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RESUMO 

 

SANTOS, P. R. A. Percepção da equipe de saúde, discentes e usuários sobre a 

comunicação com indivíduos surdos na atenção primária. 2015. 50 f. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde) - Programa de Pós-

Graduação em Ensino na Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal/RN, 2015. 

 

O estudo teve como objetivo identificar a percepção dos profissionais e estudantes dos 

cursos da área da saúde, que atuam em uma Unidade Básica de Saúde na cidade do 

Natal/RN,   frente ao atendimento de pacientes surdos, bem com, identificar as 

necessidades da população com surdez em relação à assistência à saúde. Trata-se de 

um estudo transversal, exploratório, descritivo, realizado no período de abril a julho de 

2014, com uma população composta por 21 profissionais de saúde, 17 estudantes e 

oito usuários surdos. Para o levantamento dos dados foi utilizado um questionário 

estruturado composto por questões abertas e fechadas, aplicado aos grupos formados 

por profissionais da saúde, médico, dentista, enfermeiro e agentes de saúde, e 

estudantes dos cursos de medicina, enfermagem, educação física, nutrição e serviço 

social. Os profissionais/estudantes responderam ao questionário acera das possíveis 

dificuldades enfrentadas no atendimento ao surdo. A coleta de dados com os usuários 

surdos foi realizada através de comando dado em Língua brasileira de Sinais (Libras), 

sendo a entrevista filmada para que a Libras pudesse ser interpretada para o português, 

pelo pesquisador. Com os surdos foi realizado um levantamento de suas reações ao 

procurar um atendimento no serviço de saúde. A análise dos resultados se deu a partir 

da estatística descritiva simples (frequências absolutas e relativas). As questões abertas 

foram analisadas através da técnica de temática categorial, a qual permitiu o processo 

de categorização preservando todos os aspectos levantados na discussão, de forma 

que as falas foram representativas da totalidade. A partir da analise das entrevistas com  

os profissionais e estudantes no que se refere à atitude utilizada para se comunicar com 

possíveis pacientes surdos emergiram as seguintes categorias: a “escrita”, os “gestos” e 

o “auxílio a terceiros”. Já os surdos quando questionados sobre suas experiências ao 

buscar atendimento em saúde, as categorias elucidadas foram: “assistência ao surdo”, 

“comunicação com o  surdo” e “dependência de terceiros”. As questões fechadas foram 
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mensuradas e adaptadas a Escala de Likert em 5 graus de variação, que compuseram 

três destas questões: grau de dificuldade na comunicação ao atender um paciente com 

déficit auditivo (mínima a grande dificuldade); sentimento de conforto para utilizar a 

língua de sinais (mínimo a grande desconforto); e conhecimento sobre a Lei 10.436, 

que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) (baixo conhecimento a 

totalmente esclarecido). Os dados coletados com os profissionais e estudantes 

revelaram certo desconhecimento e desconforto no atendimento em saúde aos 

pacientes surdos, realidade também evidenciada na opinião dos surdos participantes. 

Este estudo permitiu identificar problemas na comunicação, resultando em 

consequências negativas no atendimento a essa população. Este diagnóstico poderá 

ser relevante para elaboração de políticas públicas e diretrizes curriculares essenciais à 

formação dos profissionais da saúde, inclusão e melhoria da assistência aos surdos. 

Descritores: Comunicação; Atenção Primária à Saúde; Surdez. 
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ABSTRACT 

 

SANTOS,P. R. A. Health team perception, students and users of communication 

with individuals with hearing impairment in primary care. 2015. 49 f. Dissertation 

( Professional Master's in Education in Health) - Graduate Program in Education in 

Health , Federal University of Rio Grande do Norte, Natal / RN , 2015. 

 
The study aimed to identify in the professionals and students of health courses that work 

in a health Basic Unit in the city of Natal/RN their perceptions of the care of deaf 

patients, and with the population's needs with hearing loss in relation to health care. This 

is a cross-sectional, exploratory, descriptive study, conducted between April to July 

2014, with a population composed of 21 health professionals, 17 students and 8 deaf 

users. For data collection, we used a structured questionnaire with open and closed 

questions applied to groups composed of health professionals (doctors, dentists, nurses 

and health workers) and students of medical schools, nursing, physical education, 

nutrition and social service. The professionals/students answered a semi-structured 

questionnaire with open and closed questions concerning the possible difficulties the 

care of the deaf and hearing impaired. Data collection with deaf users was conducted 

through filmed interview for the Brazilian Sign Language (Libras) could be interpreted as 

to the Portuguese by the researcher. With the latter it was conducted a survey of their 

reactions when looking for a care in the health service. Regarding the profile of 

identification of the subjects, it was analyzed by simple descriptive statistics (absolute 

and relative frequencies). The open questions were analyzed through the content 

analysis technique which allowed the categorization process preserving all the points 

raised in the discussion so that the lines were representative of the whole. When asked 

about the professionals and students attitude used to communicate with deaf patients 

possible the following categories emerged: the "writing", the "gestures" and the "third 

party assistance". With regard of the deaf, when asked about their experiences in 

seeking care in health, the elucidated categories were: "quality of care to the hearing 

impaired", "communication with the hearing impaired adequacy" and "dependence on 

third parties." The closed questions were measured and adapted to the 5 degrees of 

variation Likert Scale, which comprised three of these issues: degree of difficulty in 

communication to meet a patient with hearing loss (minimum to great difficulty); feeling 

of comfort while using sign language (minimum to severe discomfort); and knowledge of 
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the Law 10.436, which provides for the Brazilian Sign Language (Libras) (low knowledge 

to entirely clear). The data collected with professionals and students revealed some 

misunderstanding and discomfort in health care for deaf patients, reality also evidenced 

in the opinion of the deaf participants. This study revealed problems in communication, 

resulting in negative consequences in serving this population. This diagnosis may be 

relevant to public policy development and curriculum guidelines essential to the training 

of health professionals, inclusion and improving assistance to deaf. 

Key words: Communication; Primary Health Care; Deafness
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1 INTRODUÇÃO 
 

O amparo legal é um importante aliado na busca pela inclusão de um 

atendimento igualitário no tocante a pacientes com limitação em sua audição. A 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), em 24 de abril de 2002, através da Lei 10.436, 

foi oficialmente reconhecida como uma língua no Brasil. Após este reconhecimento, 

foi publicado o Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, objetivando garantir o 

acesso do deficiente auditivo às instituições de ensino, como também o direito a 

saúde1,2. Tal decreto aborda em seu Art. 25 o direito da pessoa com deficiência 

auditiva a atenção integral à sua saúde nos vários níveis de complexidade e 

especialidades médicas, apontando nos itens IX e X: 

 

IX- atendimento às pessoas surdas ou com deficiência auditiva na rede de 
serviços do SUS e das empresas que detêm concessão ou permissão de 
serviços públicos de assistência à saúde, por profissionais capacitados para 
o uso de Libras ou para sua tradução e interpretação; e 
 
X- apoio à capacitação e formação de profissionais da rede de serviços do 
SUS para o uso de Libras e sua tradução e interpretação. 
 

 

 Esta medida governamental foi importante para atender a demanda de 

indivíduos com déficit auditivo, posto que, no Brasil, a incidência desta deficiência é 

elevada, de acordo com os dados levantados no senso de 2010 realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo tal instituto, a 

deficiência auditiva acomete 9,7 milhões de pessoas (5,1% da população brasileira), 

sendo que a deficiência severa (pessoas com grande dificuldade ou incapazes de 

ouvir) foi declarada por 2,1 milhões de pessoas, das quais 344,2 mil eram surdas 

(0,2%)3. 

Esta realidade interfere incisamente no campo da saúde e nas relações 

interpessoais que se estabelecem entre os profissionais da saúde e os pacientes 

surdos, exigindo, diante deste número expressivo, uma comunicação efetiva para 

que o atendimento em saúde ocorra. 

