiológico, 

morfológico, sintático e semântico; e desse modo, constitui um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos no qual há uma forma de 

comunicação e expressão, de natureza visual-motora, com estrutura gramatical 

própria. As autoras ainda afirmam que esta fundamentou-se primeiramente na 

língua de sinais francesa, apresentando semelhanças em relação a várias 

línguas européias e a norte-americana. .  

Por fim, a Libras enquadra-se como uma língua natural, surgida entre os 

surdos brasileiros, apresentando o propósito de atender as necessidades 

comunicativas da comunidade pela qual esta é útil (FORTE E REIS,  2009). 

 De acordo com o capítulo VII do decreto nº5.626, BRASIL (2005),  

discorre da garantia do direito a saúde das pessoas surdas, e afirma que: 

 

Art.25. A partir de um ano de publicação deste decreto, o Sistema 
Único de Saúde – SUS e as empresas que detêm concessão ou 
permissão de serviços públicos de assistência a saúde, na 
perspectiva da inclusão plena das pessoas surdas ou com deficiência 
auditiva em todas as esferas da vida social, devem garantir, 
prioritariamente aos alunos matriculados nas redes de ensino da 
educação básica, a atenção integral a saúde, nos diversos níveis de 
complexidade e especialidades médicas, efetivando: I – ações de 
prevenção e desenvolvimento de programas de saúde auditiva; II – 
tratamento clínico e atendimento especializado, respeitando as 
especificidades de cada caso; III – realização de diagnóstico, 
atendimento precoce e do encaminhamento para a área de 
educação; IV – seleção, adaptação e fornecimento de prótese 
auditiva ou aparelho de amplificação sonora, quando indicado; V – 
acompanhamento médico e fonoaudiológico e terapia 
fonoaudiológica; VI – atendimento em reabilitação por equipe 
multiprofissional [...] IX – atendimento as 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 a 
saúde, por profissionais capacitados para o uso de Libras o tradução 
e interpretação e X – apoio a capacitação e formação de profissionais 
da rede de serviços do SUS para o uso de Libras e sua tradução e 
interpretação. ( BRASIL, Decreto Nº 5.626,2005) 

 

 

 



 

 

2.2.3 – Tradutor/ Intérprete da Língua Brasileira de Sinais 

No decreto lei 5625, em seu artigo 25, o sistema único de saúde(SUS) e 

as empresas que possuem concessão de serviços públicos de assistência a 

saúde, no panorama da inclusão de pessoas surdas e com deficiência auditiva, 

a atenção integral a sua saúde nos diversos níveis de complexidade e para que 

tal ação seja contemplada, é preciso que hajam profissionais capacitados para 

o atendimento destas pessoas, o que é garantido no decreto supracitado, em 

seu capítulo VIII, no artigo 26, que nos traz : 

 As empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos 
de administração pública federal, direta e indireta, devem 
garantir as pessoas surdas, um tratamento diferenciado, por 
meio do uso e difusão de Libras e da tradução e interpretação 
de Libras – Língua Portuguesa, realizados por servidores e 
empregados capacitados para esta função, bem como o 
acesso às tecnologias de informação. (BRASIL, 2005) 

 

 De acordo com Brasil (2004), em seu decreto lei 5296, artigo 6º, 

parágrafo 1, em que este discorre sobre o atendimento diferenciado e imediato 

aos cidadãos portadores de algum tipo de deficiência, em que dentro desta, 

inclui-se a deficiência auditiva; na alínea 3 deste parágrafo é retratado que 

serviços de  atendimento para pessoas com deficiência auditiva  prestados por 

intérpretes ou pessoas capacitadas na linguagem brasileira de sinais e no trato  

com aquelas que não se comuniquem em tal linguagem. 

 A importância e legitimidade do trabalho do intérprete da linguagem 

brasileira de sinais (LIBRAS) ainda encontra-se em processo de consolidação, 

segundo afirma Garcia (2010, p.5) e que tal ofício é ainda muito recente. A 

mesma autora ainda afirma que, a oficialização desta linguagem ocasionou 

implicações em muitos aspectos:  

O social – o surdo tem direito a intérprete em contextos 
públicos; subjetivo - o surdo necessita de uma língua para se 
constituir enquanto sujeito; cognitivo - o surdo precisa de uma 
língua para pensar; terapêutico - a utilização da abordagem 
bilíngue no contexto clínico; e educacional – o surdo necessita 
que os conteúdos escolares sejam interpretados a partir da 
LIBRAS por um intérprete.(GARCIA, 2010, p.6) 

 



 

 

 Ainda sob a visão desta mesma autora, o intérprete tem o papel de 

orientar e interpretar a comunicação entre os surdos e ouvintes e de fazer uso 

da comunicação multimodal, o que também é explicitado pela autora, sendo a 

utilização de diversos canais de comunicação para garantir a compreensão dos  

significados.   

No Brasil, a profissão de intérprete de Língua de Sinais passou 
a ser reconhecida, por Lei, no ano de 2005, com o Decreto 
5.626. Desse modo, as discussões relativas à formação e 
prática do intérprete de  Libras/Língua portuguesa são bastante 
recentes, sendo ainda pouco discutido sobre a presença deste 
profissional em diferentes esferas sociais. (GARCIA, 2010, p.8) 

 

No Brasil, o trabalho com intérpretes iniciou-se nos anos 80, 

principalmente, em função de serviços religiosos e informais. Nesse contexto, a 

FENEIS (Federação Nacional de Ensino e Integração dos Surdos) passou a 

organizar encontros de intérpretes de LIBRAS. Sousa (2010, p.60) afirma que  

em 1988 foi realizado o I Encontro Nacional de Intérpretes de Língua de Sinais, 

organizado pela FENEIS, momento que proporcionou o encontro de vários 

tradutores/intérpretes do Brasil para discussões e avaliação sobre a ética deste 

profissional. Em 1992, aconteceu o II Encontro Nacional, ocasião para 

discussões e votação do regimento interno do Departamento Nacional de 

Intérpretes.  Já Garcia (2010, p.14),relata que desta forma compreende-se 

como o intérprete de língua de sinais é de fundamental importância para 

garantir uma comunicação eficaz entre os surdos e ouvintes, quebrando as 

barreiras que impedem a comunicação, possibilitando a dignidade e exerce os 

direitos da pessoa surda e em muitas vezes rescinde preconceitos. 

O trabalho do tradutor/intérprete de língua brasileira de sinais e língua 

portuguesa em diferentes áreas acontece sempre como desafio, conforme 

aponta Sousa (2010, p.60) e ainda, esta autora afirma que este profissional 

precisa cumprir diferentes exigências que são apresentadas a ele, como o 

domínio das línguas que traduz/interpreta, conhecimento sobre as técnicas, 

modalidades de interpretação, história e cultura surda e contato com a 

comunidade surda.  



 

 

O intérprete de língua de sinais é definido por Sousa (2010, p.62) da 

seguinte maneira: “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. 

No Brasil, o intérprete deve dominar a língua brasileira de sinais e a língua 

portuguesa.” 

A autora ainda completa que as  competências comunicativa e tradutória 

devem fazer parte do perfil do tradutor/intérprete de Libras e que a ausência de 

tais características podem comprometer o desenvolvimento do trabalho desses 

profissionais, podendo ocasionar dificuldades na atividade de interpretação de 

línguas. Além desses requisitos, é relevante conhecer o funcionamento das 

línguas que interpreta e o campo cultural e social do discurso a ser 

interpretado.  

A necessidade de formação continuada, convivência com a comunidade 

surda, para que perceba a constante evolução da língua e para que o 

profissional, segundo continua afirmando Sousa (2010, p.65) se desenvolva 

linguisticamente e adquira segurança no exercício da sua atividade são 

aspectos que cooperam na construção e aprimoramento do perfil do 

tradutor/intérprete de Libras.  

 

Apesar da ausência de cursos de formação superior, o intérprete de 
língua de sinais deve sempre ir  em busca do profundo conhecimento 
das línguas envolvidas no processo tradutório. Leituras, pesquisas, 
prática da escrita, princípios da oratória, impostação vocal, técnicas de 
interpretação e tradução, aspectos culturais, situacionais e bagagem 
cognitiva, são aspectos que devem ser considerados relevantes na 
formação e na atuação deste profissional.  (SOUSA, 2010, p.65) 

 

 A interpretação da língua de sinais, segundo Pereira (2010, p.44), 

começou a ser vista com profissionalismo devido, a partir dos anos noventa, 

quando surgiram os primeiros cursos de interpretação da língua de sinais e 

antes disso, os intérpretes eram basicamente empíricos, aprendiam com suas 

experiências, com pouco ou quase nenhum embasamento teórico; sendo os 

intérpretes motivados por razões idealistas ou pessoais, sendo a visão 

profissional aparentemente recente.  



 

 

 

2.3 – Identidade Surda 

 Entende-se por identidade surda, a expressão usada pelos sujeitos de 

identidade surda, ou seja, aqueles que se identificam e se posicionam 

politicamente, enquanto possuidores em comum de uma história, cultura, 

identidade, língua e interesses, independente de ocuparem espaços 

geográficos e temporalidades distintas, conforme afirmado por Perlin e Strobel 

(2006, p.112).  

