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que nos outros, um sentido que eu antes possuía na mais alta perfeição?”  
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RESUMO 

 

A perda da audição compromete a capacidade de percepção dos sons e pode gerar 

impactos negativos no desenvolvimento do indivíduo, já que é extremamente 

importante para aquisição e manutenção da comunicação humana, desenvolvimento 

da fala e da linguagem. Segundo o censo demográfico brasileiro de 2010, 9,8 

milhões de brasileiros apresentavam deficiência auditiva. Tendo em vista, que a 

comunicação é essencial à intermediação entre trabalhadores e usuários do Sistema 

Único de Saúde, a ausência de domínio da língua oral pode isolar o surdo, limitar 

sua autonomia e restringir sua privacidade. Objetivo: analisar as percepções de 

sujeitos surdos do Instituto Nacional de Educação de Surdos sobre o processo de 

comunicação estabelecido com profissionais de saúde da atenção básica do Estado 

do Rio de Janeiro. Métodos: estudo transversal descritivo e analítico, com 

abordagem qualitativa e quantitativa, realizado através da aplicação de questionário 

ao sujeito surdo. A amostra foi composta por 121 surdos adultos, de ambos os 

sexos. O software Epi-info 7 foi usado para armazenar dados e gerar estatísticas 

como os testes do qui-quadrado, e, a regressão logística múltipla. Respostas 

abertas foram analisadas segundo Bardin, a partir da leitura dos dados e 

organização de indicadores que orientaram a interpretação, codificação, 

compreensão textual e categorização das informações. Resultados: A falta de 

intérprete e a não utilização da LIBRAS pelos profissionais foram as barreiras 

comunicacionais mais apontadas. 66% dos surdos relataram insegurança após as 

consultas, e, entre as estratégias utilizadas pelos surdos, as mais citadas foram: a 

presença de acompanhante ouvinte (73%) e a utilização de mímica/gestos (68%). 

Os surdos que conseguiram maior facilidade para compreender seu diagnóstico e 

tratamento nas unidades básicas de saúde foram os bilíngues (p-0,0347) e os 

oralizados (p=0,0056). Os que mais se fizeram entender, quando foram sozinhos ao 

atendimento, foram os que apresentavam o ensino médio (p=0,0125). Conclusão: A 

partir deste estudo evidenciamos o descumprimento da legislação brasileira na 

garantia pelos direitos à saúde, à igualdade, à acessibilidade e à inclusão social. 

Apesar dos preceitos legais estabelecerem atendimentos por profissionais 

sensibilizados e capacitados para o acolhimento e cuidados às pessoas com 

deficiência, nosso estudo revelou que a maioria dos surdos jamais foi atendida por 



profissionais que soubessem LIBRAS, da mesma forma, a desistência de buscar o 

atendimento na atenção básica por falta de intérpretes nas unidades ou de um 

acompanhante ouvinte, foi apontada pela maioria dos participantes. 

 

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Barreiras de Comunicação; Surdez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Hearing loss compromises the perception of sounds and can generate negative 

impacts on the development of the individual, since it is extremely important for the 

acquisition and maintenance of human communication, speech and language 

development. According to the Brazilian Demographic Census of 2010, 9.8 million 

Brazilians are hearing impaired. Considering that communication is essential to the 

intermediation between workers and users of the Unified Health System, the absence 

of oral language mastery can isolate the deaf, limit their autonomy and restrict their 

privacy. Objective: to analyze the perceptions of deaf subjects of the National 

Institute of Deaf Education on the communication process established with health 

professionals of basic health care in the State of Rio de Janeiro. Methods: 

descriptive and analytical cross-sectional study, with a qualitative and quantitative 

approach, performed through the application of a questionnaire to the deaf subject. 

The sample consisted of 121 deaf adults, of both sexes. Epi-info 7 software was 

used to store data and generate statistics such as chi-square or ANOVA tests, and 

multiple logistic regression. Open responses were analyzed according to Bardin, 

from the reading of the data and organization of indicators that guided the 

interpretation, codification, textual comprehension and categorization of information. 

Results: the lack of interpreters and the non-use of the LIBRAS by professionals 

were the communication barriers most pointed. 66% of deaf people reported 

insecurity after the consultations, and among the strategies used by the deaf, the 

most cited were the presence of listener (73%) and the use of mime / gestures 

(68%). The deaf people who were able to understand their diagnosis and treatment 

in the basic health units were the bilingual (p=0,0367)and the oralized ( p=0,0056). 

The ones that made the most sense, when they went alone to attendance, were 

those who presented high school (p=0.0125). Conclusion: from this study we show 

the noncompliance with Brazilian legislation in guaranteeing the rights to health, 

equality, accessibility and social inclusion. In spite of the legal precepts establishing 

care by professionals sensitized and trained for the reception and care of people with 

disabilities, our study revealed that most of the deaf were never attended by 

professionals who knew LIBRAS, in the same way, the desistence of seeking 



attention in the attention basic for lack of interpreters in the units or a listener, was 

pointed out by the majority of participants. 

 

Keywords: Primary health care; Communication Barriers; Deafness. 
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1. INTRODUÇÃO 

A atenção básica propõe o desenvolvimento de uma assistência integral à 

saúde com vistas à autonomia do sujeito, é caracterizada pelas ações no âmbito 

individual e coletivo e deve ser o contato preferencial dos usuários com o sistema de 

saúde, portanto, deve ser o acesso principal para inserção do sujeito surdo no 

sistema de saúde (BRASIL, 2012). 

Nesse contexto, ressalta-se a importância da comunicação no processo de 

trabalho e no desenvolvimento das ações de saúde. O processo comunicacional é 

imprescindível para interação entre profissionais e usuários, para garantia de uma 

escuta qualificada, reconhecimento das necessidades do sujeito e construção do 

vínculo entre a equipe e os usuários (OLIVEIRA; CELINO; COSTA, 2015). 

A perda da audição compromete a capacidade de percepção dos sons e pode 

gerar impactos negativos no desenvolvimento do indivíduo, já que é extremamente 

importante para aquisição e manutenção da comunicação humana, desenvolvimento 

da fala e da linguagem (PERUZZO; CEOLIN; QUEVEDO, 2015). 

O censo demográfico brasileiro de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), revelou a existência de 9,8 milhões de pessoas com 

deficiência auditiva, esta que é caracterizada pela perda da sensibilidade aos sons, 

devido alguma anormalidade no sistema auditivo, pode ser uni ou bilateral e estar 

relacionada à frequência dos sons, à intensidade ou a ambos, e, de acordo com o 

limiar auditivo ser classificada como leve, moderada, severa ou profunda (VILLAR, 

JUNIOR, 2008).  

Segundo a legislação brasileira há distinção entre o sujeito surdo e o sujeito 

com deficiência auditiva, o Decreto n.º 5.626/2005 considera a deficiência auditiva 

como a perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 500 hertz (Hz), 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz, e 

pessoa surda como àquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com 

o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente 

pelo uso da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) (BRASIL, 2005). 
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Duarte et al (2013) destacam a comunicação como elemento fundamental 

para que a qualidade no atendimento realizado pelo profissional de saúde seja 

preservada, uma vez que a assistência em saúde envolve uma escuta qualificada, 

com vistas à transmissão de informações para um entendimento conceitual e, 

consequentemente, percepção da subjetividade dos indivíduos, logo, a perda 

auditiva pode interferir nesse processo (OLIVEIRA, CELINO, COSTA, 2015). 

As dificuldades de comunicação são expressas tanto por surdos quanto por 

ouvintes no tocante ao acesso aos serviços de saúde, tais barreiras refletem 

negativamente no acolhimento do sujeito, no esclarecimento de dúvidas e nas 

orientações a serem seguidas. Os profissionais de saúde associam as dificuldades 

ao desconhecimento da língua utilizada pelo surdo e ao despreparo durante a 

carreira acadêmica para lidar com esses grupos (DUARTE, 2013; FORTES, 2012).  

Estudo realizado na Inglaterra mostra que problemas de comunicação com os 

profissionais de saúde dificultam o acesso do surdo aos serviços de saúde, tal fato é 

comprovado pelo menor nível de satisfação dessa população em relação aos 

cuidados em atenção primária à saúde, fundamentado na incompreensão das 

orientações, incerteza sobre a percepção de sua doença e hesitação quanto à 

prescrição e utilização de medicamentos (REEVES, KOKORUWE, 2005). 

Diante do apresentado, nosso estudo buscou responder a seguinte questão: 

quais as percepções do sujeito surdo do Instituto Nacional de Educação de Surdos 

(INES) sobre a comunicação estabelecida com os profissionais de saúde da atenção 

básica do Rio de Janeiro? 

Para tanto, em nossa revisão bibliográfica abordamos os aspectos 

relacionados à audição, em seguida, diferenciamos os termos deficiência auditiva e 

surdez. Aprofundamos os conhecimentos sobre as principais metodologias de 

ensino ao sujeito surdo e destacamos os principais dados epidemiológicos relativos 

à temática. Dedicamos um subcapítulo para comunicação e seus aspectos, 

sintetizamos as principais políticas de saúde relacionadas aos sujeitos surdos e 

finalizamos a revisão com uma diferenciação entre acesso e acessibilidade. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Considerando a importância da comunicação para interação entre os sujeitos, 

a existência de barreiras comunicacionais pode dificultar a evolução das atividades e 

ações de saúde ao comprometer a interpretação das mensagens ditas entre 

profissionais e indivíduos surdos, consequentemente, afetar investimentos em 

promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico e tratamento, 

dificultar a manutenção da saúde e o desenvolvimento de uma atenção integral, 

além de inibir o avanço da autonomia do sujeito (OLIVEIRA; CELINO; COSTA, 

2015). 

Neste contexto, destaca-se o Instituto Nacional de Educação de Surdos 

(INES), instituição de ensino fundada em 1856 e centro nacional de referência na 

área da surdez, que tem por objetivos, promover a educação, a saúde e o bem estar 

psicossocial dos seus alunos, além de investir na produção, no desenvolvimento e 

na divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos na área da surdez.  

Portanto, como motivação para o desenvolvimento deste estudo destaco a 

experiência adquirida no convívio com a comunidade surda ao longo dos 4 anos de 

atuação como enfermeira no INES. Periodicamente, os profissionais de saúde do 

instituto são questionados pelos alunos quanto às prescrições e orientações 

relativas ao atendimento prestado nos serviços de saúde, evidenciando uma 

dificuldade na comunicação entre alunos e profissionais de saúde. 

No INES, o surdo é compreendido como sujeito que tem uma língua própria e 

a utiliza para se comunicar com os profissionais de saúde que desenvolvem 

atividades laborais no instituto, seja diretamente ou por intermédio de 

tradutor/intérprete de LIBRAS. É importante saber como se dá a interação desse 

sujeito com os profissionais que atuam em unidades básicas de saúde e que podem 

não contar com o suporte técnico existente na instituição. 

Assim, identificar as percepções do sujeito surdo acerca do processo de 

comunicação com os profissionais de saúde contribui para o reconhecimento das 

necessidades dessa clientela, com vistas ao entendimento de suas particularidades 
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e consequente adoção de medidas que possam favorecer a ampliação da qualidade 

assistencial e a promoção de um serviço humanizado e acolhedor. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Audição 

Os órgãos dos sentidos colocam o organismo em contato com o meio 

ambiente por transmitirem informações ao sistema nervoso central. A audição é 

caracterizada pela percepção do som e é um dos sentidos especiais, uma vez que, 

no ouvido estão localizados receptores sensitivos especiais, tais estruturas 

conduzem informações que são distribuídas às áreas específicas do córtex cerebral 

e aos centros ao longo do tronco encefálico (GIRON, 2009; MARTINI et al, 2014). 

O ouvido é formado por três partes principais, a parte externa e a média são 

responsáveis pela audição, e a interna desempenha funções tanto na audição 

quanto no equilíbrio. O ouvido externo está dividido em pavilhão auricular e meato 

acústico externo, o ouvido médio é uma câmara preenchida por ar, separada do 

meato pela membrana timpânica e conectada à faringe pela tuba auditiva, e, o 

ouvido interno contém os órgãos sensitivos para a audição e o equilíbrio (MARTINI 

et al, 2014). 

 
Fig. 1 – Estruturas do ouvido. Fonte: GIRON, 2009, p. 209. 

 

As ondas sonoras são captadas no ouvido externo por intermédio do pavilhão 

auricular e encaminhadas ao ouvido médio, neste, são transformadas em vibrações 



23 

 

pela membrana timpânica e transferidas ao ouvido interno, onde ocorre à percepção 

por receptores especiais e transmissão dos sinais para o cérebro através do nervo 

auditivo, no cérebro, tais sinais são transformados em sensações sonoras (GIRON, 

2009; MARIEB; WILHELM; MALLATT, 2014). 

A audição pode ser prejudicada, em maior ou menor grau, por alterações em 

uma das partes do ouvido. Quatro tipos de perdas auditivas são descritas: central, 

condutiva, mista e sensorioneural. A perda condutiva envolve as partes externa e/ou 

média do ouvido, neste caso não ocorre transmissão da energia acústica para o 

ouvido interno, esse tipo de perda pode ser reversível (FULLER; PIMENTEL, 

PEREGOY, 2014). 

A perda sensorioneural, por sua vez, resulta de danos irreversíveis às células 

ciliadas ou ao nervo acústico. A perda mista possui características da condutiva e da 

sensorioneural, da mesma forma, a perda condutiva poderá ser corrigida e a 

sensorioneural permanecerá. E a perda central ocorre devido deficiência na 

recepção auditiva por dano ao sistema nervoso central (FULLER; PIMENTEL, 

PEREGOY, 2014). 

Em relação à severidade, a perda auditiva é classificada em leve, moderada, 

severa e profunda. A pessoa com surdez leve apresenta perda auditiva de até 

quarenta decibéis, com surdez moderada apresenta perda auditiva entre quarenta e 

setenta decibéis, com surdez severa apresenta perda auditiva entre setenta e 

noventa decibéis e com surdez profunda apresenta perda auditiva superior a 

noventa decibéis (BRASIL, 2006). 

Por estar relacionada à percepção dos sons, a audição desempenha 

relevante função na compreensão do mundo, na construção das relações sociais e 

compartilhamento de informações, consequentemente, interfere no processo de 

comunicação entre os indivíduos (FORTES, 2012). Assim, a perda auditiva 

corrobora para o desenvolvimento de barreiras de comunicação e implica na 

necessidade de estratégias que promovam a comunicação entre surdos e ouvintes 

(NASCIMENTO; FORTES; KESSLER, 2015). 
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3.2 Deficiência Auditiva e Surdez 

O conceito de surdez relaciona-se ao da deficiência auditiva, porém, com este 

não deve ser confundido. A deficiência envolve o aspecto fisiológico, em que o 

indivíduo que não ouve é classificado como deficiente, já no que diz respeito à 

surdez, essa é entendida num contexto cultural, que por envolver um indivíduo com 

perda auditiva, considera as experiências visuais e o desenvolvimento de uma 

identidade múltipla, portanto, uma diferença a ser respeitada e não uma deficiência a 

ser eliminada (SKLIAR, 2005). 

Bisol e Sperb (2010) destacam que o surdo tem uma deficiência, devido à 

perda auditiva, mas é percebido por sua identidade e cultura próprias, tal 

compreensão é fundamental para basilar o relacionamento entre profissionais de 

saúde e o sujeito (NÓBREGA et al, 2012). Posto que os surdos almejam o 

reconhecimento de sua identidade cultural, isenta de estigma da deficiência e 

cercada pelo orgulho de ser surdo (CAMPELO et al, 2015). 

Segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF), adotada como modelo conceitual pelo Relatório Mundial Sobre a 

Deficiência (2011), o termo deficiência é inerente às limitações e restrições 

provocadas por condições que envolvem o sujeito e o impedem de realizar 

determinadas atividades, ou seja, uma interação entre a pessoa com deficiência e 

barreiras comportamentais e ambientais. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência relaciona a deficiência à associação 

entre um impedimento de longo prazo e uma ou mais barreiras, que possam inibir a 

participação social do sujeito de forma igualitária1 (BRASIL, 2015). 

Da mesma forma, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência admite que o conceito de deficiência está em constante 

desenvolvimento, e, que tal processo é resultado das relações estabelecidas entre 

pessoas com deficiência e as barreiras que dificultam sua participação social de 

                                      
1
 Segundo a Lei nº 12.435, de 2011 são impedimentos de longo prazo “aqueles que incapacitam a 

pessoa com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) 

anos”. 
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maneira igualitária, logo, não considera deficiência como atributo de um indivíduo, já 

que a supressão de tais barreiras amplia a interação social (BRASIL, 2009). 

Portanto, a deficiência auditiva é caracterizada pela perda parcial ou total da 

audição, como esse sentido é importante para interação com o meio, a perda 

auditiva compromete os processos de comunicação e aprendizagem. Já a surdez, é 

entendida a partir de um contexto em que os surdos mediante o desenvolvimento de 

habilidades conseguiram estabelecer uma linguagem própria para se comunicar, a 

LIBRAS (CALVALCANTE; GUEDES, 2011). 

A diferença entre deficiência e surdez também é descrita na legislação, a 

mesma reconhece a LIBRAS como meio legal de comunicação e expressão, 

possuidora de estrutura gramatical e sistema linguístico de transmissão de ideias e 

fatos (BRASIL, 2002). A LIBRAS é reconhecida como primeira língua do surdo e 

pela função linguística que exerce para seus usuários é igualada a linguagem oral 

(FORTES, 2012; SANTANA; GUARINELLO; BERGAMO, 2013). 

Skliar utiliza a expressão ouvintismo para representar as percepções dos 

ouvintes sobre o surdo, o termo é baseado na ideia de que o surdo deveria ser uma 

reprodução dos ouvintes, desta forma, o indivíduo não ouvinte é classificado como 

deficiente. O autor menciona que há legitimação do ouvintismo quando as práticas 

terapêuticas que estimulam a fala do surdo (oralismo) são utilizadas unicamente 

para fazê-lo mais parecido com o ouvinte (SKLIAR, 2005). 

No que tange aos avanços tecnológicos, Richardson destaca a realização de 

cirurgias para implante coclear com a perspectiva de cura, como política de cultura 

anti surdos e ressalta a falta de incentivo aos pais e crianças para o aprendizado da 

língua de sinais e práticas da cultura surda. O implante coclear não é uma prática 

aprovada pela maioria dos surdos, pois, estes não consideram a surdez como uma 

deficiência (RICHARDSON, 2014). 

 

3.3 Situação linguística 

A comunicação é um fenômeno sócio histórico de ações cotidianas, que 

produz relações recíprocas entre os indivíduos que compartilham de um conjunto de 
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conceitos, práticas e valores validados por meio da troca de significados construídos 

no contexto das interações humanas, portanto, para que a comunicação ocorra de 

maneira satisfatória, os envolvidos no processo precisam reconhecer a língua 

utilizada (CARDOSO et al, 2011). 