A barreira desta comunicação ou a falhas nesta geram vários problemas no 

atendimento ao paciente, pois a comunicação é a condição necessária para que o 

interlocutor possa reconhecer a intenção, ou seja, compreender qual é o objetivo 

visado4. Portanto, se o locutor não utilizar uma linguagem adequada à comunicação 

não se estabelecerá de forma eficiente, comprometendo a mensagem e 
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consequentemente o atendimento no qual o paciente busca. Assim, para 

estabelecer relacionamento efetivo entre pessoas, o processo comunicativo é 

importante já que influencia no comportamento e um instrumento de apoio, conforto 

e informação, despertando o sentimento de confiança e de autoestima5. 

A comunicação em Libras faz com que o indivíduo surdo tenha acesso a uma 

informação sem falhas, mas, além disso, faz com que esse se sinta respeitado e, ao 

mesmo tempo, integrante da sociedade6. Desta forma, a utilização da Libras durante 

o atendimento proporciona um ambiente favorável e receptivo para o paciente surdo.  

Um levantamento realizado em pesquisa com pacientes surdos identificou 

que a comunicação é complicada, havendo bloqueio, aflição e angústia por parte da 

equipe de enfermagem que atende tal paciente. O estudo assim evidenciou que a 

problemática na comunicação atinge os profissionais que atendem pacientes surdos 

gerando desconforto, insegurança ou ainda preconceito por parte dos profissionais, 

podendo ser percebido pelo paciente7. 

  No entanto, o problema no atendimento se mostra em mão dupla, pois o 

sujeito surdo, na maioria das vezes, não compreende o que foi dito e não pergunta 

ou pede para repetir, geralmente, por dois motivos: primeiro, sabe que o profissional 

não vai se fazer entender por não ter conhecimento da Libras; e/ou segundo, pois 

fica com vergonha de pedir a mesma explicação ou informação inúmeras vezes6. 

 Este contexto evidencia a necessidade dos profissionais da saúde 

aprenderem a se comunicar com os surdos de forma eficaz utilizando a Libras, 

possibilitando um diagnóstico preciso quanto à enfermidade do sujeito surdo. A 

utilização desta língua representa, portanto, uma queda na barreira comunicativa, 

pois se o locutor e o receptor da mensagem dominarem essa forma de 

comunicação, esta ocorrerá sem interferência. 

 Este processo comunicacional eficaz, além de gerar benefício para os 

profissionais da saúde e pacientes, também influencia no processo de formação dos 

estudantes da saúde. Para o profissional, representa a oportunidade de realizar uma 

anamnese e diagnóstico precisos, pois as informações do histórico dos pacientes 

poderão ser colhidas adequadamente, já que obstáculos na comunicação interferem 

na capacidade em atender, de forma adequada8. No que concerne ao paciente, 

possibilita maior segurança ao profissional que o atende, facilitando enfrentar o 

processo de doença que o acomete. E para o aluno em formação, possibilita 

vivenciar esta assistência no cenário de aprendizagem. 
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 Diante da realidade assistencial almejada atualmente, valorizando a social 

accountability, atrelada a necessidade da inclusão social preconizada em lei nos 

mais diversos ambientes, é de extrema relevância que os profissionais da saúde 

estejam capacitados para atender esses sujeitos com déficit auditivo.  

 É importante destacar que o processo de comunicação profissional/paciente 

não se dá apenas para a realização da anamnese ou exame físico, mas também 

para dar continuidade no desenvolvimento da assistência, o que permite ao 

profissional desempenhar um atendimento igualitário e adequado à realidade dessa 

população. Assim, a orientação dos profissionais de saúde em sua real necessidade, 

atendendo ao preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da 

saúde, especificamente a competência geral “Comunicação” representa aspecto 

bastante relevante da formação dos profissionais da saúde. A comunicação 

desempenha assim, um papel importante na determinação do diagnóstico e gestão, 

porém pouca atenção é dada para tal no ensino de estudantes de medicina e 

residentes quando o assunto é a comunicação com paciente com perda auditiva9. 

  Alguns profissionais na tentativa de “driblar” a barreira da comunicação não 

buscam a comunicação direta com o surdo e sim com outra pessoa que sirva de 

intermédiária. Entretanto, esse método nem sempre é eficaz, pois o paciente pode 

estar desacompanhado ou querer sigilo sobre sua consulta. Cabe destacar que esta 

transferência de responsabilidade a terceiros pode gerar transtornos ainda maiores7. 

 Diante da barreira na comunicação verificada na interação entre a díade 

surdos - profissionais de saúde, torna-se indispensável que ambos encontrem 

formas de interagir para garantir uma assistência de melhor qualidade10. Para o 

surdo, a possibilidade de falar nem sempre é algo possível ou desejável pelo surdo, 

pois é necessário ter algum resíduo auditivo,  boa cognição, adequado apoio familiar 

e/ou realização de terapia fonoaudiológica. Ainda assim, não existe a garantia de se 

conseguir uma fala inteligível. Porém, o profissional de saúde tem a clara e real 

possibilidade de aprender a se comunicar em Libras. 

 Na busca por compreender alguma prática adotada que favoreça a atenção 

ao paciente surdo, não se encontra dados que possam subsidiar tal pesquisa, pelo 

contrário, um estudo afirma que não há um Programa de Saúde eficaz que atenda 

as necessidades de saúde do surdo11. Isto evidencia que o problema não é novo e 

mesmo assim não se tem na literatura indicações que possam apontar caminhos 

para um atendimento inclusivo para surdos. 
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 A inclusão na saúde é necessária e ainda não é observada na literatura, 

mesmo sendo perceptível aos olhos de grande parte dos profissionais de saúde. Os 

surdos apresentam habilidade de comunicação tão eficiente quanto os ouvintes, a 

diferença está no fato de os surdos utilizarem o campo visual espacial, quando se 

comunicam em Libras e os ouvintes o oral auditivo. Cabe salientar que o problema 

na comunicação dos surdos não é de ordem orgânica, mas sim de ordem 

sociocultural12, ou seja, falta preparo da população ouvinte. 

 Sendo o pesquisador profissional da área da saúde (fonoaudiólogo e 

também professor de Libras) que lida com a habilidade da comunicação, percebe 

uma lacuna muito grande em relação ao atendimento dos pacientes surdos, 

evidenciado pela falta de habilidade dos profissionais para desenvolver suas 

consultas de saúde, ou por falta de oportunidade de aprendizado ou alguns por não 

assumirem a responsabilidade para desenvolver uma comunicação eficaz, atribuindo 

a outros essa tarefa. Desta maneira, o problema ganha ares de uma “bola de neve”, 

agravando a situação de saúde dos pacientes surdos.  

Assim, o estudo proposto teve como justificativa a constatação legal de que 

os surdos têm direito a um atendimento diferenciado, ou seja, adaptado a sua 

realidade. Dados literários apontam para falta de atendimento adequado em nível 

educacional, porém, em termos de atendimento à saúde tem-se pouco ou quase 

nenhum levantamento que deixe claro as necessidades e realidades do atendimento 

a pacientes surdos. 

  Sabendo que a inclusão não se dá simplesmente através da legislação, mas 

também de adequações do ambiente e de posturas inclusivas adotadas por 

profissionais de saúde que atendem pessoas com surdez, propôs-se um 

levantamento inédito apontando as percepções de profissionais de saúde, discentes 

e pacientes surdos acerca das possíveis fragilidades e dificuldades encontradas 

para o atendimento dos pacientes surdos, na expectativa de seguir uma das 

premissas do Sistema Único de Saúde (SUS), que visa um atendimento igualitário. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Identificar nos profissionais da saúde e nos estudantes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que atuam em uma Unidade Básica de 

saúde na cidade do Natal, as suas percepções frente ao atendimento de pacientes 

surdos, bem como as necessidades da população com surdez em relação à 

assistência à saúde. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1- Identificar eventuais fragilidades da equipe de saúde no atendimento ao 

indivíduo com surdez; 

2- Evidenciar a percepção e necessidades dos usuários surdos sobre os 

atendimentos da atenção básica;  

3- Refletir sobre estratégias de inclusão e melhoria da comunicação com 

pacientes surdos no âmbito do SUS;  

4- Produzir material didático, informativo, de fácil acesso para os profissionais de 

saúde contendo orientações específicas ao trato com paciente 

surdo/deficiente auditivo. 

