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PREFÁCIO

Como poderíamos descrever o que seria a humanização? Uma 
palavra tão usual, mas que carece de muito desempenho em sua defini-
ção. Segundo o dicionário, a palavra fala sobre um substantivo feminino 
que representa ato ou efeito de humanizar(-se), de tornar(-se) benévolo 
ou mais sociável. No campo da saúde e especialmente na medicina, o 
recomendado é que o egresso do curso desenvolva cada dia mais habili-
dades humanísticas, atuando como um potencial agente de modificação 
nos espaços em que ocupa, transformando as formas de gerir e cuidar. 
Para isto se faz necessário inúmeras horas de preparação por meio de 
vivências e experiências que promovam reflexões e elaborações flores-
centes para a melhor formação do futuro profissional. 

Tais habilidades estão previstas na Resolução Nº 4 do Conselho 
Nacional de Educação / Conselho de Educação Superior, de 7 de no-
vembro de 2001, que institui as diretrizes curriculares nacionais do 
curso de graduação em Medicina. Segundo essa resolução, a forma-
ção dos médicos tem por objetivo dotar o profissional dos conheci-
mentos exigidos para o exercício das seguintes competências, entre 
outras: “comunicar-se adequadamente com os colegas de trabalho, os 
pacientes e seus familiares”; e “informar e educar seus pacientes, fa-
miliares e comunidade em relação à promoção da saúde, prevenção e 
tratamento, e reabilitação das doenças, usando técnicas apropriadas 
de comunicação”.

Profissionais da saúde, se deparam diariamente com desafios, a 
cada atendimento uma situação nova emerge, e com a população sur-
da não é diferente. O emprego da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
no curso de medicina atua como um intenso catalisador no fator de 
inclusão social e humanização do atendimento a ser prestado pelos 
acadêmicos, e futuros profissionais. 
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Os ouvintes pouco podem compreender sobre as dificuldades 
enfrentados pela população surda, o que justifica completamente a 
importância do estímulo ao aprendizado da língua e todas suas inter-
secções. O impacto desta ação pode ser compreendido sob diversas 
formas, mas especialmente na melhoria da vinculação entre o médico 
e a pessoa surda a ser atendida, evitando o surgimento de lacunas de 
comunicação. 

Romper barreiras de comunicação possibilitam melhores pos-
sibilidades assistenciais, de segurança e confiança, além da elabora-
ção mais adequada dos diagnósticos direcionados aos indivíduos. 
Dessa forma, proporciona o verdadeiro atendimento humanizado e 
com olhar integral sob a perspectiva da equidade conforme rezam 
as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Assim, uma formação exi-
tosa deve necessariamente incluir a utilização da LIBRAS e sua prá-
tica recorrente. 

É sempre motivo de muito orgulho vislumbrar a produção de 
alunos juntamente com seu professor. Especialmente quando se fala 
de uma temática tão relevante quanto a inclusão de sujeitos surdos e 
o potencial que o profissional de saúde pode exercer no âmbito de sua 
comunidade e trazendo dignidade à pessoa humana. 

Acreditamos que o conhecimento dessa língua, tão pouco va-
lorizada, é uma forma de garantir amparo, homogeneidade do aces-
so ao serviço de saúde e qualidade de vida às pessoas quase sempre 
negligenciadas.

Por essas razões e outras, que vemos a importância da prepa-
ração deste livro, como forma reflexiva na formação dos estudantes 
do curso de medicina do IMEPAC de Itumbiara. O livro está compos-
to por capítulos de revisão, relacionados à formação de profissionais 
da saúde, o atendimento médico das mulheres surdas, atendimento 
psicológico, acessibilidade comunicacional para gestantes surdas, o 
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auxílio de Tradutores e Intérpretes de LIBRAS no contexto da saúde, 
os glossários em LIBRAS, a importância da disciplina de LIBRAS no 
curso de medicina, a formação do profissional em enfermagem, e o 
acompanhamento do CODA em setores clínicos. 

Por fim, é notório a contribuição do livro, o qual aborda os as-
pectos de pesquisas em diferentes áreas, que são indissociáveis o uso 
da LIBRAS. O livro vai contribuir efetivamente para o processo forma-
tivo de estudantes de cursos da área das ciências da saúde e profissio-
nais atuantes.

Rafaela Miranda Proto Pereira & Herbert Cristian de Souza

IMEPAC Itumbiara

Itumbiara-GO, 25 de agosto de 2022.
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OS DESAFIOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS (AS) 
COM O ATENDIMENTO AO PACIENTE SURDO

Eliza Paniago de Oliveira, Geovanna Ferreira Sartori, Samira 
Marques Cavalcante, Sofia Teodoro Ferro Ferreira,  

Yasmin de Barros Vieira 

INTRODUÇÃO
A comunicação é essencial em um atendimento médico e funda-

mental para uma boa relação médico-paciente, contudo, objetivando 
um atendimento de qualidade, é importante um diálogo de maneira 
clara e eficaz no contexto clínico. Deve-se então, fazer com que todas 
as pessoas se sintam incluídas nos atendimentos. Porém, a comunida-
de surda nem sempre recebeu a atenção necessária, sendo assim bus-
cando mudar essa realidade, foi incorporada a lei nº 10.436/2002 que 
reconhece a LIBRAS como meio legal de comunicação e expressão dos 
surdos (BRASIL, 2002).O médico, como profissional de saúde, deve 
prezar não somente pela técnica, mas também pelo bem-estar e pela 
boa relação e comunicação com seu paciente, independente da forma. 

 Além disso, de acordo com a resolução da Câmara de Educa-
ção Superior (CES) e do Conselho Nacional de Educação (CNE) n 3, 
na qual consta as diretrizes curriculares Nacionais do Curso de Gra-
duação em medicina, define que a saúde, por meio dos profissionais, 
deve proporcionar uma forma de comunicação verbal e não verbal e 
habilidades de escrita e leitura (BURSZTYN, 2015). Nesse sentido, o 
decreto n 5.626 de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), institui 
que a LIBRAS tem que ser fornecida como uma matéria optativa na 
grade curricular da graduação médica. Por fim, os surdos são, parcial-
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mente, incluídos, uma vez que nem todos os estudantes de medicina 
optam pelo estudo da LIBRAS. 

Assim como os surdos, os médicos enfrentam dificuldades du-
rante a consulta, pois muitos não tiveram a oportunidade de estudar 
LIBRAS durante a graduação. Por esse motivo, muito surdos recorrem 
a presença de um acompanhante para se comunicar indiretamente 
com o médico, facilitando o atendimento. Por outro lado, o acompa-
nhante configura-se como um indivíduo que fragiliza a relação mé-
dico-paciente, principalmente quando envolve assuntos íntimos ou 
particulares. 

METODOLOGIA 
 Para a construção desse artigo da disciplina de LIBRAS, do 

curso de medicina da faculdade IMEPAC Itumbiara, no período de 
09/03/2022 (nove de março de dois mil e vinte e dois) a 06/04/2022 
(seis de abril de dois mil e vinte dois), foram utilizados seis artigos 
sobre o tema “Os desafios dos profissionais médicos (as) com o aten-
dimento ao paciente surdo” por meio das bases de dados Scielo e 
Pubmed, usando os descritores: Surdez, Língua de sinais, médico  
e paciente.

DESENVOLVIMENTO
Após buscas nas bases de dados Scielo e PubMed, de modo que 

foram utilizados os seguintes descritores: Surdez, Língua de sinais, 
médico, paciente, comunicação, em que foram selecionados 6 artigos 
para a realização do trabalho. 

Desde os primórdios da sociedade, pessoas surdas eram vistas 
como castigadas pelos deuses, essa visão levava a sociedade a acredi-
tar que surdos possuíam poderes de feitiçaria (CORREA, 2020). Desse 
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modo, eram injustamente sacrificados. Até meados do século XV acre-
ditava-se que surdos não possuíam a capacidade de serem educados, 
sendo excluídos de direitos sociais. No entanto, a partir do século XVI 
foram incluídas atividades para pessoas surdas (OLIVEIRA, 2019).

O século XVIII foi marcante na conquista relacionada pela in-
clusão dos surdos em termos de educação, uma vez que é notado um 
aumento do número de escolas e incentivos na inserção dos surdos 
no mercado de trabalho. Além disso, houve o advento de filosofias do 
Oralismo, Comunicação Total e Bilinguismo (CÂMARA, 2018) Toda-
via, o Oralismo rejeitava a língua de sinais, ou seja, apenas era ensi-
nado a linguagem oral. Com isso, os surdos eram obrigados a se por-
tar como se não possuíssem deficiência auditiva. Já a Comunicação 
Total surgiu nos anos 70, devido ao descontentamento com o Oralis-
mo. Ademais, o Bilinguismo defende que o indivíduo saiba sua língua 
materna, ou seja, de seu país e a língua de sinais (PESSOA, 2019). No 
Brasil, em 1855, Dom Pedro II trouxe o professor surdo Hernest Huet 
para educar 2 crianças surdas pagas pelo governo (MORI e SANDER, 
2015). Dois anos depois, foi criada a Fundação Do Instituto Nacional 
Surdos-mudos, atualmente o termo “mudo” foi retirado, uma vez que 
é um termo pejorativo. Na década de 90, a Declaração Salamanca, re-
conheceu a língua de sinais como pertencentes aos surdos em seu pro-
cesso de comunicação.

A interação entre médico e paciente se relaciona diretamente 
com a forma que o médico enxerga o ser humano que o procura, de 
modo que o contexto sociocultural serve como uma lente para esse 
relacionamento (DIAS et al., 2017). 

Nas consultas médicas com acompanhantes, o problema dos 
surdos se acentua, uma vez que a presença de outra pessoa fere o 
Código de Ética Médica, de modo que no Capítulo de Princípios fun-
damentais, transcreve: XI - O médico guardará sigilo a respeito das 
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informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas 
funções, com exceção dos casos previstos em lei. 

Assim, a comunicação é uma ferramenta essencial para os vá-
rios tipos de relações e essa só é correspondida de maneira positiva se 
for repassada claramente e objetivamente. Especialmente, na saúde, 
o atendimento precisa ser acolhedor, no qual há uma assistência de 
qualidade, empatia, respeito e um tratamento com resultados positi-
vos. Dessa forma, na maioria das vezes, as pessoas surdas enfrentam 
muitas dificuldades pelo fato da comunicação ser comprometida, es-
pecialmente no momento de interação entre o indivíduo e o profissio-
nal da saúde, uma vez que, esses profissionais possuem dificuldades 
em compreender a língua dos sinais. 

Percebe-se que a população não acolhe uma pessoa surda da 
melhor maneira e nessa perspectiva, ao se tratar de profissionais de 
saúde a comunicação é desorientada, já que não é feita pela Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) e sim por gestos, escritas, linguagem 
verbal e isso reflete na falta de conhecimentos durante a formação 
do profissional, uma vez que não teve a oportunidade ou a vontade de 
aprender e aprimorar seus conhecimentos. Esse atendimento a pes-
soas surdas quando realizado não sendo em LIBRAS provoca angús-
tias, ansiedade e conflitos a essas pessoas uma vez, que esse atendi-
mento não será de qualidade e nem adequado, pois não irá permitir 
uma escuta positiva e qualificada diante as necessidades de saúde das 
pessoas surdas (SCHELLES, 2008).

No artigo “Meu sonho é ser compreendido: Uma análise da in-
teração médico-paciente surdo durante a assistência à saúde” foi rea-
lizado uma pesquisa na cidade de Maringá no estado do Paraná entre 
junho e outubro de 2018, trata-se de um estudo observacional, descri-
tivo, com análise integrada, em que foram entrevistados 181 partici-
pantes, dentre eles médicos de diferentes especialidades, residentes e 
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surdos com distintos graus de surdez, dessa forma não havendo exclu-
são. No resultado da pesquisa, foi relatado 76% (76) que no núcleo de 
medicina já foi atendido pacientes com surdez parcial, grave ou total 
sendo 56,5% (43) médicos 43,5% (33) internos. 

Foi relatado pelo núcleo da medicina que, durante o atendimen-
to dos pacientes, seis indivíduos sendo quatro médicos e dois inter-
nos sentiram incômodos e não tiveram segurança ao atendê-los. Já as 
outras 49 pessoas sendo médicos e internos, informaram que apesar 
da insegurança, conseguiram dar continuidade na consulta. Foi regis-
trado o grau de dificuldade dos médicos, internos e dos pacientes em 
compreenderem um ao outro, sendo assim, 33,3% (21) dos médicos e 
34,9% (15) dos internos sentiram dificuldades em compreender o pa-
ciente, e 38,1% (37) dos surdos afirmaram que têm dificuldade para en-
tender os profissionais médico/interno. Além da falta de compreensão 
que é sentida pelos surdos, outro fator que dificulta também é a falta de 
segurança sentida pelos mesmos em relação ao plano terapêutico apli-
cados pelos especialistas e assim, 55,5% (45) informaram que deixam 
de ir as consultas por receio de não serem compreendidos ou relataram 
algum problema, como dor, desconforto ou angústia e ainda, 72,8% (59) 
referiram o costume de levar acompanhantes à consulta médica.

Em relação ao núcleo da medicina apenas 16 indivíduos, sendo 
dez internos (62,5%) e seis médicos (37,5%), disseram que havia algum 
conhecimento de LIBRAS e ao serem perguntados se consideram que 
o conhecimento em LIBRAS aumentaria de forma expressiva a quali-
dade do atendimento aos surdos, 83 indivíduos do núcleo de medicina, 
responderam que sim, 48 internos 57,8% (48) e 35 médicos (42,1%) mé-
dicos, somente um indivíduo afirmou que não (médico) e 15 respon-
deram que talvez, cinco internos (33,3%) e dez médicos (66,7%), e ao 
serem perguntados sobre o que achavam se a LIBRAS durante o perío-
do acadêmico fosse estimulada, 35 sujeitos do núcleo de medicina, 22 
internos (63%) e 13 médicos (37%13), posicionaram-se a favor da inclu-
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são curricular da disciplina de LIBRAS, enquanto 29 escolheram pelo 
modo extracurricular (62% (18) dos internos e 38% (11) dos médicos).

Desse modo, a relação médico paciente é essencial para qual-
quer atendimento e resultado positivo, porém a presença de intérpre-
tes nos atendimentos dificulta a relação do profissional com o pacien-
te, uma vez que os indivíduos não se sintam confortáveis diante de 
alguns assuntos e dessa forma, esses assuntos deveriam ser tratados 
somente com o médico e não com a presença de um intérprete, pois, a 
pessoa pode se sentir constrangida. Além disso, de acordo com o ar-
tigo 3 do código de ética do intérprete, é estabelecido que o intérprete 
deve interpretar fielmente e com o melhor da sua habilidade, sempre 
transmitindo o pensamento, a intenção e o espírito do palestrante. 
Ele deve lembrar dos limites de sua função e não ir além de a respon-
sabilidade (FENEIS, 1992). Logo, a relação profissional de saúde-pa-
ciente fica prejudicada se o profissional não tiver o conhecimento da 
Língua brasileira de sinais e se o intérprete não realizar de maneira 
responsável e íntegra o seu ofício. Os profissionais, portanto, de saúde 
devem educar-se sobre maneiras para diminuir as barreiras e garantir 
assim a assistência à saúde para todas as pessoas (SCHEIER, 2009). 

Outrossim, buscando sempre um atendimento inclusivo, estu-
dos relatam a importância de um atendimento médico personalizado 
e específico para as necessidades de cada paciente, fazendo com que 
ele se sinta digno e capaz de resolver seus próprios problemas. 

Além disso, vale ressaltar que a Política Nacional de Saúde da 
Pessoa com Deficiência elucida o pleno e efetivo atendimento médico 
como um direito universal. Ademais, quando não ocorre uma comu-
nicação efetiva durante o atendimento, aumenta-se a possibilidade de 
erros no diagnóstico e tratamentos. Entretanto, contrariando essa ne-
cessidade, a maioria dos médicos não está suficientemente preparada 
para atender esse tipo de paciente. Grande parte dessa falha, está nas 
universidades brasileiras que não incluem LIBRAS no currículo aca-
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dêmico, o que acaba ferindo a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Portadora de Deficiência (BRASIL, 2000) 

Existem mecanismos governamentais de inclusão social para 
garantir acessibilidade, autonomia e segurança para as pessoas com 
deficiência ao frequentarem estabelecimentos de saúde, dentre eles, 
temos as leis 13.146 e 10.098.(BRASIL, 2015; 2000). Contudo, ainda 
existem muitas barreiras a serem transpostas para garantir a inclusão 
e autonomia de pessoas surdas. 

CONCLUSÃO
Portanto, através desse estudo foi possível constatar que a popu-

lação surda é alvo de preconceito e de atitudes desrespeitosas desde a 
antiguidade. Ademais, foram de suma importância as filosofias educa-
cionais nesse processo evolutivo que provocou a instauração da Língua 
Brasileira de Sinais e a Diretrizes Curriculares Nacionais (2014).

Todavia, é nítida a barreira linguística entre médico e o pacien-
te surdo. Esta condição gera inúmeras dificuldades no estabeleci-
mento da relação médico-paciente e provoca um sentimento de frus-
tração que podem angariar a um distanciamento do paciente surdo 
do sistema de saúde, uma vez que sua intimidade e individualidade 
não são respeitadas.

Além disso, torna-se evidente a necessidade de pesquisas cientí-
ficas, desenvolvimento de palestras que promovam a conscientização 
e divulgação do tema nas mídias sociais a fim de levar a melhorias, 
no âmbito social e político, visando fornecer condições benéficas que 
contribuam para a ruptura deste distanciamento entre o surdo e o mé-
dico. Sendo assim, é necessário a LIBRAS ser instituída nas faculdades 
de medicina, mediando uma via de conhecimento que pode conectar 
o médico ao paciente surdo por meio de uma medicina humanizada, 
tratando todos com equidade.
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ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO À 
COMUNIDADE SURDA

Amanda Costa Resende, Leticia Cardoso Pacheco Moraes  
Pinheiro, Leticia Vieira Alves, Lívia Ferreira Borges Barros e 

Lívia Santini Bessa 

INTRODUÇÃO
De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Es-

tatística), cerca de 2,7 milhões de pessoas são surdas no país; porcen-
tagem essa, altamente significativa, uma vez que representa 5% da 
população total. Dessa maneira, no que tange à legitimidade dos di-
reitos garantidos por esses indivíduos, pautada na atual Carta Magna 
(BRASIL, 1988), principalmente referente a qualidade do atendimen-
to médico oferecidas à esses pacientes; que é garantida no Art. 196 
no pressuposto de direito a saúde, é fato que tal direito é deturpado, 
categorizando os cidadãos na situação de “ Cidadãos de Papel”, tese 
essa, altamente defendida pela escritor Gilberto Dimenstein , ou seja, 
possuem seus direitos assegurados legalmente, mas não usufruem 
dos mesmos.

À luz disso, fatores imprescindíveis para a boa relação entre 
médico e paciente foram destacados ao longo do artigo, entre os 
quais a falta de intérpretes, o que acaba por dificultar um bom diag-
nóstico e confiabilidade do indivíduo para com os profissionais; de 
acordo com o artigo “O atendimento em saúde através do olhar da 
pessoa surda: avaliação e propostas”, tais fatores, demonstram um 
ainda grande negacionismo estatal e social, marginalizando e ex-
cluindo uma parte do coro social.



24 Libras e saúde: perspectivas de uma formação médica humanizada

Os argumentos explicitados, e expostos posteriormente ao 
longo do artigo, confirmam o fato de tal comunidade ser extrema-
mente marginalizada e inferiorizada, exemplo disso, é o que o lin-
guista brasileiro Marcos Bagno defende em seu livro “Preconceito 
Linguístico”; dessa maneira, para o autor, a inferiorização de línguas, 
bem como de humanos em si, iniciou-se em com a invasão do Brasil, 
o Tupi, então língua oficial materna, foi bruscamente trocada pelo 
português de Portugal, o qual originaria a então língua comumente 
falada, o português.

Dessa maneira, diante de tamanha complexidade, surge a pos-
sibilidade de dar voz a uma comunidade que não é ouvida; este artigo 
ilustra e expõe fatores ignorados, apresentando a dialética da relação 
médico-paciente com base na visão de um indivíduo surdo.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de revisão de literatura narrativa, com 

artigos levantados na base de dados Google Acadêmico. Para isso, fo-
ram utilizados os descritores: “percepção dos surdos”; “atendimento 
médico”; “saúde”; “inclusão social”; “equidade”; “SUS”; “comunicação 
efetiva e saúde”; “linguagem de sinais”. Assim, foram selecionados 5 
artigos, descritos na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1: Descrição dos artigos selecionados para estudo.

Título do artigo Autores
Ano de  

publicação
Periódico

Percepção da pessoa com 
surdez severa e/ou pro-

funda acerca do processo 
de comunicação durante 

seu atendimento de saúde

Cardoso, A.; 
Rodrigues, K.; 

Bachion, M.
2006

Revista Latino 
Americana de 
Enfermagem
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O atendimento em saú-
de através do olhar da 

pessoa surda: avaliação e 
propostas

Costa et al. 2009
Revista Brasi-
leira de Clínica 

Médica

A percepção do surdo 
sobre o atendimento nos 

serviços de saúde

Pires, H.; Al-
meida, M.

2016
Revista Enfer-
magem Con-
temporânea

A dificuldade no atendi-
mento médico às pessoas 

surdas
Cotta, B. et al. 2019

Revista In-
terdisciplinar 
Ciências Mé-

dicas

Satisfação do usuário 
surdo com o atendimento 

à saúde

Carvalho, S.; 
Guerra, L.; 

Rezende, R.
2020 Revista CEFAC

Fonte: dos Autores, 2022.

Desses, 4 originais – os quais foram aprovados pelo Comitê de 
Ética e os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE)- e 1 de revisão bibliográfica. Os artigos seleciona-
dos foram reunidos e analisados, com descrição e estudo dos dados, 
a fim de averiguar o grau de satisfação da comunidade surda durante 
o atendimento médico e, ainda, compreender o que essa comunidade 
sugere para que a assistência médica seja humanizada e adequada, re-
sultando no sucesso do tratamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A comunidade surda, ao ter atendimento médico, relata diver-

sas dificuldades que têm influência no seu tratamento, como mostra a 
Tabela 2. Segundo um estudo realizado por COTTA et al., 2019, poucos 
pacientes surdos sentiram-se satisfeitos com o atendimento médico, 
com a comunicação estabelecida com o profissional e, ainda, com o 
entendimento das recomendações e tratamento recomendado.
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Tabela 2: satisfação dos pacientes surdos em relação à qualidade do 
atendimento recebido.