Segundo Silva (2015), as línguas naturais possuem regras e estruturas 

gramaticais que possibilitam a organização dos pensamentos e posterior 

transmissão de informações a outro indivíduo, através da linguagem. A seguir 

destacamos três metodologias utilizadas para ensino das pessoas surdas, são elas: 

oralização, língua de sinais e bilinguismo. 

A oralização é entendida como método de ensino da comunicação oral a 

crianças com perda auditiva (MICHAELLIS, 2016). O desenvolvimento da fala é o 

principal objetivo da metodologia oralista, para seus defensores, a língua falada é 

essencial para comunicação e desenvolvimento das pessoas surdas, ou seja, uma 

perspectiva clínica, em que o sujeito é reabilitado e incluído à comunidade ouvinte 

(FORTES, 2012). 

Os primeiros relatos sobre ensino das pessoas surdas datam do século XVI, 

até esse período as mesmas eram consideradas inaptas à educação formal, dada 

relevância da palavra oral. Um dos responsáveis pela mudança histórica na 

educação dos surdos, foi o abade Charles Michel de l’Épée, que aprendeu a língua 

de sinais e passou a utilizar o sistema de signos na educação de surdos, tendo 

fundado a primeira escola de surdos do mundo, o Instituto Nacional de Surdos-

mudos, atualmente, Instituto de Surdos de Paris (DUARTE et al, 2013). 

Porém, em 1880, durante o II Congresso Internacional de Educação de 

Surdos, em Milão, o ensino da língua de sinais foi proibido, ficou decidido que 

somente a língua oral de cada país deveria ser ensinada (SILVA, 2015). Apesar da 

proibição, a linguagem de sinais continuou sendo utilizada informalmente por surdos. 

E apenas em 1960, o valor da língua de sinais voltou a ser formalmente 

reconhecido, após estudos que comprovaram a equivalência entre a língua de sinais 

e a língua oral (DUARTE et al, 2013). 

No Brasil, a história da educação de surdos foi marcada pela criação, em 

1857, do Imperial Instituto de Surdos - Mudos, atual Instituto Nacional de Educação 
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de Surdos. E pelo reconhecimento da LIBRAS como língua oficial do país, em 2005, 

após reinvindicações sistemáticas da comunidade surda (BRASIL, 2005; INES, 

2016). 

Da mesma maneira que as línguas faladas, a LIBRAS possui estrutura 

gramatical própria, é constituída por sinais sistematizados, que têm o mesmo valor 

das palavras expressas oralmente, possui regras para estabelecer sua estrutura 

linguística e a combinação de diversos parâmetros possibilita a formação das 

palavras e frases em um contexto (SILVA, 2015). 

Entre os elementos que envolvem a formação dos sinais, temos: a 

configuração de mãos, ou seja, a forma como a mão é posicionada durante a 

realização do sinal; o ponto de articulação, local onde a mão incidirá, podendo este 

ser um espaço neutro; o movimento, que pode ou não estar presente; a orientação 

ou direcionalidade das mãos, a partir da direção apontada, e, a expressão facial ou 

corporal, complementando os traços manuais (SILVA, 2015). 

Já o bilinguismo, é caracterizado pela capacidade de falar duas línguas 

(MICHAELLIS, 2016). Em relação às pessoas surdas, o termo está relacionado ao 

ensino da LIBRAS, como primeira língua (L1) e da língua portuguesa escrita, como 

segunda língua (L2) (BRASIL, 2015). 

A proposta bilíngue desempenha papel fundamental no desenvolvimento da 

pessoa surda, uma vez que a língua de sinais é entendida como suporte para que a 

segunda língua seja aprendida de forma consciente. O ensino das duas línguas 

pode ocorrer de forma paralela, sendo a língua de sinais a base para aprendizado 

da leitura e escrita. Nessa proposta, há reconhecimento não apenas de duas 

línguas, mas de duas culturas (OLIVEIRA et al, 2015). 

 

3.4 Epidemiologia da Deficiência Auditiva e Surdez 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2011, mais de 1 bilhão 

de pessoas apresentavam algum tipo de deficiência (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2011). No que diz respeito à deficiência auditiva, a OMS estima a 

existência de 360 milhões de pessoas no mundo com algum tipo de perda auditiva. 
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No Brasil, o censo demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) descreveu a prevalência dos diferentes tipos de 

deficiência e as características desse grupo populacional. O estudo revelou que 

23,9% da população apresentam alguma das deficiências investigadas, quais sejam, 

visual, auditiva, motora e mental ou intelectual (IBGE, 2010). 

A deficiência auditiva é a terceira mais frequente no país, afeta cerca de 5% 

da população, sendo 1,12% na forma severa. Em crianças, a incidência de perda 

auditiva é de 1 a 3 por 1.000 nascidos vivos, já para os recém nascidos (RN) que 

necessitam de tratamento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) o risco de perda 

auditiva passa a ser de 2 a 5 por 100 RNs (OLIVEIRA et al, 2015). 

Em se tratando de deficiência auditiva moderada a profunda, em crianças, as 

causas mais frequentes são a rubéola gestacional e outras infecções pré-natais, já 

os casos de deficiência auditiva leve a moderada, a otite média é a causa mais 

frequente na infância (BRASIL, 2008). 

Dentre as etiologias relacionadas à perda auditiva, destacam-se na população 

adulta a presbiacusia e a perda auditiva induzida por ruído (PAIR), estando a 

presbiacusia associada ao processo de envelhecimento e a PAIR à exposição 

ocupacional continuada a níveis elevados de pressão sonora (ARAKANA et al, 

2011). 

Na relação entre deficiência e idade, o IBGE evidenciou maior prevalência 

dos diferentes tipos de deficiência na população de 65 ou mais anos, relacionando o 

processo de envelhecimento a perda de funcionalidades. Nesse grupo a deficiência 

auditiva é a terceira mais frequente, ocorre em 25,6% dos indivíduos acometidos por 

alguma deficiência nessa faixa etária. Na faixa etária de 0 a 14 anos, a frequência é 

de 1,3%, e entre os indivíduos de 15 a 64 anos, a ocorrência é de 4,2% (IBGE, 

2010). 

Com uma população de 15.989.929 habitantes em 2010, no Rio de Janeiro, 

cerca de 24% da população apresentavam algum tipo de deficiência. O censo 

indicou a existência de aproximadamente 5% da população com deficiência auditiva, 

dos quais, 0,8% apresentava grande dificuldade para ouvir e 0,2% relatava 

incapacidade de ouvir (IBGE, 2010). 
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De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) pessoas com 

deficiência são mais vulneráveis e apresentam piores condições relacionadas à 

saúde, educação e economia, se comparadas aos demais indivíduos, fato originado 

nas barreiras de acesso aos serviços (ONU, 2011). 

Para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a violência contra esse grupo é 

caracterizada pela ação ou omissão que cause morte, dano ou sofrimento físico ou 

psicológico (BRASIL, 2015). Em estudo realizado no Recife, foi observado que 

pessoas com deficiência fazem parte de um grupo mais vulnerável à violência, 

apesar do pouco reconhecimento e notificação dos casos (SILVA et al, 2013). 

 

3.5 Identidade Cultural do Surdo 

A constituição de um povo se faz através da cultura, esta induz a integração e 

identificação das pessoas pertencentes a determinado grupo, por conseguinte, a 

existência da cultura está diretamente relacionada à construção da identidade dos 

sujeitos dentro de uma sociedade (STROBEL, 2008). 

Gomes (2008) caracteriza a cultura como um modo próprio do homem em 

coletividade, que se realiza consciente e inconscientemente, constituindo um 

sistema coerente de pensar, agir, fazer, relacionar-se, posicionar-se, e, enfim, 

reproduzir-se. Logo, a cultura relaciona-se às experiências, aos conhecimentos, às 

aquisições e à transmissão de informações por meio da linguagem. 

A cultura está intrinsecamente ligada à identidade de um povo, formada em 

torno de elementos simbólicos compartilhados, os mesmos permitem que a 

comunidade permeie as diferenças que a dividem e que esta seja diferenciada das 

demais, cada uma com seus respectivos conjuntos simbólicos, tal fato possibilita a 

compreensão da lealdade entre os povos (GOMES, 2008). 

Normalmente, a cultura é transmitida às crianças pelos pais, no caso das 

pessoas surdas tal processo pode ser alterado, pois em geral são filhos de pais 

ouvintes, e, a maioria das famílias espera que seus membros surdos aprendam a 

cultura dos ouvintes, não investindo na língua de sinais, assim, a criança surda pode 

ter o desenvolvimento da linguagem e socialização comprometidas. Percebe-se a 
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partir do descrito que a dificuldade de comunicação é uma experiência comum 

compartilhada pelas pessoas surdas, tornando-se uma das primeiras experiências 

culturais de pertencimento à cultura surda (RICHARDSON, 2014). 

Historicamente, a identidade surda apresenta relação com três posições 

distintas, de acordo com a visão iluminista a surdez estava relacionada com a 

imperfeição e incapacidade, dessa forma, sujeitos surdos eram marginalizados e 

excluídos da sociedade. Entre os séculos XIX e XX, a visão sociológica, a partir de 

uma concepção clínica, avaliava tais indivíduos como doentes, dignos de isolamento 

e caridade. Na pós- modernidade, final do século XX, era imposto ao surdo o cultura 

dos ouvintes, sem permitir a construção de sua identidade, taxando-os de 

deficientes (STROBEL, 2008). 

Atualmente, a identidade do surdo está relacionada ao empoderamento da 

cultura do povo surdo (STROBEL, 2008). Nesse sentido, Kleba e Wendausen (2009) 

destacam o empoderamento como termo relacionado a um processo dinâmico que 

envolve aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais. Tal processo se 

desenvolve em meio a relações de poder, a partir da compreensão histórica e 

individual do passado, presente e futuro, essas se dividem em níveis: pessoal, 

grupal e estrutural. 

O nível pessoal relaciona-se a independência dos indivíduos, vinculada a sua 

autonomia e liberdade. O nível grupal considera o apoio entre os membros de um 

grupo e os objetivos e concepções estabelecidos neste, com vistas às práticas 

solidárias e de reciprocidade, assim como o sentimento de pertencimento. Já o nível 

estrutural está ligado à utilização de oportunidades de apoio externo e ações 

conjuntas, com favorecimento da corresponsabilização e a participação social 

(KLEBA; WENDAUSEN, 2009). 

Considerando que uma comunidade é formada por um agregado de pessoas 

que compartilham algo em comum, as comunidades surdas com seu legado 

histórico, metas para alcance de objetivos e envolvimentos, têm conquistado 

espaços ao longo da história (CAMPELO et al, 2015; DUARTE et al, 2013; 

STROBEL, 2008;). 
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De acordo com Strobel (2008), por terem mais experiências visuais, as 

pessoas surdas enxergam o mundo de maneira peculiar, dessa forma, a cultura 

surda é a forma com que o sujeito surdo compreende o mundo e o modifica para 

torná-lo mais acessível, a partir de suas percepções visuais. 

 

3.6 Comunicação Humana em Saúde 

A palavra comunicar vem do Latim communicare, “usar em comum, partilhar, 

entrar em contato com”, está relacionada a um processo pelo qual conhecimentos, 

informações, ideias e sentimentos são transmitidos de indivíduo para indivíduo, 

tornando possível a interação social (MICHAELLIS, 2016). 

Machado, Haddad e Zoboli (2010) definem a comunicação interpessoal como 

aquela que é desenvolvida em situações sociais relativamente informais em que 

pessoas, em encontros face a face sustentam uma interação, concentrada através 

da permuta recíproca de pistas verbais e não verbais. 

Para Silva et al (2000) a comunicação é um processo de interação por meio 

do qual são compartilhados sentimentos, mensagens, ideias e emoções, e pode ser 

realizada de forma verbal e/ou não verbal. A comunicação não verbal envolve 

manifestações de comportamento não expressas por palavras, como os gestos, 

expressões faciais, orientações do corpo, as posturas, a relação de distância entre 

os indivíduos e, ainda, organização dos objetos no espaço. 

A interpretação de uma mensagem transmitida reúne uma parcela do 

processo comunicacional, a partir do qual se apreende a existência de um emissor e 

de um receptor como as fontes produtoras das mensagens proferidas (CARDOSO et 

al, 2011). 

Tal compreensão torna-se evidente ao se entender que o processo 

comunicacional dialógico orienta-se pela linguagem emitida pelos interlocutores, que 

deve ser produzida de modo consciente para, assim, atuar como um meio de 

transformação. Bertachini (2012) descreve a linguagem como a construção de 

códigos e compartilhamento de ideias, pensamentos e emoções entre os indivíduos, 

envoltos por um processo de aprendizagem. 
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Considerada como uma das bases estruturadoras da sociedade, a 

comunicação está presente nos diversos tipos de relações, sejam elas sociais, 

culturais, políticas e econômicas. Ocorre de maneira satisfatória quando a 

mensagem é recebida com o mesmo sentido com que foi transmitida, para tanto se 

exige coerência e completude (OLIVEIRA; CELINO; COSTA, 2015). 

A comunicação é fundamental nas relações entre profissionais de saúde e 

usuários para que se promova uma atenção humanizada, no entanto, mensurar a 

influência das ações em saúde sobre o estilo de vida de famílias e indivíduos é uma 

atividade limitada, uma vez que existe possibilidade de recusa das indicações por 

parte destes e de que a informação isolada não garanta a adesão do sujeito 

(BERTACHINI, 2012; DE LAVOR CORIOLANO-MARINUS et al, 2014). 

Por comprometer a comunicação e a inserção social, a perda auditiva 

repercute de maneira negativa na vida do indivíduo, fato explicado pela dificuldade 

na compreensão das informações quando oferecidas sem utilização de mecanismos 

que facilitem a comunicação. Portanto, no atendimento ao indivíduo surdo o 

profissional de saúde deve adotar estratégias de comunicação como ferramentas de 

assistência para que a qualidade do serviço seja mantida (NASCIMENTO; FORTES; 

KESSLER, 2015). 

Tendo em vista que, a comunicação é essencial à intermediação entre 

trabalhadores e usuários do SUS, a ausência de domínio da língua oral pode isolar o 

surdo e prejudicar o conhecimento a respeito de sua saúde, além de limitar a 

autonomia do sujeito e restringir sua privacidade, já que, em geral os mesmos são 

acompanhados por familiares para interpretação durante as consultas (DE LAVOR 

CORIOLANO-MARINUS et al, 2014; NASCIMENTO; FORTES; KESSLER, 2015). 

Vale ressaltar que o desenvolvimento de uma relação vincular é 

fundamentado na construção de uma comunicação terapêutica, em que a 

comunicabilidade carrega e une atitudes como: espaço aberto para a escuta, 

preocupação e inquietação que advém do envolvimento, da ligação afetiva em 

sentir-se responsável pelo outro, com a responsabilidade de acolhê-lo numa rede de 

cuidado humanizado (BERTACHINI, 2012).  
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Diante do apresentado, esse estudo abordará a comunicação como um 

processo por meio do qual ocorre transmissão de informações e interação entre os 

indivíduos, podendo suceder de forma verbal e/ou não verbal, sendo satisfatória 

quando a mensagem for recebida com o mesmo sentido com que foi transmitida. 

 

3.6.1 Barreiras de comunicação 

Barreiras são obstáculos que limitam a participação social e dificultam direitos 

à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao 

acesso à informação, à compreensão e à circulação com segurança. Sendo 

caracterizado como barreira de comunicação qualquer obstáculo que prejudique o 

entendimento das mensagens expressadas (BRASIL, 2015). 

As barreiras de comunicação tendem a comprometer as relações 

estabelecidas entre o usuário surdo e o profissional de saúde, o motivador desse 

processo é a dificuldade de compreensão da linguagem adotada por ambos, o 

primeiro geralmente utiliza a LIBRAS e o segundo, em regra, a linguagem oral 

(OLIVEIRA, 2015). 

Sabe-se que na área da saúde a comunicação é uma ferramenta do processo 

de trabalho, utilizada para identificação das necessidades individuais e coletivas e 

reconhecimento da singularidade do sujeito através de uma escuta qualificada, no 

que tange o indivíduo surdo, essa comunicação será instituída a partir da redução de 

barreiras e estabelecimento de um vínculo entre o profissional e o paciente 

(OLIVEIRA, 2015). 

Estudo realizado numa Unidade de Atenção Primária, em Varginha/Minas 

Gerais, revelou que as principais barreiras comunicativas enfrentadas pelos usuários 

surdos relacionam-se a falta de conhecimento da LIBRAS, impaciência por parte dos 

profissionais e a ausência de intérpretes (ABREU; FREITAS; ROCHA, 2015). 

Cenário que evidencia a necessidade de capacitação profissional com vistas a um 

atendimento humanizado e em respeito à singularidade do sujeito (CHAVEIRO, 

2007). 
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Existem inúmeras barreiras no atendimento ao sujeito surdo, dentre as quais 

figuram as dificuldades linguísticas e os obstáculos relacionados ao acesso às 

informações sobre saúde, inclusive no que concerne às medidas preventivas 

(CHAVEIRO, 2007). A presença de barreiras de comunicação dificulta a promoção 

de cuidados preventivos, a busca pelos serviços de saúde e a continuidade do 

tratamento pelas pessoas surdas (OLIVEIRA et al, 2015). 

O despreparo, impaciência e incompreensão dos profissionais de saúde 

identificados no atendimento de saúde ao sujeito surdo, assim como a não utilização 

da LIBRAS e a ausência de tradutor/intérprete de LIBRAS são obstáculos para o 

alcance da acessibilidade (CORRÊA et al., 2010). Tais dificuldades comunicacionais 

propiciam o desenvolvimento de convicções negativas nos usuários surdos, 

favorecem o afastamento destes e impedem a manutenção da qualidade na 

assistência (DUARTE, 2013). 

A recepção das unidades de saúde está intrinsecamente ligada ao acesso 

aos serviços, estudos realizados na Escócia e Inglaterra revelaram que a ausência 

de intérpretes, falha na comunicação e ausência de um sistema de comunicação 

visual, limitado às chamadas verbais, geram sentimentos de frustração e angústia 

entre os surdos que aguardam por atendimento (DICKSON; MAGOWAN, 2014). 

Uma das barreiras encontradas pelos surdos australianos é a falta de 

materiais relacionados à saúde em língua de sinais, o que limita o acesso às 

informações (KUENBURG; FELLINGER; FELLINGER, 2016). 

Aragão et al (2014) destacam a dificuldade da comunicação não verbal como 

fator que fragiliza o processo de inclusão, promove o afastamento do indivíduo, gera 

dificuldades na constituição de vínculos com o profissional, além de ocasionar 

prejuízos ao diagnóstico e ao tratamento (CHAVEIRO, 2007). 