5- Sensibilizar e capacitar os profissionais de saúde acerca da problemática, de 

modo que possam buscar estratégias para minimizar a dificuldade de 

comunicação. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

  

 Trata-se de um estudo classificado como não experimental, transversal, 

qualitativo exploratório, do tipo descritivo, realizado no período de abril a julho de 2014 e 

que buscou identificar o preparo que os profissionais e estudantes frente ao 

atendimento de pacientes surdos e as necessidades destes em relação à assistência à 

saúde. 

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O local de escolha para realização deste estudo foi a Unidade de Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) de Cidade Praia, localizada no distrito norte do Município 

de Natal/RN, no bairro de Lagoa Azul. Essa unidade foi escolhida por ser cenário de 

prática acadêmica para estudantes dos cursos de graduação em saúde da UFRN, 

ponto de Telessaúde e por apresentar pacientes surdos cadastrados na referida 

Unidade Básica de Saúde (UBS). 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 Os sujeitos do estudo compuseram 46 participantes, de ambos os sexos, com 

idade maior ou igual a 18 anos, sendo 08 surdos usuários do SUS, 21 profissionais de 

saúde e 17 estudantes (enfermagem, medicina, serviço social, educação física e 

nutrição) atuantes na referida unidade. Como critério de inclusão, foram considerados 

surdos usuários do Sistema Único de Saúde, os funcionários da unidade que atuam 

diretamente com os surdos e os estudantes que lá desenvolvem atividades 

acadêmicas. Como critério de exclusão, foi utilizado estudantes que não fazem parte do 

corpo discente da UFRN. 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 As determinações da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS)14, foram legalmente cumpridas, respeitando os aspectos éticos das pesquisas 
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com seres humanos. Anteriormente ao início do estudo, foi obtida a autorização formal 

da unidade de ESF de Cidade Praia através do Termo de Anuência e preenchimento da 

declaração da instituição (Apêndice I) pelo responsável pela unidade. Após esse 

consentimento, o protocolo de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP/HUOL), obtendo o 

parecer favorável com certificado para apreciação ética sob a CAAE de nº 

26535914.1.0000.5292 (Anexo I). 

 Na primeira etapa, que consistiu do arrolamento dos sujeitos para preenchimento 

do questionário, os participantes leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice II).  

 É importante salientar que esta pesquisa também seguiu os seguintes aspectos: 

princípio da autonomia, respeitando a escolha dos sujeitos do estudo em participar, 

continuar, interromper ou desistir a qualquer momento; princípio da beneficência; 

princípio da não maleficência, comprometimento com o mínimo de danos possível; 

princípios de justiça e equidade. Ainda, as questões éticas foram observadas em todos 

os momentos do estudo, ou seja, nos relacionamentos entre os pesquisadores e os 

sujeitos, mantendo o sigilo e o anonimato dos participantes. 

 

3.5 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O desenvolvimento da pesquisa ocorreu no período de abril a junho de 2014, 

em duas etapas.  

 1ª etapa: tratou-se da pesquisa social diagnóstica por meio da coleta dos 

dados com três grupos distintos. 

 O primeiro grupo foi formado por profissionais da saúde atuantes na UBS de 

cidade praia, Natal-RN entre eles: médico, dentista, enfermeiro e agentes de 

saúde;  

 O segundo composto por estudantes dos cursos da UFRN que atuam na 

unidade de ESF pesquisada, englobando os cursos de medicina, 

enfermagem, educação física, nutrição e serviço social; 

 O terceiro composto por usuários surdos, homens e mulheres, com idade 

acima de 18 anos. Com esse grupo, foi realizado um levantamento de suas reações 

ao procurar um atendimento no serviço de saúde e ocorreu através de entrevista 

filmada, utilizando aparelho celular da marca Apple®, modelo Iphone 4 . Durante a 
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entrevista, o usuário relatou sua experiência a partir do comando: “conte sua 

experiência ao buscar um serviço de saúde”. O registro da entrevista foi feito em 

vídeo e interpretado da Libras para o português pelo pesquisador, para posterior 

análise dos dados.  

 

Os profissionais e estudantes responderam ao questionário semiestruturado 

contendo perguntas abertas e fechadas (Apêndice III e IV) para levantamento acerca 

das possíveis dificuldades enfrentadas no atendimento ao surdo. 

 

 2ª etapa: tratou-se da análise dos dados coletados na primeira etapa a luz da 

literatura, corroborando ou refutando os dados levantados na pesquisa em questão. 

 Finalizada a coleta dos dados, as respostas dos participantes contidas nos 

instrumentos foram transcritas para arquivos protegidos e enumeradas conforme o 

grupo que pertenciam. O perfil de identificação dos sujeitos foi analisado por meio da 

estatística descritiva simples (frequências absolutas e relativas). 

A temática categorial foi realizada pelo uso da “Técnica de Análise de 

Conteúdo”15 dos dados obtidos através das entrevistas filmadas. Tal análise 

relaciona estruturas semânticas e sociológicas dos enunciados, a partir da pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados. A pré-análise foi 

realizada com a transcrição do vídeo em Libras, gravado durante a realização da 

entrevista e agregação das impressões escritas pelos observadores, seguida pela 

leitura flutuante que permitiu conhecer o conteúdo para facilitar a definição das 

hipóteses, superando o conhecido como "caos inicial". 

Após fase inicial, houve a "constituição do corpus”. O corpus foi constituído 

preservando todos os aspectos levantados na discussão de forma que as falas 

fossem representativas da totalidade. 

A etapa final foi a “formulação de hipóteses e objetivos" feita a partir da 

seleção das unidades de análise através do processo de categorização, a posteriori 

ou empírico, em que as categorias que emergiram foram descritas e discutidas a 

partir do referencial teórico existente. 

 As repostas oriundas das questões fechadas foram mensuradas e adaptadas 

a Escala de Likert16. Trata-se de um tipo de escala bastante utilizada em 

questionários para pesquisas de opinião.  Esta escala apresenta construção simples 
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e as possibilidades de resposta permitem determinar a opinião dos respondentes17. 

Assim, foram representados 5 graus de variação, que compuseram a escala em três 

das questões fechadas deste estudo: 

 Grau de dificuldade na comunicação ao atender um paciente surdo (1 para 

dificuldade mínima e 5 para grande dificuldade); 

 Sentimento de conforto para utilizar a língua de sinais (1 para mínimo conforto 

e 5 para grande desconforto); 

 Conhecimento sobre a Lei 10.436, que dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) (1 para baixo conhecimento e 5 para totalmente esclarecido). 

Posteriormente, as categorias emergidas da pesquisa receberam tratamento 

através da estatística descritiva simples por meio de frequências absolutas e 

relativas e os dados foram apresentados através de figuras, tabelas e quadros, os 

quais foram discutidos à luz da literatura, através de diálogo entre autores, 

corroborando ou contradizendo os achados do estudo. 
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4 RESULTADOS  

 

A presente pesquisa forneceu dados para construção de artigo científico 

como apresentado abaixo.  

 

4.1 PERCEPÇÃO DO PROFISSIONAL E DISCENTES DA SAÚDE, E DE 

USUÁRIOS SURDOS SOBREA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SURDOS: UMA 

DIFÍCIL REALIDADE. 