Questão n(%)

Qual o seu grau de satisfação em relação ao médico?

Insatisfeito/pouco satisfeito 10 (62,5)

Indiferente 5 (31,3)

Moderadamente/totalmente satisfeito 1 (6,3)

Qual o seu grau de satisfação em relação à comunicação estabelecida 
durante o atendimento médico?

Insatisfeito/pouco satisfeito 10 (62,5)

Indiferente 1 (6,3)

Moderadamente/totalmente satisfeito 5 (31,3)

Qual o grau de sua satisfação em relação ao seu diagnóstico e/ou proce-
dimentos realizados?

Insatisfeito/pouco satisfeito 9 (56,2)

Indiferente 4 (25)

Moderadamente/totalmente satisfeito 3 (18,7)

Qual o grau de sua satisfação em relação às recomendações e tratamen-
to?

Insatisfeito/pouco satisfeito 2 (12,5)

Indiferente 2 (12,5)

Moderadamente/totalmente satisfeito 12 (75)

FONTE: COTTA et al., 2019
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Nesse sentido, muitos surdos relataram que os médicos não 
sabiam se comunicar com a língua de sinais, como demonstrado na 
Tabelas 3, e nem se esforçavam para realizar a comunicação em lin-
guagem não verbal (Tabela 4), o que facilitaria o entendimento do 
paciente surdo. Trata-se de uma problemática, uma vez que, para o 
surdo, interpretar a linguagem labial é motivo de esgotamento men-
tal, haja vista que exige muita concentração, essa intensificada quan-
do há o uso de máscaras descartáveis pelo profissional, quando não 
há comunicação visual, expressão facial e/ou gesticulação – fatores 
imprescindíveis na língua brasileira de sinais que, então, prejudicam 
o entendimento da mensagem pelo surdo, podendo levar a erros de 
prognóstico e diagnóstico, por exemplo.

Tabela 3: meios de comunicação utilizados pelos médicos durante 
atendimento ao paciente surdo.

Meios de Comunicação Utilizam %

Acompanhante 26 100

Desenho - -

Escrita 26 100

LIBRAS - -

Mímica - -

Total 26 100

FONTE: COTTA et al., 2019
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Tabela 4: empenho do médico ao tentar se  
comunicar utilizando LIBRAS.

Questão n (%)

O médico demonstrou empenho em tentar comunicar-se por LIBRAS?

Nada/pouco 16 (100)

Moderado -

Muito/total -

FONTE: COTTA et al., 2019

Ainda no estudo de COTTA et al (2019), 66% dos pacientes sur-
dos relataram não terem entendido nada, ou quase nada, do diagnós-
tico médico e tratamentos propostos (Tabela 5). Em face disso, o aten-
dimento médico não é eficiente, uma vez que a falta de comunicação 
adequada faz com que a queixa do paciente não seja compreendida 
pelo médico, o diagnóstico e recomendações médicas não sejam com-
preendidas pelo paciente e, então, consequentemente, o tratamento 
em saúde não seja satisfatório.

Tabela 5: compreensão do paciente a partir do atendimento médico 
que fora prestado.

Questão n (%)

Você foi compreendido quanto à queixa de saúde?

Nada/quase nada 8 (50)

Moderadamente 6 (37,5)

Quase totalmente/totalmente 2 (12,5)
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Você compreendeu claramente o seu diagnóstico e/ou procedimentos 
realizados?

Nada/quase nada 11 (68,8)

Moderadamente 3 (18,7)

Quase totalmente/totalmente 2 (12,5)

 Você compreendeu claramente as recomendações e tratamento? 

Nada/quase nada 6 (37,5)

Moderadamente 5 (31,3)

Quase totalmente/totalmente 5 (31,3)

Fonte: COTTA et al., 2019.

Isso é abordado no artigo original “Percepção da pessoa com 
surdez severa e/ou abordagem profunda de comunicação durante seu 
atendimento de saúde” (CARDOSO, RODRIGUES, BACHION, 2006), 
em que os autores abordam “A comunicação é um processo de intera-
ção no qual compartilhamos mensagens, ideias, sentimentos e emo-
ções [...] pode ser considerada, ainda, um instrumento importante de 
intervenção na área de saúde” (CARDOSO, RODRIGUES, BACHION, 
2006). Desse modo, a comunicação entre o paciente surdo e o médico 
é limitado, o que prejudica a criação de vínculos e, consequentemente, 
no diagnóstico preciso, visto que a comunicação é imprescindível na 
área da saúde para a montagem do histórico clínico e aumentar a ade-
rência e qualidade do tratamento. 

Segundo CARDOSO, RODRIGUES, BACHION (2006), a falta de 
diálogo entre o médico e o paciente surdo é o principal fator que im-
pede um atendimento de qualidade. Dessa forma, a falta de comuni-
cação entre eles, provocam inúmeros sentimentos no paciente surdo 
e isso precisa ser levado em consideração, uma vez que é direito des-
sas pessoas receberem um atendimento humanizado. Nesse contex-
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to, os sentimentos mais mencionados pelas pessoas da comunidade 
surda formam o de medo, discriminação e raiva. Segundo os autores 
citados, o medo está ligado a sensação do surdo se sentir enganado, 
já que durante as consultas é necessário o preenchimento de fichas, 
formulários e assinaturas. Outro medo bastante evidenciado é de não 
entender corretamente a receita, o que é muito perigoso e pode com-
prometer ainda mais a saúde do paciente.

Visto que para compreender uma simples consulta médica as 
pessoas surdas enfrentam o desafio de talvez não encontrar um pro-
fissional que entenda a Língua Brasileira de sinais. É necessária, na 
maioria das vezes, a presença de um acompanhante ou intérprete que 
consiga traduzir a esse paciente o seu estado de saúde e ao médico as 
queixas do seu paciente. Segundo da COSTA et. Al (2009), alguns dos 
entrevistados se sentiram muito menosprezados quando não compa-
reciam ao médico acompanhados, muitos se sentiram ofendidos devi-
do a falta de sensibilidade do profissional de saúde em compreender 
que por mais que a pessoa surda não escute há muitos outros elemen-
tos não verbais capazes de exprimir o que está sentindo. Além disso, 
muitos médicos, principalmente, sequer olham diretamente no rosto 
do paciente surdo, somente interagem com o acompanhante ou in-
térprete fazendo com que a pessoa que deveria ser atendida se sinta 
menosprezada e totalmente dependente de terceiros, o que leva a uma 
baixa procura por assistência em saúde e consequentemente sobre-
carrega o Sistema Único de Saúde (SUS) devido a procura somente 
quando o problema de saúde se torna emergência.

Por outro lado, em todos os artigos pesquisados, muitas pessoas 
relataram ser imprescindível a presença do intérprete como respondi-
do por um dos entrevistados:
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“Fiquei desesperada e o médico resolveu me atender. 

Levou-me para a sala de parto e não me explicou nada. 

Pensei muito, como vai ser a comunicação? Gostaria que 

o intérprete estivesse aí para poder me explicar alguma 

coisa para que eu entendesse claramente, ou o médico 

saber a língua de sinais; com os dois, eu entenderia numa 

boa e ficaria mais tranquila. Sem intérprete, sem médico 

que saiba LIBRAS, eu fico desesperada. Como é que pode? 

É complicado.” (Costa et al., p. 3, 2009)

Esse relato, por exemplo, já é o suficiente para que a comuni-
dade surda seja atendida e haja intérpretes em todos os hospitais. Si-
tuações com estupro e violência obstétrica em consultórios médicos 
são grandes receios para maior parte das mulheres, para as mulheres 
surdas isso pode ser ainda mais aterrorizante e como foi mostrado na 
frase da entrevistada, a falta de um intérprete criou mais uma tensão 
em um momento tão intenso como o parto.

Além disso, o Art. 196 da Constituição garante a todos o direi-
to à saúde de qualidade, contudo, a comunidade surda sofre por não 
ter acesso a algo que é seu por direito (BRASIL, 1988, Art. 196). Dessa 
forma, trata-se de uma problemática que gera sentimentos de discri-
minação e raiva na comunidade surda, uma vez que, na maioria das 
vezes o atendimento médico não é realizado com sucesso pela falta 
de entendimento entre o médico e o paciente. Isso acontece, devido à 
escassez de intérpretes nas unidades de saúde e pela falta de experiên-
cia dos médicos em entender a Língua Brasileira de Sinais. Logo, essa 
série de fatores mostram que os surdos não são incluídos na sociedade 
e que as unidades de saúde não estão preparadas para recebê-los de 
maneira adequada. Para CARDOSO, et al (2006), a chave para reso-
lução desse problema é a adaptação da sociedade em frente às neces-
sidades da comunidade surda e, principalmente, entender que não é 
dever do surdo se encaixar nessas condições.
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Em dezembro de 2005, foi publicado o Decreto n° 5.626 (BRA-
SIL, 2005), o qual garante a inclusão da LIBRAS e, portanto, das pes-
soas surdas em todos os setores públicos, inclusive, a inclusão plena 
desses no setor de saúde (COTTA et al., 2019). Ademais, o setor de 
saúde brasileiro conta com o Sistema Único de Saúde (SUS), garan-
tido pelo Artigo 196 da Constituição Federal de 1988, o qual, com 
recursos da União, Estados e Municípios, atende a toda a população 
brasileira, sem distinção, segundo os princípios de universalidade, 
integralidade e equidade.

Em face disso, o surdo é amparado pela legislação, a qual es-
tabelece orientações para a adequação do SUS, como orientações às 
famílias do surdo sobre implicações da surdez, sobre a pertinência do 
acesso à LIBRAS desde o nascimento, atendimento aos surdos no SUS 
por profissionais capacitados com a língua de LIBRAS e, ainda, capa-
citação e formação de profissionais para o uso de LIBRAS, ou para sua 
tradução e interpretação, apesar do decreto não ser aplicado correta-
mente até os dias de hoje (SOLEMAN, 2021).

Outrossim, o princípio básico do Sistema Único de Saúde é aten-
der a todos conforme suas particularidades e necessidades. O prin-
cípio da integralidade, por exemplo, consiste em ouvir e entender o 
usuário, inserido em seu contexto social e, a partir disso, atender às 
necessidades deste, a fim de garantir o tratamento respeitoso, com 
dignidade e acolhimento. Além disso, o princípio de equidade do SUS 
também consiste no atendimento aos indivíduos de acordo com suas 
necessidades. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (2013),

O princípio da equidade também norteia políticas de saú-

de, reconhecendo necessidades de grupos específicos e 

atuando para reduzir o impacto dos determinantes so-

ciais da saúde aos quais estão submetidos. Neste sentido, 

no Brasil, existem programas de saúde em acordo com a 
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pluralidade da população, contemplando as populações 

do campo e da floresta, negros, ciganos, pessoas em si-

tuação de rua, idosos, pessoas com deficiência, entre ou-

tros. (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2013)

Além disso, a discussão dessa assistência à saúde dos surdos 
garante, até mesmo, a inclusão social, haja vista que, frequentemen-
te, os surdos precisam se adaptar a condições que não lhes convêm, 
desrespeitando sua identidade, pela maneira que a sociedade e até os 
profissionais da saúde os enxergam, com o estereótipo de deficiência 
(COTTA et al., 2019).

Dessa maneira, mostra-se muito pertinente a comunicação 
efetiva entre profissional e o paciente surdo no atendimento médico, 
especialmente no SUS, visto que a falta dessa relação está resultan-
do, até mesmo, em defasagem desses pacientes do sistema de saúde. 
Por outro lado, a comunicação adequada é essencial para a garantia 
da qualidade do atendimento, com integralidade, equidade, atenção 
e humanização.

Apesar disso, alguns dos pacientes surdos consideraram até 
mesmo utopia que os médicos compreendam a LIBRAS (PIRES, H.; 
ALMEIDA, M., 2016). Esse fato reflete o quanto a Língua é pouco 
abordada dentro do ambiente acadêmico e gera a necessidade de, 
pelo menos, ser ministradas aulas obrigatórias de conceitos básicos 
da Língua Brasileira de Sinais nos cursos de medicina, visando dimi-
nuir o distanciamento na relação médico-paciente e que a pessoa que 
busque atendimento não se sinta constrangida e sem o devido cuida-
do que deveria receber.

É válido abordar, ainda, a necessidade da disponibilização de in-
térpretes de língua de sinais nos hospitais e em outros serviços de saú-
de, como foi sugerido pela própria comunidade surda, em um estudo 
de Cotta et al. (2019). Haja vista que o atendimento médico é limitado 
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pela comunicação, o que prejudica a criação de vínculo médico-pa-
ciente, a qualidade, a aderência ao tratamento e, ainda, a transmissão 
clara de informações. Ademais, os acompanhantes nem sempre são 
uma boa alternativa, visto que leva à falta de privacidade do paciente 
com o médico e retira a autonomia do paciente (COTTA et al., 2019).

Desse modo, a presença de intérpretes em hospitais certamente 
possibilita uma assistência mais resolutiva e humanizada ao paciente 
surdo, além de proporcionar o direito à saúde, por facilitar o diagnós-
tico preciso e o tratamento eficiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente revisão de literatura mostrou quão grandes e palpá-

veis são as barreiras de comunicação entre surdos e profissionais da 
área da saúde. Nesse finco, a carência de intérpretes no meio hospita-
lar, bem como a secularização da LIBRAS, apresentam os principais 
fatores atuantes na inércia deste entrave.

Ademais, durante a leitura dos artigos, verificou-se que essa re-
lação apresenta um desafio para ambos os indivíduos, tanto surdos 
quanto médicos carecem de ferramentas que fortaleçam e vivifiquem 
um melhor diálogo; fica explícito, então, a dualidade deste problema 
e, então, a necessidade de ações proativas, que o amenizem. Sugere-se 
então, a realização de estudos, os quais visem tenham como princí-
pio, a solução do embate, mas, para tanto, urge a promoção das forças 
sociais bem como estatais- uma vez que o Estado representa o órgão 
provedor na primeira instância legal. A exemplo, destaca-se a signi-
ficância do crescimento de estudos como este, os quais, apresentam 
possibilidade de visibilidade para com esta sociedade.
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O ATENDIMENTO DA SAÚDE DA  
MULHER LIGADO À SURDEZ.

Matheus Valadão, Sarah Landim, Gustavo Borges,  
Mário Miranda, Cássio Fernandes.

INTRODUÇÃO
São inúmeros os temas que envolvem as mulheres surdas no 

contexto da saúde pública brasileira, envolvendo questões de inclusão 
e vulnerabilidade social, o que se insere nos princípios de igualdade, 
respeito à diversidade e à autonomia das mulheres, inscritos nos prin-
cípios e diretrizes gerais da Política Nacional para as Mulheres (BRA-
SIL, 2013). Nesse contexto, observa-se, na teoria, uma Carta Magna do 
país bem elaborada, porém, na prática, diversos grupos marginaliza-
dos sofrem com discriminação em diversos âmbitos, tal como em um 
dos direitos básicos mais importantes, a saúde de qualidade. Dessa 
forma, buscar meios para melhor atender essa parcela populacional e 
oferecer meios viáveis de atendimento, de modo a alterar a realidade 
vigente, é imprescindível para assegurar os direitos previstos consti-
tucionalmente e promover uma melhor qualidade de vida a todos.

Entre os diversos problemas que impossibilitam um atendi-
mento de qualidade para às mulheres surdas, o primeiro de todos ini-
cia-se na ausência de comunicação de maneira eficaz. Desse modo, 
sem o contato inicial e a comunicação estabelecida, essa parcela da 
população tem seus direitos negligenciados, uma vez que a procura 
por atendimento diminui, por não possuírem um apoio de qualida-
de nas Unidades de Saúde. Diante disso, episódios da vida particular 
que precisam de certo acompanhamento, como a gravidez, tornam-se 
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momentos isolados na vida dessas mulheres (ROBERTA, Dayana et 
al, 2019).

Diante do exposto, convém ressaltar o ciclo gravídico como um 
exemplo crucial em que as mulheres surdas precisam de amparo do 
sistema de saúde e dos profissionais nele atuantes, de maneira a rea-
lizar um pré-natal e acompanhamentos recorrentes e eficazes. Nesse 
sentido, viabilizar uma comunicação eficiente e clara auxilia na troca 
de instruções e no contato médico-paciente, sendo primordial para 
que haja uma resposta positiva ao tratamento procurado. Quando ob-
serva-se à falta desses fatores cruciais, podem surgir consequências 
negativas para a mãe e o feto, interferindo, por exemplo, no sucesso da 
gestação e no bem-estar da grávida. 

Além disso, a má qualidade de atendimento interfere, também, 
no retorno a essas unidades de promoção de saúde, visto que a co-
municação deficiente e o despreparo dos profissionais para lidar com 
esse público, impossibilitam uma assistência eficaz. Nesse viés, nota-
-se a contradição das leis vigentes para o cotidiano apresentado, haja 
visto que o acesso à saúde pela mulher surda durante a gravidez, as-
sim como por qualquer outra pessoa com deficiência auditiva, está as-
segurado desde a aprovação da Lei nº 10.436 (BRASIL, 2002), de 24 de 
abril de 2002, que propõe a implantação da LIBRAS nas instituições 
públicas de saúde e a garantia do atendimento e tratamento adequa-
dos aos deficientes auditivos. 

Ademais, faz-se necessário observar as raízes discriminatórias 
entrelaçadas a história do país como um dos maiores impeditivos da 
mudança na atualidade, dado que vivemos em um país misógino, ma-
chista e preconceituoso. Prova disso é mostrado na tardia inclusão das 
mulheres às políticas nacionais da saúde (século XX), e, ainda, restrin-
gindo-as ao âmbito da reprodução. Posto isso, se incluir as mulheres 
em um sistema fundamental à manutenção da vida foi tardio e con-
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quistado apenas devido às diversas mobilizações – por grupos e orga-
nizações do movimento feminista -, incluir esse público com proble-
mas auditivos ou surdez a essa esfera, aumenta ainda mais o grau de 
dificuldade, visto que além da misoginia antes sofrida, acrescenta-se, 
agora, o preconceito relacionado ao portador de deficiência. Assim, 
o atendimento dos diferentes grupos sociais, usufruindo amplamente 
do que pode ser oferecido pelo Sistema de Saúde, tornou-se um desa-
fio (LUISA, Ana et al., 2016). 

Sabendo-se desses fatores ressaltados, acredita-se que esse tra-
balho possa contribuir na identificação e análise dos problemas que 
permeiam o atendimento médico às mulheres surdas, de modo a pen-
sar em possíveis discussões para os impasses evidenciados, a partir da 
análise de artigos pré-existentes. 

DESENVOLVIMENTO
Estudo do tipo revisão bibliográfica, feito por alunos do segun-

do período do curso de medicina do Instituto Master de Ensino Presi-
dente Antônio Carlos (IMEPAC) na cidade de Itumbiara - Goiás, para a 
disciplina optativa de LIBRAS. No estudo, foram analisados cinco ar-
tigos que abordam de alguma forma o atendimento médico para mu-
lheres surdas na saúde da mulher, analisando também, relatos dessas 
mulheres sobre suas experiências no acompanhamento pré-natal. 

As buscas destes artigos foram feitas na quarta-feira 23/03/2022 
as 20:15 no horário de Brasília e em sua procura foram utilizadas as 
plataformas de pesquisa Google Scholar, PubMed e Scientific Electro-
nic Library Online (SciELO), com os descritores Surdez e Assistência 
de Saúde Universal que foram retirados da base de descritores ``Des-
critores em Ciência da Saúde´´ (DeCS), já na seleção dos artigos o filtro 
de pesquisa utilizado nessas bases de dados foi a data de publicação, 
buscando por trabalhos de publicados 2006 a 2019.
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A discussão e análise dos artigos originais foram feitas via Goo-
gle Meet em duas reuniões entre os membros do grupo, acordando 
também a função de cada um deles no trabalho.

Quadro 1 – Informações dos artigos

Título do Artigo Autores (as)
Ano de  

publicação
Revista de  
Publicação 

Experiências e 
satisfação de 

mulheres surdas 
com o pré-natal: 
um estudo com-

parativo

John Kuumuori 
Ganle, Easmon 

Otupiri, Bernard 
Obeng, Anthony 
Kwaku Edusie, 

Augustine 
Ankomah, Richard 

Adanu.

2006 Family Medicine

As Mulheres Sur-
das e o Sistema 

Público de Saúde: 
Caminhos para 

o Acesso aos 
Direitos Sexuais 

Reprodutivos.

Ana Luisa Borba 
Gediel.

2016
VIVENCIA Re-
vista de Antro-

pologia 

Acolher e escu-
tar o silêncio: o 
cuidado de en-

fermagem sob a 
ótica da mulher 
surda durante a 

gestação, parto e 
puerpério.

Amanda de 
Andrade Costa,; 

Sibylle Emilie Vogt 
; Edna de Freitas 

Gomes Ruas ; Ana 
Paula Ferreira 

Holzmann ; Patrick 
Leonardo Nogueira 

da Silva.

2018

 Revista de Pes-
quisa (universi-
dade Federal do 
Estado do Rio de 
Janeiro Online) 
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Assistência à 
gestante surda: 

barreiras de 
comunicação 

encontradas pela 
equipe de saúde

Dayana Roberta da 
Conceição Ferreira, 

Fábia Alexandra 
Poes Alves, Érika 

Maria Alves da 
Silva, Francisca 
Márcia Pereira 

Linhares, Gleicy 
Karine Nascimento 

de Araújo.

2019
Revista Redeu-

nida

A Dificuldade no 
Atendimento Mé-

dico às Pessoas 
Surdas.

Bruna Stefane Silva 
Cotta, Antônio 
Marcondes de 
Araújo, Anna 

Carollina Cardoso 
Rezende de Souza, 

Ana Paula de 
Oliveira, Karoline 

Sousa Lages.