Portanto, no processo de superação de barreiras de comunicação, 

profissionais e usuários devem encontrar maneiras de facilitar a interação para 

assegurar um atendimento de qualidade. A garantia de igualdade no atendimento 

não certifica inclusão, esta envolve um sistema cujos profissionais se adequem a 

princípios humanistas, em que haja compreensão singular do indivíduo (CHAVEIRO, 

2005). 
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3.6.2 Estratégias de comunicação 

Estratégias de comunicação são atitudes que funcionam como agentes 

facilitadores da transmissão de informações, tanto visuais quanto auditivas. 

Contudo, a utilização inadequada desses mecanismos, na intermediação entre 

profissional ouvinte e usuário surdo, pode dificultar ao invés de auxiliar o diálogo. 

Quando bem empregadas, às estratégias comunicativas tornam-se dispositivos para 

um atendimento humanizado (NASCIMENTO; FORTES; KESSLER, 2015). 

A humanização deve ser base do atendimento inclusivo na área da saúde, 

tendo em vista que a linguagem é uma ferramenta de poder, o direito de 

comunicação não deve ser negado ao surdo, nesse sentido, desenvolver estratégias 

que ultrapassem as barreiras impostas pelas diferenças linguísticas se faz 

necessário para garantir um atendimento de qualidade à pessoa surda diante de 

suas necessidades (CHAVEIRO; BARBOSA, 2005). 

Entre as estratégias de comunicação utilizadas entre profissionais de saúde e 

a pessoa surda, destacam-se a utilização da escrita, da leitura labial e da presença 

de acompanhante do surdo ou de tradutor/intérprete de LIBRAS (OLIVEIRA, 2015). 

Para Brito e Samperiz (2010) as estratégias de comunicação não verbal 

envolvem a leitura labial, a LIBRAS, a mímica, os desenhos, as figuras, a escrita e a 

expressão corporal, as mesmas favorecem a interação social e a comunicação, no 

entanto, há falhas na utilização de tais mecanismos pelos profissionais de saúde, o 

que impossibilita o entendimento do paciente e o reconhecimento de suas 

necessidades por parte do profissional. 

A leitura labial é realizada através da observação da expressão facial, de 

gestos, modificações de postura e pistas que auxiliam a decodificação da 

informação (CASTRO; PAIVA; CÉSAR, 2012). Segundo Nascimento, Fortes e 

Kessler (2015) tal estratégia compromete o atendimento prestado quando os 

movimentos articulatórios não são destacados, há uso de terminologias técnicas 

e/ou a fala é rápida, impossibilitando a compreensão por parte do surdo. 
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Embora útil à interação entre surdos e ouvintes, a leitura labial exige uma 

compreensão a partir da integração entre diversos elementos verbais e não verbais 

que nem sempre são transmitidos, além disso, tal estratégia exige a manutenção de 

atenção constante no comunicador para se evitar a perda de informações durante 

possíveis mudanças de posição (BOTELHO, 2007). 

A aplicação da leitura labial é limitada, uma vez que mesmo o leitor labial 

mais qualificado só compreende cerca de 50% das palavras pronunciadas. No caso 

da língua inglesa, em condições favoráveis apenas 30% a 40% dos sons são 

compreendidos pelos nativos dessa língua (RICHARDSON, 2014). 

Outra estratégia de comunicação frequentemente utilizada no atendimento à 

pessoa surda, é a língua portuguesa escrita, no entanto, tal recurso pode ser 

gerador de constrangimentos e frustrações, uma vez que, já na infância esta é tida 

como segunda língua para alguns surdos, o que denota dificuldades no seu domínio 

e dificulta o uso desta ferramenta (BRITTO; SAMPERIZ, 2010). 

Em Quebec, Canadá, os surdos expressaram sentimentos de impotência 

diante dos métodos de comunicação adotados pelos profissionais de saúde, pois 

consideraram insatisfatórias a leitura labial e a escrita para manutenção de uma 

comunicação efetiva, sendo o intérprete da língua de sinais tido como facilitador 

deste processo (DICKSON; MAGOWAN, 2014). 

No Brasil, o tradutor ou intérprete da língua de sinais é um profissional com 

competência para interpretar e traduzir a LIBRAS para língua portuguesa, da mesma 

forma, a língua portuguesa para a LIBRAS. Entre suas atribuições estão as de 

efetivar a comunicação entre surdos e ouvintes e de contribuir para acessibilidade 

aos serviços públicos (BRASIL, 2010). 

Em relação à presença de um acompanhante ouvinte, considera-se que esta 

pode inibir a autonomia e a privacidade do sujeito, pois nesse caso, a comunicação 

é estabelecida entre ouvintes, o profissional e o acompanhante, e o surdo passa a 

ser passivo no processo (OLIVEIRA, 2015). No Reino Unido, tal estratégia é vista 

como arriscada, pois não há garantia da qualidade da interpretação e as 

informações podem ser transmitidas de maneira errônea (DICKSON; MAGOWAN, 

2014). 
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Já os gestos e mímicas, utilizados no processo de comunicação, são 

representações corporais subjetivas, estruturadas e vinculadas ao objeto ou 

situação, de forma que permita a compreensão a partir da descrição destes 

(MEDEIROS; ALVES; CABRAL, 2016). Esses recursos são viáveis pela 

particularidade com a percepção visual do mundo, contudo, o discernimento 

simbólico pode variar a partir da interpretação de cada indivíduo (BRITTO; 

SAMPERIZ, 2010). 

Quanto a LIBRAS, esta é reconhecida pela legislação como sistema 

linguístico de natureza visual-motora, que possui estrutura gramatical inerente à 

constituição de uma língua e integra percepção visual à coordenação das mãos 

(BRITTO; SAMPERIZ, 2010; MEDEIROS, ALVES, CABRAL, 2016). A utilização 

dessa estratégia garante acesso e inclusão do surdo ao serviço de saúde 

(NASCIMENTO; FORTES; KESSLER, 2015). 

Diante das diferenças linguísticas, a comunicação com a pessoa surda torna-

se um desafio para o alcance da qualidade na assistência à saúde, exige-se, 

portanto, adoção de estratégias que permitam a concepção holística do sujeito e 

reconhecimento das peculiaridades culturais e linguísticas da comunidade surda, 

para desenvolvimento de habilidades que facilitem as relações e a constituição de 

vínculos (CHAVEIRO et al, 2010). 

 

3.6.3 Comunicação na Atenção Básica 

Atenção Básica à Saúde e Atenção Primária à Saúde são termos 

equivalentes, ambos são fundamentados em diretrizes que preveem a participação 

do usuário para ampliar sua autonomia e capacitá-lo na construção do cuidado à sua 

saúde (BRASIL, 2012). 

A atenção básica é a principal porta de entrada do SUS e centro de 

comunicação com a Rede de Atenção à Saúde, portanto, constitui-se como 

primordial para atendimento a comunidade. Orientada por princípios como 

universalidade, acessibilidade, vínculo e humanização, a atenção básica exige uma 

clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e 
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sanitariamente efetivas, na perspectiva de desenvolver a autonomia dos indivíduos e 

grupos sociais (BRASIL, 2012). 

Giovanella e Mendonça (2012) descrevem que os serviços de Atenção 

Primária à Saúde devem estar orientados para a comunidade, centralizados no 

reconhecimento do contexto familiar, para tanto, exige-se dos profissionais, 

competência cultural para se comunicar e reconhecer as necessidades dos 

diferentes grupos populacionais. 

A humanização da saúde objetiva a compreensão da singularidade dos 

indivíduos, com entendimento de suas necessidades e criação de condições que 

favoreçam o desenvolvimento de sua autonomia, ou seja, um vínculo capaz de 

fortalecer a capacidade de o sujeito lidar com sua saúde. Por conseguinte, faz-se 

necessário o estabelecimento de elos interativos e comunicativos entre profissionais 

e usuários para manutenção da qualidade do atendimento em saúde (MACHADO; 

HADDAD; ZOBOLI, 2010). 

De acordo com Lopes et al (2015) a comunicação inadequada impossibilita a 

identificação das reais necessidades do usuário por parte do profissional, 

interferindo na qualidade do cuidado e na diversificação das práticas em saúde. 

Nesse sentido, os autores destacam a Política Nacional de Humanização (PNH) e 

seu surgimento relacionado à efetivação de um SUS inclusivo, democrático, 

resolutivo e acolhedor. Segundo o documento base para gestores e trabalhadores 

do SUS, o acolhimento é definido por: 

Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de 
saúde, que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo 
usuário, desde a sua chegada até sua saída. Ouvindo sua queixa, 
considerando suas preocupações e angústias, fazendo uso de uma 
escuta qualificada que possibilite analisar a demanda e, colocando 
os limites necessários, garantir atenção integral, resolutiva e 
responsável por meio do acionamento/articulação das redes internas 
dos serviços (visando à horizontalidade do cuidado) e redes 
externas, com outros serviços de saúde, para continuidade da 
assistência quando necessário (BRASIL, 2008, p. 51). 

 

O acolhimento evidencia o processo de trabalho em saúde na construção das 

relações entre profissionais e usuários, um elemento fundamental para 

reorganização da assistência em saúde. A concepção de acolhimento está 
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profundamente relacionada a uma escuta qualificada e identificação das 

necessidades do indivíduo, com posterior resolução às demandas, um processo que 

viabiliza o fortalecimento das relações e a garantia do acesso universal (COUTINHO; 

BARBIERI; SANTOS, 2015). 

Nesse sentido, Machado, Haddad e Zoboli (2010) destacam que a qualidade 

do atendimento prestado na atenção básica está relacionada aos vínculos 

comunicacionais estabelecidos entre profissionais e usuários. De acordo com as 

autoras, os serviços de saúde formam redes de comunicação complexas e 

interligadas, sendo a conversa a base do trabalho, pois é a partir desta que se 

encontram os pontos de convergências das diversidades. 

Ao articular as ações da equipe de saúde, a comunicação promove 

humanização e constitui-se como instrumento no processo de trabalho, pois, 

favorece o diálogo entre os profissionais e desses com os usuários. Promove, 

portanto, a corresponsabilidade, resolutividade e amplia a autonomia do usuário 

(CARDOSO et al, 2011). 

Tendo em vista que a humanização se dá a partir da articulação entre 

trabalhadores, usuários e gestores na gestão do cuidado e dos processos de 

trabalho, a comunicação entre esses é fundamental e uma ferramenta a ser utilizada 

diariamente na atenção básica, para reconhecimento dos protagonistas do sistema 

na produção de saúde e humanização do SUS (MACHADO; HADDAD; ZOBOLI, 

2010). 

 

3.7 Políticas de Saúde e a Deficiência Auditiva e Surdez 

A partir da Constituição Federal de 1988, que garantiu a saúde como direito 

de todos, assegurou acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

promoção, proteção e recuperação da saúde, e, proporcionou direitos específicos 

para portadores de deficiência, outros instrumentos legais foram promulgados 

(BRASIL, 1988). 

Até o final do século XX, dados oficiais referentes à população com 

deficiência eram incipientes, assim, em 1989, com objetivo de atualizar o número de 
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pessoas portadoras de deficiência no país, a Lei nº 7.853/89 dispôs sobre a inclusão 

de questões concernentes à problemática da pessoa portadora de deficiência nos 

censos demográficos (BRASIL, 1989). 

A Lei nº 7.853/89 ratificou o exercício dos direitos individuais e integração 

social das pessoas portadoras de deficiência, com vistas à igualdade de tratamento, 

as oportunidades, ao bem-estar e à dignidade. A despeito da saúde, dispôs sobre a 

promoção de ações preventivas, desenvolvimento de programas de prevenção, rede 

de serviços especializados em reabilitação e habilitação, acessibilidade e tratamento 

adequado, e, desenvolvimento de programas de saúde com a participação da 

sociedade, possibilitando a integração social (BRASIL, 1989). 

Após a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição 

Federal, foi promulgada em 1990 a Lei Orgânica da Saúde - Lei Federal nº 8.080/90, 

que destaca a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 

física e moral, igualdade da assistência à saúde e direito à informação, às pessoas 

assistidas, sobre sua saúde como princípios que regem o SUS (BRASIL, 1990). 

E em 1999, foi regulamentada a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência, a partir do Decreto nº 3.298/1999 que considera a 

deficiência como perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, 

categorizando as deficiências em: física, auditiva, visual, mental e múltipla (BRASIL, 

1999). 

Em relação à acessibilidade, normas e critérios foram estabelecidos para 

supressão de barreiras de comunicação, através da Lei nº 10.098/2000, nesta, a 

comunicação é caracterizada como uma forma de interação dos cidadãos que 

abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a LIBRAS (BRASIL, 2000). 

E, com vistas à eliminação de barreiras de comunicação, a legislação previu a 

formação de profissionais intérpretes da linguagem de sinais, assim como 

estabelecimento de mecanismos e alternativas técnicas que tornassem acessíveis 

os sistemas de comunicação e sinalização (BRASIL, 2000). Ressalta-se que apenas 

em 2010, o exercício da profissão de tradutor e intérprete da LIBRAS foi 

regulamentado. 
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No que diz respeito à língua de sinais, já na década de 80 surgiram 

movimentos liderados por surdos para oficialização da LIBRAS, culminando em 

2002, com a sanção da Lei nº 10.436, que reconhece a LIBRAS como mecanismo 

legal de comunicação, que utiliza um sistema linguístico de natureza visual-motora, 

com estrutura gramatical própria, transmissão de ideias e fatos, oriundos de 

comunidades de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002). 

A LIBRAS é reconhecida como ferramenta de empoderamento do surdo, esta 

o auxilia na constituição de sua identidade, por conseguinte, a capacitação do 

profissional para compreensão da singularidade desse sujeito amplia a qualidade do 

atendimento prestado (CHAVEIRO; BARBOSA, 2004). 

Apesar de instituída em 2002, a Lei nº 10.436 só foi regulamentada em 2005, 

através do Decreto nº 5.626/2005, este prevê que o atendimento na rede de serviços 

do SUS seja realizado por profissionais capacitados para o uso de LIBRAS, assim 

como traz por garantia a capacitação e a formação de profissionais para seu uso ou 

sua tradução e interpretação (BRASIL, 2005). 

Em relação aos direitos à saúde das pessoas surdas ou com deficiência 

auditiva, a atenção integral à saúde é garantida nos diversos níveis de complexidade 

e especialidades médicas, considerando as ações de prevenção e desenvolvimento 

de programas de saúde auditiva, tratamento e atendimento especializado, 

fornecimento de prótese auditiva ou aparelho de amplificação sonora e 

acompanhamento por equipe multiprofissional (BRASIL, 2005). 

Resultado de movimentos de atores sociais e institucionais, a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência reconhece a necessidade de 

implementar o processo de respostas às questões que envolvem a atenção a saúde 

das pessoas com deficiência no Brasil, visando à inclusão destes indivíduos 

(BRASIL, 2010). 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência aborda as 

orientações das ações do setor de saúde, que tem por propósito a proteção à saúde 

desse segmento, através de diretrizes que visam ampliação e fortalecimento dos 

mecanismos de informação, organização e funcionamento dos serviços de atenção 
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à pessoa portadora de deficiência, e capacitação de recursos humanos (BRASIL, 

2010). 

No nível da Atenção Básica, a Política Nacional de Saúde da Pessoa com 

Deficiência evidencia a territorialização como fator de aproximação entre os serviços 

de saúde e a população. Logo, para ampliar o acesso e suprimir possíveis barreiras, 

é importante que haja capacitação dos profissionais para um atendimento acolhedor 

e com visão holística das pessoas com deficiência que habitam as comunidades 

(BRASIL, 2010). 

Em 2012, através da Portaria nº 793, o Ministério da Saúde instituiu a Rede 

de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS, frente à necessidade de 

uma rede de serviços integrada nos diferentes pontos de atenção para atender às 

pessoas com deficiência (BRASIL, 2012). 

Na rede de cuidados à pessoa com deficiência, as Unidades Básicas de 

Saúde foram definidas como pontos estruturais da atenção básica, com apoio do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e da atenção odontológica. E na 

Atenção especializada em reabilitação auditiva, os pontos de atenção definidos 

foram os estabelecimentos de saúde habilitados em apenas um Serviço de 

Reabilitação e os Centros Especializados em Reabilitação (CER) (BRASIL, 2012). 

Os atendimentos no CER devem ser realizados por equipe multiprofissional e 

articulado aos demais pontos de atenção básica, hospitalar e de urgência e 

emergência (BRASIL, 2012). A reabilitação com vistas à funcionalidade é entendida 

num contexto amplo, envolve a inclusão social e participação dos diversos autores 

numa perspectiva social, com vistas ao alcance da autonomia, em respeito à 

singularidade e necessidades de cada indivíduo, considerando todos os aspectos 

envolvidos, quais sejam, clínicos, emocionais, ambientais e sociais (BRASIL, 2014). 

Às pessoas com deficiência auditiva é garantida a concessão de Aparelhos de 

Amplificação Sonora Individual (AASI), visando o melhor aproveitamento da audição 

residual. O processo de reabilitação auditiva inclui: diagnóstico, consultas, exames 

audiológicos, seleção, adaptação, concessão de AASI, terapia fonoaudiológica e 

acompanhamento periódico da perda auditiva (BRASIL, 2014). 
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Schillo e Lopes (2015) a partir de uma análise da rede da saúde auditiva de 

uma regional de Santa Catarina relatam a necessidade de maior articulação da rede 

para promover o acompanhamento dos usuários do sistema, de acordo com as 

autoras é preciso maior aproximação e organização da atenção especializada com a 

atenção básica no atendimento aos deficientes auditivos. 

Com vistas à inclusão social, em 2015, foi instituído o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, através da Lei nº 13.146/2015. O Estatuto assegura às pessoas 

com deficiência, todos os direitos e liberdades fundamentais. No que tange a saúde, 

garante atenção integral em todos os níveis de complexidade, através do SUS, e 

assegura a participação dos sujeitos na construção das políticas de saúde de seu 

interesse (BRASIL, 2015). 

Entre as políticas públicas voltadas ao surdo no Brasil, há aquelas que 

enfatizam a concepção fisiológica, com vistas à inclusão do surdo na sociedade 

ouvinte, através da disponibilização de aparelhos auditivos dentre outras práticas de 

oralização. Ressalta-se, no entanto, os avanços da concepção cultural, evidenciados 

pelo reconhecimento da LIBRAS e da percepção do surdo a partir de sua 

manifestação cultural (NÓBREGA et al, 2012). 

 

Quadro 1: Resumo das principais políticas de saúde relacionadas à 

deficiência auditiva e à surdez: 

Constituição da 
República Federativa do 

Brasil de 1988. 

 Define que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 

Lei nº 7.853, de 24 de 
outubro de 1989. 

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de 
deficiência, sua integração social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência – Corde. Institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 
pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público e 
define crimes. 
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Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990. 

Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes. Tem 
por princípios a preservação da autonomia das 
pessoas na defesa de sua integridade física e moral e 
a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 
ou privilégios de qualquer espécie e direito à 
informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 

Decreto nº 3.298, de 20 
de dezembro de 1999. 

Dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência e consolida as 
normas de proteção. 

Lei nº 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000. 

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Lei nº 10.436, de 24 de 
abril de 2002. 