 O sujeito surdo, na sua maioria, não tem sua língua natural em casa; a 

família não sabe Libras e segundo afirma Souza (2010, p.19), a família só 

aprende a língua de sinais depois que toma ciência da surdez do filho e devido 

a isso, não utilizou a libras desde o berço.  

 

A tv não é em LIBRAS, então a criança surda não tem exposição a 
língua , as pessoas nas ruas não falam em LIBRAS ,  a não ser quando 
encontramos um surdo na rua. Então todo o ambiente lingüístico 
preparado que tivemos e que nos possibilitou formar a nossa língua, o 
surdo não tem. O único ambiente em que o surdo começa a ser 
exposto a língua natural, a língua de sinais, é a escola, e já a aprende 
com uma defasagem, porque, enquanto nós, ouvintes brasileiros, 
começamos a aprender o português desde o ventre materno, ouvindo 
as pessoas falar, o surdo, na sua maioria, só começa a ser exposto a 
língua de sinais quando entra na escola. Então observe o atraso 
lingüístico que essa criança tem. E para compensar esse atraso 
lingüístico , o surdo precisa no mínimo ter direito a aprender sua 
própria língua através do contato diário com outro adulto surdo,falante 
da sua língua, a língua de sinais. (SOUZA, 2010, p.19) 

 

 A identidade surda é proposta a criança surda desde muito cedo, com 

isso, Souza (2010, p.20) relata para que se tenha a idealização da identidade 

surda, é necessário que o aluno surdo conheça outros surdos adultos e saiba 

que existem outros surdos que sejam adultos, e que estes trabalham, estudam, 

para que estas crianças acreditem em suas potencialidades e saibam que são 

tão capazes quanto um ouvinte no exercício de diversas profissões. 

 Dentro desse contexto, a proposta da identidade surda faz-se com o 

princípio de inclusão destas crianças, em que Muniz (2010, p.11) nos diz que a 



 

 

inclusão se faz com ganhos de aprendizagem substantivos, com circulação e 

acesso a escola, com valores e sentido de pertencimento, visando a uma 

educação emancipadora, combatendo o preconceito, desenvolvendo ações 

como forma de contemplar e acolher a diversidade humana e as diferenças 

cognitivas, sensoriais e físicas dos estudantes; inclusive no que diz respeito a 

língua brasileira de sinais, em que o reconhecimento trazido pela lei 

10436/2002, a refere como a lei de Libras, em que esta foi regulamentada pelo 

decreto nº5626/2005, o que nesta legislação, segundo afirma Quadros (2008, 

p.13) apresenta não somente a lei, porém, nos traz um planejamento linguístico 

para que essa língua seja reconhecida e difundida no país. A mesma autora 

ainda relata que neste planejamento está prevista a inclusão da língua 

brasileira de sinais em diferentes espaços da sociedade, com isso, reafirmando 

a proposição da identidade surda as crianças surdas, com o intuito de incluir os 

indivíduos surdos a sociedade, desde a infância e mostrá-los as 

potencialidades que possuem.  

 A identidade surda prioriza acontecer na família onde os pais são 

surdos, e dentro disso, Perlin e Strobel (2006, p.113), afirmam que a família é 

portadora de elementos culturais constitutivos da identidade, contudo, as 

famílias de pais ouvintes, cujos terrenos são preparados para um novo membro 

surdo com elementos da cultura surda, tais como: língua,  pedagogia, etc. As 

autoras ainda retratam que na família  onde a presença do surdo se constitui 

em preconceito e em estereotipo de pessoa deficiente, a aquisição da 

identidade surda fica comprometida e tal sujeito poderá  negar-se a tal posição 

e por consequência disso, irá se negar a adotar estratégias culturais de sua 

posição como pessoa surda e dentro disso, acontecendo essa auto-negação, 

nega-se também a subjetividade surda e toda  cultura a qual, este indivíduo 

pertence.  

 Perlin e Strobel(2006, p.114) afirmam que surdo que frequenta uma 

associação de surdos, este traz consigo uma gama de ritmos de vida, modos 

naturais e espontâneos de articular práticas cotidianas, como também o modo 

de ler o mundo criticamente, dentro do seu modo de ser surdo. As autoras 

ainda nos dizem que a identidade surda sempre está em situação de 



 

 

necessidade do outro surdo para se formar, se constituir, buscar signos e 

significados para a sua identificação. 

 

Encontro surdo-surdo: processo de encontro entre dois sujeitos 
surdos em que acontece a sutura. O termo sutura pode ser 
usado em estudos culturais para referir ao processo pelo qual o 
sujeito constrói sua identidade em interação com outro 
semelhante. A identidade cultural ou social é um conjunto 
dessas características pelas quais os grupos sociais se 
definem como grupos: aquilo que eles são, entretanto é 
inseparável daquilo que eles não são, daquelas características 
que os fazem diferentes de outros grupos. (PERLIN E 
STROBEL, 2006, p.115) 

  

 Segundo Tavares (2008,p.57) ser surdo é definido como aquele que não 

ouve; e dentro desta definição, há a negação de um elemento que não existe, 

que é a audição. Embora tal definição seja o que diferencia este grupo da 

população daqueles que a formularam (os ouvintes), a autora ainda relata que, 

semanticamente, essa incapacidade não se restringe ao sentido físico, o da 

audição. 

Esta também pode se referir aqueles que fisicamente podem 
ouvir, porém, não o fazer por inúmeras razões, em que certas 
ocasiões, o que, a nosso ver, desloca o substantivo surdo 
(aquele que não ouve) para a função do adjetivo ‘surdo’ (“você 
está surdo?”). O signo ‘surdo’, portanto, agrega essas duas 
funções: a de nomear e a de qualificar. Em ambas, existe uma 
carga semântica negativa, pois a definição se faz pela 
negação, o não ouvir. A nosso ver, o duplo sentido pode 
apontar para o traço da diferença: o surdo é aquilo que o 
ouvinte não é ou vice-versa, mas em algum momento, o 
ouvinte pode vir a ser, o que coloca o ouvinte, no caso, o 
garçom, frente a algo que lhe provoca estranheza e que, talvez, 
ele repudie. (TAVARES, 2008, p.57) 

 

 A maioria dos estudos, segundo afirmam Santana e Bergamo 

(2005,p.567) têm como base, a idéia de que a identidade surda encontra-se 

relacionada a questão do uso da língua, contudo, o uso ou não da língua de 

sinais, é aquilo que pode definir de maneira básica, a identidade do sujeito, 

identidade esta que seria adquirida em contato com outro surdo. 

 



 

 

O que ocorre, na verdade, é que, em contato com outro surdo 
que também use a língua de sinais surgem novas 
possibilidades interativas, de compreensão, de diálogo, de 
aprendizagem, que não são possíveis apenas por meio da 
linguagem oral. A aquisição de uma língua, e de todos os 
mecanismos afeitos a ela, faz com que se credite à língua de 
sinais a capacidade de ser a única capaz de oferecer uma 
identidade ao surdo.(SANTANA E BERGAMO, 2005, p.567) 

 

Os autores supracitados ainda afirmam que, a constituição da identidade 

pelo surdo não está necessariamente relacionada à língua de sinais, mas sim à 

presença de uma língua que lhes dê a possibilidade de constituir-se no mundo 

como falante, ou seja, a constituição de sua própria subjetividade pela 

linguagem e as implicações dessa constituição nas suas relações sociais. 

Há estudos relacionados a surdez que vêm tratando esse tema de uma 

outra forma, conforme afirmam Santana e Bergamo (2005, p.571)apresentando 

a identidade  constituída apenas a partir de dois pólos: o dos ouvintes e o dos 

surdos. Contudo, a identidade é construída sempre em relação a um 

determinado grupo ao qual se pertence, diferenciando-se de um outro, com o 

qual se estabelece uma relação de caráter negativo, ou seja, por oposição a 

ele. Com isso, afirma-se que a construção da identidade baseia-se num 

processo de associação a um determinado grupo, e de “dissociação” com 

relação a outros grupos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III – Percurso Metodológico 

 

“ Há três métodos para ganhar sabedoria: 
primeiro por reflexão, que é o mais nobre; 
segundo por imitação, que é o mais fácil; e 
terceiro, por experiência, que é o mais amargo”. 

                  Confúcio 

 

 

 

 

         

        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 - Abordagem 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem 

qualitativa, no qual se fez um levantamento bibliográfico inicial sobre os 

aspectos gerais do processo de comunicação entre profissional de saúde e o 

paciente surdo, bem como características epidemiológicas, demográficas, 

culturais e de vulnerabilidade social. E, em seguida, uma análise dos dados 

que foram coletados em um trabalho de campo. 

A pesquisa descritiva, apontada por Leopardi (2001, p. 139), é a que se 

caracteriza pela necessidade de se explorar uma situação não conhecida, da 

qual se tem necessidade de maiores informações, e que explorar uma 

realidade significa identificar suas características, sua mudança ou sua 

regularidade. Neste sentido afirma: 
 
 

O estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos ou 
fenômenos de determinada realidade e exige do pesquisador uma 
série de informações sobre o que se deseja estudar, uma precisa 
delimitação de técnicas, métodos, modelos e teorias que orientarão a 
coleta de e interpretação dos dados (LEOPARDI, 2001, p. 139). 