2019
Revista Interdis-
ciplinar Ciências 

Medicas

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Participaram da pesquisa “Assistência à gestante surda: barrei-

ras de comunicação encontradas pela equipe de saúde” (Ferreira et al., 
2019) 60 profissionais sendo 73,3% do sexo feminino, 40% com idade 
entre 35 a 50 anos, 51,7% enfermeiros e 56,7% trabalhavam na emer-
gência. O resultado da entrevista acusou que 75% dos entrevistados 
disseram que houve barreiras de comunicação entre eles e as gestan-
tes surdas. Dentre essas barreiras, a falta de conhecimento em LIBRAS 
apareceu em 50% das vezes seguido de dificuldade de compreensão 
de sinais (35,0%) e dificuldades de compreensão dos gestos (31,6%). 
Além disso, entre os entrevistados 73,3% disseram que a presença de 
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um intérprete como forma de comunicação é o método utilizado no 
atendimento, sendo esse papel desenvolvido em 100% das vezes pelo 
acompanhante. Na ausência do intérprete, os gestos se apresentaram 
como solução em 53,3% das situação e a língua de sinais foi utilizada 
pelo profissional de saúde apenas em 5% dos casos.

Os resultados desses estudos revelam que existem dificuldades 
para gestantes surdas na comunicação com agentes de saúde. Ressal-
ta-se o fato de 75% dos profissionais entrevistados declararem haver 
empecilhos de comunicação com gestantes portadoras dessa condi-
ção. Esse dado aborda uma discussão importante sobre a qualidade 
dos serviços prestados a esse público, visto que a comunicação entre o 
enfermeiro, agentes de saúde e médicos com o paciente é fundamental 
na qualidade do serviço prestado e a promoção da saúde. Entre ges-
tantes surdas, as consequências dessa realidade passam por um pré-
-natal pouco eficiente.

Como resultado da pesquisa “As mulheres surdas e o sistema pú-
blico de saúde: caminhos para o acesso aos direitos sexuais reprodu-
tivos.” (GEDIEL, 2016), obtidos a partir de um estudo etnológico sobre 
os direitos sexuais e reprodutivos realizado na cidade de Viçosa-MG, 
considerando formas de aquisição de conhecimento como visitas ao 
sistema público de saúde – Estratégias de Saúde da Família – ESFs, ou 
a construção informal por meio de amigos, familiares e outros espa-
ços de interação social. 

As discussões relacionadas a esse estudo permeiam caso de 
mulheres que buscam a melhor maneira de garantir seu direito de 
aceso a informação sobre direitos sexuais e reprodutivos. Por fim, o 
acesso a esta forma de comunicação é identificado como um proble-
ma de vulnerabilidade no setor saúde coletivo, principalmente o en-
tendimento dos agentes envolvidos e saúde sexual e reprodutiva. Isso 
ocorre da impossibilidade de diálogo entre profissionais de saúde e 
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a paciente, quando a forma de interação ocorre pelo uso de duas lin-
guagens diferentes.

No estudo intitulado “A dificuldade no atendimento médico 
às pessoas surdas” (COTTA et al., 2019), os resultados refletem uma 
pesquisa feita na cidade de Belo Horizonte com 16 surdos entre 16 e 
43 anos, sendo 10 homens e 6 mulheres. Dentre as questões levanta-
das nas entrevistas está a frequência sobre o uso do sistema único de 
saúde, as respostas obtidas variaram entre os que utilizavam exclusi-
vamente o sistema público de saúde (56,3%), os que frequentavam a 
rede privada (37,5%) e os que faziam uso do serviço público e privado 
(6,25%). Outra questão abordada na pesquisa foi sobre a recorrência 
das consultas médicas sendo que 75% afirmaram procurar atendi-
mento médico somente as vezes, 18,7% disseram não procura nunca 
ou raramente atendimento e 6,3% sempre vão ao médico quando sen-
te algum desconforto. Outra abordagem colocada no estudo baseia-se 
em entender sobre o papel do acompanhante no processo de comuni-
cação. Dentre os que relataram que levam sempre ou as vezes, 50% e 
25%, respectivamente, 56,2% disseram que o acompanhante desem-
penha papel total ou quase total no processo de comunicação, 31,1% 
dos acompanhantes possuem papel moderado no processo e nada ou 
quase nada apareceu em 12,5% dos relatos. 

Dessa forma, fica evidente a necessidade de um acompanhante 
por parte das pessoas que possuem dificuldade de comunicação. Na 
maioria dos casos e imprescindível que o paciente leve alguém que 
tenha conhecimento da língua de sinais para exercer um papel de in-
térprete. Fato esse que ocorre, frequentemente, como consequência 
do despreparo dos profissionais da saúde na inclusão de pessoas sur-
das. Indiscutivelmente, a qualidade do atendimento prestado a essas 
pessoas fica prejudicado, pois é fundamental para a boa relação mé-
dico- paciente a forma que a comunicação é feita, é por meio dela que 
o agente de saúde é capaz de conduzir uma anamnese de qualidade.
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Outro artigo analisado foi denominado como “Experiências e 
Satisfação de Mulheres Surdas com o Pré-Natal: Um Estudo Compa-
rativo” (Ganle et al., 2006). Mulheres com audição normalmente têm 
tendência mais aconselhamento pré-natal do que mulheres surdas, 31 
mulheres ouvintes (97%) foram notificadas nove ou mais consultas de 
pré-natal; para as mulheres surdas, apenas 17 (74%) realizaram nove 
ou mais consultas. Mulheres com audição normal relataram receber 
significativamente mais informações de seus médicos do que mulhe-
res surdas. 91% das mulheres com audição normal relataram que In-
formações “demais” dos médicos, enquanto 61% As mulheres surdas 
também concordam. Em comparação com as mulheres surdas, mais 
mulheres ouvintes relataram que seus médicos as aconselharam a se 
abster de álcool (91% e 61%).

O pré-natal é uma etapa fundamental na gestação de qualida-
de, pois é nele que se estabelece a melhor conduta em uma gravidez. 
Sendo assim, mulheres que enfrentam dificuldades nesse processo 
acabam tendo uma gravidez muito mais conturbada do que as que re-
ceberam tratamento diferentes. Na realidade atual, em que a mulher 
surda enfrenta diversas problemáticas correlacionas a inclusão, res-
salta-se como dificuldade a questão do acompanhamento gestacional. 
Isso, que fica comprovado no resultado da pesquisa, como é o caso de 
a diferença entre mulheres ouvintes e surdas que declararam terem 
feito um total de nove consultas pré-natal (91% entre mulheres ouvin-
tes e 61% entre as não ouvintes) resulta em uma insatisfação por parte 
das mulheres surdas com o seu pré-natal, a preocupação do médico 
e a qualidade de comunicação, tiveram menos consultas e obtiveram 
menos informações do que as mulheres ouvintes.

Por fim, outro artigo revisado é o intitulado “Acolher e escutar o 
silêncio: o cuidado de enfermagem sob a ótica da mulher surda duran-
te a gestação, parto e puerpério” (COSTA et al., 2018) foi produzido a 
partir de entrevista com nove mulheres entre 27 e 43 anos. O número 
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de surdos que disseram ser mães solteiros (5) os levaram a refletir so-
bre a ineficiência da família estratégias de planejamento. A Política de 
Planejamento Familiar para surdas enfrenta dificuldades pelo fato de 
elas não procurarem, isso pode ser consequência de desconhecimento 
ou, quando procuram, não são totalmente servidos por dificuldades 
relacionadas à comunicação. 

Discute-se sobre a comunicação falha entre mulheres surdas e 
profissionais da saúde. No entanto, é igualmente problemático o pre-
conceito que essas mulheres frente ao processo de se tornarem mães. 
Em alguns casos, discute-se sobre a capacidade dessas mulheres 
de gerar e criar um filho, o que se torna uma narrativa inconsisten-
te quando analisado o estudo. As entrevistadas que possuem filhos, 
principalmente de forma independente, não relatam dificuldades di-
ferentes das comuns as relacionadas a criação de uma criança. Além 
disso, impedir que uma mulher surda decida se deve ou não criar um 
filho devem ser consideradas desrespeito pelos direitos humanos. Ou-
tros fatores, como a escolha em relação ao tipo de parto ou ao proce-
dimento desenvolvido pelo médico nas diferentes etapas da gravidez 
são decididas pela mãe e estão relacionadas ao fato de ter informa-
ções e controle sobre o evento e a opiniões positivas sobre a equipe 
que promoveu o atendimento, de forma correta e saudável, além da 
presença de um acompanhante, fator esse que se torna mal-sucedido 
quando existe falha de comunicação entre o profissional e a paciente.

CONCLUSÃO 
São inúmeras as questões que envolvem a população surda e 

principalmente as mulheres surdas no contexto da saúde pública bra-
sileira. Vários tópicos relacionados à acessibilidade ao atendimento 
profissional de saúde para esta classe e até mesmo quando nos depa-
ramos com a vulnerabilidade social delas. 



46 Libras e saúde: perspectivas de uma formação médica humanizada

De acordo com o artigo número 5, da Constituição Federal Bra-
sileira (BRASIL,1988), “Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangei-
ros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade”. Sendo assim, para que a 
população surda seja atendida de forma justa e de qualidade por pro-
fissionais capacitados, é necessária uma modificação de perspectiva 
da sociedade em prol da saúde dos surdos. 

Entretanto, cabe ao Governo Federal o apoio financeiro para as 
pesquisas e produções científicas vinculadas as Instituições de Ensino 
devido há pouca quantidade de trabalhos voltados a essa temática; aos 
deputados, o aperfeiçoamento das leis que regem as garantias e direitos 
a população surda; às Instituições de Ensino Superior, a prática do res-
peito ao Decreto 5.626 (BRASIL, 2005) e a inclusão da Disciplina de LI-
BRAS em suas grades curriculares, não só para formação de professores 
na área e sim para todas as outras profissões existentes, principalmente 
na área da saúde; e às Instituições de Saúde, se faz necessário o estímulo 
à inclusão dessa população surda em sua grade de funcionários. 

Portanto, para que possamos garantir a inclusão da população 
surda, principalmente às mulheres, conforme a Constituição Federal 
preconiza em conjunto com a sociedade, é primordial que todas as insti-
tuições citadas acima, assim como a sociedade, priorizem esta população 
abrangendo aspectos de igualdade e justiça tanto nas questões sociais de 
convivência, tanto nos atendimentos por profissionais capacitados.
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https://fammedarchives.blob.core.windows.net/imagesandpdfs/fmhub/fm2006/November/Amanda712.pdf
https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/08/1116303/assistencia-a-gestante-surda-barreiras-de-comunicacao-encontra_T4weyxF.pdf
https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/08/1116303/assistencia-a-gestante-surda-barreiras-de-comunicacao-encontra_T4weyxF.pdf
https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/08/1116303/assistencia-a-gestante-surda-barreiras-de-comunicacao-encontra_T4weyxF.pdf
http://www.revista.fcmmg.br/ojs/index.php/ricm/article/view/64
http://www.revista.fcmmg.br/ojs/index.php/ricm/article/view/64
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O ATENDIMENTO PSICOLÓGICO  
PARA PESSOAS SURDAS

Ana Laura Martins dos Reis, Luiza Lourega Carneiro,  
Maria Eduarda Melo Borges, Maria Paula Faria D’Assunção e  

Victória Régia Arantes dos Santos

INTRODUÇÃO
O decreto n°5626, da Constituição Brasileira, considera pessoa 

surda aquela que, “por ter perda auditiva, compreende e interage com 
o mundo por meio de experiências visuais.” (BRASIL, 2005). Além dis-
so, é dever do Estado fomentar práticas que visem a inclusão desses 
cidadãos na sociedade, em todos os ambientes. De acordo com uma 
pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 2010, no Brasil, existem aproximadamente 9,8 milhões de 
surdos, ou seja, cerca de 5,2% da população brasileira possui algum ní-
vel de dificuldade na audição. Esse dado evidencia ainda mais a neces-
sidade e o tamanho da proporção da atenção necessária, por parte de 
instituições, para com essas pessoas, para proporcioná-las dignidade 
e cumprimento dos seus direitos. 

Desse modo, para que o deficiente auditivo seja reconhecido na 
sociedade, foram criadas leis, como o Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência (Lei 13.146, 2015), que assegura a legalidade ao acesso e per-
manência do indivíduo com deficiência em todos os espaços, englo-
bando a psicologia. Assim, é visível que com essa lei o surdo vem cada 
vez mais ganhando espaço na sociedade. Porém, ainda a muito a ser 
feito, principalmente no que diz respeito ao atendimento psicológico 
dessas pessoas. 



50 Libras e saúde: perspectivas de uma formação médica humanizada

É de fundamental importância o conhecimento das práticas 
psicológicas para o atendimento de pessoas com deficiências auditivas, 
principalmente na graduação de psicologia. Além disso, é importante 
também, saber se esses alunos recebem uma base qualificada para 
lidar com esse grupo de pessoas. É notório que o surdo tem voz, mas a 
sua língua não é conhecida e como não faz falta a muitos outros, não se 
tem interesse em abrir-lhe espaço para expressar o que pensa e o que 
pretende da vida, quanto aos seus projetos e sonhos, como realizá-los 
e construir seu futuro. Visto isso, é imprescindível que devemos ouvi-
los e falar a eles em LIBRAS. (GONZALES, 2018)

De acordo com Sassaki (1997), “a inclusão é um processo de 
transformações físicas e culturais, ou seja, a inclusão não perpassa so-
mente por barreiras arquitetônicas, mas também socioculturais”. As-
sim, a psicologia é o mediador principal para a que a sociedade esteja 
preparada para acolher qualquer pessoa indiferente de ser surda ou 
não, permitindo-a ir além de suas barreiras e limitações, reconhecen-
do o seu verdadeiro eu.

Outro ponto marcante é o fato de se divulgar a causa a respeito 
da falta de inclusão dos surdos, para que a sociedade tomasse conheci-
mento sobre a importância da relação surdo-ouvinte, uma vez que por 
pensamentos precipitados muitas pessoas tiram conclusões errôneas 
sobre o indivíduo surdo, considerando-os como agressivos, com inca-
pacidade intelectual, individualista, dentre muitos outros comporta-
mentos. Enquanto na verdade, isso se dá por conta da falta de entendi-
mento em relação aos surdos por parte da maioria das pessoas. 

Assim sendo, objetivou-se analisar como estão ocorrendo os 
atendimentos psicológicos para pessoas surdas, como eles são e po-
dem ser realizados, as impressões e comentários da comunidade sur-
da e psicólogos sobre essa temática, o que esperar de benefícios dessa 
prática e seu futuro na sociedade. 
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Inicialmente serão apresentados os resultados da pesquisa 
Atendimento Psicológico a adultos surdos: desafios para a psicologia 
inclusiva. Mostrando as respostas de entrevistas feitas com psicólogos 
e os questionários respondidos por adultos surdos. Em sequência, se-
rão apresentadas análises e pontos importantes sobre a temática, ba-
seados nos resultados e discussão da pesquisa, além de outros artigos 
(GONZALES, 2018).

METODOLOGIA
Esse trabalho foi desenvolvido pelos alunos do segundo período, 

na disciplina de LIBRAS do Instituto Master de Ensino Presidente An-
tônio Carlos IMEPAC - Itumbiara, do curso de graduação em medicina. 
Para a construção deste estudo, foi realizada uma revisão bibliográfica 
a partir de 3 artigos científicos relacionados à temática explorada. 

Segundo Coelho (2021) a revisão bibliográfica é, de forma ge-
ral, a revisão das pesquisas e das discussões de outros autores sobre o 
tema que será abordado em seu trabalho. Ou seja: é a contribuição das 
teorias de outros autores para a sua pesquisa.

O material do estudo foi coletado através de busca online, a 
partir do Google Acadêmico, com os seguintes descritores: psicologia 
inclusiva, surdez, LIBRAS, educação. Para seleção dos artigos foram 
utilizados os seguintes critérios de inclusão: foram artigos originais 
ou de revisão esquemática, atuais (feitos nos últimos 5 anos) e que es-
tivessem relacionados à temática. 
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Tabela 1. Relação de artigos escolhidos para revisão

Título do Artigo Autores Ano

Atendimento psicológico 
a adultos surdos: desafios 

para a psicologia inclusiva.

Maressa Ferreira da Silva 
Gonzales

2018

Psicoterapia para pessoas 
com surdez: um processo de 

inclusão

Vanessa Alves Pereira, 
Karoliny Vilela Araújo, 

Jucineide Lima de Almeida 
Silva

2020

O atendimento psicológico 
clínico para surdos: uma 

revisão bibliográfica

Ana Flávia Noboli, Larissa 
Guimarães Martins Abrão

2021

Fonte: Os autores (2022)

DESENVOLVIMENTO
Responderam ao questionário 10 participantes com deficiência 

auditiva, sendo 6 mulheres surdas na faixa etária de 25 a 57 anos de 
idade e 4 homens surdos entre os 27 a 62 anos de idade. Foram entre-
vistados 6 psicólogos, sendo 5 mulheres e 1 homem, na faixa etária de 
30 a 67 anos (GONZALES, 2018). 

Para a análise dos dados foram transcritas as entrevistas e ela-
borados quadros comparativos das respostas dadas pelos participan-
tes (GONZALES, 2018). A partir disso, foram construídos 5 eixos te-
máticos, apresentados a seguir: 

 » EIXO I: Como é ser surdo na sociedade brasileira 

 » EIXO II: Qualificação do psicológico 

 » EIXO III: Interesse/desinteresse na qualificação 

 » EIXO IV: Déficits na formação acadêmica durante a graduação 

 » EIXO V: Indicação para tratamento. 

http://conic-semesp.org.br/anais/files/2018/1000000233.pdf
http://conic-semesp.org.br/anais/files/2018/1000000233.pdf
https://app.periodikos.com.br/journal/dialogosplurais/article/603c33c2a9539528a40acf22
https://app.periodikos.com.br/journal/dialogosplurais/article/603c33c2a9539528a40acf22
https://app.periodikos.com.br/journal/dialogosplurais/article/603c33c2a9539528a40acf22
https://app.periodikos.com.br/journal/dialogosplurais/search?q=Vanessa+Alves+Pereira+1
https://app.periodikos.com.br/journal/dialogosplurais/search?q=+Karoliny+Vilela+Ara%C3%BAjo+2
https://app.periodikos.com.br/journal/dialogosplurais/search?q=+Jucineide+Lima+de+Almeida+Silva+3%0D%0A%0D%0A
https://app.periodikos.com.br/journal/dialogosplurais/search?q=+Jucineide+Lima+de+Almeida+Silva+3%0D%0A%0D%0A
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EIXO I: COMO É SER SURDO NA SOCIEDADE BRASILEIRA 
Dentre os participantes, 70% descreve que viver em sociedade 

é algo ‘’difícil’’, visto que há uma falta de comunicação entre surdos e 
ouvintes, fato que impede a convivência e interação entre ambos. 

 Na opinião de uma participante surda: “existem pessoas surdas 
que não mostram sua condição e acabam vivendo ocultos enquanto 
outros surdos se assumem por saberem sobre a cultura surda”. Sobre 
isso, GONZALES (2018) diz: “Podemos ressaltar tópicos como aceita-
ção e identidade surda, pois existem aqueles que não se reconhecem 
como tal”.

A dificuldade de comunicação entre surdos e ouvintes, tem se 
tornado um impedimento para que se desenvolvam e aproveitem tudo 
que tem direito, visto que, segundo os mesmos, LIBRAS é a sua língua 
e uma forma de se comunicarem, assim como a Língua Portuguesa é 
utilizada por ouvintes. 

Como ainda é limitado o atendimento em sua Língua, os 

profissionais de diversas áreas deixam por desejar no âm-

bito do envolvimento destes com os surdos por inúmeros 

motivos, desde a falta de conhecimento sobre eles até ao 

descaso propriamente dito (tal como ao atender o surdo, 

não procurar entender ou pesquisar sobre os meios míni-

mos que poderiam obter para se comunicar: escrita, leitu-

ra labial, aplicativos etc.) (GONZALES, 2018). 

A solução que a comunidade surda encontrou para diminuir 
essa exclusão, foi ampliar as informações sobre a sua cultura para 
que mais ouvintes participem de suas vidas. Que seja disponibilizado 
mais cursos de LIBRAS para os profissionais que os atendem, e sai-
bam a importância de sua existência, para que todos possam, assim, 
viver bem. 
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EIXO II: QUALIFICAÇÃO DO PSICÓLOGO 
Diante das respostas dos surdos entrevistados, 40% falaram que 

não ocorre uma inclusão de sua comunidade em relação à psicologia. 
Porém, segundo eles, não basta que as informações sejam passadas 
somente para os psicólogos e futuros profissionais. Muitos surdos 
também precisam saber o motivo de procurar por esse tipo de atendi-
mento que ainda passa a ser despercebido (GONZALES, 2018).

Sobre o tema ‘’saúde’’ e serem atendidos em sua própria língua, 
houve mais respostas negativas. Nenhum dos participantes passou 
por atendimento psicológico, todavia, 60% dos mesmos dizem conhe-
cer psicólogos bilíngues que fazem o atendimento a surdo sem uso de 
qualquer recurso auxiliar. Em contrapartida, 30% dos entrevistados 
disseram não conhecer alguém que possa os atender ou não entende-
ram o sentido da pergunta. 

É comum os surdos procurarem por psiquiatras para tratar 
de problemas psicológicos. Contudo, entrevistados relataram que 
mesmo o psiquiatra com o qual passaram, embora atendesse outros 
surdos, não sabia LIBRAS e falava muito rápido (GONZALES, 2018).

EIXO III: INTERESSE/DESINTERESSE NA QUALIFICAÇÃO 
A inserção de surdos na psicologia até agora é pouca, mas já está 

ocorrendo ao passar do tempo, mesmo que para alguns surdos ainda 
seja algo desconhecido, por falta de informações. 

Psicólogos ressaltam a importância com que devemos tratar 
esse tema e a divulgação que ainda hoje é pouca, se fazendo necessário 
não somente ser habilitado para receber as demandas da comunidade 
surda, mas pegar essa causa como seu dever em propagar sobre os be-
nefícios que estes terão ao utilizar deste serviço de saúde mental. Além 
disso, a participação em congressos, como o que o CRP fez, é necessá-
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ria para propagar mais a aqueles que possam se interessar nesta mes-
ma área, da falta que este atendimento possa fazer (GONZALES, 2018).