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

Decreto nº 5.296, de 2 
de dezembro de 2004. 

Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro 
de 2000, que dá prioridade de atendimento às 
pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000, que estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 

Decreto nº 5.626, de 22 
de dezembro de 2005 

Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, 
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 
Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000. Prevê que o atendimento na rede 
de serviços do SUS seja realizado por profissionais 
capacitados para o uso de LIBRAS, assim como traz 
por garantia a capacitação e a formação de 
profissionais para seu uso ou sua tradução e 
interpretação 

A pessoa com 
deficiência e o sistema 
único de saúde/2008. 

Dispõe que a atenção integral à saúde, destinada à 
pessoa com deficiência, pressupõe uma assistência 
específica à sua condição, ou seja, serviços 
estritamente ligados à sua deficiência, além de 
assistência a doenças e agravos comuns a qualquer 
cidadão. 

Decreto nº 6.949, de 25 
de agosto de 2009. 

Promulga a Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 
março de 2007. 
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Atenção à Saúde da 
Pessoa com Deficiência 

no Sistema Único de 
Saúde – SUS/2009. 

Cartilha resultante das inúmeras indagações dos 
usuários e de seus familiares sobre as ações de 
promoção, acessibilidade, prevenção de deficiências, 
assistência à saúde da pessoa com deficiência e 
processos de reabilitação, incluindo a dispensação de 
órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, e 
bolsas de ostomia, fornecidos pelas unidades de 
saúde que integram a rede de serviços do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em todo o País. 

Lei nº 12.319, de 1º de 
setembro de 2010. 

Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

Política Nacional de 
Saúde da Pessoa com 

Deficiência/2010. 

Política voltada para a inclusão das pessoas com 
deficiência em toda a rede de serviços do Sistema 
Único de Saúde (SUS), caracteriza-se por reconhecer 
a necessidade de implementar o processo de 
respostas às complexas questões que envolvem a 
atenção à saúde das pessoas com deficiência no 
Brasil. 

Política Nacional de 
Atenção Básica/2012. 

Caracteriza a atenção básica como um conjunto de 
ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 
saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 
integral que impacte na situação de saúde e 
autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades. 

Portaria nº 793, de 24 de 
abril de 2012. 

Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Política Nacional de 
Humanização/2013. 

Busca pôr em prática os princípios do SUS no 
cotidiano dos serviços de saúde, produzindo 
mudanças nos modos de gerir e cuidar. 

Lei nº 13.146, de 6 de 
julho de 2015. 

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.8 Acesso e Acessibilidade aos Serviços de Saúde 

A acessibilidade é caracterizada pela possibilidade e condição de alcance 

para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 
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urbanos, edificações, transportes, informação, comunicação, e a supressão de 

barreiras de comunicação (BRASIL, 2000). 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

destaca a importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico e 

cultural, à saúde, à educação e à informação e comunicação, como mecanismos 

que promovem o alcance dos direitos humanos às pessoas com deficiência 

(BRASIL, 2009). 

Travassos e Martins (2004) descrevem que o termo acesso é utilizado de 

maneira imprecisa, sendo considerado elemento organizacional dos sistemas de 

saúde, vinculado à entrada e à continuidade do tratamento. Enquanto, acessibilidade 

é mais ampla e não se limita a disponibilidade dos recursos, inclui processos que 

facilitam a utilização de tais recursos pelos diversos grupos populacionais, sendo 

base para o entendimento do conceito de equidade (TRAVASSOS; MARTINS, 

2004). 

Castro et al (2011) aborda a equidade como um dos pilares do SUS e um 

tema relevante ao se considerar à acessibilidade. Para os autores, oferecer 

oportunidades similares não é garantia de condições de igualdade, dessa forma, 

tratar com diferença os desiguais beneficiaria as pessoas com deficiência para 

alcance da igualdade de oportunidades. 

No Brasil, às pessoas com deficiência é garantido o direito a atendimento nos 

serviços de saúde do SUS, a diagnóstico específico, a serviços especializados e de 

reabilitação, ao recebimento de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, 

como parte integrante do processo de reabilitação, visto que tais equipamentos 

complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de independência e 

inclusão (BRASIL, 2009). 

Em consideração aos princípios da igualdade e da equidade, a promoção da 

acessibilidade e da inclusão social, mudanças sociais são propostas para que todos, 

sem distinção, possam desfrutar de vida com qualidade. Assim, a acessibilidade 

objetiva ampliar a autonomia e a mobilidade das pessoas, para tanto, prevê a 

eliminação de possíveis barreiras (BRASIL, 2009). 
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Nesse contexto, faz-se necessário que as unidades de saúde sejam 

modificadas e disponham de acesso físico, mobiliário e adaptações ambientais 

relacionadas à comunicação, adequadas às pessoas com deficiência. Igualmente é 

necessário que os profissionais sejam sensibilizados e capacitados para acolher e 

cuidar das pessoas com deficiência (BRASIL, 2009). 

O Ministério da Saúde ressalta que as pessoas com deficiência, por viverem 

em situações especiais, necessitam que os ambientes sejam modificados e 

adaptados, de forma a permitir o acesso e igualar as oportunidades de convivência 

(BRASIL, 2009). Quanto à saúde, essa população demanda uma assistência 

específica à sua condição, além de atenção às doenças e agravos comuns a 

qualquer cidadão, tendo na atenção básica, a porta de entrada para o sistema de 

saúde (BRASIL, 2008). 

É notório que a dificuldade de comunicação prejudica o acesso dos surdos 

aos serviços de saúde, estudo realizado no Reino Unido mostra uma insatisfação de 

44% dos pacientes surdos em relação ao processo comunicacional estabelecido 

com seu médico de família, ao passo que entre ouvintes esse índice é de 17% 

(KUENBURG; FELLINGER; FELLINGER, 2016). 

Entre tantas barreiras de comunicação, a ausência de métodos de 

informações acessíveis sobre saúde, torna os surdos mais vulneráveis a doenças 

evitáveis, pois os mecanismos de divulgação nem sempre consideram as 

particularidades dos grupos minoritários (RICHARDSON, 2014). 

Além disso, o receio de não ser compreendido afasta o surdo, fazendo com 

que este só procure os serviços de saúde em caso de adoecimento. Portanto, é 

imprescindível que os profissionais de saúde invistam na compreensão e na 

manutenção de uma comunicação efetiva, com oferta de um serviço de qualidade, 

acolhedor, equitativo e acessível (RICHARDSON, 2014). 

A dificuldade de comunicação inibe a inserção dos surdos em programas de 

promoção da saúde e pode comprometer a aquisição de conhecimentos referentes 

às doenças sexualmente transmissíveis, como por exemplo, sobre a disseminação 

do HIV (Human Immunodeficiency Virus), tal fato foi evidenciado entre comunidades 
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surdas da Nigéria, Brasil e Estados Unidos (KUENBURG; FELLINGER; FELLINGER, 

2016). 

Destarte, é indispensável um atendimento em saúde direcionado às 

necessidades do indivíduo e sua singularidade, não relacionado apenas à 

deficiência. Haja vista que, a comunicação é essencial à humanização, sua ausência 

torna-se um desafio para os profissionais da saúde no acolhimento dos surdos e no 

desenvolvimento de vínculo com os mesmos (FREIRE et al, 2009). 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

Analisar as percepções de sujeitos surdos do INES sobre o processo de 

comunicação estabelecido com profissionais de saúde da atenção básica do Estado 

do Rio de Janeiro. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

Identificar as barreiras de comunicação percebidas pelo surdo em relação ao 

atendimento realizado por profissionais de saúde da atenção básica. 

Descrever as estratégias de comunicação estabelecidas entre o sujeito surdo 

e o profissional de saúde da atenção básica. 

Analisar as percepções do sujeito surdo sobre as estratégias de comunicação 

utilizadas no atendimento realizado por profissionais de saúde da atenção básica. 

Identificar soluções propostas pelos surdos do INES às dificuldades de 

comunicação entre surdos e profissionais de saúde. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 Tipo de Estudo 

Foi realizado um estudo transversal descritivo e analítico, com abordagem 

mista, qualitativa e quantitativa, com levantamento de dados através da aplicação de 

questionário, no período entre 05/12/2016 e 22/03/2017, ao sujeito surdo sobre as 

estratégias de comunicação no atendimento realizado por profissionais de saúde da 

atenção básica. 

O desenho misto de pesquisa permite a análise dos aspectos objetivos e 

subjetivos envolvidos, dessa forma, amplia a visão a respeito do objeto estudado. 

Essa pesquisa foi iniciada com uma abordagem quantitativa através do 

levantamento de dados e finalizada com uma abordagem qualitativa para construção 

dos significados relacionados à percepção dos sujeitos (PEROVATO, 2016). 

A abordagem qualitativa considera o vínculo existente entre os aspectos 

objetivos e a subjetividade dos indivíduos, sendo inviável sua tradução em números 

(KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). Uma vez que objetiva-se a compreensão 

dos fenômenos estudados, interpretando-os a partir da concepção dos sujeitos 

participantes (GUERRA, 2014). 

Segundo Minayo (2010) a pesquisa qualitativa relaciona-se a um nível de 

realidade que não permite mensuração numérica a realidade social, a partir da qual 

se compreende a interação do ser humano com o meio, suas experiências e 

crenças, a singularidade do indivíduo e a forma de se relacionar com seus 

semelhantes. 

Já no desenho quantitativo, a coleta de dados é baseada na mensuração 

numérica e análise estatística, com medição de variáveis que são adequadas em 

números. Nesse tipo de estudo, a interpretação envolve hipóteses e teorias que 

possibilitam a correlação com os fenômenos estudados (PEROVATO, 2016). 

No que tange ao procedimento técnico, foi realizado um levantamento de 

dados, que é caracterizado pela interrogação direta de uma amostra da população 

sobre a qual se deseja obter informações (PEROVATO, 2016). Esse método 

possibilita o conhecimento direto da realidade, já que as informações são coletadas 
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diretamente com os sujeitos e permite recolher dados a respeito da percepção dos 

indivíduos (GIL, 2002). 

 

5.2 Cenário 

A pesquisa ocorreu no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), 

localizado em Laranjeiras e que atende alunos da Educação Infantil até o Ensino 

Médio, além de formar profissionais surdos e ouvintes no Curso Bilíngue de 

Pedagogia. 

O INES é um centro nacional de referência na área da surdez, que recebe 

alunos das diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro. O instituto apoia o ensino 

e a pesquisa de metodologias a serem utilizadas no ensino da pessoa surda e 

realiza atendimentos nas áreas da saúde e educação precoce (INES, 2015). 

 Por ser único no âmbito federal, o INES ocupa importante centralidade, 

promovendo fóruns, publicações, seminários, pesquisas e assessorias em todo o 

território nacional (INES, 2015). 

 

5.3 Amostra 

A amostra foi composta por 121 surdos adultos, de ambos os sexos e 

regularmente matriculados no INES. Todos os alunos do período noturno foram 

convidados, tendo em vista que as turmas são formadas por adultos. Considerando 

o fato das turmas do período matutino ser compostas por alunos com faixa etária até 

18 anos, só foram convidados aqueles que possuíam 18 anos, quando procuraram a 

divisão médica do instituto, no período de dezembro de 2016 a março de 2017. A 

mesma abordagem foi adotada para alunos do ensino superior. 

O tamanho da amostra foi estimado em 115 indivíduos, considerando uma 

resposta esperada de proporção de 50% para qualquer item objetivo do 

questionário. Houve um acréscimo de 10% (10 indivíduos) em consideração a 

possíveis perdas e a margem de erro foi considerada em 7%. 

Foi utilizado o software Epi Info 7.2, as estatísticas inferenciais foram geradas 

com nível de significância de 5%, considerando a população alvo composta por 276 
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surdos, sendo 235 alunos do ensino fundamental e do ensino médio e 41 alunos do 

Curso bilíngue de Pedagogia. 

 

5.3.1 Critérios de inclusão 

Os surdos com idade igual ou superior a 18 anos e que utilizassem a LIBRAS 

como meio de comunicação.  

  

5.3.2 Critérios de exclusão 

Os surdos que não foram atendidos em unidades de saúde da Atenção 

Básica do Rio de Janeiro nos últimos 5 anos e aqueles que devido 

comprometimentos cognitivos ou neurológicos não tiveram condições de responder 

ao questionário. 

 

5.4 Procedimentos de Coleta de Dados 

Para coleta de dados foi utilizado questionário (anexo 1), nesse tipo de 

instrumento as questões são respondidas por escrito e avaliadas a partir de 

estatística (PEROVATO, 2016). O questionário mencionado foi utilizado na 

dissertação de mestrado de Fortes (2012), intitulada: Estratégias de comunicação no 

atendimento em saúde a sujeitos surdos, aplicado entre surdos de instituições de 

ensino do Rio Grande do Sul. Após extensa pesquisa bibliográfica em bases de 

dados da MEDLINE, Scielo e LILACS não foi encontrado questionário validado sobre 

este tema. 

O questionário é composto por perguntas abertas e fechadas e foi adaptado 

para adequação aos objetivos dessa pesquisa, o mesmo foi previamente testado 

com indivíduos surdos, para detectar possíveis problemas nas questões abordadas. 

Após o teste, a questão referente à escolaridade foi alterada, com substituição do 

item “nível de escolaridade” por “turma”. 

Para aplicação do instrumento de coleta de dados os coordenadores de cada 

departamento foram contactados, no Departamento de Educação Básica a aplicação 
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ocorreu de acordo com os intervalos ou períodos vagos das turmas noturnas e para 

alunos das turmas matutinas e as do ensino superior, a aplicação ocorreu quando 

procuraram o atendimento na divisão médica do INES, pois, neste período de tempo 

houve greve na instituição. 

Os grupos foram compostos por 5 a 10 alunos, feita apresentação e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o questionário 

foi projetado em televisor nas salas de aula e os alunos orientados quanto ao 

preenchimento, cada questão foi traduzida em LIBRAS para que então, os 

participantes transcrevessem suas respostas, para tanto, houve intermediação de 

tradutor de LIBRAS. As questões foram traduzidas, sendo dado tempo para que 

todos os alunos preenchessem, antes que a próxima questão fosse interpretada. Ao 

final, os questionários foram recolhidos. 

Para surdos com maior dificuldade com a língua portuguesa escrita, a 

pesquisadora fez a transcrição das respostas após o aluno ter respondido em 

LIBRAS, da mesma forma, com auxílio de tradutor de LIBRAS. Tal método foi 

utilizado para alguns alunos das turmas de 1º a 5º ano do ensino fundamental. 

 

5.5 Caracterização dos sujeitos 

Para identificação dos sujeitos e preservação de anonimato, optou-se utilizar 

como código as iniciais CD/CT/Q/E seguidas do algarismo arábico correspondente à 

ordem dos questionários na planilha do Excel 2010, exemplo: CD 1. 

A sigla CD é equivalente a Compreensão do diagnóstico, CT a compreensão 

do tratamento, Q a qualidade do atendimento e E a experiências sobre 

atendimentos. 

 

5.6 Análise dos Dados 

Foram preenchidos 126 questionários, dos quais, 5 foram excluídos, 4 por 

terem sido atendidos há mais de 5 anos na rede de atenção básica a saúde do SUS 

e 1 por ter declarado nunca ter sido atendido na rede de saúde do SUS. 
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Os dados foram organizados em categorias, os originados de questões 

objetivas foram armazenados em planilha codificada através do software Epi Info 

7.2, e os referentes às perguntas abertas foram armazenados em planilha do Excel 

2010. 

As questões objetivas foram analisadas por meio de tabelas de frequência de 

dados para variáveis categóricas ou pelo estabelecimento de medidas apropriadas 

para variáveis quantitativas como média, mediana ou desvio padrão. Estatísticas 

inferenciais foram usadas para avaliar a associação entre variáveis, com o teste do 

qui-quadrado ou ANOVA, e, para análise multivariada foi utilizada a regressão 

logística. 

Posteriormente, foi realizada uma análise de conteúdo para perguntas de 

respostas abertas, baseada em Bardin, a partir da leitura dos dados e organização 

de indicadores que orientaram a interpretação, codificação para alcance do núcleo 

de compreensão textual e categorização das informações (PEROVATO, 2016). 

Segundo Bardin (2011) a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos 

metodológicos, através dos quais se analisam conteúdos diversos, sejam eles 

verbais ou não verbais, com objetivo de sistematicamente interpretar textos a partir 

da inferência. Assim, tal análise se alterna entre o rigor da objetividade e a riqueza 

da subjetividade (BARDIN, 2011; SILVA; FOSSÁ, 2013). A organização da análise 

de conteúdo envolve diferentes etapas, quais sejam, pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados, a inferência e interpretação (BARDIN, 2011). 

A primeira etapa, pré – análise, tem por objetivo organizar as atividades 

através da sistematização de ideias elencadas, organização do material a ser 

analisado e elaboração de indicadores para fundamentação das informações 

coletadas. Essa fase compreende: a leitura flutuante que é o primeiro contato com 

os documentos a ser analisados; escolha dos documentos, com definição do corpus, 

ou seja, constituição dos documentos que serão submetidos à análise; formulação 

das hipóteses e objetivos, com leitura inicial dos dados; e elaboração de indicadores, 

com intuito de interpretar o material coletado (BARDIN, 2011; MOZZATO; 

GRZYBOVSKI, 2011). 
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A constituição dos documentos para análise é baseada em algumas regras, 

quais sejam, regras da exaustividade, da representatividade, da homogeneidade e 

da pertinência (BARDIN, 2011). A regra da exaustividade caracteriza a inclusão de 

todos os elementos constantes nos documentos a ser analisados. No que tange a 

regra da representatividade, essa é entendida como a seleção de uma amostra 

representativa, considerando que um número elevado de informações tenha sido 

selecionado. A homogeneidade refere-se à similaridade entre os critérios adotados 

para escolha dos documentos, e, a pertinência, consiste na verificação da fonte e 

dos objetivos suscitados pela análise (SILVA; FOSSÁ, 2013). 

A segunda etapa, exploração do material, caracteriza-se pela constituição de 

operações de codificação, ou seja, transformação das informações brutas em uma 

representação do conteúdo, a partir de recorte dos textos em unidades de registros 

(palavras, frases, parágrafos), agregação das informações em categorias simbólicas 

e enumeração. As primeiras unidades de registro identificadas resultam em 

categorias iniciais, estas são agrupadas em temas correlatos e originam as 

categorias intermediárias, que por sua vez são organizadas tematicamente e dão 

origem as categorias finais (BARDIN, 2011; SILVA; FOSSÁ, 2013). Segundo 

Mozzatto e Grzybovski (2011), essa etapa possibilita o enriquecimento das 

interpretações e inferências. 

Já na terceira etapa, tratamento dos resultados, inferência e interpretação, as 

informações são destacadas e sintetizadas para análise, resultando nas 

interpretações inferenciais (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). Vale ressaltar que a 

inferência e a interpretação são baseadas em referenciais teóricos (SILVA; FOSSÁ, 

2013). 