 

 

  A pesquisa descritiva, segundo argumentam Fernandes e Gomes 

(2003, p.7),  expõe as características de determinada população ou fenômeno, 



 

 

estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza; e ainda 

acrescenta que este tipo de estudo vai além da simples identificação da 

existência entre variáveis, pretendendo assim, determinar a natureza de tal 

relação. 

Trata-se, portanto, de uma modalidade de pesquisa cujo objetivo 

principal é descrever, analisar ou verificar as relações entre os fatos e 

fenômenos (variáveis), ou seja, tomar conhecimento do que, com quem, como 

e qual intensidade do fenômeno em estudo. 

 

3.2 -  O Cenário e os Sujeitos da Pesquisa 

 

O cenário de coleta de dados para esta pesquisa foi o Instituto Nacional 

de Educação de Surdos (INES), localizado a Rua das Laranjeiras, nº 232, no 

bairro de Laranjeiras, cidade do Rio de Janeiro, fundado pelo imperador  

D.Pedro II, em 26 de setembro de 1857, em  apoio  as iniciativas do Professor 

francês Hernest Huet, em que este passa a atender pessoas surdas de todo o 

nosso país, sendo a maioria abandonada pela família . (GUGEL, 2007) 

 Apresentei dados sobre este local ao descrever o diário de campo, no 

qual contém os dados da observação participante, em que Gil (2008, p.103), 

afirma que a observação participante ou também chamada de observação 

ativa, consiste na participação real do conhecimento na vida da comunidade, 

do grupo ou até mesmo de uma determinada situação, sendo que, neste caso, 

o observador assume, até certo ponto, o papel de um membro do grupo. O 

autor conclui que a técnica de observação participante é aquela pela qual se 

chega ao conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo. 

 

A observação participante pode assumir duas formas distintas: 
(a) natural, quando o observador pertence à mesma 
comunidade ou grupo que investiga e (b) artificial, quando o 
observador se integra ao grupo com o objetivo de realizar uma 
investigação. Na observação artificial, o observador depara-se 
geralmente com mais problemas que na observação natural. 
Em primeiro lugar, precisa decidir se revelará o fato de ser um 



 

 

pesquisador ou se tentará a integração no grupo utilizando 
disfarce. Depois, precisa considerar, no caso de não revelar os 
objetivos da pesquisa, se suas atividades disfarçadas podem 
prejudicar algum membro do grupo, e, nesta hipótese, se os 
resultados que vierem a ser obtidos são tão importantes para 
prejudicar sua aquisição com esses riscos.(GIL, 2008, p.103) 

 

 De tal modo, Gil (2008, p.103) vislumbra que dentro desta modalidade 

de observação, relacionada as demais, esta apresenta vantagens e 

desvantagens. Entre as vantagens, destacam-se:  a)facilidade no acesso aos 

dados sobre as situações habituais em que os membros das comunidades se 

encontram envolvidos; b) a possibilidade do acesso aos dados que a 

comunidade ou grupo considera domínio privado; c)captação as palavras de 

esclarecimento que irão acompanhar o comportamento dos observados. 

 Já em relação as desvantagens, o autor supracitado refere-se que estas, 

em especial, tratam de restrições determinada pela assunção de papéis pelo 

pesquisador, e este pode ter sua observação restrita a um retrato da população 

pesquisada. 

Os sujeitos que participaram da pesquisa foram 15 alunos surdos de 

ambos os sexos, maiores de 18 anos, estudantes do ensino médio da 

instituição citada anteriormente. 

 
3.3 - Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos os sujeitos menores de 18 anos,  que nunca passaram 

por situações de atendimento hospitalar e sem nenhuma patologia associada. 

 
3.4 -  Instrumentos para coleta de dados 

  

Foi desenvolvido um trabalho de campo em que se teve a possibilidade 

de ter acesso ao local, no qual foi desenvolvida  a pesquisa. Para tal tipo de 

estudo, Minayo (2004, p.105) afirma que o trabalho de campo constitui-se 

numa etapa essencial da pesquisa qualitativa, que não poderia ser pensada 

sem ele, pois trazem os sujeitos para o laboratório do pesquisador, mantém 



 

 

com eles uma relação estruturada. A autora ainda afirma que neste tipo de 

estudo, a interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados é essencial; 

assim sendo, sua preocupação é de que ‘todo o corpo e sangue da vida real 

componham o esqueleto das construções abstratas’. 

  Com isso, Batista e Cunha (2007,p.177) apontam que os métodos mais 

utilizados na coleta de dados em estudo de usuários, estão relacionados com o 

tipo de abordagem qualitativa ou quantitativa e com isso,  os questionários são 

utilizados em estudos quantitativos (que podem ter questões abertas, as quais 

colherão dados qualitativos) e entrevistas e observações em estudos 

qualitativos. 

A fase da coleta de dados foi realizada em dois momentos ou etapas 

distintas: 

• Uma etapa de observação participante durante as atividades que se 

desenvolvem no local; 

• E outra etapa onde se realizou entrevistas semi-estruturadas. 

 

A observação participante como um processo pelo qual  o pesquisador 

se coloca como observador de uma situação social, conforme afirma  Minayo et 

al (2007, p.70),  apresenta como finalidade,  a realização de uma investigação 

científica, ficando o observador em relação direta com seus interlocutores no 

espaço social da pesquisa, na medida em que participa da vida social destes, 

de seu cenário cultural, porém, com a finalidade de colher dados e 

compreender  contexto da pesquisa e com isso, pode-se concluir que o 

observador faz parte do contexto sob sua observação e, sem dúvida, modifica 

esse contexto, pois interfere nele e assim como é modificado pessoalmente. 

 Anteriormente, a autora supracitada (2004, p.107) afirma que a 

entrevista é a tomada no sentido amplo de comunicação verbal, e no seu 

sentido restrito de coleta de informações sobre determinado tema científico, 

sendo a técnica mais utilizada em trabalhos de campo. A autora ainda afirma 

(p.109), que o que torna a entrevista, instrumento privilegiado de coleta de 

informações para as ciências sociais é a possibilidade de a fala ser reveladora 

de condições estruturais, de sistema de valores, normas e símbolos e ao 

mesmo tempo ter a importância de transmitir através de um interlocutor, as 



 

 

representações de determinados grupo, condições históricas, sócio-

econômicas e culturais específicas.  

 Em relação ao que tipo de entrevista que foi empregada para a coleta de 

dados, Minayo (1999, p.121), considera que suas qualidades consistem em 

enumerar de forma mais abrangente possível as questões onde o pesquisador 

abordou no campo, a partir de suas hipóteses ou pressupostos, advindos, 

obviamente, da definição do objeto de investigação. 

 Contou-se com a ajuda do intérprete para a realização da coleta de 

dados, apenas nos momentos das entrevistas,  visto que este foi utilizado como 

intermediário entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa, pois este (o 

pesquisador), não apresentava fluência na linguagem utilizada pelos 

participantes deste estudo. 

Garcia (2010, p.225) relata que importância e legitimidade do trabalho do 

intérprete da linguagem brasileira de sinais (LIBRAS) ainda encontra- se em 

processo de construção, e que tal ofício é ainda muito recente.  O intérprete 

tem o papel de orientar como também interpretar a comunicação entre os 

surdos e ouvintes e de fazer uso da comunicação multimodal, ou seja, de modo 

verbal e não-verbal; este último do ouvinte para com o surdo e verbal no 

sentido de traduzir o que o surdo disse, enfim, servir de intermediário nesta 

relação.  

 
3.5 -  Estratégia para análise dos dados 

 

A coleta dos dados no período de observação participante e nas 

entrevistas que subsidiaram as análises necessárias que, por sua vez, foram 

confrontadas com a bibliografia específica sobre a temática tomada para 

estudo: a relação profissional de saúde e paciente surdo no que tange aos 

aspectos da dificuldade de comunicação bem como a relação que se 

estabelece entre esses agentes dentro do contexto de assistência e promoção 

da saúde. Realizou-se ainda, a associação das respostas dos sujeitos que 

apresentavam semelhanças temáticas e confluência de sentidos, conceitos e 

explicações buscando a construção de categorias de análise. 



 

 

Após a realização da coleta de dados foi realizada a análise temática 

das respostas obtidas, que para Minayo (2008, p.315), a noção de tema está 

ligada a afirmação a respeito de determinado assunto. Para a autora, fazer a 

análise temática consiste na descoberta de núcleos do sentido que compões 

um processo comunicativo, que, cuja presença ou freqüência tenham algum 

significado para o objeto analítico visado. 

 

3.6 –Comitê de Ética e Pesquisa 

 

Foi solicitada autorização ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense e as 

autorizações dos participantes da pesquisa segundo o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1), de acordo com o teor das 

Resoluções nº 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde. 

Para preservar as identidades dos sujeitos da pesquisa, foram adotados 

nomes fictícios, atribuídos de acordo com o sexo do participante; nomes estes, 

totalmente diferente dos reais, para cada entrevista respondida por aqueles 

que optaram em participar do estudo, de forma voluntária. 

Este trabalho obteve aprovação do comitê supracitado, no dia 03 de 

junho de 2011, e apresenta o nº 121/11. CAAE: 0126.0.258.258-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV – A vivência do pesquisador: da 

teoria a prática 

 

 

“Você nunca sabe que resultados virão da sua 
ação. Mas se você não fizer nada,  
não existirão resultados”. 