EIXO IV: DÉFICITS NA FORMAÇÃO ACADÊMICA DURANTE A 
GRADUAÇÃO 

Os psicólogos entrevistados afirmaram que em suas épocas 
de formação não muito se falava a respeito da comunidade surda e 
também não havia disciplinas focadas em seu atendimento. Nos dias 
de hoje, a disciplina de LIBRAS já se faz presente em muitos cursos, 
sendo obrigatório em cursos de licenciatura, ou como EAD e optativas 
nos demais, porém a língua não está tendo a devida dimensão de 
importância que deveria, levando em consideração a quantidade de 
pessoas portadoras de surdez no país. 

Existe uma certa falta de informação sobre o que seria a LIBRAS, 
entre os psicólogos, os quais muitos informaram que é uma língua uti-
lizada para comunicação dos surdos, enquanto outros a cita como lin-
guagem (termo antigo utilizado antes do reconhecimento oficial como 
língua brasileira de sinais), mas compreendendo também como meio 
de comunicação. No entanto, nenhum deles teve LIBRAS como curso 
em grade curricular (GONZALES, 2018).

EIXO V: INDICAÇÃO PARA TRATAMENTO 
Dentre todos os entrevistados, apenas duas surdas informaram 

terem sido atendidas em LIBRAS no campo da saúde. Uma delas ainda 
afirma que o médico se comunicava de forma básica e que precisou 
de ajuda, em contrapartida, para a outra entrevistada foi algo normal 
pois a psicóloga e sua assistente dominavam a língua. 

Levando-se em consideração a procura de psicólogos que aten-
dem em LIBRAS, a maioria dos profissionais entrevistados informa-
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ram que não fazem seu uso. Já os que fazem uso da língua, informam 
que possuem uma demanda consideravelmente cheia, sendo uma de-
las dividida em atendimento psicoterapêutico e em orientações sobre 
quaisquer que sejam as dúvidas trazidas em sua sala (obtenção de be-
nefícios, dúvidas sobre exames etc.) (GONZALES, 2018).

No entanto, os outros entrevistados nunca tiveram em suas cli-
nicas procura de atendimento bilíngue, resguardando o caso de uma 
participante que foi procurada por um casal homoafetivo de surdas e, 
devido ao agravo da demanda, a mãe de uma delas acompanhava as 
sessões, portanto ocorreu uma ponte entre a comunicação delas, pois 
essa mãe se comunicava em LIBRAS, e os outros casos que ocorreram 
eventualmente eram encaminhados para uma instituição da cidade 
que tem uma equipe multidisciplinar bilíngue (GONZALES, 2018). 

A partir das entrevistas analisadas e pesquisas realizadas, mui-
tas são as evidências comprovatórias do descumprimento dos direitos 
e deveres dos surdos, em efeito a uma significação conturbada e con-
fusa, frente aos obstáculos postos ao aprendizado e disseminação, até 
mesmo em ambientes privados, da língua brasileira de sinais. Indican-
do também a escassez do conhecimento acerca da história dos surdos 
e do sofrimento enfrentado por esses, além dos parâmetros da surdez 
(GONZALES, 2018). 

De acordo com Pereira, et al (2020, p.5): 

Comunicar é participar de forma ativa na vida do sujeito, 

mas, na área da saúde, existe uma carência muito gran-

de de profissionais habilitados para atender esse público, 

por isso, pacientes que tem essas disfunções, acabam se 

sentindo isolados justamente no espaço onde deveria ha-

ver inclusão, neste sentido fica visível a necessidade de 

atuação de profissionais habilitados e receptivos para pro-

moverem um acolhimento estável. Chaveiro et. al (2010), 
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afirma que habilidades de comunicação são essenciais no 

amparo e na assistência de qualquer paciente, compreen-

der a pessoa surda é firmar vínculo para que ela se sinta à 

vontade e consiga de fato ser atendida de forma inclusiva.

Segundo Ramires, Barreiro e Peluso (2016), a chegada de uma 
criança surda na família traz impactos psicológicos significativos para 
os membros da mesma, o diagnóstico pode refletir aos pais a descons-
trução de sonhos idealizados, acarretados de ódio, ansiedade, negação, 
frustração, preocupações, e outros, passando pelo período de luto. En-
tende-se que um suporte emocional, amenizaria características como: 
instabilidade emocional, insegurança e medos; sentimentos esses que 
afetariam negativamente a vida da família e do próprio sujeito surdo. 

Desse modo, cabe a psicologia o entendimento dessa temática, 
em virtude de seu caráter imparcial e de seus efeitos frente o psicoló-
gico de um indivíduo, pensando em cura e inclusão. Pensar na saúde é 
pensar também nos aspectos emocionais dos indivíduos, os quais são 
mais bem estabelecidos e descomplicados com o tratamento psico-
lógico adequado, realizado mediante sigilo, instituído pelo código de 
ética. Entretanto, pensando na questão da surdez, quando psicólogos 
não são bilíngues, isso é, não se comunicam por meio da sua língua 
nativa e da LIBRAS, faz-se necessário a presença de um intérprete, o 
qual, ao não possuir uma formação psicológica, coloca em risco os cui-
dados com a saúde mental do paciente (GONZALES, 2018).

Abrão e noboli (2022) discorreram sobre a questão da presença 
do intérprete apontando os seguintes pontos:

Chaveiro, Barbosa e Porto (2008, apud CASALI, 2012) de-

claram que a presença do intérprete é muito valorizada 

pelos surdos, porém com algumas observações, como 

vergonha em expor assuntos particulares, desconfiança e 

até mesmo a disponibilidade por parte dos intérpretes. 
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Concomitantemente, Silva e Carmo (2016), contestam a 

participação de uma terceira pessoa dentro do setting te-

rapêutico, afirmando que o intérprete pode interferir no 

atendimento e no vínculo terapeuta/paciente, podendo 

comprometer também o contrato estabelecido e o sigilo 

profissional a eles. Ao mesmo tempo, o ato de interpretar 

pode ter sentimentos pessoais do profissional intérpre-

te, não provando a fidedignidade naquilo que está sendo 

transmitido.

A promoção do tratamento psicológico por meio de outros re-
cursos também é válida, de acordo com ABRÃO e NOBOLI (2022):

Diante da precariedade linguística, os psicólogos podem 

realizar algumas intervenções para que a escuta seja pos-

sível, como desenhos e brincadeira (TOSTES, 2018), uti-

lização de papel, caneta e lápis para auxiliar os sujeitos 

que leem e escrevem (NEVES, 2018), além de considerar 

expressões corporais, faciais e até mesmo o silencio do 

surdo (ROSA, 2017).

Evidencia-se que, cabe aos psicoterapeutas, exercerem todos os 
modos possíveis para que a comunicação seja estabelecida da melhor 
forma entre os sujeitos, possibilitando aprendizados e ressignifica-
ções para todos os participantes. Fatores esses que podem ser insti-
gados, também, por parte do governo, com publicações em revistas ou 
outros, oferecimento de cursos de extensão durante a graduação etc. 
(Abrão e Noboli, 2022)

Põe-se em evidenciar a necessidade de um profissional adequa-
do para uma verdadeira qualidade de vida de pessoas surdas. No en-
tanto, questões de preconceito e desinformação mantém não só o es-
pecialista longe da procura para o aprendizado de outra língua, como 
mantém os próprios surdos longe da procura de um tratamento. 
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Conforme dito por GONZALES (2018, p.24) em discussões acer-
ca de entrevistas realizadas com surdos: 

Ficou evidente que os entrevistados surdos possuem em 

algum grau conhecimento e ciência da importância e ne-

cessidade da intervenção psicológica, porém relatando 

dificuldades em encontrar profissionais capacitados para 

a condução dessas. Quanto aos entrevistados que relata-

ram conhecer profissionais, estes evidenciaram a dificul-

dade de acesso proveniente da alta demanda em detri-

mento da quantidade escassa de profissionais aptos. Do 

ponto de vista dos psicólogos, foi praticamente unânime 

o destaque desses para a necessidade de maior divulga-

ção da problemática.” Todos os profissionais informaram 

que em sua época de formação não havia nada sobre essa 

comunidade posta em grade curricular, então o preparo 

para percebê-la e recebê-la era nulo e, embora atualmen-

te alguns relatem que há cursos em algumas instituições 

à distância e em outras na modalidade presencial, essas 

ainda são poucas e não suficientes para apartar as reais 

necessidades no âmbito do atendimento psicológico.

Portanto, fica clara a importância dos psicólogos se fazerem 
presentes e atuantes nessa comunidade e que exista a procura por es-
ses serviços por parte dos surdos, para que haja não só um processo 
de inclusão, como também haja a valorização do ser humano em suas 
singularidades, apoiada em uma prática acolhedora que propicia a co-
municação libertadora (GONZALES, 2018).

CONCLUSÃO
No momento de procura por fontes bibliográficas, sejam elas ar-

tigos, dissertações, teses ou livros, notou-se a dificuldade de encontrar 
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referências a respeito desse tema, indicando um déficit, em questões 
de pesquisa, para com essa área. Tornou-se evidente o modo como a 
falta de profissionais fluentes em LIBRAS pode afetar o atendimento 
de pessoas surdas e sobrecarregar os que possuem essa habilidade, 
em virtude da alta demanda para pouca qualificação.

É explicita a necessidade de maiores estudos sobre o tema, bem 
como estímulos por parte da população e do próprio governo para 
resolutivas dessa problemática. Não visando apenas a inclusão, mas 
entendendo que o surdo, assim como todos os indivíduos, possui ne-
cessidades de cuidados e atenção psicológica que não devem ser negli-
genciados, já que esse pode ser um modo desses sujeitos se sentirem 
mais pertencentes a sociedade e não à apenas um seleto grupo.

Analisando o passado, a LIBRAS e as questões relacionadas a 
surdez tem ganhado espaço, porém, ainda se faz necessário evoluções 
não somente no espectro da deficiência e inclusão, mas no ato de en-
tender o outro como um ser que necessita de cuidados e atenção psí-
quica para se desenvolver plenamente como um sujeito social.
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A ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL PARA 
GESTANTES SURDAS DURANTE O PARTO.

Ana Vitória de Souza, Brenda Moliterno de Carvalho, Gabriela 
dos Santos Rodrigues, Geovanna Borges Ribeiro Garcia, João 

Victor Rocha Silva. 

INTRODUÇÃO
De acordo com uma pesquisa feita, no Brasil, divulgada em 27 

de abril de 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), segundo dados do Centro Demográfico de 2010, 23,9% dos 
cidadãos em geral possui alguma deficiência, representando 45,6 
milhões de pessoas. Destes, 347.481 reconhecem-se surdos, e 9,7 mi-
lhões revelam alguma deficiência auditiva. Em relação às mulheres, 
4% daquelas com idade entre 15 e 64 anos possui algum grau de defi-
ciência auditiva.

Perante os desafios de comunicação enfrentados pelos surdos, 
foi regulamentada, pela Lei 10.436 (BRASIL, 2002) de 24 de abril de 
2002, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), um meio da comunidade 
surda garantir seus direitos como cidadãos. E, uma vez que, no âmbito 
da saúde, eles se encontram muitas vezes desamparados, foi criada a 
Portaria nº 2.073/2004 (BRASIL, 2004), que no seu parágrafo primei-
ro, enuncia “promover a ampla cobertura no atendimento aos pacien-
tes portadores de deficiência auditiva no Brasil, garantindo a univer-
salidade do acesso, a equidade, a integralidade e o controle social da 
saúde auditiva”. Entretanto, a realidade, infelizmente não condiz com 
a legislação vigente, visto que não se encontra nenhuma dessas condi-
ções nos ambientes hospitalares.
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O preconceito ainda é visto nos lugares, a mulher surda ou com 
alguma deficiência auditiva, passa por inúmeros impedimentos durante 
sua vida e a gestante surda, necessita de cuidados mais diretos durante 
seu ciclo gravídico, especialmente durante o parto. A comunicação nes-
te momento é essencial e na maioria das vezes os profissionais de saúde 
não sabem estabelecer esse canal, não tem a preparação para atender 
uma paciente com estas condições e não existem ações e nem profis-
sionais específicos nas unidades de saúde, acabando por deixarem essa 
mãe desamparada em suas necessidades, visto que não é entendida.

Diante dos cuidados a serem redobrados para esta mulher, é 
pertinente uma assistência de qualidade vinculada a uma interlocução 
efetiva, a fim de que estas usuárias se sintam acolhidas e integradas 
nas práticas de cuidado desenvolvidas pelo enfermeiro durante o par-
to. Principalmente considerando a falta de capacidade dos enfermei-
ros nestes momentos.

Portanto, objetivou-se identificar, perante pesquisas e análises 
dos artigos, a percepção da mulher surda sobre o cuidado recebido 
pela equipe de enfermagem no pré-natal, parto e puerpério, sob um 
enfoque de inclusão social. Além de que, notar as principais barreiras 
e as formas de comunicação entre a equipe de saúde e as gestantes 
surdas, pode intermediar a compreensão das dificuldades existen-
tes na assistência a esse público específico e subsidiar estudos que 
desenvolvam métodos e intervenções para a melhoria da qualidade 
dessa assistência.

METODOLOGIA 
Este trabalho de cunho acadêmico foi realizado na disciplina 

de LIBRAS, pertencente ao Instituto Master de Ensino Presidente An-
tônio Carlos (IMEPAC-Itumbiara). Ele é baseado no tema acerca da 
acessibilidade comunicacional para gestantes surdas durante o parto, 
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foram usadas como palavra-chave surdez, parto, gestantes, médicos, 
enfermeiros, que podem ser pesquisadas no DeCS/MeSH (Descritores 
em Ciências da Saúde) e teve como critérios a abordagem tanto dos 
pacientes surdos como os médicos e enfermeiros que atendem esse 
tipo de paciente durante o parto.

Os três artigos escolhidos têm caráter descritivo, exploratório 
de abordagem qualitativa e foram submetidos a análise do Comitê 
de Ética.

Tabela 1 – Informativo de dados dos 3 artigos utilizados:

Autores Revista Título Ano

Amanda Costa, 
Sibylle Vogt, 
Edna Ruas, 

Ana Holzmant, 
Patrick Silva.

Revista Online de 
Pesquisa.

Acolher e escutar o 
silêncio: o cuidado de 

enfermagem sob a ótica 
da mulher surda duran-

te a gestação, parto e 
puerpério.

2018

Dayana Ferreira, 
Fábia Alves, Érika 

Silva, Francisca 
Linhares, Gleicy 

Araújo.

Saúde em Redes.

Assistência à gestante 
surda: barreiras de co-

municação encontradas 
pela equipe de saúde.

2019

Denise Reis, 
Émile Oliveira, 
Flavia Santos.

Society and 
Development.

Comunicação do en-
fermeiro no cuidado ao 
parto: ótica de mulheres 

surdas.

2021

Fonte: autoria própria.

No artigo “Assistência à gestante surda: barreiras de comunica-
ção encontradas pela equipe a saúde” (FERREIRA et al, 2019), a amos-
tra foi constituída por médicos e enfermeiros que atendem esses tipos 
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de paciente, diferentemente dos outros dois artigos, “Comunicação 
do enfermeiro no cuidado ao parto: ótica de mulheres surdas” (REIS, 
OLIVEIRA e SANTOS, 2021) e “Acolher e escutar o silêncio: o cuidado 
de enfermagem sob a ótica da mulher surda durante a gestação, parto 
e puerpério” (COSTA et al, 2020), eles tem como amostra mulheres 
surdas que estão ou passaram por uma gestação.

De acordo com os 3 artigos utilizados, a coleta de dados foi 
feita por entrevista semiestruturada, por questionário e por núcleo 
de ações inclusivas de pessoas deficientes numa universidade. Es-
sas coletas apresentaram o TCLE (termo de consentimento livre e 
esclarecido) com assinatura dos participantes e após a gravação dos 
vídeos foi traduzido e repassado, além disso nenhum participante 
foi identificado.

Além disso, a análise desses dados dos artigos autorais foi feita 
de modo distinto sendo um deles feito por meio de três etapas (pré-
-análise, exploração do material, tratamento dos resultados e inter-
pretação), o outro foi construído um banco de dados em planilha no 
software SPSS (Statical Package for the Social Science) e após isso foi 
aplicado um teste qui-quadrado na comparação das proporções, e o 
terceiro artigo foi produzido por análise de conteúdo temático. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi constatada nos artigos “Comunicação do enfermeiro no 

cuidado ao parto: ótica de mulheres surdas” e “Acolher e escutar o 
silêncio: o cuidado de enfermagem sob a ótica da mulher surda du-
rante a gestação, parto e puerpério” uma idade média das partici-
pantes entre 19 e 43 anos, cada uma tendo suas características civis 
(solteira, casada, viúva). 

No que se refere ao nível de conhecimento da língua portuguesa, 
esse ponto variou muito, pelo fato de alguns participantes relatarem 
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um bom domínio, outras um conhecimento médio, e outras não sa-
biam sobre a língua portuguesa.

 A respeito dos problemas referidos ao cuidado das gestantes 
surdas na hora do parto, foram apontados inúmeros fenômenos e casos 
pelas participantes. Tais fenômenos levantados pelas gestantes foram 
a dificuldade de comunicação durante o parto, ausência de intérpretes, 
dependência familiar, entre outros que serão abordados ao decorrer. 

A questão mais levantada pelas entrevistadas remete aos enfer-
meiros, os quais não souberam lidar com a comunicação em LIBRAS 
com as gestantes na hora do parto, uma atitude que desagradou muito 
as mulheres. Visto isso, demonstra-se a necessidade dos profissionais 
da área da saúde em adquirir um conhecimento adequado sobre essa 
língua, para atender a população surda da melhor maneira possível, 
pois elas devem ser tratadas de forma igualitária em relação ao resto 
da população. 

Fazendo uma paráfrase no artigo Comunicação do enfermeiro 
no cuidado ao parto: ótica de mulheres surdas de Denise Elen, Émile 
Assis e Flavia Pedro, do ano 2021, o qual houve um relato de uma das 
entrevistadas sobre esse fato, a qual afirma que: 

“Os enfermeiros não sabem a língua de sinais, eles preci-

sam estudar, fazer cursos, mas muitas vezes eles não que-

rem, não sabem, não estudam” (REIS; OLIVEIRA, 2021, p.4). 

“Queremos que eles se tornem como intérpretes e se-

jam fluentes” (REIS; OLIVEIRA, 2021, p.4). Outro fenôme-

no bastante comumente pelas participantes é a falta de 

intérpretes nos hospitais para auxiliar as pessoas, nes-

se caso em específico trata-se da relação de gestantes 

surdas, as quais sofrem na hora do parto, pela falta de 

comunicação com a equipe profissional devido ao não 



68 Libras e saúde: perspectivas de uma formação médica humanizada

conhecimento da língua de LIBRAS por estes. Contudo, 

devido a essa adversidade seria de extrema importância 

a presença de um intérprete, o qual ficaria responsável 

pelo acompanhamento na hora do parto das mulheres 

com problemas auditivos.

 A presença de um intérprete na hora do parto é fundamental 
para conter um contato com a equipe médica do hospital, pois assim a 
mulher não perderia momentos únicos do nascimento do filho com o 
intérprete relatando cada detalhe daquele momento. 

Durante o estudo identificou-se a dependência familiar de uma 
acompanhante para acompanhar nas consultas e durante o parto de-
vido à falta de um intérprete e pelo fato da inexistência de uma co-
municação direta entre as pacientes e os enfermeiros do local, o que 
dificulta a compreensão por parte das gestantes surdas.

No artigo Comunicação do enfermeiro no cuidado ao parto: ótica 
de mulheres surdas de Denise Elen, Émile Assis e Flavia Pedro, do ano 
2021, as entrevistadas relataram suas experiências durante o parto: 

“Sempre se comunicavam com minha mãe durante o par-

to, era muito difícil [...] tudo era direcionado a ela, eu tinha 

que ter muita paciência” (REIS; OLIVEIRA, 2021, p.4). 

“Porém notou-se que, em outra situação, a presença do 

familiar significou conforto e segurança, por viabilizar a 

comunicação, inclusive se surgissem dúvidas. Se eu não 

tivesse a minha família? Se eu tivesse alguma dúvida? Mas 

como minha irmã estava por perto, eu fiquei mais segura” 

(REIS; OLIVEIRA, 2021, p.4). 

Outrossim, vale destacar o que muitas participantes relata-
ram, sobre a questão de que muitos familiares encarregados de se-
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rem acompanhantes apresentam dificuldade com a língua de sinais, 
o que dificulta a passagem de informações do enfermeiro para a mu-
lher, prejudicando a compreensão do que está acontecendo na hora 
do parto. 

“A comunicação era muito restrita, ela [mãe] esquecia 

muitos sinais” (REIS; OLIVEIRA; SANTOS, 2021, p.4). Con-

trapondo esse fato, é essencial durante o parto a comu-

nicação da mulher com os profissionais da enfermagem, 

a paciente iria gostar de tirar dúvidas, saber o que está 

acontecendo, com o intuito de esclarecer todo o processo 

que irá acontecer na sala de parto, assim gerando mais 

segurança para essas mulheres. Contudo, é demonstrado 

por meio das participantes como é escassa a comunica-

ção entre eles e o descaso feito pela comunidade surda, 

deixando de lado a liberdade de expressão que todas tem 

por direito, resultando assim a dificuldade destas em ma-

nifestar seus sentimentos. 

Outro equívoco apontado durante a pesquisa foi a questão do 
uso da máscara como um impasse para as mulheres em interpretar 
por meio da leitura labial, o que os enfermeiros diziam durante o par-
to, pois com o uso da máscara não era possível a visualização do mo-
vimento do lábio. 

Tendo em vista o estudo realizado sobre acolher e escutar o si-
lêncio: o cuidado de enfermagem sob a ótica da mulher surda durante 
a gestação, parto e puerpério, teve um resultado de que nenhum enfer-
meiro possuía o domínio da LIBRAS, e então recorria aos gestos para 
a comunicação. Entretanto, os gestos da língua portuguesa utilizados 
pelos enfermeiros diferem da linguagem de sinais utilizados pelos sur-
dos, pois o vocabulário e gramática são diferentes. Visto isso, pessoas 
que nascem surda podem ser fluentes em LIBRAS e não possuir domí-
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nio da escrita português. Portanto é de tamanho a importância de os 
enfermeiros serem capacitados em linguagem de sinais, quando não 
houver o domínio da LIBRAS para assegurar uma melhor qualidade 
de assistência para as gestantes. 