 

5.7 Aspectos Éticos 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Estácio de 

Sá/UNESA/RJ sob o número CAAE (Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética) 61173516.7.0000.5284, tendo sido aprovado em 11 de novembro de 2016 sob 

parecer nº 1.818.244. A aplicação dos questionários foi precedida da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice 1), em respeito às 
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normas éticas para pesquisas que envolvem seres humanos (Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS). 
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6. RESULTADOS 

6.1 Análise quantitativa 

6.1.1 Distribuição por sexo e idade 

O estudo contou com a participação de 121 surdos, dos quais, 58% do sexo 

masculino e com média de idade de 27 anos (tabela 1). 

 

Tabela 1: Distribuição por sexo e idade 

Idade * Sexo Frequência 
Distribuição 

por sexo 

Média 
de 

idades 

Desvio 
Padrão 

Idade 
mínima 

Idade 
mediana 

Idade 
máxima 

Feminino 51 42% 26,6 9,2 18 23 51 

Masculino 70 58% 26,6 9,1 18 22 67 

Fonte: Elaboração própria, a partir da análise dos questionários 

 

6.1.2 Distribuição por escolaridade 

No que tange a escolaridade, 62% dos participantes cursavam o ensino 

médio, 32% o ensino fundamental e 6% o ensino superior (tabela 2). 

 

Tabela 2: Nível de escolaridade dos Surdos do INES em 2017 

Nível de escolaridade Frequência Porcentagem IC - 95 % 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

39 32% 24% - 41% 

Ensino Médio Completo 1 1% 0% - 5% 

Ensino Médio Incompleto 74 61% 52% - 70% 

Ensino Superior Incompleto 4 3% 1% - 8% 

Ensino Superior Completo 2 2% 0% - 6% 

Pós - Graduação 1 1% 0% - 5% 

TOTAL 121 100% 
_  
 

Fonte: Elaboração própria, a partir da análise dos questionários 
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6.1.3 Situação linguística 

Dentre os participantes, 91% declararam fazer uso da LIBRAS, 23% disseram 

ser oralizados e 12% se declararam bilíngues (tabela 3). 

 

Tabela 3: Situação linguística dos surdos* 

Situação Frequência Porcentagem 

Sinalizado/faz uso de LIBRAS 110 91% 

Oralizado 28 23% 

Bilíngue 14 12% 

* Um indivíduo pode estar inserido em mais de uma variável, assim, a soma das porcentagens é 

maior que 100%. 

 

6.1.4 Distribuição por localidade 

Entre os participantes, 76% residiam no Rio de Janeiro, enquanto 24% eram 

residentes de outros municípios do Estado do Rio de Janeiro (gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Distribuição por municípios 
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Fonte: Elaboração própria, a partir da análise dos questionários 
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6.1.5 Atendimento nas unidades de saúde 

Dentre os convidados a participar da pesquisa, apenas 1 aluno relatou nunca 

ter sido atendido em unidades básicas de saúde, o mesmo foi excluído do estudo, 

logo, não consta em nossos dados estatísticos, os demais foram atendidos em 

postos de saúde ou clínicas da família. 

97% dos surdos do INES declararam ter comparecido às Unidades Básicas 

de Saúde nos últimos 5 anos, os demais estiveram nas unidades há mais de 5 anos, 

portanto, foram excluídos do estudo. 

Em relação à presença de um mediador, 63% dos surdos declararam ter 

desistido de ir às unidades de saúde por falta de profissionais tradutores/intérpretes 

de LIBRAS ou acompanhantes ouvintes. Concomitantemente, 83% dos surdos 

negaram ter recebido atendimento por profissionais que dominassem a LIBRAS 

(tabela 4). 

 

Tabela 4: Atendimento nas unidades de saúde 

Questões Respostas Frequência Porcentagem IC 95 % 

Desistência por falta de 
acompanhante/intérprete 

Sim 76 63% 54% - 71% 

Não 45 37% 29% - 46% 

Atendimento por profissional 
que soubesse LIBRAS 

Sim 20 17% 10% - 24% 

Não 101 83% 76% - 90% 

Fonte: Elaboração própria, a partir da análise dos questionários 

 

6.1.6 Dificuldades de comunicação 

Entre as dificuldades de comunicação enfrentadas durante os atendimentos 

em saúde as mais citadas foram: a falta de intérprete de LIBRAS, indicada por 85% 

dos surdos e a não utilização da LIBRAS pelos profissionais, apontada por 78% dos 

participantes (tabela 5). 
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Tabela 5: Relação das dificuldades de comunicação enfrentadas pelos 

surdos* 

Dificuldades Frequência Porcentagem 

Falta de intérprete de LIBRAS 103 85% 

Não utilização da LIBRAS pelos 
profissionais 

94 78% 

Dificuldade de comunicação com a 
equipe 

68 56% 

Dificuldades de comunicação durante 
a consulta com o profissional de 

saúde 
68 56% 

Dificuldade de entender a linguagem 
verbal 

67 55% 

Dificuldades de entender as 
orientações do profissional de saúde 

57 47% 

*A questão permitiu a marcação de mais de uma resposta, assim, a soma das porcentagens é maior 

que 100%. 

 

6.1.7 Percepções do surdo sobre os atendimentos 

A tabela 6 apresenta as percepções dos sujeitos sobre o atendimento 

prestado pelo profissional médico, em relação aos diagnósticos e tratamentos 

descritos, 66% dos surdos relataram insegurança após as consultas. Entre os que 

declararam se sentir seguros, 72% associaram o fato à presença de um ouvinte que 

o acompanhava e auxiliava na comunicação com o profissional, e, apenas 13% dos 

participantes relataram segurança devido às estratégias de comunicação utilizadas 

durante o atendimento (tabela 6). 
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Tabela 6: Percepções dos surdos sobre os atendimentos* 

Percepções Frequência Porcentagem 

Seguro, por ter uma pessoa ouvinte que me 
acompanha e me ajuda na comunicação com o 

profissional de saúde. 
87 72% 

Inseguro, devido às estratégias de comunicação 
utilizadas, pois fico com dúvidas sobre as 

orientações a serem seguidas. 
30 25% 

Inseguro, devido às estratégias de comunicação 
utilizadas, pois não tenho certeza se o profissional 

me compreendeu. 
27 22% 

Inseguro, pois não há ninguém para intermediar a 
comunicação com o profissional. 

23 19% 

Seguro, devido às estratégias de comunicação 
utilizadas durante o atendimento. 

16 13% 

*A questão permitiu a marcação de mais de uma resposta, assim, a soma das porcentagens é maior 

que 100%. 

 

6.1.8 Compreensão a partir das estratégias de comunicação utilizadas 

A tabela 7 apresenta os índices de compreensão a partir das estratégias de 

comunicação utilizadas, a maioria dos surdos descreveu não compreender os 

diagnósticos e orientações sobre o tratamento a partir das estratégias utilizadas 

pelos profissionais de saúde. 

Questionados a respeito da compreensão por parte dos profissionais, 61% 

dos surdos declararam que estes não os compreendem caso estejam 

desacompanhados (tabela 7). 
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Tabela 7: Compreensão a partir das estratégias de comunicação 

Questões Respostas Frequência Porcentagem IC 95% 

Estratégias de comunicação 
utilizadas permitem 

compreender o diagnóstico 

Sim 22 18% 12% - 26% 

Não 99 82% 74% - 88% 

Estratégias de comunicação 
utilizadas permitem 

compreender o tratamento 

Sim 36 30% 22% - 39% 

Não 85 70% 61% - 78% 

Estratégias utilizadas 
permitem a compreensão 
por parte do profissional 

Sim 47 39% 30% - 48% 

Não 74 61% 52% - 70% 

Fonte: Elaboração própria, a partir da análise dos questionários 

 

6.1.9 Estratégias de comunicação 

Entre as estratégias utilizadas pelos surdos para que o profissional os 

compreenda as mais citadas foram: a presença de acompanhante ouvinte (73%) e a 

utilização de mímica/gestos (68%) (tabela 8). 

 

Tabela 8: Estratégias de comunicação utilizadas pelos surdos do INES 

durante atendimentos em saúde * 

Estratégias de comunicação Frequência Porcentagem 

Acompanhante ouvinte 88 73% 

Mímica/gestos 82 68% 

LIBRAS 33 27% 

Oralização 29 24% 

Língua portuguesa escrita 26 21% 

Leitura labial 14 12% 

Intérprete de LIBRAS 13 11% 

Desenhos 9 7% 

Datilologia 8 7% 

Figuras 7 6% 

*A questão permitiu a marcação de mais de uma resposta, assim, a soma das porcentagens é maior 

que 100%. 
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Em relação às estratégias que, quando utilizadas pelos profissionais, facilitam 

a comunicação com o sujeito surdo, as mais citadas foram: mímica/gestos (68%) e 

acompanhante ouvinte (43%) (tabela 9). 

 

Tabela 9: Estratégias de comunicação utilizadas pelos profissionais de 

saúde que facilitam a comunicação com os surdos* 

Estratégias de comunicação facilitadoras Frequência Porcentagem 

Mímica/gestos 82 68% 

Acompanhante ouvinte 52 43% 

Língua portuguesa escrita 27 22% 

Leitura labial 23 19% 

LIBRAS 21 17% 

Intérprete de LIBRAS 15 12% 

Oralização 12 10% 

Figuras 10 8% 

Desenhos 8 7% 

Datilologia 7 6% 

*A questão permitiu a marcação de mais de uma resposta, assim, a soma das porcentagens é maior 

que 100%. 

 

No que diz respeito às estratégias que dificultam a comunicação entre o surdo 

e o profissional, os participantes citaram como principais: a língua portuguesa escrita 

(70%) e a oralização (54%) (tabela 10). 
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Tabela 10: Estratégias de comunicação utilizadas pelos profissionais 

que dificultam a comunicação com os surdos* 

Estratégias de comunicação dificultadoras Frequência Porcentagem 

Língua portuguesa escrita 85 70% 

Oralização 65 54% 

Leitura labial 27 22% 

Mímica/gestos 6 5% 

LIBRAS 6 5% 

Datilologia 6 5% 

Acompanhante ouvinte 5 4% 

Intérprete de LIBRAS 2 2% 

Desenhos 1 1% 

Figuras 1 1% 

*A questão permitiu a marcação de mais de uma resposta, assim, a soma das porcentagens é 

maior que 100%. 

 

Quanto às estratégias de comunicação que promovem a independência do 

sujeito surdo, 91% descreveram a LIBRAS e 59% a presença de intérprete/tradutor 

de LIBRAS nas unidades de saúde (tabela 11). 

 

Tabela 11: Estratégias de comunicação que promovem independência 

do sujeito surdo ao buscar atendimento em saúde* 

Estratégias que promovem independência Frequência Porcentagem 

LIBRAS 110 91% 

Intérprete de LIBRAS 71 59% 

Acompanhante ouvinte 22 18% 

Língua portuguesa escrita 18 15% 
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Mímica/gestos 12 10% 

Oralização 12 10% 

Figuras 7 6% 

Datilologia 7 6% 

Desenhos 5 4% 

Leitura labial 3 2% 

*A questão permitiu a marcação de mais de uma resposta, assim, a soma das porcentagens é 

maior que 100%. 

 

Finalmente, no que diz respeito à preservação da privacidade do sujeito 

durante os atendimentos em saúde, a principal estratégia referida foi a LIBRAS, 

citada por 93% dos participantes (gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Estratégias de comunicação que promovem privacidade do 

sujeito surdo ao buscar atendimento em saúde * 

 

*A questão permitiu a marcação de mais de uma resposta, assim, a soma das porcentagens é maior 

que 100%. 
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6.1.10 Mudanças no ambiente das unidades de saúde 

Para facilitar o atendimento aos sujeitos surdos, a maioria dos participantes 

destacou a implantação de painéis eletrônicos como possível mudança no ambiente 

das unidades de saúde (gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Mudanças no ambiente das unidades de saúde 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir da análise dos questionários 

 

6.2 Análise Bivariada 

A partir da análise bivariada, em que 2 (duas) variáveis são relacionadas, 

avaliamos a associação de variáveis como: idade, sexo, escolaridade ou situação 

linguística com determinados desfechos. Neste trabalho os desfechos foram à 

presença ou ausência de compreensão do surdo sobre seu diagnóstico, seu 

tratamento e sobre o entendimento do profissional de saúde a partir das estratégias 

de comunicação utilizadas pelo indivíduo surdo durante atendimentos em saúde da 

atenção primária. 

As associações foram consideradas a partir do teste qui-quadrado, do cálculo 

da razão de chances de prevalência e das razões de prevalência. Os resultados 

referentes às associações que envolveram idade ou escolaridade não apresentaram 
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valores estatisticamente significativos, logo, não foram demonstrados nas tabelas 

seguintes. 

Constatamos que houve diferença estatisticamente significativa no 

entendimento dos diagnósticos de acordo com a situação linguística dos sujeitos (p 

= 0,0035). De acordo com a Razão de chances de prevalência, os sujeitos bilíngues 

apresentam cerca de 6 (seis) vezes mais chances de compreender seus 

diagnósticos que os não bilíngues, da mesma forma, sujeitos oralizados têm cerca 

de 2 (duas) vezes mais chances de compreender seu diagnóstico em relação aos 

que não são bilíngues, ao passo que sujeitos que utilizam a LIBRAS para se 

comunicar apresentam 79% de chances a menos de compreender seu diagnóstico 

(p = 0,0403). De acordo com a Razão de prevalência, observamos que a prevalência 

de entender seu diagnóstico é 3 vezes e meia maior entre os surdos bilíngues, 2 

vezes e meia maior entre os surdos oralizados e 73% menor para os surdos que só 

utilizam LIBRAS (tabela 12). 

A utilização da leitura labial e da oralização como estratégias de comunicação 

também estão associadas à percepção do surdo acerca de seu diagnóstico, não foi 

encontrado nível estatisticamente significativo em relação à utilização das demais 

estratégias. Desta forma, sujeitos surdos que utilizam a leitura labial e a oralização 

têm maiores chances de compreenderem seus diagnósticos, estas são aumentadas 

em 6,13 e 5,79 vezes, respectivamente, na comparação com sujeitos que não 

utilizam tais estratégias. Observa-se também que a prevalência de sujeitos surdos 

que entendem seus diagnósticos é 3,81 e 3,57 vezes maior para quem utiliza 

oralização e leitura labial respectivamente (tabela 12). 
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Tabela 12: Associação entre sexo, situação linguística e estratégias de 

comunicação utilizadas pelo surdo e a compreensão do surdo a cerca de seu 

diagnóstico 

Associação do nível de compreensão do surdo a cerca do seu diagnóstico 

Variáveis 
RP *** 

(IC 95%) 
RCP ** 

(IC 95%) 
 

p 

Sexo  
Feminino 

0,95 
(0,44 -2,05) 

0,94 
(0,37 - 2,40) 

1 

Masculino 
1 
 

1 
 

1 

Situação 
Linguística 

Bilíngue 
3,57 

(1,77 -7,21) 
6,13 

(1,88 - 19,99) 
0,0035* 

Sinalizado 
0,34 

(0,16-0,74) 
0,22 

(0,06 - 0,80) 
0,0403* 

Oralizado 
2,30 

(1,10-4,80) 
2,92 

(1,09 - 7,82) 
0,0567* 

Estratégias 
de 

comunicação 
utilizadas 
pelo surdo 

Oralização 
3,81 

(1,84-7,89) 
5,79 

(2,15 - 15,55) 
0,0005* 

Mímica e gestos 
0,57 

(0,27-1,21) 
0,50 

(0,19 - 1,28) 
0,2243 

Língua port. escrita 
1,71 

(0,78-3,74) 
1,97 

(0,70 - 5,49) 
0,309 

LIBRAS 
0,27 

(0,07-1,08) 
0,22 

(0,05 - 1,00) 
0,0639 

Leitura Labial 
3,57 

(1,77-7,21) 
6,13 

(1,88 - 19,99) 
0,0035* 

Intérprete de LIBRAS 
0,40 

(0,06-2,71) 
0,35 

(0,04 - 2,80) 
0,5109 

Figuras 
0 

0 0,4353 

Desenhos 0 0 0,3073 

Datilologia 0 0 0,3652 

Acompanhante Ouvinte 
0,66 

(0,30-1,42) 
0,59 

(0,22 -1,58) 
0,4272 

*Valores estatisticamente significativos, pois o p é <0,05;  

** RCP - Razão de Chances de Prevalência; *** RP- Razão de prevalência; Língua port. escrita - 

Língua portuguesa escrita.  
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A respeito do discernimento sobre o tratamento, a associação com a situação 

linguística do surdo demonstrou que sujeitos bilíngues apresentam cerca de 5,33 

vezes mais chances de compreender o profissional de saúde (p = 0,007). A 

prevalência de surdos que entendem o profissional de saúde é 2,55 vezes maior 

entre os que são bilíngues (tabela 13). 

Semelhantemente, quando o sujeito surdo utiliza a leitura labial e a oralização 

como estratégias de comunicação, as chances de compreensão do tratamento 

aumentam em 5 (cinco) e 3 (três) vezes, respectivamente. A prevalência de surdos 

que compreendem o tratamento é 2,27 vezes maior entre os surdos oralizados e 

2,55 vezes maior entre os surdos que leem os lábios. No entanto, os surdos que se 

comunicam através de sua primeira língua, a LIBRAS, apresentam 67% a menos de 

chances de compreenderem seu tratamento que aqueles que não utilizam a LIBRAS 

(p = 0,0538), a prevalência de surdos que compreendem seu tratamento é 67% 

menor quando eles utilizam LIBRAS (tabela 13). 

 

Tabela 13: Associação entre as variáveis e a compreensão do surdo acerca de 

seu tratamento 

Associação do nível de compreensão do surdo a cerca do seu tratamento 

Variáveis 
RP *** 

(IC95%) 
RCP ** (IC 95%). p 

Sexo 
Feminino 

0,87 
(0,50-1,54) 

0,83 (0,37 - 1,82) 0,7862 

Masculino 1 1 1 

Situação 
Linguística 

Bilíngue 
2,55 

(1,53-4,24) 
5,33 (1,64 - 17,31) 0,007* 

Sinalizado 
0,50 

(0,00-0,00) 
0,31 (0,09 - 1,10) 0,1234 

Oralizado 
1,66 

(0,27-0,93) 
2,16 (0,89 - 5,20) 0,135 

Estratégias 
de 

comunicação 
utilizadas 
pelo surdo 

Língua port. escrita 
1,41 

(0,78-2,53) 
1,66 (0,67 - 4,12) 0,3929 

Mímica e gestos 
0,67 

(0,39-1,14) 
0,55 (0,24 - 1,24) 0,2177 

LIBRAS 
0,43 

(0,18-1,01) 
0,33 (0,12 - 0,94) 0,0538* 
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Desenhos 0 0 0,0988 

Intérprete de LIBRAS 
0,24 

(0,04-1,60) 
0,17 (0,02 - 1,40) 0,1283 

Leitura Labial 
2,55 

(1,53-4,24) 
5,33 (1,64 - 17,31) 0,007* 

Figuras 0 0 0,1776 

Acompanhante ouvinte 
0,98 

(0,53-1,80) 
0,96 (0,40 - 2,31) 1 

Datilologia 
0,40 

(0,06-2,58) 
0,32 (0,04 - 2,69) 0,4812 

Oralização 
2,27 

(1,35-3,79) 
3,62 (1,51 - 8,70) 0,0062* 

* Valores estatisticamente significativos, pois o p é <0,05. 