 
RESUMO: A deficiência auditiva acomete 9,7 milhões de pessoas no Brasil, sendo 
necessário que os profissionais da saúde aprendam a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) para desenvolver uma comunicação profissional/paciente não apenas para a 
realização da anamnese ou exame físico, mas também para dar continuidade no 
desenvolvimento da assistência. Assim, tal pesquisa objetivou identificar o olhar dos 
profissionais de saúde, de discentes e dos pacientes surdos de uma unidade de 
estratégia de saúde da família em Natal/RN acerca do no atendimento em saúde. 
Tratou-se de estudo exploratório, descritivo realizado com 46 participantes 
envolvendo três grupos distintos: os profissionais da saúde (preceptores e/ou 
docentes), discentes e surdos usuários do Sistema de Único de Saúde. A coleta dos 
dados ocorreu mediante a aplicação de questionário semiestruturado composto por 
perguntas abertas e fechadas a respeito do atendimento em saúde envolvendo 
pacientes surdos. Inicialmente foi realizada uma pesquisa social com os grupos 
participantes e, após a fase de diagnóstico, os dados foram analisados e discutidos 
a luz da literatura. Os resultados apontaram um baixo preparo e conhecimento dos 
profissionais e discentes frente à comunicação como o paciente surdo, evidenciando 
um atendimento precário e inadequado ao paciente com surdez. 
 
Descritores: Comunicação em saúde; Surdez; Barreiras de Comunicação. 
 
ABSTRACT: Hearing loss affects 9.7 million people in Brazil, requiring health 
professionals to learn Brazilian Sign Language (Libras) to develop a 
professional/patient communication not only to the medical interview or physical 
examination, but also to continue the development of assistance. For this reason, this 
study attempts to identify the look of health professionals, the students of this area 
and deaf patients in a family health strategy in Natal/RN regarding the preparation in 
health care. The study was exploratory, descriptive with 46 participants involving 
three different groups: health professionals (preceptors and/or teachers), students 
and deaf users of the single health system of a family health strategy in the city of 
Natal/RN. Data collection occurred through semi-structured questionnaire composed 
of open and closed questions about the care in health involving deaf patients. A 
social survey was initially performed with the participating groups and, after the 
diagnostic phase, the data was analyzed and discussed by the literature. 
 
Descriptors: Health Communication; Deafness; Communication Barriers 
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4.1.1 INTRODUÇÃO 

 

A Língua Brasileira de Sinais (Libras), em 24 de abril de 2002, através da Lei 

10.436, foi oficialmente reconhecida como uma língua no Brasil. Após este 

reconhecimento, foi publicado o Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, 

objetivando garantir o acesso do deficiente auditivo às instituições de ensino, como 

também o direito a saúde1,2.  Tal decreto aborda em seu Art. 25 o direito dos 

portadores de deficiência auditiva a atenção integral à sua saúde nos vários níveis 

de complexidade e especialidades médica “na rede de serviços do Sistema Único de 

Saúde (SUS) por profissionais capacitados para o uso de Libras [...], com apoio à 

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

Libras e sua tradução e interpretação”. 

Esta medida governamental foi importante para atender a demanda de 

indivíduos com déficit auditivo, posto que, no Brasil, a incidência desta deficiência é 

elevada, de acordo com os dados levantados no senso de 2010 realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo tal instituto, a 

deficiência auditiva acomete 9,7 milhões de pessoas (5,1% da população brasileira), 

sendo que a deficiência severa (pessoas com grande dificuldade ou incapazes de 

ouvir) foi declarada por 2,1 milhões, das quais 344,2 mil eram surdas (0,2%)3. 

 Ressalta-se que o sujeito com déficit auditivo na maioria das vezes não 

compreende o que foi dito e não pergunta ou pede para repetir, em suma, por dois 

motivos: primeiro, sabe que o profissional não vai se fazer entender, pois não tem 

conhecimento da Libas; e/ou segundo, pois fica com vergonha de pedir a mesma 

explicação ou informação inúmeras vezes4.  

 Este contexto evidencia a necessidade dos profissionais da saúde 

aprenderem a Libras, possibilitando um diagnóstico preciso quanto à enfermidade do 

sujeito com déficit auditivo. A utilização desta língua representa, portanto, uma 

queda na barreira comunicativa, pois se o locutor e o receptor da mensagem 

dominarem essa forma de comunicação, esta ocorrerá sem interferência. 

 Este processo comunicacional eficaz, além de gerar benefício para os 

profissionais da saúde e pacientes, também influencia no processo de formação dos 

estudantes da saúde. Para o profissional, representa a oportunidade de realizar uma 

anamnese e diagnóstico precisos, já que as informações do histórico dos pacientes 

poderão ser colhidas adequadamente. No que concerne ao paciente, possibilita 
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maior segurança no profissional que o atende, facilitando enfrentar o processo de 

doença que o acomete. E para o aluno em formação, possibilita vivenciar esta 

assistência no cenário de aprendizagem. 

 Diante da realidade assistencial vivenciada atualmente, atrelada a 

necessidade da inclusão social preconizada em lei nos mais diversos ambientes, é 

de extrema relevância que os profissionais da saúde estejam capacitados para 

atender estes sujeitos surdos. 

 É importante destacar que esse processo de comunicação 

profissional/paciente não se dá apenas para a realização da anamnese ou exame 

físico, mas também para dar continuidade no desenvolvimento da assistência, 

permitindo ao profissional desempenhar um atendimento igualitário e adequado à 

realidade dessa população. Assim, a orientação dos profissionais de saúde em sua 

real necessidade, atendendo ao preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Medicina e Enfermagem, especificamente a competência geral 

“Comunicação” representa aspecto bastante relevante da formação dos profissionais 

da saúde. 

Diante do fato de que os surdos têm direito a um atendimento diferenciado e 

adaptado, que a realidade é marcada pela falta de atendimento em saúde 

adequado, somado à deficiência de estudos direcionados para esta vertente, esta 

pesquisa se justifica na busca de diminuir a lacuna existente no atendimento em 

saúde ao paciente surdo, podendo assim seguir uma das primícias do SUS que visa 

um atendimento igualitário.  

Assim, este estudo objetiva identificar o olhar dos profissionais de saúde, dos 

discentes da UFRN e dos pacientes surdos de uma unidade de estratégia de saúde 

da família em Natal/RN acerca do preparo profissional no atendimento em saúde. 

 

4.1.2 MÉTODOS 

 
Tratou-se de um estudo qualitativo exploratório, do tipo descritivo, realizado 

no período de abril a julho 2014, envolvendo 46 participantes, sendo 08 surdos 

usuários do SUS, 21 profissionais e 17 estudantes atuantes em uma unidade de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Município de Natal/RN. Essa unidade foi 

escolhida por ser cenário de prática acadêmica, ponto de Telessaúde e de extensão 
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para estudantes dos cursos de graduação da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN). 

O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em duas etapas. A primeira tratou-se 

da pesquisa social diagnóstica por meio da coleta dos dados com três grupos 

distintos: o primeiro grupo foi formado por profissionais da saúde entre eles: médico, 

dentista, enfermeiro e agentes de saúde; o segundo composto por estudantes dos 

cursos da UFRN que atuam na unidade de ESF pesquisada, englobando os cursos 

de medicina, enfermagem, educação física, nutrição e serviço social; o terceiro 

composto por pacientes surdos com os quais foi realizado um levantamento de suas 

reações ao procurar um atendimento no serviço de saúde e ocorreu através de 

entrevista, na qual o usuário relatou sua experiência a partir da seguinte questão 

disparada: “conte sua experiência ao buscar um serviço de saúde”. O registro da 

entrevista foi feito em vídeo e interpretado da Libras para o português pelo 

pesquisador, para posterior análise dos dados. 

Os profissionais e estudantes responderam ao questionário semiestruturado 

contendo perguntas abertas e fechadas para levantamento acerca das possíveis 

dificuldades enfrentadas no atendimento ao deficiente auditivo e surdo. 