Ocorreu o caso dos enfermeiros se comunicarem através da es-
crita, no entanto, vale ressaltar, a consideração traga de que muitas 
entrevistadas não possuem conhecimento avançado da língua portu-
guesa, o que gerou outra falta de comunicação. 

Visto toda a situação relatada pelas participantes, fica evidencia-
do a precariedade de prestações de serviços para as gestantes surdas 
durante o parto, e devido a inexistência da comunicação em LIBRAS 
isso promove sentimentos ruins, como tristeza, angústia e desprezo 
por essas mulheres.

De acordo com o relato de uma das entrevistadas do artigo Co-
municação do enfermeiro no cuidado ao parto: ótica de mulheres sur-
das de Denise Elen, Émile Assis e Flavia Pedro, do ano 2021, foi relato 
os seguintes fatos;

“Eu me sentia desprezada, ninguém cuidava de mim, [...] 

estava sofrendo e não foi algo bom, sem comunicação 

nenhuma [...] os profissionais diziam: “ah! Ela é surda, 

deixa ela lá” e eu gritando de dor [...] eu tive a bebê so-

zinha, ele nasceu sozinho e ficou lá parado, deitado e eu 

percebia que ele tinha nascido [...] ele quase morria [...] a 

falta de comunicação deixa a gente muito angustiada, é 

importante o cuidado em língua de sinais” (REIS; OLIVEI-

RA, 2021, p.5) 

Ocorreu o fato de as mulheres passarem por situações de seus 
filhos nascerem mortos ou com algum problema de saúde e não sa-
berem o que estava acontecendo, como estava sua filha, não possuía 
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nenhuma informação a respeito. Dessa forma, é evidente o descaso 
com as mulheres surdas no trabalho de parto quanto as informações 
durante e depois do parto.

 “Quando a minha filha morreu só fiquei sabendo um dia 

depois porque ninguém sabia me explicar. Nem cheguei a 

vê-la” (FERREIRA et al., 2019, p.5). 

“Só fiquei sabendo que meu filho tinha morrido quando 

a mulher da enfermagem veio conversar com minha irmã 

no quarto e eu fiz leitura labial. Fiquei triste e curiosa para 

saber o que tinha acontecido” (FERREIRA et al., 2019, p.5). 

Outrossim, é evidenciado por meio deste, o descaso dos 

enfermeiros com o cuidado a saúde das gestantes surdas 

no momento do parto. Tendo isso em consideração, é 

relatado no estudo do artigo “Assistência à gestante sur-

da: barreiras de comunicação encontradas pela equipe 

de saúde”, 75% dos entrevistados relataram que existem 

barreiras de comunicação entre enfermeiro e gestantes 

surdas. As barreiras mais persistentes destacadas são: 

ausência do conhecimento da LIBRAS, falta de compreen-

são de sinais e gestos.

A partir da análise dos resultados obtidos é possível identificar 
as fragilidades instauradas na atenção à saúde da mulher gravida com 
surdez e o despreparo dos profissionais da saúde para receber esse 
tipo de público, que na maior parte das vezes fica responsável por le-
var seu próprio intérprete para o atendimento, já que não há conheci-
mento por parte da equipe médica ou de enfermeiros, o que acaba por 
prejudicar o atendimento humanizado e qualificado.

Além disso, foi constatado que, além das dificuldades encontra-
das no processo de atendimento à população de mulheres gravidas e 
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com surdez devido à falta de conhecimento por parte dos profissionais 
da área da saúda da LIBRAS, há a falta de interprete nos centros de aten-
dimento e a falta de paciência somada a discriminação; fatores esses 
que corroboram para o nefasto atendimento e de baixíssima qualidade.

Segundo o MEC (Ministério da Educação) há mais de 9 milhões 
de pessoas surdas no Brasil, urge, nos centros de atendimentos, uma 
mobilização por parte de todo o corpo da área da saúde, da capacita-
ção para garantir os direitos dessas mulheres grávidas e surdas. 

Além disso, é necessário que haja a presença de um intérprete 
durante todo o pré-natal da mulher grávida surda, como também é de 
extrema importância o acompanhamento de um intérprete durante o 
momento de parto. Tais medidas, se adotadas, auxiliam no processo 
de saúde e doença dessa grávida e de seu feto; garantindo, não só a 
assistência médica, como, também, o conforto psicológico.

É assegurada por uma norma (Norma 15599/08) a presença de 
um intérprete de LIBRAS e guia de intérprete para surdos em consul-
tas, internações e atendimentos de emergência. Além dessa normati-
va, existe uma lei (Lei 10.436/2002) que garante o atendimento e tra-
tamento de usuários surdos em todas as esferas de atendimento, do 
público ao privado.

Entretanto, por mais que esse direito seja assegurado por lei, não 
é o que se tem visto e se confirmado nos hospitais e com gravidas sur-
das, no Brasil. Por mais que a lei assegure, ou mesmo a normativa, é 
muito difícil a identificação de um intérprete nos centros de atendimen-
to, e por muitas vezes, por total ignorância, essas mulheres acabam por 
não exigir seus direitos, no que se refere ao atendimento de qualidade.

Uma excelente alternativa para melhorar o atendimento para 
esse público seria a instauração de maneira obrigatória o curso de LI-
BRAS nos cursos da área da saúde (medicina, psicologia, fisioterapia, 
enfermagem, serviço social, entre outros), não só como uma disciplina 
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complementar, mas sim como uma disciplina base, ou seja, que co-
mece desde o início da graduação e vá até o fim; oferecendo, assim, 
aos discentes maior tempo de assimilar o conteúdo e de práticas a lín-
gua brasileira de sinais, já que a mesma possui suas peculiaridades e 
diferenças que não são memorizadas se não houver bastante prática. 
Dessa maneira, seria possível um melhor atendimento, uma vez que o 
serviço de contratação de intérpretes não se desse de forma eficiente, 
seria possível suprir a demanda com os próprios funcionários do hos-
pital, que seriam fluentes em LIBRAS.

O estudo mostrou que a presença de um acompanhante para o 
surdo pode ter benefícios, porém, a presença do mesmo pode ter um 
efeito mais maléfico do que benéfico, já que há o cerceamento da in-
dividualidade e da privacidade do surdo. Desse modo, há a quebra da 
comunicação entre o surdo e o profissional da saúde, que pode não ob-
ter todas as informações necessárias por parte do surdo, ou, até mes-
mo, obter informações erradas, o que pode dificultar a definição de 
um diagnóstico, ou até mesmo, provocar um diagnóstico equivocado.

É identificado na sociedade forte políticas públicas, como a 
triagem auditiva neonatal, que visam a identificação e tratamento de 
indivíduo surdos, tentando reintroduzi-los no meio dos ouvintes, ou 
seja, trazer esse grupo de pessoas de volta a características padrões, as 
quais não há necessidade de esforços como: a implementação de for-
tes políticas públicas para disseminação da LIBRAS como uma língua 
presente no cotidiano do brasileiro.

A falta desse tipo de política, que traz a LIBRAS para dentro de 
todas as esferas, acaba por afetar desde a primeira infância, até a fase 
adulta do indivíduo surdo; desde sua formação no ambiente escolar, 
graduação, até mesmo no momento do parto de seus filhos. A falta 
dessas políticas, acabam por gerar, também, uma sociedade alheia a 
esse público, preconceituosa e que marginaliza os mesmos, já que se 
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torna extremamente dificultoso a inserção de um surdo em um meio 
social que não foi preparado para o receber.

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como princípio 
básico a busca por uma comunicação maior entre os gestores, tra-
balhadores e usuários; a diretriz de acolhimento, que visa acolher o 
outro de forma legítima e singular; garantindo aos usuários o atendi-
mento ideal e de qualidade. Para fazer valer essa política, feita desde 
2003, é necessária uma maior atenção Estatal, na criação de políticas 
públicas voltadas ao público surdo, e neste caso, em especial, as mu-
lheres surdas grávidas, que precisam de atendimento médico-hospi-
talar. Tais políticas públicas devem garantir, no mínimo, a presença de 
um intérprete na atenção à saúde.

Portanto, como visto acima, é necessário que haja uma maior 
atenção às mulheres surdas e grávidas no brasil, garantindo a elas 
uma melhor qualidade de atendimento, com a qualificação dos pro-
fissionais da saúde na LIBRAS, ou, quando não se tem profissionais 
capacitados, a contratação intérpretes. Somente assim, será possível 
garantir um atendimento humanizado a esse público.

CONCLUSÃO 
A partir desse estudo de cunho acadêmico, foi possível analisar 

que ainda existe uma escassez de pesquisas, artigos e estudos cien-
tíficos voltados para a discussão da acessibilidade comunicacional 
as mulheres surdas nos períodos pré-natal, parto e puerpério. Sendo 
que, para a formulação desse trabalho apenas três artigos foram pos-
tos em questão, o que é uma quantidade extremamente baixa tendo 
em vista outros temas. 

Ademais, não há dúvidas da existência de obstáculos no diá-
logo entre médicos e mulheres surdas durante o parto, sendo enfo-
que a falta do conhecimento da língua brasileira de sinais, ausência 
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de um intérprete no ambiente hospitalar, uso de máscaras durante o 
parto e primordialmente a falta de interesse de alguns profissionais 
em capacitar-se para esse momento. Visto que, se trata de um descaso 
à comunidade surda, deixando de lado o direito de expressarem suas 
emoções durante o parto. 

Sendo assim de suma importância, o uso e difusão da LIBRAS 
na formação e qualificação profissional de médicos, enfermeiros e 
demais profissionais, para que ocorra uma comunicação mais clara 
e direta com as pacientes, a fim de que se sintam mais acolhidas e 
confortáveis às práticas de cuidado desenvolvidas pelo enfermeiro 
durante o parto.

Portanto, enquanto não houver melhoras nas políticas públicas 
voltadas a saúde do paciente surdo e na formação de seus profissio-
nais, mulheres surdas permanecerão privadas de resultados obstétri-
cos satisfatórios e de seus direitos como indivíduos brasileiros, sendo 
um dos princípios primordiais do Sistema Único de Saúde. 
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ASSISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS TRADUTORES 
E INTÉRPRETES DE LIBRAS EM PACIENTE SURDO: 

RELATO DESTES PROFISSIONAIS

Arthur Troncoso Chaves, Henrique Alves, Isabela Samara  
Gomes, Bárbara Antunes Braga, Milena Pereira Pena

INTRODUÇÃO
Surdez é considerado a pessoa que é impossibilitado ou possui 

dificuldade de ouvir, audição é constituída por um sistema de canais 
que conduz o som até o ouvido interno, onde essas ondas são transfor-
madas em estímulos elétricos que são enviados ao cérebro, órgão res-
ponsável pelo reconhecimento e identificação daquilo que ouvimos. 
Desse modo, é dividida em cinco critérios: ligeira, média, severa, pro-
funda e cofose, contendo etiologia congênita ou hereditária que leva a 
deficiência auditiva (ROBERTO; SAMIR, 2004). 

No Brasil, os principais casos de deficiência auditiva são de si-
tuação severa. Segundo dados do Instituto brasileiro de geografia 
(IBGE), em 2010, 2,2 milhões de pessoas tem deficiência auditiva no 
estado em que as palavras no tom normalmente não são compreen-
didas e aproximadamente 344 mil são surdos, apenas emitem sons. 
Dessa forma, com o passar do tempo e a necessidade dos surdos de se 
comunicar, tornou-se essencial o acompanhamento e/ou assistência 
de intérpretes e tradutores acompanhando os pacientes surdos. 

Com isso, políticas para integração dos surdos foram promul-
gadas, a fim de satisfazer os anseios dessa comunidade, porém a reali-
dade é totalmente oposta, devido vários fatores que geram dificuldades 
para colocar em prática. Assim, esses impasses devem ser superados 
para que a sociedade seja integrada, além disso, é necessário expor o 
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relato dos profissionais durante o acompanhamento com os surdos, 
para elucidar as dificuldades e evolução durante o período juntos.

A revisão de literatura narrativa apresentada a seguir tem como 
objetivo gerar um maior esclarecimento sobre o relato dos profissio-
nais de língua de sinais responsáveis pela supervisão dos pacientes 
surdos, permitindo que posteriormente fique claro as principais ob-
jeções, fatores de piora e melhora durante o desenvolvimento dessa 
relação. Para realização de medidas com maior especificidade sejam 
atribuídas para que os interpretes e tradutores possa utilizar. 

JUSTIFICATIVA
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) existem 500 

milhões de surdos no mundo e, até 2050, haverá pelo menos 1 bilhão 
em todo o globo. No Brasil, 10,7 milhões de pessoas com deficiência au-
ditiva. Desse total, 2,3 milhões têm deficiência severa. A surdez atinge 
54% de homens e 46% de mulheres, segundo o estudo feito em conjunto 
pelo Instituto Locomotiva e a Semana da Acessibilidade Surda. 

Considerando esse fato o número de surdos, tem-se estudos os 
quais comprovam e enfocam relato dos Tradutores e Intérpretes em 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). No entanto, devido a carência e 
os dados não são organizados de se identificar um compilado dos rela-
tos destes profissionais para o benefício dos pacientes surdos. Devido 
a isso, essa revisão de literatura como este são necessário com objeti-
vos esclarecedor de organizar e explicar os relatos dos profissionais, e, 
além de identificá-los auxiliar estes.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de revisão de literatura narrativa que foi 

delineado a partir dos critérios estabelecidos no guia Preferred Re-
porting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), 
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considerando o diagrama de fluxo e o checklist PRISMA. Assim, a par-
tir da pergunta norteadora: “A relação dos profissionais em linguagem 
de sinais interfere no desenvolvimento durante o acompanhamento 
dos pacientes surdos? Relatos destes profissionais” deu-se a busca 
dos artigos.

  O levantamento de artigos foi realizado nas seguintes bases 
de dados: Medline/Google Acadêmico e Medline/SCIELO. Foram 
utilizados, para busca dos artigos, os seguintes descritores e suas 
combinações nas línguas portuguesa: “Paciente Surdo OR Deficiência 
Auditiva AND Linguagem de Sinais OR LIBRAS AND Comportamen-
tos Relacionados com o Acompanhamento dos Profissionais de Lín-
gua de Sinais”.

A seleção dos artigos foi norteada por critérios de inclusão e ex-
clusão. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos 
foram: artigos publicados apenas em português, artigos originais na 
íntegra que retratam a temática referente à revisão e artigos publi-
cados e indexados nos referidos bancos de dados no período 2010 a 
2018. Os critérios de exclusão definidos para a seleção dos artigos fo-
ram: artigos não originais, artigos repetidos e com fuga de tema. Com 
essa revisão de literatura será possível demonstrar os relatos dos pro-
fissionais intérpretes e tradutores em língua de sinais, podendo eluci-
dar o processo que ocorre durante o acompanhamento com pacientes 
surdos, comtemplando suas dificuldades e evolução.

RESULTADOS
Foram encontrados 1210 artigos e após a leitura dos títulos e 

resumos, foram selecionados 04 artigos. Com a leitura na íntegra, so-
mente 04 atenderam aos critérios de inclusão e o foco sobre a temáti-
ca. Constatou-se que as publicações que foram selecionadas abordam 
atuação profissional do tradutor intérprete de língua de sinais, atendi-
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mento e atuação de pacientes surdos que utiliza língua de sinais com 
a perspectivas do profissional da saúde. Para melhor esclarecer o lei-
tor, foi elaborado um quadro, no qual foram apresentados os achados, 
descritos segundo a análise: identificação, elegibilidade e seleciona-
dos (QUADRO 1). Um segundo quadro (QUADRO 2), seus respectivos 
títulos e autorias dos estudos, ano de publicação, revista em que foi 
publicado e as principais considerações.

Quadro 1: Tabela com as seguintes variáveis: identificação, elegibili-
dade e selecionados

Identificação Elegibilidade Selecionados

Artigos identificados 
nas bases de dados N = 

1210

Medline/SCIELO = 0

Medline/Google 
Acadêmico = 1210

Artigos selecionados N = 6

Medline/SCIELO = 0

Medline/Google 
Acadêmico = 6

Elegibilidade pelos Autores 
= 4

Medline/SIELO = 0 

Medline/Google 
Acadêmico = 4

Artigos Incluídos 
na Análise N = 4

A partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão ocor-
reu a identificação dos artigos. Foram realizadas uma triagem dos es-
tudos mediante a leitura e a análise dos títulos e resumos de todos os 
artigos identificados em cada base de dados, sendo norteada pelos cri-
térios de inclusão e exclusão adotados. Em fase de elegibilidade, após 
definição dos artigos a serem incluídos de cada base de dados, foram 
excluídos os artigos duplicados.
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Quadro 2: Descrição dos artigos selecionados com as variáveis: Título do 
estudo, autores, ano de publicação, periódico e principais considerações. 

Título Autor
Ano de  

Publicação
Periódico

Principais  
Considerações

Atendimento 
à pessoa surda 

que utiliza a 
língua de sinais, 
na perspectiva 
do profissional 

da saúde 

Neuma 
Chaveiro, 

Maria Alves 
Barbosa, 

Celmo Celeno 
Porto, Denise 

Bouttelet 
Munari, 
Marcelo 

Medeiros, 
Soraya Bianca 

Reis Duarte

2010
Cogitare En-

fermagem

A comunicação 
verbal utilizada 

pelos profissionais 
da saúde não é 

suficiente para es-
tabelecer o vínculo 

com a pessoa surdo, 
sendo, portanto, 

ineficaz, e podendo 
levar a erros no 
diagnóstico das 

doenças e no trata-
mento.

A interpretação 
médica para 

surdos: a 
atuação de 
intérpretes 
de LIBRAS/

Português em 
contextos da 

saúde

Ringo Bez de 
Jesus 

2013

UNIVERSIDA-
DE FEDERAL 

DE SANTA 
CATARINA

Muitos surdos fre-
quentam as salas 
de hospitais para 
realizar terapias e 
já se submetem ao 
descaso, e o SUS 
deveria, a nosso 

ver, agregar políti-
cas que pudessem 
confortar e de fato 
atender esses cida-
dãos quando doen-
tes ou necessitados 
de orientação médi-
ca, mas geralmente 
são levados ao hos-
pital por familiares.
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Comunicação 
como 

ferramenta 
essencial para 

assistência 
à saúde dos 

surdos

Yanik Carla 
Araújo de 

Oliveira, Suely 
Deysny de 

Matos Celino, 
Gabriela 

Maria 
Cavalcanti 

Costa

2015
Revista de 

Saúde Coletiva

Os entrevistados 
identificaram que, 
durante o encontro 
clínico, a comunica-

ção é estabelecida 
entre os ouvintes 

- ou seja, o acompa-
nhante e o profis-

sional de saúde, de 
modo que os surdos 
são passivos nesse 

processo.

Estado do 
Conhecimento 
dos Contextos 

de Atuação 
Profissional 
do Tradutor 

Intérprete de 
Língua de Sinais

Raquel Santos 
Pereira Job

2018

UNIVERSIDA-
DE FEDERAL 

DE SANTA 
CATARINA

Os profissionais do 
trabalho teórico e 
prático do intér-

prete de língua de 
sinais, necessitamos 

de ampliação nos 
campos de estu-
dos acadêmicos, 
principalmente 

nos setores em que 
não encontramos 
pesquisas, como, 

no contexto jurídi-
co, ou apenas uma 

como no religioso e 
midiático.

Ao analisar o tipo de publicação, verificou-se que todos os arti-
gos foram publicados em revistas e universidades brasileiras. Os arti-
gos foram publicados nas universidades foram: Universidade Federal 
de Santa Catarina do (A interpretação médica para surdos: a atuação 
de intérpretes de LIBRAS/Português em contextos da saúde e Estado 
do Conhecimento dos Contextos de Atuação Profissional do Tradutor 
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Intérprete de Língua de Sinais); Revista de Saúde Coletiva (1 artigo - 
Comunicação como ferramenta essencial para assistência à saúde dos 
surdos); Revista (2 artigos); Revista Cogitare Enfermagem (1 artigo - 
Atendimento à Pessoa Surda que Utiliza a Língua de Sinais, na Perspec-
tiva do Profissional da Saúde). Analisando os periódicos de publicação, 
foi constatado que na universidade que apresentou maior número de 
publicações foi em UFSC onde 50% (2 artigos) dos artigos foram pu-
blicados nessa universidade. O artigo mais antigo selecionado foi pu-
blicado no ano de 2010, e o mais recente foi publicado no ano de 2018.

CONCLUSÃO 
Devido, ao número significativo de pessoas com deficiência au-

ditiva no Brasil, infere-se, portanto que ainda há entraves para garantir 
a solidificação de políticas que visem a construção de um mundo me-
lhor para essa comunidade. Mediante a esta revisão de literatura, pode 
se concluir que nos quatro artigos selecionados, tange que existe uma 
grande precariedade na área da saúde em relação aos acompanhamen-
tos dos profissionais interpretes e tradutores em LIBRAS, que seja pela 
ausência ou poucos profissionais que atuam no contexto da saúde, fal-
ta de competência e noções da particularidades culturais e linguísticas 
da comunidade surda, que torna as consultas médicas ineficaz. 

Também se observa recorrente a efetivação desse serviço de 
interpretação médica sendo realizada hoje pelos próprios familiares, 
através de improvisações comunicativas como o uso da escrita e da lei-
tura labial para mediar as interações. Segundo os artigos eleitos, fica 
evidente, para auxiliar a serem minimizadas ou até excluídas os im-
passe da comunidade surda, listado anteriormente é necessário ofertar 
mais formações humanizadas em relação ao sujeito surdo nos cursos 
que envolvem a área da saúde, e claro uma formação acadêmica de in-
térpretes de LIBRAS, que atendam os anseios das pessoas surdas.
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LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DE SINALÁRIOS/
GLOSSÁRIOS EM LIBRAS NA ÁREA DA SAÚDE

João Luciano Freitas, Gabriel Fernandes Freitas, Maria 
Eduarda Vasconcelos, Maria Letíca Ganzarolli S. A. A. 