** RCP - Razão de Chances de Prevalência; *** RP- Razão de prevalência; Língua port. escrita - 

Língua portuguesa escrita 

 

Na tabela 14, verificamos que os surdos que utilizam a oralização como 

estratégia de comunicação, percebem que as suas chances de serem 

compreendidos pelos profissionais aumentam em 2,93 vezes ao buscarem por 

atendimento sozinhos, quando comparados àqueles que não utilizam a oralização 

como estratégia de comunicação (p = 0,0221). A prevalência de surdos que 

perceberam que o profissional de saúde os compreendeu ao irem ao atendimento 

sozinhos aumentou 1,81 vezes entre os que usavam a oralização como estratégia 

de comunicação. 

 
Tabela 14: Associação entre as variáveis e a compreensão do profissional a 

partir das estratégias adotadas pelo surdo 

Associação do nível de compreensão do profissional diante das estratégias 
adotadas pelo surdo 

Variáveis RP *** (IC 95%) RCP ** (IC 95%) P 

Sexo 
Feminino 

1,21 
(0,77-1,88) 

1,37 (0,65 - 2,86) 0,5232 

Masculino 1 1 1 

Situação 
Linguística 

Bilíngue 
1,81 

(1,14-2,89) 
3,27 (1,02- 10,45) 0,0741 
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Sinalizado 
0,57 

(0,34-0,95) 
0,33 (0,09 - 1,18) 0,1484 

Oralizado 
1,41 

(0,89-2,23) 
1,82 (0,77 - 4,27) 0,2458 

Estratégias 
de 

comunicação 
utilizadas 
pelo surdo 

Língua port. escrita 
1,12 

(0,67-1,87) 
1,20 (0,50 - 2,90) 0,8555 

Mímica e gestos 
0,84 

(0,53-1,33) 
0,75 (0,34 - 1,62) 0,5897 

LIBRAS 
0,81 

(0,47-1,40) 
0,72 (0,31 - 1,67) 0,5809 

Desenhos 
0,55 

(0,16-1,92) 
0,42 (0,08 - 2,14) 0,4789 

Intérprete de 
LIBRAS 

0,57 

(0,20-1,57) 
0,44 (0,11 - 1,68) 0,3506 

Leitura Labial 
1,81 

(1,14-2,89) 
3,27 (1,02 - 10,45) 0,0741 

Figuras 
1,11 

(0,46-2,69) 
1,19 (0,25- 5,59) 1 

Acompanhante 
ouvinte 

0,73 

(0,46-1,14) 
0,58 (0,26 - 1,30) 0,2613 

Datilologia 0 0 0,0503* 

Oralização 
1,80 

(1,18-2,75) 
2,93 (1,24 - 6,90) 0,0221* 

* Valores estatisticamente significativos, pois o p é <0,05. 

** RCP - Razão de Chances de Prevalência; *** RP- Razão de prevalência; Língua port. escrita - 

Língua portuguesa escrita 

 

6.3 Análise Multivariada 

Na análise multivariada, em que 3 (três) ou mais variáveis são consideradas 

em relação ao desfecho simultaneamente, avaliamos a sua influência na 
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compreensão do surdo a respeito de seu diagnóstico e tratamento, bem como a 

compreensão do sujeito por parte do profissional, a partir das variáveis: idade, sexo, 

escolaridade (Ensino médio/ensino fundamental, Ensino superior/ensino 

fundamental) e situação linguística (oralizado, bilíngue, sinalizado).  

Quando associadas, as variáveis interferem na compreensão do diagnóstico 

por parte do surdo (p=0,0091), ao avaliarmos as associações, percebemos que a 

situação linguística do sujeito pode aumentar suas chances de compreensão do 

diagnóstico. Entre surdos bilíngues as chances podem aumentar em 8 (oito) vezes 

em relação a não bilíngues (p = 0,0347), e entre surdos oralizados, as chances são 

ampliadas em cerca de 5,6 vezes em relação aos não oralizados (p = 0,0056) 

(tabela 15). 

 

Tabela 15: Regressão logística múltipla para testar relação das variáveis 

associadas à compreensão do diagnóstico por parte dos surdos 

Variáveis RCP** I C 95% p 

Bilíngue 8,008 1,161 55,2361 0,0347* 

Oralizado 5,6536 1,6603 19,2514 0,0056* 

Sinalizado/faz uso de LIBRAS 0,6917 0,102 4,6891 0,7058 

Idade 1,0183 0,9587 1,0816 0,5563 

Sexo (Masculino/Feminino) 2,1725 0,7015 6,7284 0,1785 

Nível de escolaridade (Ensino 
Médio/Ensino Fundamental) 

1,0314 0,3294 3,2288 0,9577 

Nível de escolaridade (Ensino 
Superior/Ensino Fundamental) 

0,8815 0,0886 8,7659 0,9143 

* Valores estatisticamente significativos, pois o p é <0,05. 

** RCP - Razão de Chances de Prevalência. 
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No que diz respeito ao entendimento das orientações referentes ao 

tratamento, observamos que sujeitos bilíngues e oralizados têm maiores chances de 

compreensão, no primeiro caso, 6,6 vezes mais que não bilíngues (p = 0,0556), e, 

no segundo, 3,28 vezes mais que não oralizados (p = 0,0268) (tabela 16). 

 

Tabela 16: Regressão logística múltipla para testar relação das variáveis 

associadas à compreensão do tratamento por parte dos surdos 

Variáveis RCP ** I C 95% p 

Bilíngue 6,605 0,9561 45,6275 0,0556* 

Oralizado 3,28 1,1463 9,3848 0,0268* 

Sinalizado/faz uso de LIBRAS 0,9087 0,1219 6,7759 0,9256 

Sexo (Masculino/Feminino) 2,2084 0,8339 5,8489 0,1109 

Idade 0,9637 0,9068 1,0243 0,2345 

Nível de escolaridade (Ensino 
Médio/Ensino Fundamental) 

1,7647 0,6412 4,8566 0,2715 

Nível de escolaridade (Ensino 
Superior/Ensino Fundamental) 

3,6143 0,5051 25,8602 0,2006 

*Valores estatisticamente significativos, pois o p é <0,05. 

** RCP - Razão de Chances de Prevalência. 

 
A associação entre as variáveis e a compreensão do sujeito, que vai a 

unidade de saúde desacompanhado, por parte dos profissionais, foi estatisticamente 

significativa (p = 0,0493). Observou-se que neste caso, o nível de escolaridade dos 

sujeitos foi evidenciado, assim, sujeitos com ensino médio têm 3 (três) vezes mais 

chances de serem compreendidos pelos profissionais de saúde, do que aqueles que 

possuem ensino fundamental (p = 0,0125) (tabela 17). 
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Tabela 17: Regressão logística múltipla para testar relação das variáveis 

associadas à compreensão do surdo por parte dos profissionais, baseada na 

percepção do sujeito surdo 

Variáveis RCP**  I C 95% p 

Bilíngue 2,4278 0,4256 13,8485 0,3181 

Oralizado 2,442 0,9259 6,4403 0,0712 

Sinalizado/faz uso de LIBRAS 0,6513 0,1025 4,1406 0,6496 

Idade 1,0342 0,9883 1,0823 0,1463 

Sexo (Masculino/Feminino) 1,0701 0,4647 2,4641 0,8735 

Nível de escolaridade (Ensino 
Médio/Ensino Fundamental) 

3,3004 1,2926 8,4273 0,0125* 

Nível de escolaridade (Ensino 
Superior/Ensino Fundamental) 

3,4275 0,5219 22,5073 0,1995 

* Valores estatisticamente significativos, pois o p é <0,05. 

** RCP - Razão de Chances de Prevalência. 

 
Por fim, apresentamos uma tabela resumida das variáveis que foram 

estatisticamente significativas e influenciaram a percepção do sujeito a respeito de 

seu diagnóstico e tratamento, assim, como da percepção do surdo por parte do 

profissional, a partir das estratégias que utiliza (tabela 18). 

 

 

 

 

 



75 

 

Tabela 18: Regressão logística múltipla 

Variáveis RCP** I C 95% p 

Compreensão acerca do diagnóstico 
   

Bilíngue 8,008 1,161 55,2361 0,0347* 

Oralizado 5,6536 1,6603 19,2514 0,0056* 

Compreensão acerca do tratamento 
  

Bilíngue 6,605 0,9561 45,6275 0,0556* 

Oralizado 3,28 1,1463 9,3848 0,0268* 

Compressão por parte do profissional 
   

Nível de escolaridade (Ensino 
Médio/Ensino Fundamental) 

3,3004 1,2926 8,4273 0,0125* 

* Valores estatisticamente significativos, pois o p é <0,05. 

** RCP - Razão de Chances de Prevalência. 

 

6.4 Análise qualitativa 

Na primeira etapa da análise de conteúdos, foi realizada uma leitura flutuante 

das questões abertas dos questionários, considerando a similaridade entre as 

respostas, a frequência das mesmas e a adequação com os objetivos do estudo, em 

seguida as respostas foram agrupadas em planilha do Excel 2010, para elaboração 

das categorias e subcategorias a partir da análise dos seguintes itens: 

Compreensão durante atendimento (questões 7 e 8); 

Qualidade do atendimento (questão16); 

Experiências sobre atendimentos (questão 17). 

Na primeira categoria, compreensão durante atendimento, optou-se 

inicialmente por 2 subcategorias, os que declararam compreender as informações 

transmitidas durante os atendimentos e os que não compreenderam, e estas 
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divididas em outras subcategorias: uso da língua portuguesa escrita, ausência da 

LIBRAS e presença de acompanhante. 

A segunda categoria, qualidade do atendimento, foi subdividida em: LIBRAS e 

intérprete. E em relação à terceira categoria, experiências sobre atendimentos, 

foram utilizadas 2 subcategorias: dificuldade de comunicação e presença de 

acompanhante. 

 

6.4.1 Compreensão durante atendimento 

Segundo 82% dos surdos participantes, as estratégias de comunicação 

utilizadas durante o atendimento em saúde não permitem seu entendimento sobre o 

diagnóstico e para 70% tais estratégias não permitem seu entendimento a respeito 

do tratamento a ser seguido. 

Os surdos descreveram a ausência da LIBRAS e o uso da comunicação 

escrita como motivadores para a não compreensão, como percebemos nos 

seguintes relatos: 

“Não entendo o que fala, falta comunicação” (CD 8); 
“Não compreendo, pois tenho dificuldade com a escrita e língua 
portuguesa” (CD 12); 
“Não compreendo as orientações, pois só sei LIBRAS” (CT 13). 

Além das estratégias a postura adotada pelos profissionais durante os 

atendimentos também podem interferir na compreensão por parte dos surdos: 

“As estratégias de comunicação não permitem meu entendimento 
porque o médico não tem paciência com o surdo” (CT 5); 
“Entendo se o profissional falar devagar” (CD 6); 
“Dependendo do profissional, consigo compreender as orientações 
(CD 3)”. 

 

Dos 121 questionários, 34 participantes responderam as questões referentes 

à compreensão durante o atendimento, dos quais, 20 respostas foram categorizadas 

nas subcategorias apresentadas abaixo (tabela 19). 
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Tabela 19: Subcategorias relacionadas à compreensão durante o 

atendimento 

Compreensão Motivos Frequência % 

Não  

Uso da língua 
portuguesa escrita 

                      
6 

30% 

Ausência da 
LIBRAS 

9                      45% 

Sim 
Presença de 

acompanhante 
                      

5  
25% 

Total 
 

20 
 

Fonte: Elaboração própria, a partir da análise dos questionários 

 

6.4.2 Qualidade do atendimento 

80 dos participantes responderam a questão referente a sugestões para 

melhoria da qualidade dos atendimentos nas unidades de saúde, estes destacaram 

principalmente a utilização da língua brasileira de sinais e a presença de intérpretes 

nas unidades como fatores de melhoria (gráfico 4). 

Em relatos alunos descreveram: 

“Seria bom se em todos os lugares tivesse intérprete” (Q 51); 
“É preciso ter intérprete para melhorar a comunicação” (Q18). 

 

Gráfico 4: Sugestões para ampliar qualidade 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir da análise dos questionários 
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6.4.3 Experiências sobre atendimentos 

No que diz respeito às experiências vividas pelos surdos, 66 participantes 

responderam e 22 respostas permitiram categorização, os discursos possibilitaram a 

divisão em 2 subcategorias, uma referente às dificuldades de comunicação 

enfrentadas pelos sujeitos e outra em relação à presença de acompanhantes 

durante os atendimentos. 

 

Tabela 20: Subcategorias referentes às experiências dos surdos sobre 

atendimentos em saúde 

Experiências Frequência % 

Dificuldade de comunicação 11 50% 

Presença de acompanhante 11 50% 

Total 22 100% 

Fonte: Elaboração própria, a partir da análise dos questionários 

 

Entre os sujeitos que compartilharam experiências relacionadas à dificuldade 

de comunicação, 55% associaram o acontecimento a falta de domínio da LIBRAS 

por parte dos profissionais (gráfico 5). Um dos participantes destaca: 

“Não fui atendido, falta LIBRAS” (E 14). 
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Gráfico 5: Apresentação das subcategorias relacionadas às dificuldades 

de comunicação 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir da análise dos questionários 

 

Já em relação à presença de um acompanhante, 55% dos surdos relataram 

se sentir confortáveis com a presença de um mediador ouvinte (gráfico 6). Em um 

dos discursos o aluno relata: 

“Eu vou ao médico, como é difícil entender as pessoas, minha mãe 
vai junto pra explicar, fica mais fácil, assim a aproveito como 
intérprete” (E 9). 
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Gráfico 6: Percepções dos surdos em relação à presença de um 

acompanhante ouvinte 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir da análise dos questionários 
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7. DISCUSSÃO 

O perfil sócio demográfico identificado demonstrou um quantitativo maior de 

surdos do sexo masculino. Estudos realizados em Campina Grande/PB e São 

Luís/MA corroboram com esses dados, assim como o IBGE, que revela maior 

prevalência de homens com perda auditiva (IBGE, 2010). 

Os direitos dos surdos são garantidos por lei, segundo o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência a atuação dos profissionais de saúde deve estar pautada em 

normas éticas e técnicas, considerando as individualidades e respeitando à 

dignidade dos sujeitos. Da mesma forma, os serviços devem atentar à acessibilidade 

e assegurar aos sujeitos informações sobre sua saúde, através de estratégias que 

promovam a autonomia e que considerem as diferentes formas de comunicação, 

inclusive a LIBRAS (BRASIL, 2015). 

Vale destacar a determinação da lei em relação aos atendimentos as pessoas 

surdas nos serviços públicos de saúde, estes devem ser realizados por profissionais 

capacitados para o uso da Libras ou para sua tradução e interpretação (BRASIL, 

2005). 

Nesse sentido, nossos resultados revelaram um descumprimento dessa 

norma, já que apenas 17% dos surdos do INES declararam já ter recebido 

atendimento por profissionais capacitados em LIBRAS (tabela 4), em relatos 

participantes destacaram: 

“Falta intérprete” (E 4); 
“Eles precisam aprender LIBRAS ou ter intérpretes nas unidades, 
para ajudar os surdos a entenderem melhor” (Q 12). 

 

Pesquisa realizada com surdos adultos, em São Luís - MA, revelou que 67% 

destes nunca foram assistidos por profissionais de saúde capacitados em LIBRAS e 

sequer esperavam por um atendimento qualificado, todos os entrevistados negaram 

ter encontrado intérpretes nas unidades de saúde (NEVES; FELIPE; NUNES, 2016). 

Semelhantemente, estudo com surdos no Rio Grande do Sul, verificou que 86% dos 

participantes nunca haviam encontrado nos serviços de saúde profissionais que 

utilizassem a LIBRAS (NASCIMENTO, FORTES, KESSLER, 2015). 
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Na perspectiva de prestar um atendimento de qualidade e efetuar possíveis 

mudanças em um cenário atual, é importante reconhecer as necessidades do 

sujeito, assim, identificar os motivos que afastam o sujeito das unidades de saúde 

contribui com a remodelação das estratégias adotadas no acolhimento do indivíduo. 

Em Campina Grande – PB, um estudo identificou que a ausência de 

acompanhante está entre os principais motivos para surdos adultos não buscarem 

atendimento nos serviços de saúde, tendo sido apontado por 44,4% dos surdos 

desistentes (ARAGÃO et al., 2014). No estudo realizado por Nascimento, Fortes e 

Kessler (2015), o despreparo do profissional associado à ausência de 

acompanhante para intermediar a comunicação foram apontados como principais 

responsáveis pela desistência de 45% dos participantes de buscar atendimento nos 

serviços de saúde. 

Em nosso estudo, constatamos que 63% dos surdos já desistiram de buscar 

atendimento em unidades de saúde por falta de intérprete/tradutor de LIBRAS ou de 

acompanhante ouvinte (tabela 4), além da inexistência de intérpretes ou 

acompanhantes, a falta de comunicação entre surdos e profissionais, a não 

utilização da LIBRAS e a utilização da língua portuguesa escrita foram apontadas 

como motivadores para as desistências. 

Considerando a relevância da comunicação nos diferentes tipos de relações, 

e, a diferença entre línguas adotadas por surdos e ouvintes, é possível que 

dificuldades de comunicação sejam estabelecidas entre estes. Estudo realizado em 

Campina Grande - PB identificou que 100% dos participantes surdos relataram 

dificuldades de comunicação com os profissionais de saúde (ARAGÃO et al., 2014). 

Em Varginha/MG, pesquisa verificou que entre as principais dificuldades 

encontradas por surdos ao procurar um serviço de saúde estão à falta de 

conhecimento de LIBRAS por parte dos profissionais de saúde, apontada por 54% 

dos surdos, e a falta de intérpretes, referida por 35% dos participantes (ABREU; 

FREITAS; ROCHA, 2015). 

Semelhantemente, segundo os participantes deste estudo, as dificuldades de 

comunicação enfrentadas pelo surdo ao buscar atendimento em unidades de saúde 

associam-se principalmente à falta de intérpretes, apontada por 85% dos 
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participantes, e a não utilização da LIBRAS por profissionais de saúde, citada por 

78% dos surdos (tabela 5), assim como a impaciência e o despreparo profissional, 

como apresentado nos seguintes relatos: 

“Não consigo entender o médico, porque enquanto estou com o rosto 
no aparelho, ele fala atrás de mim” (E13). 
“Não tem intérprete, muito difícil à falta de comunicação” (E 17). 
“Nunca entende nada, falta comunicação (LIBRAS)” (E 20). 
“Os profissionais devem saber Libras para se comunicarem com os 
surdos” (E 21). 
“Precisa paciência, LIBRAS, falar devagar” (Q 29). 