No que concerne à segunda etapa da pesquisa, referiu-se a análise dos 

dados coletados na primeira etapa. Os dados coletados, corroborando com estudo 

levantado em pesquisa abrangendo a questão5. As questões abertas foram 

analisadas através da temática categorial a qual permitiu o processo de 

categorização preservando todos os aspectos levantados na discussão de forma 

que as falas foram representativas da totalidade. As questões fechadas foram 

mensuradas e adaptadas a Escala de Likert em 5 graus de variação6. Cabe salientar 

que antes de responder ao questionário o participante leu e assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Esse estudo foi aprovado pelo Comitê 

de ética do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) sob a CAAE de nº 

26535914.1.0000.5292. 

 

4.1.3 RESULTADO 

 

Os resultados dos dados colhidos foram apresentados em três tópicos: 

percepção dos profissionais de saúde, percepção dos discentes e o olhar do 

paciente surdo objetivando o melhor entendimento. 



24 
 

 

4.1.3.1 PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

A pesquisa contou com a participação de 21 profissionais de saúde, sendo 3 

médicos (14,5%), 3 enfermeiras (14,5%), 2 dentistas (9%), 9 agentes de saúde 

(43%) e 4 técnicos em enfermagem (19%) (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Distribuição por formação dos profissionais da saúde participantes do 

estudo (N=21). Natal/RN, 2014. 

 

 

 A dificuldade no atendimento de pacientes surdos foi referida por 100% dos 

profissionais, os quais enfatizaram não se sentirem capacitados a atender tais 

pacientes. Desses, 18 profissionais (86%) já tinham atendido indivíduos surdos. Os 

relatos dos profissionais podem ser observados no Quadro 1.  

 
Quadro 1 – Relatos dos profissionais da saúde acerca dos atendimentos aos 

pacientes surdos. Natal/RN, 2014. 

 

Profissional Relato 

 

Profissional 1 

 

 

Profissional 6 

 

 

“limitações para fazer a investigação clínica [...] Compreensão 

dificultada para com as queixas clínicas”. 

 

“[...] ele sabia escrever então a comunicação foi feita por 

bilhetes”. 

3 

3 

2 

9 

4 

Médicos Enfermeiras Dentistas Agentes de saúde Tec. Enfermagem
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Profissional 9 

 

 

 

 

 

 

Profissional 12 

 

 

Profissional 13 

 

 

 

Profissional 17 

 

“Muito difícil atender paciente surdo, não consigo transmitir as 

informações necessárias para um bom atendimento. Eu não 

encontro às maneiras corretas de informar, realmente é difícil. A 

sensação é de insatisfação no atendimento, procuro indicar 

objetos, fazer expressão, mas sabendo que é insuficiente.”  

 

“atendi um jovem que gesticulava e um acompanhante me dizia 

o que ele estava sentindo. Fiz a história e exame físico com 

outra pessoa (irmã).” 

 

“tenho muita dificuldade, sempre chamo um familiar para me 

ajudar.” 

 

“é muito complicado, uma vez atendi uma gestante 

acompanhada de uma criança que fazia o papel de intérprete, 

não tive como fazer uma investigação adequada por se tratar de 

uma criança intermediando a conversa“ 

Fonte: Coleta realizada pelos autores da pesquisa. 

 

 Com relação ao grau de dificuldade referido pelos 18 profissionais da saúde 

para tais atendimentos foi considerado: máximo por 15 deles (83,3%), seguido pela 

dificuldade moderada referida por 3 profissionais (16,7%), como observado no 

Gráfico 2. Destaca-se que nenhum dos profissionais deste estudo apontou os graus 

pequeno e mínimo.  
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Gráfico 2 – Grau de dificuldade dos profissionais da saúde no atendimento de 

pacientes surdos (N=18). Natal/RN, 2014. 

 

Quanto ao conhecimento sobre a lei 10.436, de 24 de abril de 2002, a qual 

reconhece a Libras como uma língua oficial no Brasil, a maioria dos participantes (17 

profissionais, 81%) referiu não conhecer a citada lei, restando 4 (19%) que 

declararam ter um baixo conhecimento sobre a mesma (Gráfico 3). 

 

                     

Gráfico 3 – Nível de esclarecimento sobre a lei que versa sobre Libras como língua 

oficial no Brasil (N=21). Natal/RN, 2014. 

 

Quando perguntados sobre alguma capacitação em Libras, 100% dos 

entrevistados referiram não ter realizado nenhuma capacitação, esse mesmo 
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número de pessoas afirmou ter conforto mínimo/nenhum para se comunicar em 

Libras com seus pacientes. A atitude referida pelos participantes como prevalente 

forma de se comunicar com possíveis pacientes surdos foram a “escrita” com 10 

citações (48%), seguido de pedido de “auxílio a terceiros” com 7 (33%), e 4 citações 

para utilização de “gestos” (19%), conforme observado Gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4 - Alternativas de comunicação utilizada pelos profissionais da saúde para o 

atendimento dos pacientes surdos (N=18). Natal/RN, 2014. 

 

4.1.3.2 PERCEPÇÃO DOS DISCENTES 

 

A pesquisa contou com a participação de 17 discentes, sendo 6 do curso de 

enfermagem (35%), 5 do curso de Medicina (30%), 3 do curso de Nutrição (18%), 2 

do curso de Serviço Social (12%) e 1 do curso de Educação Física (6%) (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 - Distribuição por formação dos discentes participantes do estudo (N=17). 

Natal/RN, 2014. 
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Os dados revelam que 100% dos estudantes declaram não se sentirem 

capacitados a atender pacientes surdos. Destes, apenas 3 estudantes (18%) 

referiram ter atendido pacientes surdos e todos classificaram como máxima  

dificuldade o atendimento (Gráfico 6).  

 

 

Gráfico 6 - Grau de dificuldade classificado por estudantes que já atenderam 

pacientes surdos (N= 3). Natal/RN, 2014. 

 

Dos discentes abordados nesta pesquisa, dois fizeram relatos ou teceram 

comentários sobre os atendimentos aos pacientes surdos, como podem ser 

evidenciados no Quadro 2.  

 

Quadro 2 - Depoimento dos discentes sobre os atendimentos a pacientes surdos. 

Natal/RN. 

Discente Relato/Comentário 

 

Discente 8 

 

 

 

 

Discente 11 

 

“há uma grande dificuldade de comunicação, desde o 

reconhecimento dos sintomas do paciente até a prescrição.” 

 

“sou estagiária e já presenciei atendimentos a surdos, quando a 

pessoa entende o que eles falam, eles se sentem melhor (é o que 

demonstram). Ficam nervosos quando não são entendidos. Libras 

é de suma importância para a inclusão dos surdos e mudos, pois 

precisam se sentir participantes da sociedade através da 

comunicação.” 

    Fonte: Dados coletados pelos autores. 
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Os discentes também foram questionados se possuíam algum conhecimento 

sobre a lei 10.436, de 24 de abril de 2002, ficando assim distribuídos: 7 (41%) 

referiram não ter nenhum conhecimento, 8 (47%) apontaram ter pouco 

conhecimento e 2 (12%) discentes, um de Nutrição e outro de serviço social, se 

declararam esclarecidos (Gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7 - Conhecimento dos discentes sobre a lei Nº 10.436 de 2002. Natal/RN, 

2014. 

 

No que diz respeito à atitude utilizada para se comunicar com possíveis 

pacientes surdos, a utilização da “escrita” foi prevalente, sendo citada por 8 (47%) 

dos alunos, seguida  pela utilização de “gestos”, com 6 (35%) citações, e por fim o 

pedido de “auxilio  a terceiros” com 3 (18%), como ilustrado no Gráfico 8. 

 

 

Gráfico 8 - Alternativas de comunicação (N=17). Natal/RN, 2014. 
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Quando perguntados sobre alguma capacitação em Libras 100% dos 

entrevistados referiram não ter realizado, esse mesmo número de pessoas referiu o 

mínimo/nenhum conforto para utilização da Libras em seu atendimento. 