    Mahatma Gandhi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV – A VIVÊNCIA DO PESQUISADOR: DA TEORIA À PRÁTICA. 

4.1 – Observações do pesquisador sobre o campo de pesquisa – Diário de 

campo 

4.1.1 – Aspectos gerais da população estudada 

Cada turma da instituição possui aproximadamente 15 alunos e das 

turmas presentes no local, nos dias da pesquisa, 2 destas foram entrevistadas: 

1º e 3º ano do ensino médio 

 

Turmas do curso noturno – 
Ensino Médio 

1º ano 2º ano 3º ano 

Quantitativo de entrevistados 9 alunos          ____ 4 alunos 

 

Fonte: Trabalho de Conclusão de Curso : O paciente surdo e suas vivências no sistema de 

saúde: uma interface com a enfermagem.Autor: Vitor Machado Cavagna. 2011  

 

 O horário da coleta de dados aconteceu após as 18 horas, devido a 

orientação da chefia de pesquisas da instituição, e neste horário, haviam 

alunos de outros horários, sendo estes abordados sobre a participação no 

estudo, também com a ajuda de um intérprete, e estes quiseram contribuir para 

a realização deste trabalho. 

 

 

Fonte: Trabalho de Conclusão de Curso : O paciente surdo e suas vivências no sistema de 

saúde: uma interface com a enfermagem.Autor: Vitor Machado Cavagna. 2011  

 

 

Alunos do Ensino Médio, do 
curso diurno, presentes no 

horário da entrevista 

3º ano  

Quantitativo de entrevistados 2 alunos 



 

 

Apenas em um segundo momento, a turma de 2º ano do ensino médio  

foi requisitada, em que nesta, foram realizadas observações acerca de como 

seria uma aula numa classe de alunos surdos, e nesta classe, haviam 13 

alunos presentes. 

Dentro deste contexto, consegue-se entender as características de tal 

população e suas peculiaridades, visto que dentro da instituição juntamente 

com outros surdos e com ouvintes que apresentam conhecimento prático da 

linguagem utilizada por eles, os alunos conseguem se integrar de maneira 

satisfatória, segundo o que foi observado pelo pesquisador. 

 

Diário de Campo  

1º dia – 05 de setembro de 2011. 

 A minha ida neste primeiro dia, ao campo de coleta de dados foi com 

muita expectativa. No mesmo ônibus em que eu fui até o Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES), em Laranjeiras, quase chegando lá, localizo 

dentro deste, um grupo de 4 pessoas surdas, que estavam indo para o mesmo 

local que eu. Consegui distinguir que este grupo era de surdos, pois todos 

falavam através do uso da Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) e também 

vestiam o uniforme da escola.  

 Cheguei até o local, e neste, fui recebido pela coordenadora do serviço 

noturno e um pouco antes, estive no corredor do mesmo andar da sala da 

coordenação, encontravam-se alguns alunos, na maioria jovens do sexo 

masculino, gesticulando pouco, comunicando-se de  forma tranqüila. Um 

destes alunos, sendo que este era um pouco oralizado, veio ao meu encontro, 

perguntando se a sala a qual eu estava na porta encontrava-se vazia, e de 

certa forma, consegui responder que sim. 

 Depois disso, já na sala da chefia do serviço noturno, vivenciei uma 

situação em que a mãe de uma aluna procurou a coordenadora do serviço 

noturno e relatou que sua filha perdeu os óculos e que com isso, a mesma 

embarcou no ônibus errado e foi parar em Botafogo, um bairro que é 

totalmente distante de sua residência; e por apresentar baixa visão, ela (a filha) 



 

 

tem chegado muito tarde em casa. Com isso, a coordenadora do serviço irá 

agendar a consulta com o oftalmologista e que irá mandar um intérprete 

juntamente com a aluna ao médico. 

 A mãe relatou que utilizou dois cartões de telefone público para tentar 

marcar a consulta e não obteve sucesso. Ela (a mãe), também relatou que a 

filha tem se mostrado muito triste em relação a tudo isso que está acontecendo 

com ela, e a coordenadora disse que iria marcar uma consulta com o psicólogo 

que trabalha na instituição.  

 Me  pareceu que a mãe sabia libras, pois a vi sinalizando para a filha; a 

coordenadora do serviço noturno explicou para a mãe que, infelizmente, a 

instituição já não tem verba para mandar confeccionar os óculos para a filha, e 

que com isso, a mãe teria que mandar fazer por conta própria..  

 Como estas duas pessoas moram longe da instituição, a coordenadora 

encaminhou a aluna para o refeitório para que ela pudesse participar do jantar 

e pediu para que a mãe aguardasse na sala das mães, que existe na 

instituição, e que depois que os demais alunos voltassem para as salas de 

aula, ela(a mãe) seria encaminhada para jantar também. Passou-se uns 15 

minutos e que fiquei esperando no corredor, até que chegasse uma intérprete, 

para que assim, eu fosse encaminhado a 1ª sala em que tive contato com os 

alunos.  

 Na 1ª sala, quatro alunos do 3º ano do ensino médio quiseram participar 

da entrevista. E então, estas entrevistas foram iniciadas, o quantitativo eram 2 

mulheres e 2 homens. Três destas pessoas eram jovens, uma mulher de 20 

anos , que está grávida do 1ºfilho, porém, não é casada. A outra mulher era 

uma senhora de 53 anos, a qual demonstrou receptividade com a entrevista. 

 Após estas entrevistas, voltei a sala da coordenação e esta me apontou 

para um dos inspetores da instituição e me acompanhar até o refeitório. Lá, 

encontravam-se boa parte dos estudantes que frequentavam a escola naquele 

horário. Não foi possível estar com todos os alunos daquele horário, pois a 

instituição encontrava-se com alguns professores em greve, e os demais que 



 

 

não aderiram ao movimento é que estavam ministrando aulas apenas as 

segundas-feiras.  

 Entrei no refeitório, e o inspetor citado anteriormente, me indicou um 

lugar para me acomodar, em meio aos alunos e logo me ofereceu um copo de 

suco que também estava sendo servido aos alunos. Neste local, no qual me 

acomodei, tinha a presença de uma  outra inspetora, a qual mostrou-se muito 

receptiva, e com isso, começou a me fazer algumas perguntas em relação a 

minha pesquisa. Expliquei de maneira geral como era; ela viu  ainda que eu 

estava com o roteiro de entrevista em mãos e assim, pediu para ler. Depois 

que leu, pediu-me desculpas para fazer uma observação acerca do título, ela 

me questionou sobre a diferença deficiência auditiva e surdez, e antes mesmo 

que eu respondesse, ela me esclareceu que dentro do INES,os alunos se 

apresentam como surdos e não como deficientes auditivos, pois, como a 

maioria deles nunca teve a percepção sonora, eles não sentem falta da 

audição.Ela me explicou também que por definição, deficiência é uma coisa 

incompleta, que a pessoa perdeu e com isso sente falta; porém, como a 

maioria deles nunca ouviu, não teria o porque deles se considerarem 

deficientes. Ela disse ainda que no INES existem deficientes auditivos, porém, 

estes são a minoria.  

 Conversando com essa inspetora, perguntei a ela se os funcionários da 

instituição eram surdos ou ouvintes, ela me disse que a maioria era ouvinte e 

que estão aprendendo libras para poder se comunicar com os alunos. Ela me 

disse também que há funcionários surdos no local, e deu exemplo de alguns 

monitores que são surdos, devido a maior interação com os alunos. Estes 

monitores caracterizam-se de forma de intermediar a comunicação entre os 

alunos e alguns professores que ainda não tem domínio da linguagem de 

sinais. 

 Após toda esta explicação, ela me apresentou a dois estudantes, um 

deles era o presidente do grêmio estudantil e outro me pareceu que também 

tinha algum cargo no grêmio; ela perguntou para eles se gostariam de 

participar da minha pesquisa, eles concordaram na mesma hora. 



 

 

 O outro inspetor chegou e me encaminhou a sede do grêmio, e antes de 

chegar no local, passei por um grupo que estava assistindo tevê no pátio e 

pude reparar que a programação era legendada, para que eles pudessem 

acompanhar o que estivesse passando na televisão. Chegando a sede do 

grêmio, o inspetor me deixou na porta do local e foi chamar a intérprete; neste 

tempo, o presidente do grêmio me convidou para entrar e me indicou uma 

cadeira para sentar. Fiquei esperando a intérprete chegar , por volta de uns 5 

minutos. Neste tempo, tentei observar o que eles faziam no computador; eles 

estavam preparando uma espécie de folder para ser distribuído aos demais 

alunos, me  pareceu ser uma convocação para assembléia ou algo parecido. 

 Após isso, a intérprete chega e demos prosseguimento as entrevistas; 

porém, antes de começar, pedi para ela sinalizar que eu gostaria de pedir 

desculpas pela escrita da expressão “deficiente auditivo” no termo de 

consentimento livre e esclarecido, pois não sabia que para eles, serem 

chamados de deficientes seria uma forma perjorativa de designá-los. 

Em seguida, o líder do grêmio estudantil sinalizou para a intérprete 

pedindo que eu lesse o termo de consentimento livre e esclarecido, para que 

ela interpretasse para ele e seu amigo de corporação, para que ambos 

pudessem ter o total entendimento do que estava escrito. Após a leitura, tanto 

ele como seu amigo aceitaram participar da pesquisa. Com isso, foram 

realizadas mais 2 entrevistas.  