 

Steinberg et al (2006) destacam que as experiências positivas durante os 

atendimentos são frequentes quando o intérprete de língua de sinais está presente. 

Para a maioria dos participantes surdos do estudo, que foi realizado nos Estados 

Unidos, a presença de um intérprete foi a melhor maneira de se estabelecer uma 

comunicação efetiva com os profissionais de saúde, os mesmos destacaram a 

intermediação da comunicação por membros da família como inadequada, por 

suprimir a participação nos cuidados referentes à sua saúde e inibir sua privacidade. 

Na Inglaterra, estudo realizado com 98 surdos adultos revelou que 63% dos 

entrevistados manifestaram apoio a um intermediador para facilitar a comunicação 

durante os atendimentos na atenção primária, destes, 64% optariam por um 

profissional intérprete a um familiar ou amigo, no entanto, apenas 17% contaram 

com o auxílio de intérprete durante a última consulta na atenção primária. Ressalta-

se o fato de 94% dos acompanhados por intérpretes relatarem total compreensão no 

tocante às informações transmitidas pelo profissional de saúde (REEVES, 

KOKORUWE, 2005). 

A ausência de intérpretes nas unidades de saúde incita a adoção de outras 

medidas que facilitem a intermediação da comunicação entre surdos e profissionais 

de saúde. Estudo realizado em Crato - CE associou a ausência de intérpretes nas 

unidades de saúde à necessidade de acompanhantes durante os atendimentos, as 

autoras destacaram a dependência de um acompanhante como prejudicial ao 

acesso do surdo aos serviços de saúde, já que o mesmo dependerá da 

disponibilidade deste acompanhante, tal dependência influencia diretamente a 
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autonomia do sujeito (BENTES; VIDAL; MAIA, 2011). Fato comprovado ao analisar a 

fala de uma das alunas do INES: 

“Sempre que vou à unidade de saúde preciso da companhia da 
minha filha, mas ela nem sempre está disposta a me ajudar. É difícil 
não conseguir me comunicar” (E 16). 
“Minha experiência é ruim, pois não tem intérprete e preciso ir com 
meu filho ou minha mãe ao médico” (E 7). 

 

Em consideração as dificuldades comunicacionais existentes, Oliveira, Celino 

e Costa (2015) destacam que a presença de acompanhantes ouvintes durante a 

assistência em saúde torna-se habitual e que apesar de sua importância, a presença 

de um terceiro pode comprometer a autonomia e a privacidade do sujeito surdo, 

promover constrangimento e omissão de informações por vergonha à exposição, 

principalmente quando o acompanhante é um familiar. 

Neves, Felipe e Nunes (2016), consideram que ter alguém próximo durante 

atendimento é saudável, desde que não haja uma imposição, como é no caso dos 

sujeitos surdos. A dificuldade de comunicação entre profissionais e surdos os obriga 

a sempre terem alguém como intermediador, desconsiderando o direito à 

privacidade e a autonomia. Vale ressaltar que, em muitos casos, os próprios 

acompanhantes não sabem a LIBRAS, tornando a intermediação complexa (NEVES; 

FELIPE; NUNES, 2016). 

Durante o preenchimento dos questionários, os alunos do INES enfatizaram a 

necessidade de ir às unidades de saúde com acompanhante, devido à dificuldade de 

comunicação com os profissionais. Para alguns alunos, a presença de familiares não 

é um facilitador, pois inibe a privacidade, além disso, nem sempre o acompanhante 

domina a LIBRAS, o que gera ainda mais angústia ao sujeito, por não saber se de 

fato suas queixas foram compreendidas e transmitidas de forma coerente ao 

profissional de saúde, como descrito nos seguintes relatos: 

“Sempre que vou ao médico, preciso ir com minha mãe, mas ela não 
sabe Libras, é difícil porque não sei o que ela fala com o médico” (E 
24). 
“Minha mãe sempre vai junto comigo, seria bom poder ir sozinho” (E 
3). 
“Mamãe ir junto, é difícil” (E 5).  
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Já outros, descreveram a presença do acompanhante como facilitador do 

processo comunicacional, nesse sentido, vale salientar que entre as estratégias de 

comunicação utilizadas durante o atendimento, 73% dos surdos participantes desta 

pesquisa afirmaram utilizar o acompanhante ouvinte (tabela 8), houve ainda, relato 

de medo de ir sozinho às unidades de saúde. Abaixo apresentamos relatos de 

surdos do INES que utilizam a presença do acompanhante como estratégia de 

comunicação: 

“Sempre vou à unidade de saúde junto com minha irmã. Se precisar 
ir a ginecologista vou junto com ela, pois tenho medo de ir sozinha” 
(Q 18). 
“Minha irmã sabe libras, ela vai junto comigo, eu explico a ela e ela 
fala com médico, pois eu não consigo me comunicar com o médico” 
(E 8). 
“Quando não consigo entender, volto para casa e vou junto com 
minha mãe, minha intérprete ouvinte” (Q 30). 

 

Da mesma forma, observa-se o grau de dependência desses sujeitos em 

relação a um acompanhante, mediante a dificuldade de comunicação com os 

profissionais, como percebemos a partir dos seguintes discursos: 

“Se for sozinho ao médico as pessoas conversam normalmente, os 
ouvintes falam como se não entendessem que sou surdo (Q 50)”; 
“Eu quero ir à unidade de saúde junto com minha mãe” (E 2); 
“Sempre vou com meu pai” (E 25); 
“Sempre vou junto com minha irmã” (E 26). 

 

A dificuldade de comunicação entre surdos e profissionais de saúde 

compromete a qualidade do atendimento prestado e inibe a responsabilização do 

sujeito sobre sua saúde à medida que transfere a um terceiro, seja ele familiar, 

amigo ou acompanhante, o controle sobre as informações transmitidas durante o 

atendimento (ARAGÃO et al., 2014). 

Em São Paulo, estudo com profissionais de enfermagem identificou as 

principais dificuldades de comunicação entre estes e os pacientes deficientes 

auditivos, a dificuldade em explicar o assunto de interesse do paciente foi apontada 

por 66% dos profissionais e, a dificuldade em entender o paciente a partir da sua 

forma de comunicação, foi descrita por 32% dos profissionais (BRITTO; SAMPERIZ, 

2010). 
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Da mesma forma, os sujeitos surdos apresentam incertezas relacionadas à 

sua saúde e ao conteúdo transmitido pelos profissionais, destacam inclusive a 

ausência de informações durante a realização de determinados procedimentos, o 

que gera ainda mais insegurança e medo (NEVES; FELIPE; NUNES, 2016). Neves, 

Felipe e Nunes (2016) descrevem em seu estudo que quando questionados sobre 

sua saúde, os sujeitos surdos apresentaram dificuldade de expressar com clareza 

suas dúvidas, fato explicado pela limitação de informações repassadas a esta 

população. 

Estudo realizado nos Estados Unidos, com 91 surdos adultos, apontou que o 

nível de compreensão em relação às orientações dadas pelo profissional de saúde é 

baixo, em consequência das dificuldades comunicacionais existentes, tal fato 

acarreta medo, desconfiança e frustração dos sujeitos surdos (STEINBERG et al, 

2006). 

Nesta perspectiva, destaca-se o fato da maioria dos surdos do INES ter 

declarado incompreensão a respeito do diagnóstico e do tratamento a ser seguido, 

referindo como principais barreiras: a dificuldade com a língua portuguesa escrita e a 

não utilização da LIBRAS (tabela 7). Em relatos alunos descreveram: 

“Falta LIBRAS” (CT 2); 
“Não entendo, o profissional só utiliza língua portuguesa escrita” (CT 
12); 
“Tenho dificuldades com a escrita em língua portuguesa” (CD 17). 

 

A partir de análise bivariada, estudamos a associação da compreensão do 

sujeito a respeito de seus diagnóstico e tratamento com sua situação linguística, 

observamos que sujeitos bilíngues e oralizados apresentam maiores chances de 

compreensão de seu diagnóstico e tratamento, ao passo que sujeitos que utilizam a 

LIBRAS apresentam menores chances de entendimento em relação aos que não 

utilizam a LIBRAS. Da mesma forma, a análise possibilitou identificar que sujeitos 

que utilizam a oralização como estratégia de comunicação têm maiores chances de 

serem compreendidos pelos profissionais de saúde. 

O resultado de tal análise mostrou como a cultura do surdo é ignorada em 

detrimento do ouvintismo, tendo em vista que as chances de ocorrer uma 
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comunicação efetiva aumentam à medida que o sujeito utiliza estratégias que o 

aproximam mais do mundo dos ouvintes, tal qual, a oralização. 

A existência das barreiras e a dificuldade de comunicação influenciam 

diretamente a percepção que os surdos têm sobre o atendimento prestado, além de 

intensificar a dependência desse sujeito. Em vista disso, 66% dos surdos relataram 

insegurança ao receber orientações a respeito do diagnóstico e do tratamento, os 

que declararam se sentir seguros associaram o fato à presença de um 

acompanhante para intermediar a comunicação com o profissional (tabela 6), como 

percebemos a partir das seguintes expressões: 

“Compreendo o diagnóstico, pois vou acompanhado por uma pessoa 
ouvinte” (CD 13); 
“Entendo o que preciso fazer, pois sempre vou junto com minha mãe” 
(CT 4). 

 

A esse respeito, Reeves e Kokoruwe (2005) destacam em seu estudo que 

35% dos surdos entrevistados apresentaram dúvidas em relação à compreensão e 

tomada de decisão por parte do profissional de saúde, 37% não conseguiram 

compreender melhor sua doença, 31% não assimilaram as orientações a serem 

seguidas e 44% não conseguiram sanar todas as dúvidas. Abreu, Freitas e Rocha 

(2015) verificaram medo e descaso entre os sentimentos relacionados ao 

atendimento prestado por profissionais de saúde, 50% dos entrevistados relataram 

se sentir desprezados e temerosos, enquanto 19% se sentiram privados de 

informações. 

A dificuldade de comunicação e consequente privação de informação ao 

sujeito surdo implica num sentimento de preconceito e discriminação vinculado a 

deficiência do indivíduo, sem considerar sua capacidade intelectual e 

responsabilidade sob a própria saúde (NEVES; FELIPE; NUNES, 2016).  

Segundo Abreu, Freitas e Rocha (2015) surdos desacompanhados se sentem 

ignorados e temerosos durante atendimentos nos serviços de saúde, tendo em vista 

o despreparo profissional no reconhecimento de suas necessidades. Porém, os 

autores descrevem a presença da família como inibidora da participação ativa do 

surdo em seu atendimento, ficando a cargo do acompanhante receber as 



88 

 

orientações, impedindo que possíveis dúvidas do sujeito surdo sejam sanadas pelo 

profissional.  

Oliveira, Celino e Costa (2015) destacam a importância do vínculo a ser 

estabelecido entre o sujeito surdo e o profissional de saúde com intuito de 

proporcionar atenção especial àqueles que se comunicam de maneira diferente, tal 

atitude exige do profissional o desenvolvimento de habilidades e capacitação para 

utilizar os métodos mais adequados, preferencialmente a LIBRAS. 

A despeito das estratégias de comunicação utilizadas pelos surdos durante os 

atendimentos em saúde, as mais citadas foram à presença de um acompanhante 

ouvinte e a utilização da mímica/gestos (tabela 8). Aragão et al (2014) apresentou 

dados similares em pesquisa realizada em Campina Grande-PB, em que 86% dos 

participantes relataram utilizar auxílio de um familiar como forma de expressão. Em 

divergência, Fortes (2012), identificou a língua portuguesa escrita como estratégia 

mais utilizada por surdos no Rio Grande do Sul para se fazer entender durante os 

atendimentos, apontada por 26% dos participantes. 

Tal diferença pode ser justificada pela escolaridade dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa, no estudo de Fortes (2012) 86% dos participantes possuía ou estava 

cursando ensino superior, além disso, 59% dos participantes eram professores, ou 

seja, o nível de escolaridade da amostra era mais elevado. Em relação aos surdos 

que participaram deste estudo, a maioria não possuía curso superior, sendo 62% do 

ensino médio, 32% do ensino fundamental e apenas 6% do ensino superior (tabela 

2). 

Importante frisar a distinção entre o conhecimento da língua portuguesa 

escrita por parte dos alunos do INES de acordo com os níveis de escolaridade, fato 

observado durante a aplicação do questionário, o tempo para preenchimento variou 

de acordo com a escolaridade de cada grupo. 

Observou-se que quanto menor o nível de escolaridade, maior o tempo gasto 

para preenchimento dos questionários, a variação foi de 40 minutos a 90 minutos, os 

menores tempos entre as turmas de ensino médio e superior e os maiores entre as 

turmas do ensino fundamental. Da mesma maneira, os grupos compostos por alunos 

do ensino fundamental solicitaram mais auxílio para compreensão do português 
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escrito, portanto, é notável que a dificuldade de compreensão da língua portuguesa 

escrita se atenua à medida que o nível de escolaridade se expande. 

A língua portuguesa escrita é a segunda língua dos surdos, desta forma, 

estes podem apresentar dificuldades em seu domínio, logo, utilizá-la como 

estratégia de comunicação pode promover constrangimento do sujeito (BRITTO; 

SAMPERIZ, 2010). 

Através da regressão logística múltipla identificamos a associação entre o 

nível de escolaridade e a compreensão do sujeito pelo profissional de saúde, a partir 

das estratégias de comunicação adotadas pelo surdo quando procura a unidade de 

saúde desacompanhado, assim, o maior nível de escolaridade influencia em sua 

comunicação com o profissional de saúde, tendo em vista que sujeitos surdos que 

possuem ensino médio têm maiores chances de serem compreendidos que aqueles 

que possuem apenas o ensino fundamental. 

Considerando que o bilinguismo está associado à capacidade de dominar a 

LIBRAS e a língua portuguesa escrita, e que apenas 12% dos participantes deste 

estudo se declaram bilíngues, não causa estranhamento à língua portuguesa ser 

classificada pela maioria dos surdos como estratégia que dificulta a comunicação 

durante os atendimentos em saúde, seguida pela oralização e pela leitura labial 

(tabela 10). 

Assim como o surdo, os profissionais de saúde também identificam a 

dificuldade de comunicação como uma barreira a ser ultrapassada, no estudo de 

Silva et al (2015), os mesmos apontaram a falta de capacitação em Libras e a 

inexistência de recursos que pudessem auxiliá-los no diálogo com os surdos como 

principais obstáculos, para tanto, a principal estratégia de comunicação adotada foi a 

presença de um acompanhante, sem a qual a comunicação se tornava incerta 

(SILVA et al, 2015). 

Em Porto Alegre - RS pesquisa apontou que apesar dos esforços 

dispensados pelos profissionais, a dificuldade de comunicação com sujeitos surdos 

é evidente. Em entrevista realizada com profissionais de saúde, estes consideraram 

a presença de um acompanhante do surdo como importante estratégia de 

comunicação (TEDESCO; JUNGES, 2013). Em São Paulo - SP, num estudo com 
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profissionais de saúde, a totalidade destes identificou a utilização da mímica como 

estratégia mais utilizada, 94% relataram ter empregado a leitura labial e 65% 

responderam que contaram com auxílio de acompanhante durante o atendimento 

(BRITTO; SAMPERIZ, 2010). 

Segundo estudo realizado por Magrini e Santos (2014) as técnicas de 

comunicação mais utilizadas pelos profissionais para facilitar a comunicação com os 

sujeitos surdos envolviam gestos e a combinação de outros meios, como mímica, 

leitura labial, expressão corporal e a LIBRAS. 

Para os surdos do INES, as estratégias utilizadas pelos profissionais que 

melhor facilitam a comunicação entre ambos, envolvem, principalmente, a utilização 

de mímicas/gestos e a presença de acompanhantes ouvintes (tabela 9). Todavia, 

Tedesco e Junges (2013) ressaltam o prejuízo causado aos direitos do surdo 

quando este depende de intercessores para ter acesso aos serviços e informações 

de saúde, destacam que mesmo lhe sendo garantido, o surdo não goza de 

igualdade nos atendimentos em saúde. 

Frisa-se que, ao ser representado por um familiar, o protagonismo do surdo é 

retirado, além disso, o apropriado é que a interação entre cliente e profissional 

permita a expressão das necessidades pelo próprio indivíduo, seja, através de 

gestos, mímicas, expressões faciais ou outras estratégias que promovam 

independência e privacidade deste (SILVA et al, 2015). 

No que concerne às estratégias que promovem independência do sujeito, a 

mais citada pelos participantes deste estudo foi a utilização da LIBRAS, assim como 

para preservação da privacidade (gráfico 2), na sequência a presença de um 

intérprete/tradutor de LIBRAS (tabela 11). O atendimento por profissionais que 

sabem LIBRAS possibilita uma comunicação direta, sem necessidade de 

intermediadores, o que promove autonomia e privacidade (OLIVEIRA, 2015). 

A LIBRAS é reconhecida por lei e importante estratégia de comunicação com 

a pessoa surda nas unidades de saúde, marca a cultura e caracteriza a identidade 

dos surdos, portanto, seu valor deve ser reconhecido pelos profissionais de saúde. 

Dada a importância da comunicação no desenvolvimento das ações de saúde, a 
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ausência do domínio da LIBRAS se constitui como uma barreira durante a interação 

entre a equipe e os indivíduos surdos (CHAVEIRO et al, 2010). 

Estudo realizado em Unidades Básicas de Saúde do município de Caxias - 

MA identificou que a maioria dos profissionais não são capacitados a assistir aos 

surdos em LIBRAS, considerando a relevância da comunicação nas ações de 

saúde, é imprescindível que haja investimentos em recursos que favoreçam a 

resolução dos problemas de saúde e o desenvolvimento do vínculo entre a equipe e 

o sujeito, com vistas à humanização dos atendimentos, a liberdade e a autonomia 

dos sujeitos (SILVA et al, 2015). 

Em Varginha - MG, estudo realizado com deficientes auditivos verificou que 

entre as principais sugestões para melhoria da comunicação entre surdos e 

profissionais de saúde estão o investimento na LIBRAS, a contratação de intérpretes 

e a diminuição do preconceito (ABREU; FREITAS; ROCHA, 2015). 

As mudanças nas unidades de saúde envolvem tanto alterações do ambiente 

físico quanto a capacitação dos profissionais que atuam nesses locais, a respeito da 

acessibilidade e qualidade dos atendimentos nas unidades, os participantes deste 

estudo enfatizaram a necessidade do aprendizado da LIBRAS por parte dos 

profissionais (gráfico 4) e a importância da comunicação no desenvolvimento do 

vínculo com a equipe, em discursos, evidenciaram:  

“Precisa desenvolver boa relação para conseguir comunicação” (Q 
37); 
“É preciso ter LIBRAS, que os profissionais de saúde saibam língua 
de sinais” (Q11); 
“Precisam aprender LIBRAS para ajudar os surdos a entenderem 
melhor” (Q 47). 