 

 

4.1.3.3 A PERCEPÇÃO DO USUÁRIO SURDO 

 

Com o propósito de “ouvir” do paciente surdo sua opinião no tocante ao 

atendimento, a pesquisa contou com o depoimento de 8 participantes surdos, os 

quais comentaram a experiência de se buscar atendimento. Os relatos deixaram a 

impressão de que os surdos não são bem atendidos, como mostrado nos trechos 

descritos na Tabela 1, que mostra duas categorias que emergiram após análise do 

depoimento dos pacientes. 

 

 

Tabela 1 - Categorias de análise das entrevistas filmadas. Natal/RN, 2014. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
UNIDADES 

DE ANÁLISE 

Assistência ao 
deficiente auditivo 

Atendimento precário 
 

Acesso restrito 
 

Preocupação ética 

07 
 

06 
 

03 
 
 
 
 

Comunicação com 
o deficiente auditivo 

 

 
Falta de intérprete 

 
Dependência de terceiros 

 
Desconhecimento da Libras 

 
Comunicação ineficaz 

 
Uso inadequado de outros 

sinais 
 

          08 
 

12 
 

06 
 

16 
 

07 
 

Fonte: Dados obtidos pelas entrevistas a partir da Técnica de Categorização de 

Bardin. 
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 Tais categorias e suas respectivas subcategorias ficaram evidentes nos 

depoimentos gravados dos pacientes surdos, conforme descrito no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Depoimento dos pacientes acerca dos atendimentos em saúde que 

vivenciaram. Natal/RN, 2014. 

Categoria Subcategoria Unidade de análise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistência 
ao surdo 

Atendimento 
precário 

“Eu acho ruim, mas é melhor ter atendimento [...] 
sem remédio é ruim a gente fica doente” U8 
 
“eles acham que eu sou burro e não explicam 
nada, quando estou acompanhado nem me 
olham”. U1 
 
“Acho chato e não confio em ir sozinho; [...] falta 
de respeito, tem médico que fica rindo o tempo 
todo”. U4 
 
“É importante que os médicos saibam que todo 
surdo precisa de dermatologista, cardiologista e 
as mulheres de Ginecologista”. U3 

Acesso restrito  

“O surdo precisa de ajuda, pede ajuda e as 
pessoas estão ocupadas.”U5  
 
“Dar a injeção é fácil o problema e explicar a 
doença para que fique tudo claro.” U4 

Preocupação 
ética 

 

“Eu quero intérprete junto, mas depende, é difícil, 
pois o profissional precisa ter muita ética.” U1 
 

 
Dependência 
de terceiros 

 

“É muito ruim, se não tiver uma pessoa em casa 
para me acompanhar eu não vou, prefiro ficar 
doente”. U1 
 
“Eu fico dependendo de outra pessoa para ir ao 
posto, se eu for só ninguém entende”. U7 

Comunicação 
com o surdo 

Desconhecime
nto da Libras 

“Queria que todos soubessem Libras, mas eles 
não querem, eu falo um pouco, não tenho muita 
dificuldade, mas conheço colegas que não 
sabem falar e ficam tristes”. U2 
 
“tem lei para surdos (comunicação em Libras), 
mas os surdos não cobram”. U3 

Uso 
inadequado de 
outros sinais 

(mímica e 
escrita) 

“Eu já fui só, fiquei escrevendo, mas o médico 
passou um remédio errado, eu fiquei com muita 
coceira, achei que ia morrer, a enfermeira ficou 
rindo; [...] quando eles sabem que eu sou surdo 
passam qualquer remédio, sabem que eu não 
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vou reclamar”. U5 
 
“Eles pedem para eu escrever, mas surdo não 
sabe português. Entende?”. U6 

 
“O médico escreve no papel, mas eu acho 
português difícil aí é ruim entender”. U7 

Falta de 
intérprete 

“não tem intérprete, eu tenho sorte de ter família 
para ir junto”. U3 

Comunicação 
ineficaz 

“Eu já fui só ao hospital o médico não entende 
minha comunicação”. U3 
 
“O médico que vou tem a comunicação ruim”. U7 

Fonte: Dados obtidos pelas entrevistas a partir da Técnica de Categorização de Bardin. 

 

4.1.4 DISCUSSÃO  

 

Nosso estudo evidenciou uma realidade preocupante no tocante ao 

atendimento ao deficiente auditivo/surdo, uma vez que revelou um despreparo para 

a assistência à saúde dessa população. A percepção de profissionais, estudantes e 

usuários abordados convergem para um mesmo caminho apontando uma lacuna 

entre o atendimento esperado e o atendimento realizado, sobretudo pela fragilidade 

da comunicação entre a equipe e o usuário.  

Em consonância com o SUS, a assistência à saúde aos deficientes auditivos 

se ampara legalmente no Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, o qual em 

seu Art. 25 cita a garantia aos portadores de deficiência auditiva do direito à atenção 

integral à sua saúde nos vários níveis de complexidade e especialidades médicas 

por profissionais capacitados para o uso de Libras ou para tradução/interpretação2. 

 Assim, cabe destacar que a integralidade e equidade da assistência não são 

alcançadas. Esta situação resulta, preponderantemente, em decorrência de um 

aspecto fundamental que é a falta de capacitação da equipe de saúde para uma 

comunicação eficiente e eficaz. Na área da saúde, habilidades de comunicação 

interpessoal são imprescindíveis na assistência a qualquer paciente. Neste ínterim, o 

conhecimento da Libras permite uma adequada relação médico-paciente, 

proporcionando maior êxito e inclusão na anamnese dos indivíduos com déficit 

auditivo, o que resulta na conduta adequada7. 

 Entretanto, é importante ressaltar que o aprendizado de outra língua, 

especificamente a Libras, demanda tempo de treinamento, dificultando a solução do 
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problema identificado em nosso estudo em curto prazo. Na expectativa de atender 

às necessidades dos usuários com deficiência auditiva, poderiam ser 

disponibilizados intérpretes de Libras nos núcleos de apoio à saúde da Família 

(NASF), bem como a capacitação da equipe com educação permanente, bem como 

a inserção na estrutura curricular das profissões da saúde da disciplina de Libras, 

uma vez que atualmente, apenas o curso de fonoaudiologia tem a libras em sua 

grade curricular obrigatória. Tais proposições fortalecem as ações pontuais, como o 

subprojeto intitulado “Formação e capacitação em Libras de Agentes Comunitários 

de Saúde e demais profissionais para ações preventivas ao uso abusivo de álcool e 

drogas, junto a usuários com surdez”, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos em 

Saúde Pública da Universidade de Brasília e o projeto “LIBRAS em saúde” proposto 

pela ONG International Federation of Medical Students Association of Brazil, que 

elabora cursos de Libras em diferentes faculdades de medicina no País. Ademais, 

adequado às fragilidades já evidenciadas em estudo que aponta que não se 

encontra no Brasil um programa que vise formar profissionais de saúde e/ou 

intérpretes para atuar nessa área8. 

 Outro aspecto que evidencia a fragilidade no serviço prestado os pacientes 

surdos é o fato de que as informações sobre temas comuns e importantes na área 

da saúde, como diabetes, câncer de mama/colo de útero, planejamento familiar e 

etc., difundidos em programas do Ministério da Saúde, não chegam até os surdos9. 

 Uma das alternativas citadas por profissionais e estudantes frente à barreira 

da comunicação foi à utilização da escrita. Entretanto, na maior parte das vezes este 

recurso não é uma boa opção, não sendo aproveitado de forma correta por alguns 

surdos uma vez que apresentam dificuldade na língua portuguesa. Os surdos 

apresentam baixo conhecimento de português e atribuem essa deficiência a falta de 

acesso a um ensino adequado para sua formação10,11. Essa mesma realidade foi 

encontrada em estudos com surdos americanos os quais evidenciaram que a 

anamnese em inglês escrito também pode ser inadequada, pois muitos surdos têm 

baixa alfabetização em Inglês, apresentando como língua de domínio a ASL - 

American Sign Language12. 