No meio da 2ª entrevista, a coordenadora chegou, pois ela tinha 

conseguido que a turma do 2º ano do ensino médio ficasse para participar da 

entrevista, porém, como eu acabei ficando no grêmio para entrevistar 2 de seus 

integrantes, acabei esquecendo de subir para o andar das salas da aula. Ela 

me perguntou se poderia liberar a turma, pois eles estavam inquietos para ir 

embora, e eu disse que sim e também pedi desculpas, pois acabei me 

esquecendo dos demais alunos.  

A entrevista teve continuidade até a sua conclusão. Logo em seguida, a 

intérprete me acompanhou até a sala da coordenação. Antes de falar com a 

coordenadora, encontrei com o inspetor que me acompanhou até o refeitório na 



 

 

hora do jantar dos alunos, comentei com ele acerca de um livro que a diretora 

da escola escreveu sobre a história da instituição, informação esta que me foi 

passada pela inspetora que estava no refeitório junto comigo, e prontamente 

ele cedeu o livro. Após isso, falei com a coordenadora que tinha encerrado 

aquele dia com 6 entrevistas e que voltaria na semana seguinte. 

 

Diário de campo 

2º dia – 12 de setembro de 2011. 

 Cheguei na instituição e me direcionei a sala da coordenadora do 

serviço noturno. Chegando lá, ela já foi logo me levando a sala do 1º ano do 

ensino médio. Dentro da sala, ela me apresentou aos alunos, explicou-lhes 

acerca do meu trabalho e disse também que seria bom que eu aprendesse a 

libras, pois, como estou fazendo um trabalho sobre o INES, e que depois de 

me formar, eu poderia atender algum surdo, sem problema para me comunicar 

com este. 

 Ela ficou “instigando” os alunos para que fizessem-me, de certa forma, 

tentar entender algumas coisas sem a ajuda do intérprete, porém, os alunos 

não fizeram isso. Minutos depois, o intérprete chegou, sendo este, outro em 

relação a semana anterior.  

 No momento em que cheguei na sala, haviam 9 alunos e todos, para 

minha sorte, quiseram participar de entrevista. Antes de começar a entrevista, 

fiz a leitura do termo de consentimento livre e esclarecido e pedi para que o 

intérprete o traduzisse para os alunos. Durante este tempo, chegaram mais 

dois alunos e estes também queriam participar, mas o nº de cópias de termo de 

consentimento já tinha esgotado. 

 

Diário de campo  

3º dia – 19 de setembro de 2011. 



 

 

 Neste dia fui ao INES apenas para observação, pois encerrei as 

entrevistas na semana passada. Cheguei ao local um pouco mais cedo, para 

que eu pudesse realizar uma observação mais ampla.  

Pelo que eu pude perceber, os alunos chegavam sozinhos, vêm 

caminhando até o prédio, visto que não tem ponto de ônibus que os deixassem 

em frente a escola.  Ao chegarem, os alunos se agrupam no pátio para 

conversar. Há conversas  super empolgadas, inclusive entre os alunos e os 

seguranças da instituição, visto que estes são ouvintes e também sabem se 

comunicar em libras.  

No horário que cheguei, era horário de saída dos alunos do turno da 

tarde; haviam muitos responsáveis esperando pelos alunos, a grande maioria 

mulheres a espera dos alunos; ao que me parece, deveriam ser mães 

esperando pelos filhos.  Um fato que me chamou a atenção, foram 2 alunos 

com problema de locomoção, um utilizava muletas e o outro, era claudicante.  

Vejo alguns dos participantes da pesquisa, chegando na escola, um 

deles falou comigo e até que consegui sinalizar um “oi”. Muitas pessoas param 

no portão de entrada da escola, alguns aparentavam ser professores, e estes 

ficavam conversando com os alunos.  

Me sinto em um outro país. Eu consigo entender apenas palavras soltas 

em meio a tanta conversa. Engraçado que neste contexto, só ouço o som dos 

carros e mais nada. Se fosse numa escola de ouvintes, haveria o barulho das 

vozes competindo com os carros, porém, há apenas o som externo. Ainda não 

consigo me habituar com tantas expressões faciais; para cada palavra é feita 

uma expressão diferente.  

Alguns alunos vão chegando sozinhos e vão se juntando aos pequenos 

grupos anteriormente formados. Tudo é praticamente igual a uma escola de 

alunos ouvintes, a única diferença é que eles são surdos.  

Me sinto estranho quando chega um deles perto de mim, pois não 

consigo me comunicar com eles, me dá uma sensação de incapacidade. 

Percebi que os alunos são muito desconfiados. Alguns me olham “meio torto”, 



 

 

outros não expressam nada e os que já me viram nas outras vezes que estive 

aqui na instituição, até falam comigo, legal né?  

Um grupo de meninas que passam pela rua, mexe com um grupo de 

garotos da escola. Elas soletram/sinalizam algumas coisas para eles, só que 

como eu não entendo nada, fiquei meio perdido no assunto, porém, pelo jeito 

que eles ficaram “alvoroçados”, não me pareceu ser coisa ruim.  

Depois disso, fui para a sala da coordenação do turno da noite, e 

novamente encontrei com a coordenadora, a que sempre me acolheu muito 

bem. Fui encaminhado por ela a uma turma de 2º ano do ensino médio, em 

que antes, ela conversou com o professor, perguntando a ele se haveria algum 

incômodo se eu assistisse a sua aula e ele, prontamente, disse que não via 

problema algum da minha presença na sala, e que eu poderia ficar a vontade. 

Lembro também que este professor é ouvinte, e que se comunicava através da 

libras. Conversando com ele, ele me disse que é formado pela UFF, cursou 

geografia.  

Entrei na sala, vi que esta é muito bem estruturada, haviam carteiras e 

cadeiras para os alunos e uma mesa grande e uma cadeira para o professor. 

Na sala também havia um monitor de televisão de 42 polegadas, fixado na 

parede e ainda um quadro branco. O professor ligou um notebook, que vi que 

também era da instituição, pois tinha uma pequena placa, sinalizando que era 

patrimônio federal. Também pude perceber que cada sala de aula da instituição 

é designada para uma disciplina diferente, pois, haviam placas com o nome 

das disciplinas em cada porta e entrando na sala, vi que haviam muitos mapas 

dentro da sala, ou seja, todas as aulas de geografia são dadas nessa sala. 

Acredito que, quando há a possibilidade de ter a mesma disciplina com 

professores diferentes em que as aulas acontecem simultaneamente, os 

professores dividem os materiais de apoio. 

A coordenadora, antes de me apresentar aos alunos, pediu a atenção 

deles, pois, eles estavam distraídos. O meio dela chamar a atenção deles foi 

bem peculiar, ela deu duas pisadas bem fortes no chão, de modo que eles 

sentissem, acredito eu. Após as apresentações feitas por ela, o professor 



 

 

também fez questão de me apresentar. Nesta apresentação, constatei que ele 

não era fluente na libras, visto que ele estava soletrando a palavra enfermagem 

para os alunos, e fui que sinalizei para ele a palavra enfermagem, e apesar do 

professor não ter a fluência da linguagem utilizada pelos alunos,ele conseguia 

se comunicar bem. Momentos depois, chegou uma intérprete para auxiliar o 

professor em algumas dificuldades. Ela (a intérprete) é surda, porém me 

pareceu que ela é oralizada, pois entendia tudo o que o professor dizia, ou 

então, se utilizava do recurso de leitura labial.  

O professor me explica que o ensino de surdos tem que se dar de 

maneira específica: ele escreve tudo no quadro, espera os alunos anotarem 

tudo para depois explicar o conteúdo, pois se não o fizer deste jeito, eles não 

irão compreender. Alguns sinais que o professor não sabe, os alunos ensinam, 

só quando ele não entende o que os alunos dizem, ele recorre a intérprete. 

Vi que um dos alunos é gari da Comlurb ( Companhia de Limpeza 

Urbana do Rio de Janeiro), pois ele estava com parte do uniforme de trabalho.  

O tema da aula ministrada foi sobre clima e vegetação, foi de certa 

forma engraçado, ver que uma aula de tema tão amplo é explicado de maneira 

tão diferente para que os alunos surdos entendam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 – Análise e interpretação dos resultados 

4.2.1 – Perfil dos participantes 

 No quadro abaixo, encontram-se caracterizados, todos os participantes 

da pesquisa, de acordo com os itens respondidos no roteiro de entrevista. 

Ressalta-se que os nomes apresentados abaixo, são meramente fictícios, e 

estes foram atribuídos de acordo com o sexo do participante. 

Nome Idade Sexo Escolaridade Profissão Estado 

Civil 

Maria 20 F Ensino Médio 

Incompleto 

Rotulagem Solteira 

Joana 53 F Ensino Médio 

Incompleto 

Do lar Casada 

José 27 M Ensino Médio 

Incompleto 

Desempregado Solteiro 

Ana 22 F Ensino Médio 

Incompleto 

Desempregada Solteira 

Mário 20 M Ensino Médio 

Incompleto 

Estudante Solteiro 

Carlos 25 M Ensino Médio 

Incompleto 

Estudante Solteiro 

Joaquim 23 M Ensino Médio 

Incompleto 

Aux. 