Boaventura e Vanessa Lara Cardoso

INTRODUÇÃO
A inclusão de indivíduos surdos tem aumentado cada vez mais 

na educação brasileira, principalmente após a aprovação da Lei 
10.436/2002(BRASIL, 2002) e do decreto 5.626/2005(BRASIL, 2005), 
que reconhecem a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio le-
gal de expressão e comunicação e garante o acesso às pessoas surdas 
desde a educação infantil até a educação superior.

Porém, existem vários obstáculos a serem vencidos pelos sur-
dos, por exemplo a falta de conhecimento das peculiaridades da sur-
dez, bem como o domínio da LIBRAS por alunos, docentes e demais 
envolvidos na acessibilidade dos surdos à educação e demais ambien-
tes e instituições que garantam os direitos constitucionais desses ci-
dadãos, como em especial na área da saúde que será abordado nesse 
estudo. Nesse sentido, a presença de um tradutor/intérprete é essen-
cial no meio acadêmico, no entanto, não é o suficiente.

Logo, a inserção da disciplina de LIBRAS no Projeto Pedagógico de 
cursos de graduação na área da saúde tornou-se necessário para a for-
mação de profissionais preparados para o atendimento ao paciente sur-
do, propiciando a inclusão nos serviços de saúde. Entretanto, o estudante 
surdo que ingressa no curso de graduação, enfrenta dificuldades em en-
contrar materiais com sinais específicos na área da saúde, que propiciem 
comunicação e aprendizado de forma clara e efetiva. (SILVA, 2018)
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Nesse contexto, realizamos o levantamento de artigos, web si-
tes, e-books e glossários que contenham sinais-termo de conteúdos 
pertinentes na LIBRAS, que auxiliem o estudante surdo, tradutor/in-
térprete e/ou professor de qualquer curso da área de saúde no Brasil.

Faulstich (2010, p.178) esclarece que o glossário é um docu-
mento terminográfico destinado a atender um público que busca por 
informações lexicais precisas e que visam melhorar o desempenho 
linguístico, afinal, nele são encontrados termos específicos de deter-
minada área, que são por vezes apresentados em ordem sistêmica ou 
alfabética, “seguidos de informação gramatical, definição, remissivas, 
podendo apresentar ou não o contexto de ocorrência do termo”. Para 
Correia (2009), o glossário é restrito a um determinado domínio do 
conhecimento, sendo este constituído por regionalismos, arcaísmos, 
neologismos, etc. “O glossário distingue-se do dicionário não apenas 
pelo número reduzido de entradas, mas também pela possiblidade de 
reduzir as informações apresentadas.” (CORREIA, 2009, p. 31).

DESENVOLVIMENTO
No artigo titulado, “Sinais específicos em LIBRAS para Ensino 

Odontológico”, de Sousa, et al,. (2018) visto que foi analisado etapas de 
seleção de termos odontológicos, criação dos sinais em LIBRAS para 
os termos selecionados, registro dos sinais por meio de fotos e vídeos 
para elaboração de um material didático de apoio.

Os autores, frente a escassez de termos odontológicos já exis-
tentes, optaram-se por iniciar a criação dos sinais por áreas de atua-
ção específicas do curso. Em seguida, o material passou pela análise 
de um intérprete e depois foi feito parâmetros de orientação das mãos 
para explicar cada termo.

Logo, os autores do artigo montaram um sítio web para acessar 
os termos, uma que nesse sítio, por meio de fotos e vídeos, é possível vi-
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sualizar a sinalização. A figura 1 exibe a página do sítio web criado, com 
os conteúdos disponibilizados de acordo com as áreas odontológicas.

 Figura 1. Tela do sítio web contendo os termos odontológicos criados

Fonte: Revista da ABENO 

Ao clicar em sinalização por vídeo exibe-se a página representa-
da na figura 2, na qual é possível assistir à sinalização do termo.

Figura 2. Imagem da página de exibição da  
sinalização por vídeo do termo Odontopediatria

Fonte: Revista da ABENO 
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O quadro 1, a seguir representa detalhadamente a sinalização 
por foto presente no sítio web de acordo com os parâmetros analisa-
dos pelos autores do artigo em questão.

Quadro 1. Termo Odontopediatria sinalizado por fotos, além da 
descrição da configuração de mãos, ponto de articulação, movimento, 
orientação e expressão não manual.

Fonte: Revista da ABENO 

Dessa maneira, os autores observaram que o material desenvol-
vido por eles facilitou a inclusão do aluno surdo no ensino superior do 
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curso de odontologia, como também observaram que a carência deste 
tipo de estudo se justifica pelo fator tempo, uma que se deve dedicar 
mais tempo para a criação dos termos, além de necessitar da aprova-
ção da comunidade surda.

Portanto, a disponibilização de termos odontológicos específi-
cos em LIBRAS se mostra como o início de uma inclusão de alto nível 
para pessoas surdas no curso de odontologia. Dessa forma, o segui-
mento desse trabalho proporcionará uma bagagem mais ampla para 
ser inserida nos glossários, com objetivo de auxiliar o ensino de pes-
soas surdas, além de aperfeiçoar o trabalho do intérprete de LIBRAS. 

O glossário bilíngue em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
/ Português em nutrição do repositório da Universidade de Brasília 
(CARDOSO, V. R, 2017), foi criado a partir de sinais-termo de dicioná-
rios de outras áreas já existentes. Sinais-termo são conceitos de lin-
guagem especializada, podendo contemplar palavras simples, com-
postas, símbolos ou formas.

Para elaboração do glossário foram utilizados fundamentos teóri-
cos encontrados na Lexicologia e Terminologia, bem como nas Políticas 
Linguísticas, além de saberes práticos da Lexicografia, Terminografia 
e outras referências especificas das línguas de sinais. A Terminologia é 
fundamental para garantir acesso ao conhecimento científico e os glos-
sários de áreas específicas corroboram para a acessibilidade dos surdos.

A datilologia, soletração manual, é muito importante no apren-
dizado da língua de sinais, visto que é um “vínculo” com a Língua 
Portuguesa sendo uma representação de todas as letras. No entanto, 
a LIBRAS é feita por meio dos sinais e não pela datilologia, que é co-
mumente utilizado para traduzir nome próprios ou palavras que ainda 
não possuam sinal. 

Ainda é escasso a existência de sinais em áreas específicas, mui-
tas palavras não têm um sinal, contudo já existem grupos que se de-
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dicam à pesquisa científicas como é o caso do Lexterm – Centro de 
Estudos Lexicais e Terminológicos – que desenvolve estudos na área 
do Léxico comum e léxico de especialidade de LIBRAS possibilitando 
a produção de teses, dissertações e iniciação cientifica. 

O Glossário bilíngue em nutrição,foi escrito em EliS (Escrita das 
Línguas de Sinais) criada no Brasil em 1998 pela professora doutora 
Mariângela Estelita Barros. Barros (2008) esclarece que ELiS é um sis-
tema de escrita das LS de base alfabética, linear e representa os parâ-
metros dos sinais propostos por Stokoe em 1965.

O sistema de escrita ELiS é composto por 95 viso grafe-

mas, os quais são distribuídos em quatro grupos, que for-

mam sua estrutura básica: Configuração de Dedos (CD), 

com 10 viso grafemas; Orientação da Palma (OP), com 6 

viso grafemas; Ponto de Articulação (PA), com 35 viso gra-

femas; e Movimento (M), com 44 viso grafemas. Os visos 

grafemas de Configuração de Dedos representam posi-

ções dos dedos e são combinados entre si para compor 

um Formato de Mão. (BARROS, 2005, p. 205)

Figura 1 - Configuração de dedos segundo Barros (2008).

Fonte: Dissertação.
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Figura 2 - Orientação da Palma segundo Barros (2008).

Fonte: Arquivo pessoal.

Barros (2016, p. 209) informa que este esquema é fundamen-
tal para o desenvolvimento desta escrita, pois: “Saber o que cada viso 
grafema representa e compreender os seis tipos de sinais na ELiS são 
os conhecimentos básicos que uma pessoa precisa ter para poder ler e 
escrever utilizando a escrita ELiS”.

Não era objetivo do glossário, detalhar a nutrição em seus as-
pectos e efeitos no corpo humano, e consequente em sua saúde, mas 
sim trazer a reflexão da importância da terminologia e dos sinais-ter-
mo para os usuários da língua de sinais.

Os dados foram coletados com o auxílio da equipe de apoio da ela-
boração do GLOSSNUTRI e por um aplicativo de celular. Primeiramen-
te foram elaboradas tabelas com termos da área nutricional em ordem 
alfabética. Posteriormente, buscou-se sinais existentes para os termos 
coletados e organizados, onde muitos foram encontrados no Dicionário 
de LIBRAS – Biologia, outros do vocabulário Vida Saudável: LIBRAS. Es-
ses sinais-termo foram linkados aos seus respectivos locais de registro.

Por fim, esses sinais-termo foram compilados e buscou-se defini-
ção em dicionários de especialidades com o auxílio de profissionais nu-
tricionistas. Além disso, foi feita a escolha de um exemplo de uso para os 
sinais-termo, a escrita em Elis e a organização em fichas lexicográficas.
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Quadro 3 - Tradução/interpretação do termo insulina.

 

Fonte: SILVA, V. R 2018.
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O glossário é disponibilizado em uma plataforma e para tanto 
fez-se necessário a filmagem da apresentação inicial, dos sinais-termo 
e dos exemplos de uso.

O acesso ao GLOSSNUTRI é possível através do uso de qualquer 
navegador que dê acesso à internet. Para utilizar o GLOSSNUTRI o 
usuário dispõe de três opções: 

1. Baixar a versão final do glossário no computador pelo link: 
https://github.com/laazevedo/GLOSSNUTRI. Esse processo é bem 
explicativo e de fácil acesso. 

2. Pesquisar na página do Google com palavras chaves, tais 
como: glossário de nutrição em LIBRAS, glossário LIBRAS, LIBRAS 
nutrição, GLOSSNUTRI LIBRAS, entre outras opções, e; 

3. Acessar as páginas Letras Tradução UFG LIBRAS ou glossnu-
tri1 no YouTube pelo sistema de busca ou diretamente pelos links: <ht-
tps://www.youtube.com/channel/UCPYAlv7TWADmtIQFHUoItUQ>.

O projeto Inovar+ criado pela Faculdade Federal de Viçosa (UFV) 
desenvolveu um Dicionário Online LIBRAS-Português e um Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) inclusivo e acessível. Além da promo-
ção de ações voltadas para o aprimoramento da formação em edu-
cação inclusiva, tal plataforma possibilita maior acesso das pessoas 
com deficiência ao Ensino Superior, algo historicamente negado. Este 
projeto também fomenta o debate sobre direitos humanos, acessibili-
dade, inclusão e tecnologias assistivas, para a melhoria do processo de 
ensino-aprendizagem.

Esta ferramenta, ainda, tem objetivo pedagógico no ensino e 
aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como segunda 
língua aos estudantes em formação nas licenciaturas e aos professo-
res que ministram aulas para alunos Surdos. O Dicionário, possibili-
ta ao usuário a busca de sinais a partir da identificação de categorias 
como “lugares”, “objetos”, “animais”, “transporte”, dentre outros te-
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mas. Além disso, este software tem sido organizado de modo a apre-
sentar frases no formato da estrutura sintática da LIBRAS bem como 
a busca por configurações de mão a partir do sinalário.

Figura 3 – Dicionário em LIBRAS, sinal antebraço.

Fonte:Projeto Inovar+https://sistemas.cead.ufv.br/capes/diciona-
rio/?cadastros=cabeca&term=temas&value=corpo-humano

Além do dicionário de LIBRAS, devido à falta de termos técni-
cos da anatomia e fisiologia humana em LIBRAS, o NAPNE (Núcleo de 
Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas) do IFPE (Ins-
tituto Federal de Pernambuco) verificou a necessidade de proporcio-
nar a inclusão comunicacional aos surdos e profissionais da área de 
biologia e saúde. Isto acontece, pois na maioria das aulas o estudante 

https://sistemas.cead.ufv.br/capes/dicionario/?cadastros=cabeca&term=temas&value=corpo-humano
https://sistemas.cead.ufv.br/capes/dicionario/?cadastros=cabeca&term=temas&value=corpo-humano
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com surdez não dispões de um vocabulário técnico específico para al-
guns termos, como por exemplo: esqueleto axial, meninges, timo, aor-
ta e outros.

Vendo essa realidade, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Pernambuco, se propôs a planejar e executar o Projeto 
Lonjí. Este projeto proporcionou acessibilidade comunicacional aos 
estudantes surdos, do ensino médio, da área de saúde e profissionais 
dessas áreas, através da criação e disponibilização de um glossário 
virtual de anatomia e fisiologia humana em LIBRAS.

Para isso, foram catalogados os sinais de vários órgãos do corpo 
humano dos seus principais sistemas, e, criados sinais para os termos 
que não tinham um equivalente em LIBRAS. Um estudante surdo do 
IFPE foi responsável por essa parte de criação. 

O nome do Lonjí foi escolhido refletindo o contexto em que o 
trabalho está inserido. A cidade de Pesqueira (Pernambuco), local de 
execução dos trabalhos, tem uma reserva indígena com um valor his-
tórico-social imensurável e foi pensando em trazer um pouco do con-
texto da comunidade local que escolhemos um nome indígena. A pala-
vra Lonjí, além de ser indígena, foi escolhido, porque significa “visão”, 
o que remete à língua de sinais, que é visual-espacial.

O glossário, está auxiliando alunos do ensino médio e superior, 
intérpretes de LIBRAS e professores que necessitam se comunicar em 
LIBRAS de uma maneira mais específica com estudantes surdos.

Para a execução do projeto, uma equipe de onze pessoas se em-
penhou para planejar e produzir o glossário, dentre esses, participa-
ram estudantes do bacharelado em enfermagem do campus Pesqueira 
do IFPE, um aluno surdo, um intérprete de LIBRAS e uma pedagoga.
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Figura 4 – Glossário virtual de anatomia e fisiologia humana em LIBRAS.

  

FONTE: http://www.lonji.com.br/sistemas.php?id=1&item=1021

Por conseguinte, pode-se afirmar que a pandemia de covid-19 
elevou e expôs as vulnerabilidades que os surdos enfrentam, pensan-
do nisso foi criado o sinalário coronavírus desenvolvido pela Universi-
dade Federal de Santa Maria (UFSM). Neste sinalário são apresentados 
82 sinais do campo lexical que envolve a pandemia DA COVID19. Este é 
produto de estudo e pesquisa de seis professoras de LIBRAS da UFSM. 
O trabalho foi realizado no mês de maio de 2020.Além disso, a Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF) em conjuntura com a professora 
de LIBRAS Gildete da S. Amorim Mendes Francisco, do Departamento 
de letras Clássicas e Vernáculas do Instituto de Letras e doutoranda 
da Pós-graduação em Ciências e Biotecnologia- PPBI, criou um Glos-
sário de LIBRAS do Coronavírus, ele apresenta os principais termos 
empregados no dia a dia da pandemia, este glossário está disponível 
no youtube, tornando-o um recurso de fácil acesso. 

http://www.lonji.com.br/sistemas.php?id=1&item=1021
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Figura 5 – Site ao qual está disponível o sinalário coronavírus

FONTE: https://ntetube.nte.ufsm.br/v/1590177758

Ao acessar o site há disponibilizado um vídeo contendo a apre-
sentação das professoras da Universidade Federal de Santa Maria que 
desenvolveram o projeto bem como os sinalários. 

 Figura 6 – Glossário em LIBRAS sobre termos  
utilizados durante a pandemia. 

 
 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=snZ0P7x_0A&list=PL-
n7pl_cElpoFjjv8XHR1tXnrZeUSP-HDb&index=5.

https://ntetube.nte.ufsm.br/v/1590177758
https://www.youtube.com/watch?v=snZ0P7x_0A&list=PLn7pl_cElpoFjjv8XHR1tXnrZeUSP-HDb&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=snZ0P7x_0A&list=PLn7pl_cElpoFjjv8XHR1tXnrZeUSP-HDb&index=5
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Por fim, torna-se indubitável salientar a importância dos glossá-
rios e sinalários durante o enfrentamento do coronavírus, visto que, tais 
colaboram para uma tentativa de inclusão. Já a Universidade Federal Ru-
ral de Pernambuco (UFRPE) lançou um glossário de anatomia humana, 
visto que no segundo semestre de 2019, ingressou um estudante surdo 
no curso de educação física. Esse recebeu o auxílio de um intérprete de 
LIBRAS que apresentou bastante dificuldade em traduzir os termos ana-
tômicos, necessitando de forma demasiada da datilologia. Por essa ra-
zão, criou-se um material para facilitar o aprendizado do discente e de-
mais estudantes com surdez, como um glossário de termos anatômicos.

Figura 7 – Glossário de anatomia

Fonte:http://www.ufrpe.br/sites/www.ufrpe.br/files/GLOSS%-
C3%81RIO%20DE%20ANATOMIA.pdf.

http://www.ufrpe.br/sites/www.ufrpe.br/files/GLOSS%C3%81RIO%20DE%20ANATOMIA.pdf
http://www.ufrpe.br/sites/www.ufrpe.br/files/GLOSS%C3%81RIO%20DE%20ANATOMIA.pdf
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Portanto, depreende-se que o projeto foi enriquecedor tanto à 
educação quanto aos surdos, já que permite uma maior inclusão dos 
surdos na área da saúde do ensino superior, pois a disciplina de anato-
mia é imprescindível para se tornar um excelente profissional.

No artigo “Glossário em LIBRAS de termos da Radiologia para o 
ensino técnico” (MOREIRA; MURTA, 2021). Foi desenvolvido um tra-
balho, cujo objetivo foi a produção de vídeos com termos da rotina 
profissional da área da Radiologia em LIBRAS, para melhorar a co-
municação entre ouvintes e profissionais do setor de diagnóstico por 
imagem com o paciente surdo, visando um atendimento otimizado 
trazendo contribuições para a formação e a atuação de profissionais 
da Radiologia para interação com o paciente surdo.

As pesquisas na área da língua de sinais no Brasil se intensifi-
cam na década de 1990, especialmente com a pesquisadora Lucinda 
Ferreira Brito (MARINHO, 2016). O reconhecimento da LIBRAS ocor-
reu com a promulgação da Lei Federal 10.436 (BRASIL, 2002), “que 
oficializou a língua como meio legal de comunicação e expressão de 
pessoas Surdas brasileiras e foi, posteriormente, regulamentada pelo 
Decreto 5.626 de 2005” (MARINHO, 2016, p. 16). É de extrema neces-
sidade a presença de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Si-
nais - Português (TILSP) para acompanhamento das aulas e estágios, 
assegurando, dessa forma, o acesso à informação e à comunicação nas 
diferentes disciplinas, intermediando a comunicação dos estudantes 
Surdos com os professores e outros ouvintes que não conhecem a LI-
BRAS. Ademais, existem diversos glossários terminológicos de dife-
rentes áreas de especialidade, entretanto, não encontramos glossários 
com termos da Radiologia em LIBRAS disponibilizados para a comu-
nidade ouvinte ou surda. Por isso, acreditamos que o desenvolvimento 
do glossário em LIBRAS com termos usados nesta área do conheci-
mento pode facilitar e humanizar o atendimento da pessoa Surda nos 
centros de diagnóstico por imagem.
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A pesquisa configurou-se como aplicada, pois visou disponi-
bilizar um glossário em LIBRAS para uso na rotina de atendimento 
em unidade de diagnóstico por imagem. A pesquisa surgiu a partir da 
inquietação do grupo de trabalho em relação a uma convivência hu-
manizada entre os profissionais da área e o paciente surdo. O estudo 
foi dividido em duas etapas: a seleção dos termos e a filmagem dos 
vídeos. A seleção dos termos se deu a partir de pesquisa de campo, por 
meio de observações diretas da rotina de diagnóstico por imagem, dos 
termos mais utilizados durante os exames e algumas saudações para a 
interação entre o profissional e o paciente Surdo. A proposta da cria-
ção de vídeos foi a que melhor viabilizou a finalidade do trabalho, que 
é a de mediar a interação para facilitar a aprendizagem dos termos da 
Radiologia em LIBRAS por profissionais e pessoas surdas. Após a se-
leção dos termos, foi realizada consulta a partir de busca on-line para 
verificar se os termos constavam nos bancos de dados em LIBRAS, em 
sites oficiais 2 com o apoio de um aluno Surdo do Curso Técnico em 
Radiologia e de uma intérprete de LIBRAS.

Foram gravados 31 vídeos em LIBRAS com termos em portu-
guês que são utilizados cotidianamente no atendimento de pacientes 
na área de Radiologia. O intuito foi facilitar a comunicação dos termos 
da Radiologia em LIBRAS entre profissionais, alunos e pacientes sur-
dos.

Neste trabalho foi desenvolvido um glossário em vídeo com si-
nais em LIBRAS composto de palavras relacionadas às saudações e 
termos da Radiologia, visando um atendimento de forma mais aco-
lhedora e humanizada aos pacientes surdos. O desenvolvimento deste 
glossário teve o propósito de esclarecer minimamente o procedimen-
to em um atendimento de pessoa Surda pelo profissional da área de 
diagnóstico por imagem.

O glossário dos termos em LIBRAS pode auxiliar tanto a comu-
nidade surda a compreender situações do cotidiano no ambiente de 
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diagnóstico por imagem, quanto apoiar os profissionais e estudantes 
da área da Radiologia em explicar os procedimentos técnicos ao pa-
ciente Surdo. A falta de sinais que auxiliam na expressão de determi-
nados conceitos pode interferir na compreensão do conteúdo, o que 
resulta na falha de comunicação (RODRIGUES,2019). Portanto, inicia-
tivas como a criação de um glossário é uma forma de garantir o diálo-
go entre o profissional de saúde e a pessoa surda de forma a preservar 
a intimidade do paciente surdo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo permitiu observar que os Sinalários/Glossários em LI-

BRAS na área da saúde, é um assunto pouco trabalhado, uma vez que 
a quantidade de artigos encontrados sobre o tema foi pequena. Dessa 
maneira, foi encontrado dificuldades analisar artigos a respeito, pois 
há uma pouca abordagem do assunto na sociedade. 