Cabe ressaltar também que os pacientes surdos buscam atendimento médico 

com menor frequência se comparado a pacientes ouvintes. Esta realidade de baixa 

procura por atendimento se justifica nesta deficiência na comunicação que se 

estabelece o que pôde ser comprovado através do relato de um paciente sujeito 
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desta pesquisa ao mencionar sua preferência por não buscar atendimento quando 

estiver sozinho levando em consideração que não encontrará a solução para seu 

problema de saúde13,14. 

Esta comunicação fragilizada torna dependente a presença do intérprete na 

intermediação da comunicação do paciente surdo com o profissional de saúde, 

sendo apontado por todos os grupos de participantes deste estudo como sendo uma 

alternativa viável para suprir a barreira linguística. Vale salientar que na maior parte 

das vezes essa função de mediar a consulta fica a cargo de parentes e amigos e a 

presença desta terceira pessoa faz com que o paciente e o profissional percam o 

foco da consulta. Esse contexto pôde ser comprovado na fala de um paciente que 

afirma que o médico não lhe explica o que está ocorrendo, informando toda conduta 

apenas ao acompanhante para que este possa repassar a informação. 

Neste contexto, o profissional da saúde perde uma importante oportunidade 

de manter um laço de afetividade e confiança com o paciente, “olho no olho”, e ainda 

delega a responsabilidade de explicar a conduta médica para uma pessoa não 

capacitada para tal gerando a possibilidade de erro em decorrência da falta de 

preparo de quem repassa a informação8. 

Em consonância com a ideia defendida pelos autores no presente estudo 

encontra-se um projeto intitulado “Deaf awareness and sign language: an innovative 

special study module”, realizado na Inglaterra e publicado por Pearson e 

colaboradores, que mostrou que é possível capacitar estudantes para habilidades de 

conversação com pacientes surdos. Tal projeto capacitou estudantes do curso de 

medicina para uma comunicação básica com pacientes surdos, focando na língua de 

sinais Britânica (BSL) e em informações sobre a cultura surda. Destaca-se ainda que 

o projeto levantou dados animadores, pois concluiu satisfação de 92% dos 

estudantes que participaram do projeto e ainda apontou a demanda e necessidade 

de treinamento para alunos do curso de graduação em Medicina15 

 A inquietação motivadora desta pesquisa elucida a necessidade da busca por 

um atendimento à saúde igualitário entre surdos e ouvintes e assim, espera-se 

contribuir com novas pesquisas que apontem para necessidade de um atendimento 

inclusivo para surdos, motivando novas pesquisas que possam além de levantar a 

problemática, evidenciar possíveis caminhos para acabar com a evidente exclusão 

vivenciada pelos pacientes surdos.  
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4.1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em suma, os achados apontam para dois caminhos possíveis para um 

atendimento adequado para o paciente surdo: utilização de um intérprete capacitado 

ou a capacitação do profissional da saúde. O primeiro caminho não é tão simples, 

pois depoimentos em estudos realizados com interpretes ressaltam que estes se 

sentem constrangidos em consultas intimas, principalmente se for paciente do sexo 

oposto.¹³ O segundo caminho, considerado neste estudo o mais adequado, faz 

referencia a capacitação do profissional de saúde, eliminando assim, a necessidade 

do acompanhante, permitindo um atendimento holístico voltado para as 

particularidades linguística, cultural e pessoal.  

Com a realização deste estudo, foi possível observar constrangimento dos 

profissionais de saúde participantes quando questionados sobre o atendimento a 

pacientes surdos já que revelaram impotência em se comunicar com seus pacientes, 

utilizando uma comunicação através de mímica, gestos e tradutores que não garante 

a segurança na prestação da assistência à saúde do paciente. 

Cabe ressaltar que uma das formas para melhorar a comunicação com os 

surdos é abordagem da comunicação em Libras para profissionais da saúde ainda 

no seu processo de ensino-aprendizagem na fase de graduação, reduzindo, assim, 

a insegurança apontada neste estudo por parte dos profissionais e estudantes 

quando procurados para atendimento.  

Desta forma, a comunicação em Libras com o paciente torna-se 

extremamente importante e necessária para o dia a dia do profissional de saúde e 

indispensável para realização de uma atenção à saúde humanizada, como 

preconizado pelo Ministério da Saúde. 

Ainda existem muitos caminhos a percorrer para que se tenha de fato um 

atendimento inclusivo para surdos, o primeiro passo é um maior esclarecimento da 

população. Os dados aqui analisados servirão de subsídio para novas pesquisas 

que visem um atendimento mais adequado a pacientes surdos, além disso, o 

presente projeto resultará em uma cartilha que objetiva informar aos profissionais de 

saúde como enfrentar a barreira da comunicação existente entre o paciente com 

limitação na audição e o profissional de saúde. 
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5 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

O presente estudo torna-se relevante a partir do momento que identifica a 

fragilidade do atendimento aos pacientes surdos tornando-se importante para a 

tríade profissional – estudante – paciente. Para o profissional da saúde que presta o 

atendimento diretamente contribuirá para o desenvolvimento de uma assistência 

eficaz, diminuindo as dificuldades e a falta de conhecimento para lidar com o 

paciente surdo. Com relação aos estudantes, subsidiará na formação destes futuros 

profissionais, embasando seus conhecimentos para um atendimento inclusivo e 

igualitário; e para o paciente surdo, permitirá desfrutar de atendimento capaz de 

sanar os seus problemas de saúde. 

Em curto prazo, espera-se orientar e mostrar aos profissionais e estudantes 

de saúde a necessidade de uma comunicação efetiva com os pacientes surdos e a 

realidade de como esta relação vem se desenvolvendo no que concerne ao 

atendimento em saúde. 

Por meio dos resultados obtidos nesta pesquisa, almeja-se ainda em médio e 

longo prazo através da sua publicação, influenciar e contribuir com novas pesquisas 

sobre a temática, diminuindo as lacunas existentes no campo cientifico. 

Além disso, ressaltar a importância de se introduzir nos currículos dos cursos 

de formação da saúde habilidades que favoreçam a comunicação com pacientes 

surdos (disciplina de Libras) através de educação permanente. Assim, possibilitará 

uma visão transformadora e inovadora em relação ao atendimento inclusivo de 

pacientes surdos, favorecendo a formação de um profissional mais capacitado a 

enfrentar as singularidades de cada paciente no desenvolver do atendimento. Além 

de capacitar/sensibilizar profissionais da saúde para uma comunicação com a 

pessoa surda. 
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APÊNDICE II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE/MPES - NATAL 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

 
Convido você a participar, voluntariamente, de uma pesquisa que faz parte do 

projeto intitulado “Capacitação docente para o ensino da Libras (língua 
brasileira de Sinais) como forma de ampliar a integração ensino-serviço-
comunidade nos cursos de saúde da UFRN” o qual consiste em  Trabalho de 
Conclusão do Curso de MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA 
SAUDE/MPES – NATAL. Este estudo esta sendo realizado pelo mestrando Paulo 
Roberto de Andrade Santos, sob a orientação da Profa. Dra. Rosiane V. Zuza Diniz.  

A preocupação no atendimento em saúde aos deficientes ganha destaque 
no cenário educacional nacional a partir do ano de 2001 com a criação do Programa 
Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), o qual preconiza um 
profissional capaz de realizar um atendimento humanizado. Ainda, tal preocupação 
também pode ser evidenciada nos currículos dos cursos da saúde no que concerne 
a um atendimento igualitário a toda população.  

Assim, trata-se de uma pesquisa importante, pois objetiva avaliar o 
conhecimento dos profissionais da saúde a respeito da comunicação com o paciente 
surdo e o uso da comunicação por língua de sinais no atendimento. Esta pesquisa 
propõe um levantamento que será feito através de questionário estruturado com 
perguntas a respeito de sua comunicação enquanto profissional de saúde com os 
pacientes surdos. Desta forma, poderá ao identificar a real necessidade de uma 
capacitação para o profissional da saúde no que se refere à comunicação em Libras, 
definir estratégias a fim de intervir de forma eficaz nesta relação e/ou comunicação. 