Administrativo 

Casado 

João 24 M Ensino Médio 

Incompleto 

Estoquista Solteiro 

Francisca 35 F Ensino Médio 

Incompleto 

Aux. Operacional Solteira 

Pedro 28 M Ensino Médio 

Incompleto 

Aux. de serviços 

gerais 

Solteiro 

Manuel 22 M Ens.Méd.Incom Estoquista Solteiro 



 

 

  Fonte: Trabalho de Conclusão de Curso : O paciente surdo e suas vivências no sistema 

  de saúde: uma interface com a enfermagem.Autor: Vitor Machado Cavagna. 2011  

 

 

O quadro acima resume as variáveis que foram encontradas junto as 15 

pessoas entrevistadas, todas integrantes do INES, cursando o ensino médio. 

Na tentativa de resguardar a identidade dos sujeitos, bem como atender e 

obedecer os preceitos éticos e legais no que tange as pesquisas envolvendo 

seres humanos, foram utilizados nomes meramente fictícios. O quadro acima, 

juntamente com a análise dos dados colhidos, geraram resultados, que serão 

descritos no decorrer desse tópico. 

A média da faixa etária encontrada foi de 24,2 anos, excetuando-se dois 

sujeitos do estudo. 

Encontramos também, um grupo relativamente homogêneo, no que diz 

respeito às diferenças entre sexo: 40% representam sujeitos do sexo feminino 

e o restante (60%) representantes do sexo masculino. 

Análise e discussão dos resultados 

Sobre o grau de escolaridade, obtém-se uma amostra de 100% de 

sujeitos com ensino médio incompleto, o que se justifica por ser ter como 

campo de pesquisa uma instituição educacional para surdos, de nível médio. 

Nome Idade Sexo Escolaridade Profissão Estado 

Civil 

 

Elis 

 

44 

 

F 

 

Ensino Médio 

Incompleto 

 

Atendente 

 

Casada 

Renato 22 M Ensino Médio 

Incompleto 

Aux. 

Administrativo 

Solteiro 

Benta 25 F Ensino Médio 

Incompleto 

Operadora em 

fábrica de pneus 

Solteira 

Arthur 22 M Ensino Médio 

Incompleto 

Desempregado Solteiro 



 

 

Interessante notar que, a maioria dos entrevistados possuem ou 

exercem atividades profissionais. A limitação auditiva não tem se tornado 

entrave para inserção e permanência no mercado de trabalho, mesmo porque 

também estão amparados por lei que estabelecem a obrigatoriedade de 

empresas privadas e públicas de reservarem um quantitativo de vagas para 

essa parcela da população. Para Araújo e Ferraz (2010, p.8847), o trabalho 

não constitui mera forma de sobrevivência e a sua importância irá ultrapassar 

as questões de ordem prática e contribui para a dignidade humana.  

Já para Ribeiro e Carneiro (2009, p.556) a estratégia adotada por 

diversas empresas, consiste na tentativa de justificar descumprimento da lei de 

cotas (Decreto Lei nº 3298/99), sob o argumento de que suas atividades são 

caracterizadas por elevado grau de risco e periculosidade, o que tornaria não 

recomendável a contratação de pessoas com deficiência. 

A maioria dos entrevistados (80%) declararam-se solteiros, 

possivelmente pela média da faixa etária em que se encontram e também por 

pesquisas que apontam que o matrimônio tem ocorrido no Brasil em idades 

mais avançadas. O padrão de idade de homens e mulheres disponíveis para o 

mercado matrimonial, segundo afirma Oliveira (2010, p.61) reflete as chances 

relativas de casamento e recasamento de cada um dos gêneros. Relacionado a 

isso, Comin e Santos (2009, p.431) relatam que o relacionamento conjugal está 

associado a saúde e qualidade de vida, principalmente nos anos de maturidade 

e velhice, porém o fato de um casamento durar não necessariamente signifique 

que a união traga satisfação para os cônjuges. 

    Realizadas as entrevistas, estas foram transcritas e após sucessiva 

leitura das mesmas, foram agrupadas conforme temas emergentes assim 

constituídos. 

 

 

 

 



 

 

4.2.2 – Categorização temática 

1) Comunicação em si – situação de atendimento em instituições de 
saúde.  

 Quando os participantes foram questionados a cerca da vivência nas 

instituições de saúde, emergiram as seguintes falas:  

 Maria : “ Eu sempre vou com minha mãe ao médico, eu nunca fui sozinha, eu 

falo pra ela e ela fala pro médico  o que aconteceu”.   

 Joana: “ Sempre levo meu filho como intérprete [...] eu me sinto solitária, 

parece que o atendimento não é direcionado a mim”. 

José: “ Eu sempre vou com meus avós, se eu vou sozinho é bem difícil, eu não 

tenho com quem me comunicar e sem eles é bem difícil”. 

Ana: “ Eu estava com muita dor na coluna e fui ao médico e acredito que não 

tenham me entendido”. 

Mário : “ Eu consegui me comunicar, porque eu domino a escrita [...] 

Geralmente quando eu tenho mais dificuldade, eu uso um intermediário, que é 

a minha mãe ou então eu uso intérprete”. 

Carlos : “ Eu tinha que chamar intérprete, porque nesse caso, eu não tinha 

ninguém da família e se eu fosse sozinho, a doença não era realmente tratada, 

porque eles não entendiam o que eu sentia de fato, as vezes eu entendi o que 

ele tava me falando mas ele não chegava ao meu objetivo”. 

Joaquim : “ ... Então eu fui ao hospital, eu não tenho uma boa língua 

portuguesa, eu não tenho uma boa escrita; aí o meu avô também não sabe 

nada, também surdo, aí o médico meio chateado, começou a fazer tudo de 

qualquer jeito, deu o parecer dele, me mandou pro raio x e me mandou pra 

casa”. 

João : “ Eu tive febre e estava com uma mancha no meu corpo e fui procurar 

tratamento e tudo, eu fui no hospital e não sabia me comunicar com o doutor ”. 



 

 

Francisca : “Eu já cheguei num hospital, ninguém teve nenhum tipo de 

relacionamento comigo. A minha irmã foi junto comigo, aí ela sabe sinalizar e 

eu sou um pouco oralizada”. 

Pedro : “eu passo, eu mostro o que tá acontecendo comigo, eu passo pro 

papel, aí o doutor consegue entender o que está acontecendo comigo”. 

Manuel : “ Quando tem algum problema sério comigo, eu chamo intérprete; 

quando é uma coisa mais básica, eu não vou pro hospital não”. 

Elis : “Eu cheguei na unidade médica com meu marido [...] eu tinha que ter 

alguém pra me comunicar com o doutor, só que este não deixou que meu 

marido entrasse comigo, então eu peguei e fui embora”. 

Renato : “Eu chamo minha mãe, explico minha situação, meu problema de 

saúde, minha mãe se comunica com o doutor, aí ele pega e me examina” . 

Benta : “Eu vou sozinha, tento fazer uma boa escrita, eu passo pro doutor e 

explico minha situação, mas a letra dele é muito complicada, então eu não 

entendo e é por isso que eu fico com dúvida. É muito difícil, não é nada fácil, 

não tem comunicação”. 

Artur : “Eu cheguei no hospital junto com a minha mãe; quando fui ser 

atendido,disseram que eu tinha que ir sozinho”. 

 

 As dificuldades apresentadas nas respostas dos participantes,quanto a 

vivência de utilização dos serviços e saúde fazem-nos refletir acerca da 

necessidade de capacitação dos profissionais da equipe de saúde, visto que, 

com a grande maioria dos casos, fizeram-se a menção da presença de um 

acompanhante nas situações de atendimento em saúde. As barreiras de 

comunicação que se instauram entre o usuário dos serviços de saúde e o 

profissional justifica a necessidade de um acompanhante. É retratado que, 

apenas com a presença de um intermediário o atendimento deu-se de maneira 

mais completa. Sendo a saúde um direito fundamental do ser humano, direito 

este assegurado na lei 8080/90, cabe ao profissional de saúde, capacitar-se 
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para promover a saúde de toda a população, não excluindo este grupo 

específico, pois, conforme é afirmado no parágrafo 1 da lei supracitada, é dever 

do Estado garantir a saúde da população, porém, a garantia de um 

atendimento completo para esta parcela da população, deve resultar de nossa 

capacitação para melhor atendê-los, sendo esta, através da aprendizagem da 

linguagem brasileira de sinais (LIBRAS).  

 Há muitas barreiras no atendimento ao paciente surdo, conforme 

afirmam Chaveiro, Barbosa e Porto (2008, p.581), entre as quais podemos 

destacar as dificuldades lingüísticas , falta de confiança do paciente em relação 

ao profissional ouvinte, pois muitas vezes, o surdo é comparado  com 

deficientes mentais. Os autores ainda retratam que o encontro com o paciente 

surdo pode ser esporádico, porém, o desafio dos profissionais de saúde pode ir 

além dos serviços especializados e que as barreiras acima apresentadas 

podem colocar em risco a assistência prestada. 

 A utilização da escrita também apresentou-se como um recurso 

facilitador para a interação profissional-paciente, porém, é válido fazer menção 

que em muitos dos casos, os participantes do estudo relataram não entender a 

grafia dos profissionais, pelos mais diversos motivos, mas, o que foi mais 

apresentado é a dificuldade dos próprios participantes em relação a língua 

portuguesa, visto que eles são alfabetizados primeiramente em libras e têm a 

língua portuguesa como aprendizado secundário. 