No entanto, diante dos artigos encontrados, foi observado que 
os glossários e sinalários em LIBRAS são de tamanha importância 
para o desenvolvimento e inserção de pessoas surdas nas áreas de 
saúde, visto que essas abordagens possibilitam uma maior visão 
da Língua Brasileira de Sinais, fomentando, assim, sua visibilidade 
na sociedade. Logo, é necessário fazer mais pesquisar cientificas a 
respeito do tema, para que possam gerar mais discussões, no âmbito 
acadêmico e social, na tentativa de quebrar paradigmas entre as 
graduações nas áreas da saúde. 
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O ATENDIMENTO DO FILHO OUVINTE E PAIS 
SURDOS NA SAÚDE DA CRIANÇA (CODA)

Maria Eduarda Barros Guimarães, Luiz Otávio Machado 
Capatti, Louane Arantes Valadão Ferreira e  

Davi Mota Candido de Oliveira

INTRODUÇÃO
Inicialmente, foi necessário entender a origem do termo a partir 

da sigla CODA, que em inglês significa “filho de pais surdos”. Foi esco-
lhido usar a sigla CODA, porque no Brasil não são criadas outras siglas 
ou palavras que nomeiam esses assuntos especificamente. Portanto, 
mantém-se as siglas usadas nos Estados Unidos da América, Améri-
ca Latina, Europa e outros países da Ásia. Desse modo, uma pesquisa 
sobre pessoas nascidas de pais surdos revelou que no Brasil, há cerca 
de 5,7 Milhões de pessoas surdas ou com algum tipo de deficiência au-
ditiva. (BRASIL, 2014)

Segundo Souza (2014), “Filhos de Surdos” (CODA), representa 
um grupo misto com línguas bimodais que desempenham um papel 
importante na integração dos surdos, pois eles entendem ambas as 
culturas. Crescendo em duas culturas, bilíngue e mais experiência 
visual, ao contrário de outras crianças que são filhos de pais ouvin-
tes. Embora o Brasil seja um país que possui uma linguagem especí-
fica (LIBRAS) para pessoas não ouvintes, estudos envolvendo filhos 
de pais surdos mesmo que crescentes na literatura, até o momento 
são escassos.

Conforme Fernández-Viader (2004), filhos de pais surdos, des-
de o momento em que entram em contato com a sociedade, princi-
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palmente o ambiente escolar, mesmo que não sejam deficientes no 
aprendizado do português, encontram-se em estado de transição en-
tre o universo surdo e ouvinte, exigindo atenção especial da socieda-
de. Mas desta forma, o desenvolvimento e a aprendizagem da lingua-
gem tornam-se bidirecionais, promovendo o aprendizado bilíngue da 
criança, tanto verbal quanto não verbal. Como é notório, o ambiente 
ideal para as crianças aprenderem a língua é o lar, onde pais e filhos 
estão em seu ambiente natural, a maioria dos quais experiências im-
portantes na vida de uma criança acontecem. Assim, os pais são seus 
primeiros modelos na comunicação das crianças, pois desempenham 
um papel importante no processo de comunicação. 

Deste modo, o objetivo geral deste trabalho, composto por in-
trodução, desenvolvimento, conclusão e referências, é levantar dados 
de outros artigos para compreender como decorrem os processos de 
comunicação dos CODA com ouvintes e surdos ao longo de toda a vida. 
Conclui-se que o percurso de vida das CODA foi marcado por momen-
tos positivos e momentos traumáticos. Destacou-se a importância da 
atenção primária à saúde e da atenção domiciliar no desbloqueio das 
potencialidades dessas crianças e no acompanhamento de seu desen-
volvimento. São necessárias mais pesquisas sobre este grupo e ações 
concretas no setor da saúde. 

DESENVOLVIMENTO
Este trabalho foi realizado na disciplina de LIBRAS, no segundo 

período do curso de medicina do Instituto Master de Ensino Presi-
dente Antônio Carlos (IMEPAC). Para fazer o levantamento dos tra-
balhos publicados com o tema O atendimento do filho ouvinte e pais 
surdos na saúde da criança (CODA) foi pesquisado com os descrito-
res: pais surdos and filhos ouvintes; saúde and CODA, na plataforma 
Google Acadêmico.
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A língua de herança está linguística e culturalmente relaciona-
da ao uso da linguagem por pessoas de um determinado grupo social. 
Dessa forma, as línguas tradicionais dos países monolíngues sempre 
estarão em minoria. Deste ponto de vista, os herdeiros da língua po-
dem passar por diferentes hierarquias durante a aquisição: às vezes 
os descendentes são fluentes em sua primeira língua (a língua de seus 
pais), e em outros momentos podem ser fluentes na língua principal 
do país. (QUADROS, 2017). 

Diante disso, a partir da pesquisa de Dorian (1981) foi discutido 
o termo “meio falante” e bilíngues, porque os falantes da língua tra-
dicional podem ser distinguidos das citadas, uma vez que há um her-
deiro pertencente ao subgrupo sem fluência em L1 por “obrigação” de 
conhecer uma segunda língua (L2). É enfatizado a linguagem de sinais 
para a relevância da comunidade surda na vida dos surdos - e CODAS 
(Filhos de adultos surdos). Percebe-se que os herdeiros são muitas ve-
zes os tradutores dos pais. Nesse sentido, os pesquisadores alertam 
sobre o fato de CODAS ainda serem crianças. É nesse momento que a 
comunidade surda desempenha um papel de diálogo com o núcleo fa-
miliar, pois reconhecer a língua de sinais é reconhecer a cultura surda. 

É evidenciado na pesquisa realizada pela Pontifícia Universidade 
Católica Do Rio Grande Do Sul, que o sentimento de responsabilidade 
das crianças ao atuarem como intérpretes de seus pais tem causado 
estresse emocional e ansiedade. Em relação às funções executivas, in-
dicou-se que a maioria das crianças CODAS apresentou dificuldade na 
realização dos testes que envolviam a linguagem, bem como demons-
trou que a maioria dos participantes não teve dificuldade na realiza-
ção dos testes das funções executivas relacionadas à atenção, percep-
ção e memória, com destaque em memória de trabalho operacional. 
Nas habilidades aritméticas todas as crianças CODAS apresentaram 
resultado na média. Desta forma, o estudo possibilitou conhecer as 
especificidades das crianças CODAS no que diz respeito ao seu desen-
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volvimento cognitivo, a inserção educacional e os aspectos emocio-
nais. (REIS, 2020).

Pereira (2013) em seu artigo “Nascer em silêncio: a relação de 
crianças ouvintes e pais surdos na educação” discute a relação estabe-
lecida entre filhos e pais, a partir das teorias da educação de surdos, 
antropologia e educação de surdos. O estudo, realizado na literatura e 
analisando depoimentos coletados em entrevistas com pais surdos e 
filhos ouvintes, concluiu que filhos de pais surdos eram tão normais 
quanto filhos de pais ouvintes. Como os pais são surdos e outros mem-
bros da família são ouvintes, as crianças vivem em ambientes surdos 
e, dessa forma, aprendem a linguagem falada e não verbal. Dessa for-
ma, eles aprenderam e dominaram os dois idiomas ao mesmo tempo.

Nesse contexto, as crianças ouvintes são obrigadas a atuar como 
“tradutoras” para pais surdos nas escolas e outros espaços públicos, 
fica claro que o que muitas vezes é prescrito por lei o que nem sem-
pre é sinônimo de ação. Se for o caso, desde 2004, todas as institui-
ções públicas brasileiras, de acordo com o Decreto Obrigatório nº 
5.296/2004, eliminarão qualquer tipo de barreira de comunicação 
entre surdos e ouvintes em todos os locais públicos. Um dos direitos é 
o atendimento aos deficientes auditivos, prestados por intérpretes ou 
pessoas treinadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e atenden-
do pessoas que não se comunicam em LIBRAS (BRASIL, 2004).

Diante disso, crianças surdas ouvintes incorporam certos pa-
drões sociais na formação da identidade e o que não atende ao critério 
é o que se torna alheio e diferenciado do outro. O fato de um indivíduo 
diferir em maior medida do que é aceitável em uma comunidade ou 
grupo pode influenciar muito quem é identificado como diferente. No 
entanto, a sociedade vê os pais surdos e seus filhos ouvintes em ter-
mos de desigualdade e não de diferença. Os surdos são vistos apenas 
como ouvidos inoperáveis, não como pessoas dotadas de habilidades, 
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desejos e sonhos como qualquer outra pessoa. E os ouvintes, filhos de 
pais surdos, por sua vez, também são considerados desiguais quando 
sofrem o estigma da deficiência dos pais, pois rompem com o mode-
lo familiar normal onde todos estão ouvindo. Nem todos, tornam-se 
professores de português (LP) simplesmente porque nos comunica-
mos através dele. Isso se aplica a qualquer outro idioma, seja falado 
ou sinalizado. Para tornar-se um intérprete de língua sinalizada (LS), 
todos, inclusive as crianças surdas, devem passar por uma formação 
acadêmica para garantir a fluência em todos os aspectos específicos 
do LS e nas estratégias necessárias para a profissão. (SILVA, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pela observação dos fatos analisados, é necessário refletir que as 

CODA são mais propensas a problemas de fala e linguagem. No entanto, 
apenas algumas dessas crianças desenvolvem algum tipo de dificuldade 
nesses aspectos. Para que a criança possa se desenvolver normalmente 
é necessário que tenha uma vida familiar normal em geral, saúde física 
e mental, e convivência com pessoas sem problemas auditivos.

Nesse ínterim, exercícios realizados por crianças CODA para 
ser o intérprete de seus pais é um dos principais aspectos da negati-
vidade, porque essa responsabilidade muitas vezes impede que esses 
sujeitos desfrutem de sua infância, o que muitas vezes resulta em uma 
inversão de papéis. Existem algumas crianças surdas que se sentem 
constrangidas ao se comunicar com seus pais através da língua de si-
nais, em locais públicos, porque às vezes, há preconceito social.

Destaca-se também, que além da puberdade precoce, a CODA 
tem o risco de impactar o desempenho escolar conforme observado 
por meio de estudos sobre essa dinâmica familiar. Uma dessas difi-
culdades está relacionada com a escrita, porque se comunicam por 
muito tempo, quase exclusivo, via língua de sinais (LS) com os pais. 
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Ao fazer isso, a estrutura sintática da língua excede em muito a da lín-
gua falada. Isso pode ficar um pouco confuso ao escrever porque eles 
precisam usar uma estrutura de LP totalmente diferente de LS. No en-
tanto, esses aspectos geralmente são completamente ignorados pela 
maioria das escolas brasileiras porque a maioria das pessoas não sabe 
o impacto da LS no desenvolvimento desses alunos escolares. Isso 
demonstra a importância e necessidade do envolvimento da família 
CODA nos serviços de atenção primária à saúde para acompanhar a 
saúde mental e o desenvolvimento dessas crianças. 

Os pais e as famílias devem estar atentos ao potencial de matu-
ridade dessas crianças, à consciência crítica e à autonomia que desen-
volveram, e continuar a estimular em todas as áreas de aprendizagem. 
Nesse sentido, a educação deve ser discutida, e deve-se formar profes-
sores de todas as instituições de ensino superior para que quando ao 
encontrar esses alunos, os futuros professores possam articular teoria 
e prática sobre os estudos.

O tema pais e filhos surdos é bem explorado na literatura nos 
campos da pedagogia e fonoaudiologia, mas pouco pesquisado e atua-
lizado no campo da saúde. Portanto, são necessárias mais pesquisas 
sobre o processo de desenvolvimento da CODA, especialmente no 
campo da saúde, dada a sobrecarga de responsabilidades enfrentadas 
pelas demandas dos pais nas relações sociais.
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UMA ANÁLISE SOBRE ACESSIBILIDADE DOS 
SURDOS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Ana Clara Leal, Ana Laura Inácio Cunha Godoy, Maria Eduarda 
Paiva Marcacini, Nátaly Tomé Borges

INTRODUÇÃO
De acordo com Monteiro (2006), no Brasil a trajetória educacio-

nal que os surdos percorrem, junto com suas implicações sociais, des-
de a sua origem apresenta semelhanças com a visão de que crianças 
surdas não eram consideradas normais devendo ser excluídas da vida 
social e do sistema regular de ensino.

Inicialmente o sistema de inclusão no Brasil se deu por influên-
cia de dois eventos educacionais que tinham como pauta principal o 
fracasso no sistema educacional. O primeiro evento, a Conferência 
Mundial de Educação para Todos, aconteceu na Tailândia no ano de 
1990, e o segundo evento, a Conferência de Salamanca, foi sediado em 
1994, na Espanha. Foi a partir daí, que a ideia de escola inclusiva co-
meçou a ser difundida de forma mais sistemática. (ANTUNES, 2007)

Com relação à inclusão de alunos com necessidades especiais, 
a legislação compreendida na Constituição Federativa do Brasil de 
1988, artigo 208, diz que o atendimento aos deficientes deve ser dado, 
preferencialmente, na rede regular de ensino. Já na Lei de diretrizes e 
Bases (LDB), de 1996 (BRASIL, 1996), está contida que a educação seja 
a mais adaptada, alvitrando a inclusão dos alunos com necessidades 
especiais na rede regular de ensino.

Atualmente, especialistas e professores não têm chegado em um 
consenso sobre a educação dos surdos. Muito se diverge sobre a escola 
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inclusiva, como sendo a ponte que leva a construção do conhecimento e 
consequente desenvolvimento e inserção do surdo na sociedade. Fala-
-se muito no processo de inclusão escolar e a capacitação do profissio-
nal da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na prática e interação qua-
litativa desses espaços educacionais inclusivos. (NASCIMENTO, 2009)

Quando presente no mundo acadêmico, de forma presencial, 
os surdos deverão ter um profissional de LIBRAS, a fim de auxiliá-los 
sistematicamente com o que está acontecendo em sala de aula. É o 
que lhes assegura o Decreto 5.626, (BRASIL, 2005) que trata em sua 
redação que as instituições federais de ensino em todos seus níveis, 
suas etapas e suas modalidades, deverá ter o tradutor e intérprete de 
LIBRAS em todas as salas inclusivas. 

Em contrapartida, a Educação a Distância (EAD) é uma modali-
dade de ensino que vem sendo bastante difundida, uma vez que per-
mite maior possibilidade de aprendizagem, cabendo ao próprio alu-
no administrar seus estudos com maior mobilidade, ou seja, o aluno 
faz seu planejamento estudantil de acordo com seu tempo disponível. 
Mesmo sendo uma nova modalidade, tem alcançado expressões cada 
vez maiores, mesmo entre as pessoas surdas. 

Diante desse contexto, esta pesquisa tem como objetivo discutir 
e refletir sobre como os espaços educacionais da educação a distância 
atendem às especificidades e estruturas linguísticas para a entrada do 
surdo no processo de formação, garantindo assim a sua permanência 
no processo educacional. Como parte desta investigação, em uma pri-
meira fase foram realizados estudos bibliográficos através de textos, 
artigos e demais materiais, buscando identificar as principais dificul-
dades enfrentadas pelos estudantes surdos no EAD, para assim no se-
gundo momento, poder identificar suas percepções acerca da educa-
ção inclusiva, como conhecimento e interesse no uso de ferramentas e 
recursos tecnológicos que possibilitem a aprendizagem e interação na 
sociedade, e ainda, a importância da LIBRAS nesse desenvolvimento.
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O SURDO E SUAS PECULIARIDADES 
Como afirma Nascimento e Rafa (2009), ser surdo significa ter 

ausência total ou parcial do sentido da audição. A deficiência auditiva 
ou surdez é considerada como a incapacidade total ou parcial de au-
dição. O aluno surdo quando é inserido no ambiente escolar, se coloca 
frente a desafios por ser considerado “especial”, ao apresentar carac-
terísticas que o difere dos demais alunos, tornando necessária e in-
dispensável à utilização de um método próprio criado exclusivamente 
para eles, afim de obter uma melhor aprendizagem.

Almeida (2000, p. 17) afirma que:

[...] a pessoa surda é constituída biologicamente como 

todos nós, e, desta forma, apresenta possibilidades de 

operar mentalmente sobre o mundo, observando, com-

parando e tirando conclusões, dentro de suas trocas 

sociais. Assim sua dificuldade não se deve a uma condi-

ção biológica, mas às circunstancias que lhe dificultam 

o desenvolvimento de recursos apropriados para agir 

sobre o mundo e de realizar trocas para a superação  

dessa dificuldade.

A língua específica ou idioma utilizado pelos surdos no Brasil é 
a Língua Brasileira de Sinais, que é o instrumento de comunicação e 
expressão a partir da Lei Federal 10.436, (BRASIL, 2002) e pelo Decre-
to 5. 626, (BRASIL, 2005), onde tem todos os elementos necessários 
às línguas orais, como a gramática, sintaxe, pragmática e semântica. 
A Língua Brasileira de Sinais é a língua natural dos surdos brasileiros, 
sendo o meio de comunicação e de aprendizagem do povo surdo

As línguas de sinais são conjuntos linguísticos que atra-
vessaram de geração em geração de pessoas surdas. São 
línguas que não se originaram das línguas orais, mas sur-
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giram de uma necessidade natural de comunicação en-
tre pessoas que não utilizam o canal auditivo-oral, mas o 
canal espaço-visual como modalidade linguística. (GOLD-
FELD, 2002 p. 47).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) no 
(9394/1996) estabelece que o ensino precisa ser ministrado por pro-
fessores especializados ou capacitados, que venham atuar com qual-
quer aluno com necessidade especial na sala de aula. O aluno tem o 
seu direito garantido de ter uma educação em uma sala dentro do en-
sino regular. Em contrapartida nem todos os professores estão capa-
citados para atender esse público.

HISTORICIDADE DA EDUCAÇÃO DE SURDOS
As primeiras referências aos surdos, são encontradas na época 

do povo hebreu, na Lei Hebraica. No Egito, as pessoas surdas eram 
adoradas como se fossem deuses, sendo temidas e respeitadas, uma 
vez que acreditavam que os surdos eram mediadores entre os deuses 
da época e os faraós. (OLIVEIRA, 2020)

Porém, na antiguidade, os surdos eram lançados ao mar ou jo-
gados de um penhasco. Na Grécia antiga eram considerados incapazes 
de raciocinar, de obedecer a ordens, sendo tratados como incompe-
tentes e muitos eram condenados à morte, quando não eram abando-
nados e isolados do convívio social, sem poderem usufruir de direitos 
legais, eram tidos como portadores de lesões cerebrais. A igreja cató-
lica acreditava que os surdos não possuíam uma alma eterna, pois eles 
não podiam falar os sacramentos. 

Desde o século XVI, foram várias as tentativas de educação das 
pessoas surdas. Muitas com o objetivo da fala, procurando elevar o 
surdo à condição de cidadão, outras se baseavam no aprendizado de 
pequenos ofícios e tarefas rotineiras. (ANTUNES, 2007)
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Em 360 d.C., Sócrates declarou que era possível e aceitável que 
os surdos se comunicassem com as mãos por meio de gestos, que em 
equivalência à fala, podiam sim serem aceitos para a salvação da alma. 
Porém somente em 700 d.C., John Eberle conseguiu ensinar um surdo 
a falar, sendo considerado a partir de então, o primeiro educador de 
surdos. (OLIVEIRA, 2020)

No Brasil, foi a partir do segundo império que a língua de sinais 
veio a ser difundida por Ernest Huet, que também sendo portador da 
surdez introduziu essa nova metodologia. Huet fundou o Imperial Ins-
tituto Nacional de Surdos-Mudos, por meio da Lei nº 839, de 26 de 
setembro de 1857, no Rio de Janeiro, com apoio do imperador D. Pedro 
II. Este Instituto cuidava das crianças surdas apenas do sexo mascu-
lino. Um século depois de sua fundação, através da Lei nº 3.198, de 6 
de julho, a instituição tornou-se o Instituto Nacional de Educação dos 
Surdos (INES), que inicialmente utilizava a língua dos sinais, mas que 
em 1911 passou a adotar o oralismo puro. O oralismo puro consiste 
na realidade na efetivação da comunicação por meio do entendimento 
dos movimentos normais dos lábios.

No século XX, até a década de 60, uma interpelação exclusiva-
mente oralista entre as escolas de surdos viram como insuficiente a 
eficácia destes métodos no desenvolvimento linguístico e cognitivo 
da pessoa surda. Nos anos 50, uma série de inovações veio em be-
nefício à surdez. Surgiram as primeiras escolas normais e jardins de 
infância para crianças surdas. Finalmente após esse período iniciou-
-se um movimento pelo resgate da língua de sinais, de forma bimodal 
(dois modos de linguagens), como uma fala de instrução, por meio da 
Comunicação Total, ou seja, quando se faz uso paralelos da língua de 
sinais e da língua oral.

Em 1970, os bebês surdos já eram tratados. Já em 1980, o INES 
intensificou as pesquisas sobre a Língua Brasileira de Sinais e a edu-
cação de surdos, iniciando a capacitação dos professores na área da 
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surdez. Nos anos 80 e 90 teve início um movimento que reivindicava 
dentro da comunidade surda, a primazia da língua de sinais na edu-
cação dos surdos, juntamente com o aprendizado da linguagem oral. 

Apenas na Idade Moderna, com a valorização do ser humano, 
ocorre as primeiras ações voltadas para as pessoas com deficiência, 
ainda como enfoque patológico. A Educação Especial tem, portanto, 
sua origem vinculada aos estudos médicos e terapêuticos especializa-
dos, numa sociedade em que a educação formal era privilégio de pou-
cos. Desde então, o ensino voltado para as pessoas com deficiência foi 
sendo lentamente ampliado, a reboque das oportunidades oferecidas 
a população em geral. (FONTES, 2007)

As questões relativas aos direitos das pessoas com defi-

ciências começam a integrar as lutas e as discussões, e 

observa-se uma tendência mundial com o objetivo de pro-

mover a inclusão social das pessoas com deficiência. Mes-

mo envolta por conflitos e incertezas, e longe do ideal de 

primazia, essas ações têm percorrido um caminho com o 

objetivo de viabilizar uma efetiva inclusão dessas pessoas.

Em concordância com esses avanços, o Brasil aprova a Lei nº 
10.436/02, que legitima LIBRAS “como meio legal de comunicação 
e expressão”. O Decreto nº 5.626/05 normatiza a Lei e, assegura ao 
Surdo o direito de receber instrução em sua primeira língua, garan-
tindo o direito à uma educação bilíngue, e prevê ações que devem ser 
realizadas pelas instituições de ensino para concretizar esses direitos 
(BRASIL, 2005). A legislação ainda assegura ao Surdo, o direito de re-
ceber instrução em sua língua materna e torna as instituições públicas 
responsáveis na concretização desses direitos.