Caso decida aceitar o convite assinando este termo, sua participação será 
online, não havendo, portanto necessidade de encontros presenciais para responder 
tal questionário. Assim, será submetido (a) aos seguintes procedimentos: receberá 
em seu e-mail, através do Docs (Software com ferramentas de pesquisa on line) um 
questionário semiestruturado sobre alguns dados pessoais, formação acadêmica, 
atuação profissional e sobre sua opinião no que diz respeito a sua comunicação com 
possíveis pacientes surdos. Solicito sua autorização para apresentar os resultados 
da análise do questionário em meu trabalho de conclusão de mestrado, em eventos 
científicos e periódicos na área de saúde e educação. Na divulgação dos resultados 
seu nome será mantido em sigilo absoluto.  

O estudo oferece riscos mínimos a sua integridade física, moral, social e 
econômica, uma vez que estarão asseguradas a confidencialidade e privacidade das 
informações, proteção da imagem, e a não utilização das informações em prejuízo 
das pessoas envolvidas. Você poderá sentir-se desconfortável por gastar algum 
tempo para responder ao questionário, entretanto, para minimizar este risco e 
desconforto o questionário será curto, contendo perguntas simples e de fácil 
resposta. Também haverá um membro da equipe de pesquisadores, 
adequadamente treinados, disponível para atendê-lo caso haja alguma dúvida no 
preenchimento online do questionário.  

https://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/escolhaVinculo.do?dispatch=escolher&vinculo=2
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Você tem total liberdade para deixar de responder o questionário mesmo 
que já tenha iniciado o mesmo. Nenhum prejuízo será causado ao participante que 
decidir por não finalizar o estudo, bem como aqueles que permanecerem terão seus 
dados devidamente mantidos em sigilo pelos organizadores. Caso não concorde em 
participar da pesquisa você não será retaliado ou prejudicado, sua participação é 
totalmente voluntária. 

A pesquisa foi organizada de forma que os participantes não tenham 
nenhum gasto, no entanto, caso haja alguma despesa, esse gasto será ressarcido 
pelos organizadores, desde que sejam apresentados aos organizadores os 
comprovantes de custeio e seja declarada a eles uma justificativa pertinente para 
tais gastos. Além disso, quaisquer danos provocados aos participantes pela 
pesquisa também serão devidamente indenizados pelos organizadores do estudo. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: você não estará 
recebendo nenhum benefício diretamente. No entanto, com esta pesquisa, estará 
cooperando para o conhecimento da percepção dos profissionais de saúde frente ao 
atendimento e possíveis dificuldades na comunicação com pacientes surdos, no 
estado do Rio Grande do Norte, podendo estar contribuindo para a identificação de 
estratégias que venham a favorecer a comunicação dos profissionais da saúde com 
tais paciente. Além disso, terá preferência para participar de alguma possível 
capacitação proveniente deste estudo.  

Todas as informações pessoais dos participantes (como resultado do 
desempenho nas avaliações, respostas aos questionários, entre outros) serão 
mantidas em sigilo e guardadas sob a proteção da orientadora Profa. Dra. Rosiane 
Viana Zuza Diniz, tendo acesso a elas apenas os pesquisadores e o próprio sujeito 
durante o período de cinco anos. Os resultados da pesquisa serão divulgados em 
forma de dados coletivos, não expondo assim quaisquer informações individuais. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver, a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a Professora Doutora 
Rosiane Viana Zuza Diniz no endereço Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, Natal/RN, 
pelo telefone (84) 32154281. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão 
ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da Hospital Universitário 
Onofre Lopes (HUOL) no endereço: Av. Nilo Pençanha, 620, Petropólis, CEP: 
59012-300, Natal/RN ou pelo telefone (84)3342 5003. 

 
Consentimento Livre e Esclarecido : Declaro que compreendi os objetivos desta 
pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e permito a 
utilização dos materiais solicitados para a pesquisa integrante do projeto 
“Capacitação docente para o ensino da Libras como forma de ampliar a 
integração ensino-serviço-comunidade nos cursos de saúde  da UFRN”.  

 
Natal, ____ de ___________ de 20____. 
 

 
__________________________________________________ 

Nome (por extenso) 
 
 
 

__________________________________________________ 
Pesquisador Responsável 

 

 

 
Dedo Polegar 

Direito 
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APÊNDICE III – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO NA SAÚDE/MPES - NATAL. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE: 

 

Nome: 

________________________________________________________Idade:______________Profiss

ão: ________________________ Possui alguma especialidade: _______________ 

Qual?_______________ 

 

1- Você já atendeu ou presenciou algum atendimento a paciente surdo? 

 

[  ] Sim   [  ] Não (Caso negativo pule a pergunta 2) 

2- Classifique o grau de dificuldade na comunicação que você teve ao atender (ou 

observar um atendimento a) um paciente com déficit auditivo. (1 para dificuldade 

mínima e 5 para grande dificuldade). 

 

[  ] 1       [  ] 2        [  ] 3      [  ] 4      [  ]  5     

3- Você se considera preparado para atender um paciente surdo? 

 

[  ] Sim   [   ]  Não 

4- Classifique o quanto você se sente confortável para utilizar a língua de sinais. (1 

para  mínimo conforto  e 5 para grande desconforto). 

 

[  ] 1       [  ] 2        [  ] 3      [  ] 4      [  ]  5    

5- Qual seria sua alternativa para se comunicar com um paciente surdo? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

6- Classifique seu conhecimento sobre a Lei 10.436, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais (Libras). (1 para baixo conhecimento/nenhum  e 5 para 

totalmente esclarecido) 

 

[  ] 1       [  ] 2        [  ] 3      [  ] 4      [  ]  5       

 

7- Você já fez algum curso de capacitação para o uso da Libras? 

 

[  ] Sim   [  ] Não 
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8- Relate sua experiência em atender (ou observar o atendimento a) um paciente 

surdo. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Li o termo de Livre esclarecimento e concordo em responder a pesquisa. 

 

Assinatura: ___________________________________________________________ 
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APÊNDICE IV – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ESTUDANTES  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO NA SAÚDE/MPES - NATAL. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE: 

 

Nome: __________________________________________________ Idade:______________ 

Estudante da UFRN: [  ] sim [  ] não   Qual curso?___________________________________ 

 

1- Você já atendeu ou presenciou algum atendimento a paciente surdo? 

 

[  ] Sim   [  ] Não (Caso negativo pule a pergunta 2) 

2- Classifique o grau de dificuldade na comunicação que você teve ao atender (ou 

observar um atendimento a) um paciente com déficit auditivo. (1 para dificuldade 

mínima/nenhuma e 5 para grande dificuldade). 

 

[  ] 1       [  ] 2        [  ] 3      [  ] 4      [  ]  5     

3- Você se considera preparado para atender um paciente surdo? 

 

[  ] Sim   [   ]  Não 

4- Classifique o quanto você se sente confortável para utilizar a língua de sinais. (1 

para  mínimo/nenhum conforto  e 5 para grande desconforto). 

 

[  ] 1       [  ] 2        [  ] 3      [  ] 4      [  ]  5   

5- Qual seria sua alternativa para se comunicar com um paciente surdo? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

6- Classifique seu conhecimento sobre a Lei 10.436, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais (Libras). (1 para baixo/nenhum conhecimento  e 5 para 

totalmente esclarecido) 

 

[  ] 1       [  ] 2        [  ] 3      [  ] 4      [  ]  5      

 

7- Você já fez algum curso de capacitação para o uso da Libras? 

 

[  ] Sim   [  ] Não 
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8- Relate sua experiência em atender (ou observar o atendimento a) um paciente 

surdo. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Li o termo de Livre esclarecimento e concordo em responder a pesquisa. 

 

Assinatura: ___________________________________________________________ 
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ANEXO I – COMITÊ DE ETICA EM PESQUISA (CEP-HUOL) 
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