O intérprete de libras também aparece como intermediário, porém, este 

apenas é requisitado quando não se tem a possibilidade de ter uma pessoa da 

família presente a situação de atendimento no sistema de saúde. Faz-se 

necessário lembrar que os participantes se sentem excluídos nos 

atendimentos, visto que os profissionais não têm nenhum tipo de interação com 

eles, só se comunicam com o intermediário e acabam esquecendo que o 

verdadeiro foco do atendimento é o paciente surdo e o que ele traz. Quando 

acontecem situações em que não se fazem presentes intérpretes ou qualquer 

tipo de intermediário no atendimento ao paciente surdo, tal acontecimento dá-

se de maneira superficial, visto que as dificuldades apresentadas pelo paciente 



 

 

são tamanhas, como a falta de compreensão da grafia e dificuldades com a 

língua portuguesa.  

 

2) Estratégias utilizadas  para a comunicação com o profissional de saúde 

 Dentre os recursos utilizados para a interação com o profissional de 

saúde, surgiram os seguintes depoimentos: 

 

Maria : “ A minha mãe sempre está comigo, com isso,ela serve de estratégia. 

Eu sempre utilizo minha mãe para me comunicar”. 

Joana: “Todas as vezes que eu vou ao médico, eu sempre vou com o meu filho 

e o médico conversa com ele e o meu filho passa pra mim”. 

José: “Gestos e mímicas são as estratégias utilizadas”. 

Ana : “Escrita e leitura labial. Sempre gera um pouco de confusão, a 

comunicação não é perfeita”. 

Mário : “Usar a fala  bem lenta para que eu consiga entender, geralmente é 

isso”. 

Carlos: “ As estratégias nunca partem deles, sempre partem de mim, e neste 

caso é a escrita”. 

Joaquim : “Ele começou a escrever na folha, eu com o português tenho um 

pouco de dificuldade [...] Ele tava escrevendo uma coisa que eu não tava 

entendendo. A comunicação foi muito pouca comigo”. 

João : “Não teve comunicação comigo, toda vez conversa com minha irmã e 

ela passava pra eles”. 

Francisca : “ Eu sempre uso minha irmã como canal de comunicação com 

eles”. 



 

 

Pedro  : “Nada, não faziam nada, ficavam quietos, faziam umas mímicas e 

davam o diagnóstico”. 

Manuel : “É difícil, porque eles falam, falam, falam, escrevem no papel, só que 

a gente não conhece português direito”. 

Elis : “ ... o médico explica pra quem estiver comigo e esta pessoa interpreta 

pra mim”. 

Renato : “ Através de mímica,só! ” 

Benta :  “Não conseguem se comunicar comigo, tentam falar, escrevem e eu 

não entendo nada. Ele é profissional, eu sei, mas a letra dele é muito difícil de 

ser entendida”. 

Artur :  “ Ele escrevia, escrevia, escrevia e eu não entendia nada. Eu pedia : 

Explica doutor, explica. Eu não entendi e fui pra casa, não adiantou eu ter ido 

lá”. 

 

 Com o intuito de reduzir as dificuldades de comunicação, os 

participantes, em sua maioria, fazem menção de um intermediário como 

estratégia de facilitação neste processo; porém, não descartam a escrita, em 

que nesta, apresentam dificuldade de entendimento, devido a dois fatores: a 

grafia dos profissionais, como também a própria língua portuguesa.  A 

utilização de gestos, mímicas, leitura labial e a fala lenta também foram 

mencionados em alguns casos, porém, estes são apresentados como meios 

que em algumas vezes podem não proporcionar o entendimento esperado.  
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A falta de iniciativa profissional para a interação com o paciente surdo é 

bem evidente, pois na maioria dos casos apresentados, houveram sempre uma 

estratégia por parte do paciente e não por parte do profissional, o que nos faz 

refletir acerca da necessidade de maior envolvimento quanto a prestação do 

serviço de saúde, e resolutividade quanto aos problemas de saúde 

apresentados. Conforme garantido na lei 10436/2002, em seu capítulo VII, no 

artigo 25, que dita a atenção integral a saúde da pessoa surda ou com 



 

 

deficiência auditiva e que o Sistema Único de Saúde (SUS), deverá prestar 

atendimento a esta parcela da população, nos diversos níveis de complexidade 

e especialidades médicas. Ainda sobre esta lei, em seu parágrafo primeiro, 

também é garantida a assistência a pessoa surda ou deficiente auditiva não 

usuária da Libras, ou seja, qualquer pessoa surda/deficiente auditiva tem direito 

ao atendimento, porém, cabe também aos profissionais terem as ferramentas 

mínimas para cuidar da pessoa portadora de um atendimento diferenciado e 

uma destas ferramentas é o aprender a se comunicar na linguagem de sinais. 

O fato da sociedade ainda conceber a existência de barreiras na 

comunicação, fazem com que Lima, Guedes e Guedes (2010, p.365) relatem 

que tal fato possa ser explicado pelas dificuldades que a população tem em 

enxergar as pessoas com deficiência como pessoas produtivas e por 

acreditarem que elas são inferiores, e por isso, atribuírem a estas, uma 

predisposição negativa, fazendo um julgamento depreciativo as pessoas com 

deficiência. 

 

3) Conhecimento /desconhecimento por parte do profissional de saúde 
sobre a LIBRAS 

 Já em relação ao conhecimento e/ou desconhecimento da Linguagem 

Brasileira de Sinais (LIBRAS),obtiveram-se os seguintes resultados:  

Dos 15 participantes, 14 relataram que os profissionais não 

sabiam/desconheciam a LIBRAS. Apenas 1 relatou que o profissional sabia 

apenas o alfabeto, porém não sabia sinalizar. 

 

A falta de capacitação profissional é demonstrada na maioria dos casos 

apresentados no estudo, e mesmo no único caso em que o profissional sabia 

apenas “soletrar” o alfabeto na linguagem de sinais, o atendimento não se deu 

de forma efetiva, pois tal ação não conseguiu atender as expectativas do 

participante que relatou o caso, como se observa na fala seguinte: “... uma vez 
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eu fui em um ginecologista e este sabia soletrar, não sabia sinalizar; só sabia o 

alfabeto e então eu desisti...” relatado por Elis. 

Existem várias formas de se comunicar, porém, Rosa, Barbosa e 

Bachion (2000, p.24) afirmam que existe a dificuldade dos enfermeiros em 

comunicar-se com pacientes através de meios não verbais. As autoras ainda 

tratam como um desafio, comunicar-se com o paciente surdo, pois , e dentro 

deste encontro (profissional-paciente), podem surgir atribuições fidedignas a 

situação em que o paciente se encontra e o modo de como o profissional pode 

se portar frente a esta.  

 Dentro disso, Pagliuca, Fiúza e Rebouças (2007, p.417), afirmam que os 

profissionais precisam ser eficientes no desempenho do seu papel, 

proporcionando melhoria na relação com este tipo de paciente.  

 

4) Identificando a percepção do paciente em relação ao profissional 

 No que diz respeito a percepção do paciente sobre o atendimento 

profissional,  apresentamos as seguintes falas: 

Maria: “... eu me sinto destratada”. 

Joana : “Parece que não tem nada de concreto, que não é um atendimento, 

não tem nada que me atenda de verdade”. 

José: “... o atendimento não é digno para a pessoa que é surda”. 

Ana: “ Me sinto chateada,pois parece que o atendimento não é direcionado pra 

mim”. 

Mário : “Eu sinto como se toda sociedade excluísse”. 

Carlos : “Eu me sinto discriminado, sinto que o atendimento que deve ser 

prestado a mim, não é prestado”. 

Joaquim: “É muito difícil esse atendimento, é um assunto pesado, é muito difícil 

esse relacionamento”. 



 

 

João: “...tem gente que não tem experiência com a gente, é uma forma 

diferenciada, né? É muito difícil pra gente que é surdo”. 

Francisca : “Os profissionais não dão muito valor, pois toda vez eu tenho que 

chamar minha irmã, e com isso eu fico muito incomodada”. 

Pedro : “Fico meio triste com isso, meio chateado com eles, por não ter essa 

comunicação [...] as pessoas têm que aprender a conviver com os surdos”. 

Manuel: “Eu fico com raiva disso, fico triste, chateado, com raiva”. 

Elis: “ Eu fico chateada, pois o surdo sofre muito”. 

Renato : “Pra mim é normal, só que eu sei que existem pessoas que não 

sabem se comunicar comigo e é difícil, né? É muito importante que se tenha 

essa comunicação com a gente”. 

Benta: “ É um ar de discriminação, as vezes ficam sérios. Com o ouvinte é fácil, 

se fala o que pode e o que não pode, como está a saúde, mas pra gente é 

difícil”. 

Artur : “Fico chateado devido a falta de intérprete e de comunicação com os 

profissionais”. 