 

Importante considerar que a legislação brasileira dispõe sobre a inclusão da 

LIBRAS como disciplina curricular obrigatória para os cursos de formação de 

professores para o magistério, de fonoaudiologia e para todos os cursos de 

licenciatura, sendo facultativa a inserção da disciplina para os demais cursos 

(BRASIL, 2005). Nesse sentido, os participantes de nosso estudo, salientaram a 

importância da LIBRAS ser inserida no currículo dos profissionais de saúde, como 

percebemos a partir do seguinte relato: 
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 “Para melhorar, a LIBRAS precisa ser colocada como disciplina 
obrigatória” (Q 23). 

 

Para Souza e Porrozzi (2017), além de favorecer a comunicação do sujeito 

surdo com os profissionais de saúde, a inserção da LIBRAS nos cursos de saúde 

como disciplina obrigatória, beneficiaria também a língua de sinais, que é dinâmica e 

permite a integração de novos verbetes, como por exemplo, a partir da adaptação de 

termos técnicos à LIBRAS. 

No que diz respeito ao ambiente físico, os participantes ressaltaram a 

instalação de recursos visuais, tais como instalação de painéis eletrônicos e 

utilização de figuras para facilitar o acesso aos setores (gráfico 3). Um dos alunos 

descreveu: 

“Precisamos de televisão com LIBRAS nas unidades, para ajudar os 
surdos a entenderem melhor” (Q 48). 

 

Outra medida de total relevância e destaque foi à presença de 

intérpretes/tradutores de LIBRAS nas unidades de saúde sugerida pelos surdos do 

INES, os mesmos descreveram: 

“Colocar intérpretes nas unidades” (Q 4); 
“Com intérprete seria útil para os surdos” (Q 5); 
“Precisa ter intérpretes de LIBRAS” (Q 38); 
“Para melhorar precisa de intérprete” (Q 40). 

 

Destacamos que entre as atribuições do intérprete está a de zelar pela 

honestidade e discrição, com proteção a informação recebida, assim como pela 

fidelidade aos conteúdos que for traduzir e pelo conhecimento das especificidades 

da comunidade surda (BRASIL, 2010). 

Reeves e Kokoruwe (2005) destacam a utilização de tecnologias com vistas à 

garantia de acesso ao sujeito surdo, como os serviços de interpretação auxiliados 

pela internet. Economicamente viável e suficientemente eficiente, a implantação de 

um atendimento por intérpretes por vídeo chamado (online), além de possibilitar a 

tradução simultânea, permite que um intérprete atenda a diversas unidades de 

saúde. 
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Vários dispositivos que realizam a tradução da LIBRAS estão disponíveis 

gratuitamente, aplicativos que são capazes de traduzir texto e voz do português para 

a LIBRAS. Um dos notáveis recursos existentes é o hand talk, que foi criado por 

jovens alagoanos e escolhido como melhor aplicativo na categoria inclusão social do 

prêmio WSA-Mobile em concurso promovido pela ONU, em Abu Dhabi, nos 

Emirados Árabes. O hand talk, assim como o ProDeaf, são aplicativos que realizam 

a tradução digital e automática do português, falado ou escrito, para LIBRAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/emirados-arabes-unidos
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notável a relevância da comunicação na realização das ações de saúde, 

destarte, a distinção entre as línguas adotadas por surdos e ouvintes cria barreiras 

que dificultam a interação e exige o emprego de medidas que facilitem o diálogo 

entre estes. 

Evidenciamos o descumprimento da legislação brasileira na garantia pelos 

direitos à saúde, à igualdade, à acessibilidade e à inclusão social. Apesar dos 

preceitos legais estabelecerem atendimentos por profissionais sensibilizados e 

capacitados para o acolhimento e cuidados às pessoas com deficiência, nosso 

estudo revelou que a maioria dos surdos jamais foi atendida por profissionais que 

soubessem LIBRAS, da mesma forma, a desistência de buscar o atendimento na 

atenção básica por falta de intérpretes nas unidades ou de um acompanhante 

ouvinte, foi apontada pela maioria dos participantes. 

A falta de intérprete nas unidades e a não utilização da LIBRAS pelos 

profissionais foram as barreiras comunicacionais mais apontadas pelos sujeitos 

deste estudo. A existência destes obstáculos interfere na compreensão do sujeito 

sobre sua saúde é afetada, visto que, a maioria de nossos participantes descreveu 

não compreender seus diagnóstico e tratamento a partir das estratégias utilizadas 

pelo profissional. 

Da mesma forma é perceptível a dificuldade que o profissional enfrenta ao 

atender um surdo, posto que 61% dos surdos deste estudo descreveram que as 

estratégias que utilizam não permitem a compreensão por parte do profissional, caso 

estejam desacompanhados. 

Assim, uma das estratégias mais apontadas pelos surdos para auxiliar na 

comunicação como os profissionais de saúde é a presença de um acompanhante 

ouvinte, pois facilita sua compreensão e gera mais segurança durante os 

atendimentos em saúde.  

Apesar de alguns surdos relatarem a preferência por ir sozinho às unidades 

de saúde, e, utilizar outras estratégias que permitam maior independência e 
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privacidade, a presença de um acompanhante ouvinte é bem valorizada entre a 

comunidade surda do INES. 

Nota-se que estudos apontam a presença de acompanhante como negativa, 

porém, em nosso estudo constatamos que 73% dos surdos utilizaram tal estratégia 

para comunicação com os profissionais, e, 43% a descreveram como facilitadora 

quando utilizada pelo profissional. 

Tal preferência pode estar associada à falta de intérpretes e de capacitação 

dos profissionais para compreender essa clientela, tendo em vista que entre as 

sugestões para ampliar a qualidade dos atendimentos, os surdos apontaram a 

utilização da LIBRAS pelos profissionais durante os atendimentos e indicaram a 

presença de intérpretes de LIBRAS nas unidades de saúde. 

É explícito que a utilização da LIBRAS por parte dos profissionais facilitaria o 

acolhimento dos surdos na atenção primária, por permitir a interação destes sem 

interlocutores e por resguardar a privacidade do sujeito, por essa razão, se faz 

necessário o investimento em qualificação dos mesmos com intuito de garantir 

acesso e acessibilidade aos usuários surdos. Ressalta-se, que a acessibilidade 

objetiva estabelecer a autonomia dos sujeitos, com extinção de barreiras existenciais 

(BRASIL, 2009). 

No esforço pela prestação de um atendimento de qualidade é essencial 

reconhecer o sujeito surdo como detentor de língua, cultura e identidade próprias, 

que se expressa a partir de suas experiências visuais. Nesse sentido, destacamos a 

necessidade de escolher estratégias que respeitem a igualdade de direitos e a 

singularidade de cada indivíduo, com vistas à empatia e a equidade. 
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9. RECOMENDAÇÕES 

Em relação às políticas: 

 Cumprimento da legislação brasileira na garantia dos direitos dos surdos, a 

partir da efetivação da capacitação e formação de profissionais da rede de 

serviços do SUS para o uso de Libras e sua tradução e interpretação; 

 

 Mudança nos currículos, com inserção da LIBRAS como disciplina obrigatória 

para os cursos da área da saúde, com vistas à sensibilização e capacitação 

destes profissionais; 

 

 Requerimento de intérpretes/tradutor de LIBRAS para as Unidades de Saúde; 

 

 Instalação de uma central à distância, com intérpretes que possam atender 

online quando solicitados pelos profissionais de saúde; 

 

 Participação dos surdos no desenvolvimento de estratégias que aproximem a 

comunidade surda das unidades de atenção primária; 

 

Em relação aos recursos humanos: 

 Sensibilização dos profissionais para utilização das estratégias de 

comunicação existentes de forma consciente, com medidas que viabilizem o 

acolhimento, como por exemplo, ao falar não colocar a mão na frente dos 

lábios e olhar diretamente para o usuário; utilizar letras legíveis, e, se 

possível, desenhos nas prescrições; ser paciente e empático; 

 

Em relação aos recursos materiais: 

 Colocação de imagens nas unidades de saúde, com identificação dos setores 

a partir de imagens e da LIBRAS (figura 2); 

 

 

Fig. 2 – Identificação de setores. Fonte: Própria autoria. 
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 Utilização de aplicativos que façam tradução/interpretação do português para 

a LIBRAS, como: Hand Talk (figura 3) e ProDeaf (figura 4); 

 

 

Fig. 3 - Aplicativo Hand Talk. Fonte: https://handtalk.me. Acesso: 02 jun. 2017 

 

 

Fig. 4 – Aplicativo ProDeaf. Fonte: https://www.windowsteam.com.br. Acesso: 02 jun. 2017 
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 Confecção de materiais relacionados à saúde, em LIBRAS (figura 5); 

 

 

Fig. 5 - Banner de inclusão. Fonte: http://cedaps.org.br/projetos/caminhos-da-inclusao. Acesso: 02 

jun. 2017 
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12. APÊNDICES 

12.1 Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Caro senhor (a), 

 

Você está sendo convidado (a) a participar voluntariamente da pesquisa, 
intitulada: Comunicação na Atenção Básica à Saúde: percepções do sujeito 
surdo, desenvolvida no programa de pós-graduação stricto sensu da Universidade 
Estácio de Sá/Rio de Janeiro como parte integrante das exigências para aquisição 
do grau de Mestre em Saúde da Família, de autoria da mestranda Alane Santana 
Santos, sob orientação do Prof. Dr. Arlindo José Freire Portes. 

O objetivo desta pesquisa é analisar as percepções de sujeitos surdos do 
INES sobre o processo de comunicação estabelecido com profissionais de saúde da 
atenção básica do Estado do Rio de Janeiro. Além de identificar as barreiras de 
comunicação, descrever as estratégias de comunicação estabelecidas e identificar 
soluções propostas pelos surdos do INES às dificuldades de comunicação entre 
surdos e profissionais de saúde. 

Sua participação é voluntária e consiste em responder a questões constantes 

em um questionário, finalizado o preenchimento, o mesmo deverá ser devolvido. 

O (A) senhor (a) poderá interromper o preenchimento a qualquer momento, se 
assim o desejar, sem nenhum prejuízo pessoal ou relacionado ao projeto, da mesma 
forma poderá solicitar informações adicionais. 

Sua participação nesta pesquisa não prevê riscos físicos, quaisquer custos ou 
forma de pagamento. Todas as informações obtidas a partir do questionário serão 
confidenciais e processadas de forma a manter sua privacidade e sua identidade 
preservadas. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá/Rio 
de Janeiro, tendo sido aprovado. O uso das informações é restrito para a pesquisa e 
a divulgação dos seus resultados será feita através de trabalhos técnico científicos, 
preservando o anonimato. 

 

Li as informações acima e entendi a finalidade da pesquisa, ficou claro que 
minha participação é isenta de despesas. 
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Eu, ___________________________________________________________  

Concordo em preencher o questionário, sabendo que meu nome não será 
divulgado e os resultados serão utilizados para a dissertação de mestrado, 
posteriormente divulgados em artigos e meu nome será mantido em sigilo. 

Asseguraram-me de que o desenvolvimento desta pesquisa respeitará a 
resolução nº 466/12 do CNS – Conselho Nacional de Saúde (diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos) e a toda legislação 
vigente em nosso país, respeitando todos os meus direitos como cidadão (ã). 

Assinatura do entrevistado (a): _______________________ Data ___/___/___ 

Assinatura da pesquisadora: _________________________ Data ___/___/___ 

Assinatura do intérprete: ___________________________ Data ___/___/____ 

 

Contatos: 

Alane Santana Santos: (21) 96559-9207 
E-mail: alane.santana.enf@gmail.com 
 
Prof. Dr. Arlindo José Freire Portes 
E-mail: portes@uol.com.br 
 
Comitê de Ética da UNESA 
Av. Presidente Vargas 642, 22º andar  
CEP: 20071-001 - Centro - Rio de Janeiro/RJ 
E-mail: cep.unesa@estacio.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep.unesa@estacio.br
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12.2 Apêndice 2 – Orçamento 

 

ORÇAMENTO 

 

1- Folhas de papel 

Questionário (4 folhas) + TCLE (2 folhas) 

Total por participante: 6 folhas 

125 participantes: 750folhas 

Valor das cópias: R$0,10 

Total: R$ 75,00 

 

2- Intérprete 

Total = R$700 

 

Custo total do estudo: R$775,00 
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13. ANEXOS 

13.1 Anexo 1 – Questionário sobre a Comunicação na Atenção 

Básica à Saúde: percepções do sujeito surdo 

 
Nome: _______________________________________________________    

  
Idade: ________      

Sexo: Masculino (    ) Feminino (     ) Cidade: _________________________    
 
Turma: ____________ 

 
 

 
  

    

 
1- Você já foi atendido(a) na rede pública de saúde/SUS do Rio de Janeiro?   
SIM (  )  NÃO (  ) 
 
Em quais das opções abaixo? (Pode marcar X em mais de uma questão) 
 
( ) Clínica da Família 

 
( ) Posto de saúde 

 
Quando foi atendido? 
( ) Neste ano/2017 
( ) Ano passado/2016 
( ) Há mais de 2 anos 
( ) Há mais de 5 anos 
 
2- Qual sua situação linguística atual? 
( ) Oralizado 
( ) Sinalizado/faz uso de LIBRAS 
( ) Bilíngue 
 
3- Já desistiu de ir ao serviço de saúde por falta de intérprete ou alguém que 
fosse junto com você?  
 
SIM (  )  NÃO (  ) 
 
Quando?___________________________________________________________. 
 
4- Já foi atendido fora do INES por algum profissional de saúde que soubesse 
LIBRAS? 
 
SIM (  ) NÃO (  ) 
 
Onde? _____________________________________________________________. 
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Quando? ___________________________________________________________. 
 
 
5- Quais as dificuldades de comunicação você encontra ao procurar um serviço 
de saúde?(Pode marcar X em mais de uma questão) 
 
( ) Dificuldade de entender a linguagem verbal; 
( ) Não utilização da LIBRAS pelos profissionais; 
( ) Dificuldades de comunicação durante a consulta com o profissional de 
saúde; 
( ) Dificuldades de entender as orientações do profissional de saúde; 
( ) Falta de intérprete de LIBRAS; 
( ) Dificuldade de comunicação com a equipe (agentes comunitários, 
enfermeiros, médicos); 
( ) Outra dificuldade. Qual? _________________________________________. 
 
6- Como você se sente ao receber diagnóstico e orientações sobre o tratamento 
médico a ser seguido? 
 
( ) Seguro, por ter uma pessoa ouvinte que me acompanha e me ajuda na 
comunicação com o profissional de saúde. 
( ) Seguro, devido às estratégias de comunicação utilizadas durante o 
atendimento, pois sei que o profissional entendeu minhas queixas e eu entendi suas 
orientações. 
( ) Inseguro, pois não há ninguém para intermediar a comunicação com o 
profissional. 
( ) Inseguro, devido às estratégias de comunicação utilizadas durante o 
atendimento, pois não tenho certeza se o profissional me compreendeu.  
( ) Inseguro, devido às estratégias de comunicação utilizadas durante o 
atendimento, pois fico com dúvidas sobre as orientações a serem seguidas. 
 
7- Durante o atendimento em saúde, as técnicas/estratégias de comunicação 
utilizadas pelo profissional de saúde permitem seu entendimento sobre o seu 
diagnóstico? 
( ) SIM  NÃO(  ) 
 
Por quê?____________________________________________________________. 
 
8- Durante o atendimento em saúde, as técnicas/estratégias de comunicação 
utilizadas pelo profissional de saúde permitem seu entendimento sobre o tratamento 
a ser seguido? 
( ) SIM  NÃO(  ) 
 
POR QUÊ?__________________________________________________________. 
 
9- Quando vai sozinho a uma unidade de saúde, as técnicas/estratégias de 
comunicação que você utiliza durante o atendimento, permitem que o profissional de 
saúde o entenda? 
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( ) SIM  NÃO( ) 
 
10- Quais as técnicas/estratégias de comunicação você utiliza para fazer com que 
o profissional de saúde o entenda durante o atendimento em saúde (fora do INES)? 
(Pode marcar X em mais de uma questão) 
  
( ) Oralização 
( ) Figuras 
( ) Desenhos 
( ) Mímica/gestos 
( ) Datilologia 
( ) Leitura labial 

( ) LIBRAS 
( ) Língua portuguesa escrita 
( ) Acompanhante ouvinte 
( ) Intérprete de LIBRAS 
( ) Outra: ______________

 
11- Quais as técnicas/estratégias de comunicação o profissional da área da saúde 

utiliza que facilitam a comunicação entre vocês durante o atendimento? 
( ) Oralização 
( ) Figuras 
( ) Desenhos 
( ) Mímica/gestos 
( ) Datilologia 
( ) Leitura labial 

( ) LIBRAS 
( ) Língua portuguesa escrita 
( ) Acompanhante ouvinte 
( ) Intérprete de LIBRAS 
( ) Outra: ______________

 
12- Quais as técnicas/estratégias de comunicação que o profissional de saúde 
utiliza que dificultam a comunicação entre vocês? 
( ) Oralização 
( ) Figuras 
( ) Desenhos 
( ) Mímica/gestos 
( ) Datilologia 
( ) Leitura labial 

( ) LIBRAS 
( ) Língua portuguesa escrita 
( ) Acompanhante ouvinte 
( ) Intérprete de LIBRAS 
( ) Outra: ______________ 
 

 
13- Quais as técnicas/estratégias de comunicação promovem a independência da 
pessoa surda ao buscar atendimento em saúde? 
( ) Oralização 
( ) Figuras 
( ) Desenhos 
( ) Mímica/gestos 
( ) Datilologia 
( ) Leitura labial 

( ) LIBRAS 
( ) Língua portuguesa escrita 
( ) Acompanhante ouvinte 
( ) Intérprete de LIBRAS 
( ) Outra: ______________

  
14- Quais as técnicas/estratégias de comunicação respeitam a privacidade da 
pessoa surda ao buscar atendimento em saúde? 
 
( ) Oralização 
( ) Figuras 
( ) Desenhos 
( ) Mímica/gestos 

( ) Datilologia 
( ) Leitura labial 
( ) LIBRAS 
( ) Língua portuguesa escrita 
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( ) Acompanhante ouvinte 
( ) Intérprete de LIBRAS 

( ) Outra: ______________

 
 
15- Quais mudanças no ambiente das unidades de saúde são necessárias para 
facilitar seu atendimento? 
 
( ) Painel eletrônico 

( ) Figuras no ambiente 
( ) Nenhuma 

( )Outra:_______________  
 
16- Quais suas sugestões para melhorar a qualidade do atendimento a pessoa 
surda nas unidades de saúde? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
17- Você tem alguma experiência sobre atendimentos em unidades de saúde que 
queira compartilhar? Qual? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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