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RESUMO

O atendimento adequado aos deficientes auditivos é essencial para estabelecer a comunicação paciente-profissional de forma a assegurar 
diagnósticos e tratamentos mais precisos. Dessa maneira, a utilização da Língua Brasileira de Sinais (Libras) torna-se um mecanismo fundamental 
para uma assistência equânime e com qualidade, prática esta que no cenário dos serviços de saúde, questiona-se ser eficaz ou não, na assistência 
de enfermagem às pessoas surdas. O presente trabalho tem como objetivos identificar a trajetória do atendimento de enfermagem ao cliente 
surdo; descrever a importância da língua de sinais no cuidado de enfermagem; e analisar a efetividade da assistência de enfermagem ao público 
surdo na atualidade. Este estudo em andamento, integra uma pesquisa de revisão integrativa de literatura científica, com abordagem qualitativa, 
cujos dados serão coletados nas bases de dados SciELO, LILACS e IBECS, entre outros, assim como no Google Acadêmico e em websites oficiais do 
Ministério da Saúde do Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Organização Mundial de Saúde (OMS). Será utilizada a 
estratégia PICO, ou acrônimo similar na formulação da questão problema a partir dos descritores em ciências da saúde “SURDEZ; LINGUAGEM DE 
SINAIS; HUMANIZAÇÃO; ENFERMAGEM; CUIDADO”. Serão coletados múltiplos e variados tipos de publicações, dentre elas artigos científicos, 
teses, dissertações, monografias e relatórios, uma vez que possuam, em seus títulos, no mínimo um dos descritores mencionados, bem como 
estejam disponíveis, de forma gratuita e integralmente, na Internet. Foram encontrados parcialmente 27 artigos entre os anos de 2003 e 2018, 
que contemplam os critérios de inclusão supracitados, dos quais 4 foram lidos na íntegra, e os demais ao decorrer deste trabalho. Dos 4 lidos, 3 
eram relacionados à: Libras como um desafio para a enfermagem; surdo na saúde como inclusão social; e percepção do próprio usuário surdo em 
seu atendimento de saúde. Já o 4º é uma revisão bibliográfica que norteará parte deste trabalho. Os estudos ainda a serem concluídos apontam a 
importância do uso da linguagem de sinais como ferramenta não só gestual, mas essencial para alcançar vínculo e diagnósticos precisos com os 
surdos, os quais revelam falha na comunicação por falta de capacitação dos profissionais, levando-os a depender de intérpretes para 
comunicarem-se. Esses fatos promovem a perda da privacidade do paciente e favorecem a um atendimento deficiente. Neste contexto, os 
achados enaltecem a importância da enfermagem no atendimento aos pacientes surdos através da Libras. Inicialmente, pode-se concluir que 
ainda existe pouca atenção pela saúde dos deficientes auditivos, em particular da enfermagem para melhorias em sua qualificação profissional. 
Há uma insatisfação por partes desse grupo pela maneira pela qual são atendidos, tendo ainda maior vulto quando se entende que nem todo o 
surdo é alfabetizado, o que torna a Libras fundamental para comunicação efetiva.
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