 

É notória a opinião dos participantes no que diz respeito a falta de 

comunicação dos profissionais para com eles, em que muitos sentem-se 

destratados, indignados, chateados e muitas vezes discriminados, pois, o 

atendimento não consegue suprir suas necessidades, e com isso, muitos deles 

procuravam as instituições de saúde, apenas nos momentos de extrema 

necessidade, e na maioria destes casos, não tinham atendimento satisfatório.   
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Referindo-se a percepção do paciente acerca do atendimento nos 

serviços de saúde, Garcia, Pereira e Marinho (2010, p.119) relata que este 

expressa seus sentimentos como uma descrição particular de um momento 

vivenciado por ele, considerando que sentimento é o símbolo utilizado para 

descrever a consciência de uma condição de estar a “mercê” dos cuidados dos 



 

 

profissionais, porém, nem sempre estes cuidados suprem suas necessidades, 

fazendo com que gere um sentimento de insatisfação decorrente da atenção 

que não lhe foi devidamente prestada. 

 A insatisfação presente na fala de todos os participantes faz-nos refletir 

acerca da humanização no atendimento em saúde, visto que, com o 

despreparo dos profissionais para a prestação de ações em saúde para esta 

parcela da população, faz com  que haja o descrédito dos pacientes surdos em 

relação aos serviços de saúde, pois, como foi explicitado pelos próprios 

participantes deste estudo, a comunicação entre eles e os profissionais ainda 

não acontece de maneira efetiva, sempre existindo algum tipo de entrave, 

sendo o mais evidente, o despreparo profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

 A percepção do paciente surdo acerca do profissional de saúde ainda é 

feita como este sendo uma pessoa distante, em que não se pode ter a total 

confiança para um atendimento pleno, pois, a falta de comunicação existente 

nesta relação profissional-paciente tem se retratado de maneira complexa. 

 A  humanização do cuidado aos usuários do sistema de saúde deve ser 

idealizada dentro de perspectivas que incluam aqueles que necessitam de 

atendimento especializado, pois, conforme foi demonstrado neste estudo, as 

ações voltadas para o paciente surdo ainda se encontram deficitárias para esta 

parcela da população, devido ao despreparo profissional demonstrado em 

todos os casos.  

 Faz-se necessário oferecer ferramentas mínimas para que os 

profissionais possam atender de maneira mais ampla aos pacientes surdos, 

ferramentas estas que baseiam-se na aprendizagem da linguagem brasileira de 

sinais(LIBRAS), e para que tal ação aconteça, é preciso que se tenha uma 

flexibilização do horário de trabalho dos profissionais para que estes possam 

se qualificar para melhor atenderem estes pacientes, ou seja, os profissionais 

devem se qualificar em relação aos aspectos da comunicação  com o paciente, 

fazendo com que esta seja efetiva e assim possa atender as expectativas que 

este tem em relação aos profissionais.  

  Nota-se que a falta de comunicação ainda se faz muito presente nas 

relações interpessoais dentro da instituições de saúde; e sendo a comunicação 



 

 

também entendida como um dos instrumentos básicos para o exercer da 

enfermagem, mas , se não sabemos nos comunicar de maneira efetiva com o 

nosso paciente,  a eficácia na prestação deste serviço não estará sendo 

completa. Cabe aos profissionais, refletirem acerca das necessidades que os 

pacientes surdos possuem, evitando constrangimentos para estes, fazendo 

com que haja melhor interação nesta relação com esta clientela, pois estes têm 

carências totalmente demonstradas, de acordo com as informações prestadas 

pelos participantes deste estudo.  

 Sabemos que a surdez atinge parte considerável da parcela da 

população mundial, com isso, é necessário que os profissionais tenham uma 

atenção voltada para estes pacientes, porém, no sentido de se capacitarem 

para melhor atendê-los, tentando mudar a concepção de atendimento que foi 

demonstrada por eles. É importante que os profissionais se conscientizem 

acerca deste assunto, sobre as experiências anteriormente vividas pelos 

pacientes surdos, e em cima destas, possam tirar conclusões que venham 

favorecer também a estas pessoas; a falta de capacitação do profissional de 

saúde ainda é preocupante para os pacientes surdos, pois estes acreditam 

numa realidade de desinteresse e discriminação a pessoa surda dentro das 

instituições de saúde.  

 Para se ter a capacitação profissional para o atendimento igualitário aos 

pacientes surdos, faz-se necessário a amplitude do oferecimento disciplina de 

Libras no currículo acadêmico, como também uma propagação acerca desta 

cultura, de sua história e da sua importância em nosso meio, para que as 

pessoas possam se conscientizar sobre as necessidades desta maciça parcela 

populacional. Dentro da capacitação supracitada, também é importante frisar 

que deve haver o interesse do profissional em ampliar o seu conhecimento 

para melhor atender a população.  

 É importante que se tente superar essas falhas nos serviços de saúde 

com a pessoa surda, enfim, superar ações errôneas nas relações interpessoais 

com estes pacientes, pois, muitos de nós, profissionais de saúde ainda 

poderemos passar por situações de atendimento a pessoa surda, e com a falta 



 

 

de preparo para esta situação, sentimentos de desconforto e falta de confiança 

do paciente poderão ser gerados, e com isso, essa lacuna na prestação do 

serviço nas instituições de saúde ainda não terá sido preenchida.   

 Se nos ampararmos ao conhecimento da linguagem brasileira de sinais 

e nos empenharmos para estabelecer o bem-estar do paciente surdo, nós, 

profissionais poderemos concretizar o processo comunicativo nesta relação e 

assim, garantir a este paciente um cuidado eficaz, suprindo todas as suas 

necessidades. 
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Anexo 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da Pesquisa: O paciente surdo e suas vivências no sistema de saúde: uma interface com a 
Enfermagem 
Pesquisadora Responsável: Professora Doutora Marilda Andrade 
Pesquisador: Vitor Machado Cavagna  
Instituição da Pesquisadora Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa / UFF 
Telefones para contato: (21) 8102-8156 / 2629-9484 
Nome do voluntário: ................................................................................................................................... 

(em letra de forma) 
Idade: ............ anos                                          RG: .................................................... 
 
O(a) Sr. (Sr.ª) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “O PACIENTE SURDO E SUAS 
VIVÊNCIAS NO SISTEMA DE SAÚDE: UMA INTERFACE COM A ENFERMAGEM”, sob a 
responsabilidade da pesquisadora Prof.ª Drª Marilda Andrade.  Os objetivos do estudo são: descrever 
como cliente surdo vivencia o sistema de saúde e o atendimento prestado no contexto do Sistema Único 
de Saúde (SUS), Identificar como se dá o atendimento ao cliente portador de deficiência auditiva; discutir 
a conduta do profissional de saúde  e os recursos utilizados quando este atende um paciente com 
deficiência; analisar as barreiras da comunicação do profissional de saúde com o surdo. Esta é uma 
pesquisa qualitativa, que será desenvolvida no Instituto Nacional de Educação de Surdos, localizado a 
Rua das Laranjeiras, 232, bairro Laranjeiras, cidade do Rio de Janeiro. É conveniente esclarecer que não 
existe nenhum tipo de risco em participar desta pesquisa e sua participação é voluntária não havendo 
nenhum tipo de incentivo financeiro. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações 
relacionadas ao anonimato de sua participação e à sua privacidade pela qual sou responsável. Caso 
necessário, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca 
dos procedimentos, riscos, benefícios e outros aspectos relacionados à pesquisa. A retirada do seu 
consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso traga 
prejuízos para você. Os resultados da pesquisa serão utilizados para fins científicos, sob a forma de 
trabalhos a serem apresentados em eventos científicos e artigos a serem publicados em periódicos de 
enfermagem e áreas afins. Este consentimento está sendo assinado em duas cópias, uma das quais ficará 
com você e outra sob a posse da pesquisadora responsável. 

 
 
 

_________________________________                    _________________________________ 
                    Marilda Andrade                                                              Vitor Machado Cavagna 
    Pesquisadora Responsável                                    Pesquisador  responsável pela coleta dos dados 
 

 
 

 
CONSENTIMENTO DO SUJEITO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 
Eu, ............................................................................................................................., declaro ter sido 
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito, pois 
compreendi o teor do conteúdo deste Termo de Consentimento. 
 

Niterói, .............. de ............................... de  2011. 
 

............................................................................................................ 

Assinatura do(a) voluntário participante desta pesquisa 
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Apêndice 1 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Pesquisador responsável: Marilda Andrade 

Coleta de dados: Vitor Machado Cavagna 

Niterói:___/___/___ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1 – Nome:___________________________________ 

2 – Idade: _____________       3 – Sexo: (   ) Masculino (  ) Feminino 

4– Profissão: ____________________ 

5 – Escolaridade: Ensino fundamental (   ) completo          (   ) incompleto 

                             Ensino médio           (   )  completo         (   )  incompleto          

                             Ensino superior        (   ) completo          (   ) incompleto 

6- Estado civil:      (   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) Viúvo    (    ) Outro:____________   

7- Você já passou por alguma situação de atendimento hospitalar? (   ) Sim  (   ) Não 

8  – Poderia descrever como e/ou quando aconteceu? 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

9 – Em sua opinião, como os profissionais se comportaram quando perceberam que 

você era deficiente auditivo? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10 - Quais as estratégias utilizadas pelos profissionais para se comunicarem com você? 

 

 

 

 

 

 

11- Algum deles tinha conhecimento da LIBRAS ou fazia uso desta? Quantos? 

 

 

12 - Qual o seu sentimento em relação ao atendimento prestado nos hospitais , as 

pessoas  que são deficientes auditivas? 
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