Inaugura-se, com o novo milênio, a era da diversidade na qual 
não cabe mais discriminar e excluir, pois o reconhecimento e a inclu-
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são de pessoas deficientes representam um avanço significativo para 
a instauração de uma sociedade plenamente democrática. (SIQUEI-
RA, 2010)

A abertura da sociedade para os princípios da Inclusão, as re-
lações vão adquirindo uma nova configuração, dando as pessoas com 
deficiência o direito de conquistarem cada vez mais espaços signi-
ficativos na vida cotidiana. Isso inclui a conquista da internet e dos 
espaços virtuais de aprendizagem hoje comumente conhecida como 
Educação a Distância (EAD).

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A INCLUSÃO DE PESSOAS SURDAS
A EAD surge como uma ferramenta capaz de disseminar ideias 

e informações, baseando-se na compreensão de uma modalidade de 
educação convencional, que responde com eficiência, e qualidade os 
objetivos de educação universal e, como meio adequado para a atua-
lização do conhecimento gerado na ciência e na cultura humana de 
forma cada vez mais significativa.

O objetivo da EAD é cumprir o papel de educar, minimizando as 
dificuldades impostas pelas distâncias, de uma forma mais facilitada 
para o aluno e disseminando o ensino de uma forma ampla para to-
dos. Segundo Bortoleto; Rodrigues e Palacin (2002/2003), a inclusão 
do surdo na escola deve garantir sua permanência no sistema educa-
cional regular com igualdade de oportunidades, assim como, ensino 
de qualidade. 

Já Rechego e Maristela (2002) apontam que quando se propõe a 
educação de surdos no ensino regular, surgem vários questionamen-
tos, e colocam em dúvida se essa experiência é capaz de incluí-los no 
contexto sem mudar a representação dos ouvintes, ou se é mais uma 
vivência que, mascarada mente, associa-se à exclusão. Esse processo 
é definido por Scliar (1998) como inclusão excludente, ou seja, uma 
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forma a partir da qual parece que grupos de surdos são considerados 
dentro de um sistema plural, democrático, no entanto, dentro do con-
texto escolar a exclusão não deixa de ser praticada.

A Lei nº 10.098 de 2000, prevê que o Poder Público deve tomar 
providências no sentido de eliminar as barreiras de comunicação, 
para garantir aos surdos o acesso à informação, à educação, incluindo 
a formação de intérpretes de língua de sinais.

Porém, atualmente, observa-se que, apesar das leis acima men-
cionadas, grande parte dos professores e das escolas não estão prepa-
rados para receber alunos surdos. Souza e Góes (1999) elucidam que o 
processo de inclusão do aluno surdo tem sido acompanhado por pro-
fissionais da educação, muitas vezes professores que não dominam a 
língua de sinais do surdo, sendo essa a razão na qual os professores 
são considerados como inaptos para atuar nessa área. 

Uma vez que a escola deve adequar-se ao aluno e não o contrário 
(o aluno adequar-se à escola) a individualidade de cada aluno deve ser 
respeitada. O desenvolvimento das tecnologias virtuais possibilita o 
contato entre tempo real e localidades com grande número de pessoas 
espalhadas pelo mundo. Essas “novas salas de aula” apresentam ca-
racterísticas particulares que possibilitam maior contato virtual com 
um amplo número de colegas com os quais se pode trocar experiên-
cias e ideias em quantidade superiores com relação à modalidade pre-
sencial, o que permite o acesso a um quadro bastante expressivo de 
professores e instrutores (BRASIL, 2005).

Nessa vertente, a EAD se coloca como desafio, partindo do pres-
suposto que o ambiente virtual não está sendo adaptado às necessi-
dades do surdo, “pois as suas aulas são ministradas de forma oral e, 
consequentemente, os conteúdos trabalhados na sala nem sempre são 
acessíveis para esses alunos”. Faz-se necessário uma abordagem dife-
renciada a esses alunos, como, tal como, na elaboração ou preparação 
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dos planos de aulas com conteúdo pedagógicos específicos para a área.

A partir disso, fica evidenciado, a necessidade da inclusão do 
aluno surdo no sistema educacional, e a necessidade da abordagem 
diferenciada intérprete no ambiente da sala de aula, seja na modali-
dade presencial ou EAD e também a importância de uma adequação 
curricular, com material didático e metodológico devidamente elabo-
rado. Isso tornaria viável o acesso dos surdos a uma educação mais 
adequada e também a sua permanência nos cursos (BRUNO, 2008).

Em um curso de EAD, é preciso ressaltar a importância da me-
diação pedagógica adequada, reconhecendo as necessidades e as ca-
racterísticas próprias de cada aluno. Ou seja, um professor que não 
domina LIBRAS e as necessidades que permeiam a aprendizagem de 
um aluno surdo poderá ter dificuldade para interagir e, possivelmente, 
não favorecerá a construção do conhecimento de forma significativa.

Tem-se percebido que a EAD não apenas amplia oportunidades 
para indivíduos e grupos sociais restritivos pelo espaço ou pela agen-
da social, isto é, pelos seus ritmos de vida e trabalho. Ela potencializa o 
poder da educação, em geral, como fator de desenvolvimento.

Verifica-se que, mesmo com as iniciativas de adaptação ao 
processo de inclusão do surdo nos cursos de formação, e com estu-
do das revisões bibliográficas, os relatos ainda são insuficientes para 
a implantação dessa prática pedagógica e, por isso, faz-se necessário 
maiores esforços para, de fato, ter uma inclusão de qualidade para os 
alunos surdos, também em espaços virtuais de aprendizagem.

METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo de Revisão de Literatura Narrativa. Para 

o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas 
seguintes bases de dados: Scielo, PubMed. Foram utilizados, para bus-
ca dos artigos, os seguintes descritores e suas combinações sem língua 
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inglesa: “Educação a Distância” AND “LIBRAS” AND “deficiência au-
ditiva” OR “surdo”. O período estabelecido para seleção dos artigos foi 
do ano de 2015 ao ano de 2020.

Os artigos selecionados para este estudo foram em português. 
Farão parte da pesquisa, artigos publicados entre 2015 e 2020 com a 
correta relevância para os temas abordados na pesquisa. Os critérios 
de exclusão serão artigos duplicados e vazamentos de tópicos.

RESULTADO
Os estudos foram triados por meio da leitura e análise dos títu-

los e resumos de todos os artigos identificados em cada base de dados, 
guiados pelos critérios de inclusão e exclusão adotados. Na fase de 
identificação, após a definição dos artigos a serem incluídos em cada 
base de dados, foram excluídos os artigos duplicados. 

Para melhor esclarecer o leitor, preparamos uma tabela na qual 
os achados são apresentados e descritos de acordo com os respectivos 
títulos de estudos e autores, ano de publicação, periódico de publica-
ção e principais considerações (Tabela 1).
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Tabela 1: Descrição dos artigos selecionados com as variáveis: Título do 
estudo, autores, ano de publicação, periódico e principais considerações.

Título Autor
Ano de  

Publicação
Periódico Principais Considerações

O Uso Dos 
Recursos 

Tecnológi-
cos No En-
sino Bilín-
gue Para 

Acadêmicos 
Surdos

Kelly 
Priscilla 
Lóddo 
Cezar1

Katherine 
Fischer2

2020 Ideação

Os resultados confirma-
ram a hipótese inicial da 
pesquisa e a da literatura 
especializada em que os 

surdos se identificam com 
o uso de plataformas, a 

definem como interessan-
te e motivadora, porém o 
docente deve ter domínio 
para estimular as apren-
dizagens e as linguagens 

para não se tornar um 
depósito de atividades.

Acessibili-
dade para 
estudantes 
surdos na 
educação 
à distân-
cia: uma 
proposta 

de recurso 
digital

Nayanna 
Sousa de 

OLIVEIRA1

Taciana 
Pontual 

FALCÃO2

2020
Educação 

em Re-
vista

O protótipo foi avaliado 
como fácil de usar e muito 

útil, fortalecendo o seu 
potencial como ferramen-
ta de inclusão. Entretanto, 

os estudantes surdos 
alertaram para as limita-
ções técnicas da tradução 
automática, em compa-

ração com os intérpretes 
humanos.

Ao analisar o tipo de publicação, verificou-se que todos os arti-
gos foram publicados em ANAB de eventos. Os artigos foram publica-
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dos nas mesma revista foram: Congresso Internacional de Educação 
e Tecnologias (2 artigos - TECNOLOGIA ASSISTIVA COMO FATOR 
DE ACESSIBILIDADE NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 
DE SURDOS / RECURSOS TECNOLÓGICOS NAS INTERAÇÕES CO-
TIDIANAS DE ADULTOS SURDOS); Educação em Revista (1 artigo - 
Acessibilidade para estudantes surdos na educação à distância: uma 
proposta de recurso digital); Ideação (1 artigo - O USO DOS RECUR-
SOS TECNOLÓGICOS NO ENSINO BILÍNGUE PARA ACADÊMICOS 
SURDOS). Analisando os periódicos de publicação, foi constatado que 
na revista: Congresso Internacional de Educação e Tecnologias que 
apresentou maior número de publicações (2 artigos). O artigo mais 
antigo selecionado foi publicado no ano de 2018, e o mais recente foi 
publicado no ano de 2020.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A EAD é uma opção de acesso dos surdos a cursos e lhes é asse-

gurado por meio da legislação o direito de receber instrução em sua 
primeira língua e de ter acesso a todos ambientes educacionais, inclu-
sive virtuais.

Entretanto, apesar de positivas, as experiências inclusivas em 
EAD são pontuais e precisam de mais ações para sua universalização 
efetiva. Isso se deve à presença de dificuldades que são encontradas 
principalmente com a falta de adaptação das instituições de ensino, 
sobretudo no que se refere ao uso de acessibilidade linguística dos 
surdos presentes nos ambientes virtuais podendo assim efetivar a in-
clusão desse aluno.

Uns dos principais problemas nos cursos EAD para as pessoas 
surdas é a forma como estão sendo apresentados os seus conteúdos. 
Isso acontece porque a comunicação oral continua sendo um dos maio-
res propagadores do conhecimento em sala de aula. Com a expansão 
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da Internet e a sua popularização no processo de ensino e aprendi-
zagem, podemos utilizar recursos tecnológicos, tais como associação 
multissensorial, interação homem-máquina, vídeos em LIBRAS e ex-
perimentação na solução de problemas de ensino as pessoas, visando 
à maior compreensão da informação que efetiva o seu aprendizado.

A pesquisa realizada teve incialmente caráter exploratório, ten-
do como objetivo levantar e identificar as dificuldades da implantação 
do ensino EAD e inclusão dos alunos surdos nos cursos de formação. 

Considerando que o ensino na modalidade EAD tem relevante 
avanço e no qual a LDB das prioridades a inclusão educacional como 
meio de inclusão social, através de uma formação global do ser hu-
mano, é possível verificar que em um breve espaço de tempo haverá 
uma significativa demanda de alunos surdos em cursos/disciplinas na 
modalidade a distância na educação superior. O que preconiza que os 
estudiosos da área requeiram maior mobilidade para que a inclusão 
seja de qualidade para os alunos surdos, e a aprendizagem seja uma 
consequência do processo ensino/aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DA LIBRAS NO  
CURSO DE MEDICINA 

Jasminy Resende, Julia Orlando, Maria Eduarda Castro, 
Gabriela Nahas e Amanda Cabral 

INTRODUÇÃO
De acordo com uma pesquisa feita, no Brasil, pelo Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 24% da população brasilei-
ra tem algum tipo de deficiência, sendo parte de um grupo conhecido 
como vulneráveis. A surdez está entre as deficiências mais prevalen-
tes, e no contexto do atendimento médico a dificuldade em atender in-
tegralmente o paciente surdo constitui um problema de saúde pública 
relevante, mas pouco abordado. 

Perante os desafios de comunicação enfrentados pelos surdos 
na área da saúde, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) está contida 
na Lei Federal n° /10.436/2002, regulamentada pelo Decreto n° 5.626, 
de 22 de dezembro de 2005. Por abranger a população brasileira inte-
gralmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) deve estar apto a atender 
a comunidade deficiente com a mesma qualidade do serviço prestado 
a uma pessoa que não necessita de atenção diferenciada. Apesar de 
existirem barreiras que dificultam a interação entre surdos e ouvin-
tes, há́ também avanços educacionais, linguísticos, tecnológicos e até 
comportamentais que permitem, atualmente, uma melhor integração 
deste grupo à sociedade. Devido à sua importância para o país, foi 
sancionado o decreto 5.626 de 2005, que determina a obrigatorieda-
de do ensino da LIBRAS nos cursos de formação para o exercício do 
magistério ou licenciatura e aos demais cursos de educação superior 
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e profissional. O decreto afirma que a disciplina também deverá ser 
ofertada de forma eletiva. Nesta linha de ação, o Ministério da Saúde 
elaborou em 2006 o manual intitulado “A Pessoa com Deficiência e o 
Sistema Único de Saúde”, destinado aos médicos, enfermeiros e outros 
profissionais das equipes de saúde, no qual propõe a inclusão social 
das pessoas com deficiência como meta mais abrangente. 

Contudo, mesmo havendo medidas e propostas que tentam me-
lhorar a inclusão dessas pessoas com deficiência auditiva nos contextos 
sociais brasileiros, ainda se vê muito despreparo com tais indivíduos, 
principalmente na área médica, acarretando mazelas e descuido dessa 
população. Em um estudo sobre os desafios da prática do acolhimento 
de surdos na atenção primária em um Centro de Saúde do Rio de Janei-
ro, durante as entrevistas, ficou evidente que os profissionais de saúde 
sentem-se desconfortáveis ao atender pessoas surdas. Eles, por sua vez, 
referiram o sentimento de ansiedade e de angústia como fatores presen-
tes durante os atendimentos e alegaram que esses sentimentos surgem 
porque se sentem despreparados para um atendimento não comum. 

Dessa forma, a remoção de barreiras de comunicação no am-
biente clínico é um primeiro passo crítico para encorajar pacientes 
surdos e com deficiência auditiva a usar plenamente os cuidados de 
saúde disponíveis. Uma comunicação mais clara no contexto clínico 
traduz-se num sistema de saúde mais acessível para este grupo e re-
lações mais fortes entre o paciente e o provedor. No âmbito da Medi-
cina, embora não haja a obrigatoriedade da oferta desta dis- ciplina, 
parte-se do pressuposto de que uma comunicação adequada às neces-
sidades do paciente é fundamental para o desenvolvimento da relação 
médico-paciente, principalmente no diagnóstico de doenças. Nesse 
sentido, problematizar a inserção da disciplina de LIBRAS nos proje-
tos pedagógicos dos cursos de Medicina na realidade permitiu identi-
ficar os limites de uma formação tradicional que não dialoga com os 
princípios da integralidade e da humanização. 
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Assim, o objetivo deste texto é evidenciar a importância da dis-
ciplina de LIBRAS na formação dos estudantes de medicina, de for-
ma tal que proporcione uma efetiva comuni- cação com os pacientes 
surdos no sentido de uma assistência integral, alertando-os para o 
respeito à diversidade humana, à privacidade, à inclusão social e ao 
princípio da equidade. 

No contexto em que muito se discute acessibilidade, torna-se 
importante difundir conhecimentos sobre a LIBRAS entre discentes 
de cursos de saúde, para contribuir na formação de profissionais ha-
bilitados a compreender e a auxiliar as necessidades das pessoas que 
a utilizam como sua primeira língua. Para tanto, investigar-se-á a am-
pliação do conhecimento sobre a necessidade do acesso de pessoas 
com deficiência auditiva aos serviços de saúde por intermédio de pro-
fissionais capazes de estabelecer comunicação e compreender a ne-
cessidade desses pacientes.

DESENVOLVIMENTO
Este trabalho está sendo realizado pelas alunas do curso de me-

dicina do segundo período da faculdade IMEPAC Itumbiara. Desse 
modo, a construção desse artigo deu pela análise e observação textos, 
artigos publicados pelo método quantitativo e qualitativo. Tratou-se 
de um estudo observacional do tipo transversal e descritivo, basea-
do num questionário e com sete questões fechadas, que levantaram 
informações como idade, especialidade médica, se o médico já havia 
atendido um paciente surdo, se o paciente estava acompanhado, sen-
timento frente à consulta (ocorrido ou prospectivo), se o médico tem 
conhecimento de LIBRAS e se vê o conhecimento de LIBRAS como im-
portante para sua prática médica. 
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Tabela 1 – especialidades dos médicos entrevistados.

Especialidades Frequência (n) Percentual (%)

Clinica medica 14 13,9

Curgia geral 14 13,9

Pediatria 12 11,9

Ortopedia 11 10,9

Ginecologia 9 8,9

Dematologia 5 5

outras 5 5

Oftalmologia 4 4

Neurologia 3 3

Psiquiatria 3 3

Urologia 3 3

Anestesiologia 2 2

cardiologia 2 2

Endocrilonogia 2 2

Portanto, O estudo foi restrito ao Distrito Federal e ocorreu em 
instituições de saúde pública, como Unidades Básicas de Saúde e hos-
pitais. Como critério de inclusão, o respondente precisaria ser médi-
co de qualquer especialidade que realizasse atendimentos no Sistema 
Único de Saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A acessibilidade do surdo e mudo ainda é uma barreira na so-

ciedade atual,, isso pois “romper essa barreira de comunicação seja 
pela falta de intérpretes, seja pelo despreparo dos profissionais, pro-
porciona uma assistência mais individualizada, eficaz e com maior 
qualidade, garantindo maior segurança e confiança do paciente fren-
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te ao seu diagnóstico e tratamento, além de promover equidade no 
acolhimento, evitando situações constrangedoras e preconceituosas” 
(LEAL; MOURA, 2019). 

Baseado em uma pesquisa documental nos Projetos Pedagogi-
cos dos cursos de medicina existentes em Alagoas, foi possível con-
cluir que, de 4 instituições provedoras de curso de Medicina, 2 públi-
cas e 2 privadas, somente uma privada, embora a disciplina de LIBRAS 
seja optativa, a escolheu continuamente em todas as turmas, deixando 
claro que a não obrigatoriedade dessa matéria no curso de Medicina 
atrapalha o rompimento de uma barreira de comunicação e acessibili-
dade da comunidade surda. 

Baseando em outra pesquisa com 101 alunos do 12o período de 
medicina da UFMG, foi possível observar que a maioria dos alunos 
prestes a formar não sabem LIBRAS ou possuem qualquer habilidade. 
53,46% responderam que, ao se deparar com um atendimento a uma 
pessoa surda, fariam mímica ou desenharia, e 6,93% responderam que 
utilizariam a Língua Brasileira de Sinais para se comunicar com o pa-
ciente, mostrando que essas pessoas são minoria.

Ao entrevistar 101 médicos de 24 especialidades diferentes foi 
constatado que somente um possui o conhecimento de LIBRAS, po-
rém 76.2% consideraram o conhecimento da mesma importante para 
sua prática médica, mostrando que, apesar da consciência que muitos 
profissionais têm da essencialidade da Língua de Sinais, poucos real-
mente se dispõem a adquirir o conhecimento, mesmo que básico.

De acordo com uma pesquisa envolvendo 141 acadêmicos dos 
cursos de Enfermagem e Medicina de uma Instituição de Ensino Supe-
rior privada com metodologia ativa e com idade entre 18 e 37 anos mos-
trou que 89% da amostra não teve nenhum contato com a LIBRAS. Em 
relação ao conhecimento sobre a disciplina, 50% participantes respon-
deram que sabem muito, levando em consideração que 71% possuem 
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renda mensal de mais de 5 salários mínimos, deixando claro a relação 
direta entre condição sócio-econômica e o conhecimento de LIBRAS. 

Levando em conta a entrevista de 56 acadêmicos dos terceiro 
e quarto anos de medicina da UFPA (universidade federal do Pará), 
participantes do curso de LIBRAS, apenas 2 deles estudaram LIBRAS 
antes, mostrando a importância da opção dessa disciplina no curso 
superior de Medicina, visto que se não fosse por ela, poucos profis-
sionais despertariam um interesse pela mesma, dificultando cada vez 
mais a inclusão dos deficientes auditivos no processo de atendimento 
médico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A comunicação sempre foi algo presente na vida dos seres hu-

manos, mas nem sempre pessoas que possuíam algum tipo de defi-
ciência tinham um lugar na atividade. Principalmente em cursos coo 
medicina, a inclusão do ensino da LIBRAS é essencial para incluir ao 
sistema de saúde, pessoas com suas necessidades 
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De acordo com a análise de dados, notou-se que não há intera-
ção sem comunicação e ambas são fundamentais para cuidado, sendo 
habilidades necessárias de serem desenvolvidas para que a assistên-
cia se efetive de forma integral e humanizada, possibilitando a comu-
nicação do paciente com o profissional, sem intervenção de terceiros 
proporcionar ao paciente a efetivação do direito constituinte do arti-
go 82 do código de ética dos profissionais de enfermagem e do artigo 
73 do código de ética medica, o qual apresenta disposição do mesmo 
sentido. Desse modo, são necessários o seu incentivo e sua obrigato-
riedade nos cursos de graduação em saúde, bem como a capacitação 
dos profissionais atuantes nos serviços de saúde, todos respaldados 
nos princípios da humanização, a fim de obter qualidade, confiança 
e segurança no diagnóstico e no tratamento mediados por uma visão 
biopsicossocial do paciente. 

O conhecimento de LIBRAS é importante para gerar uma assis-
tência à saúde humanizada, centrada com paciente com deficiência 
auditiva. Atender a demanda dos pacientes de forma plena é dever de 
todos os profissionais que lutam para uma sociedade inclusiva. Por-
tanto, é necessário evidenciar a importância da disciplina de LIBRAS 
na formação dos estudantes de medicina, de forma tal que proporcio-
ne uma efetiva comunicação com os pacientes surdos no sentido de 
uma assistência integral, alertando-os para o respeito a diversidade 
humana, a privacidade, a inclusão social e ao princípio da equidade.
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A PERTINÊNCIA DA LIBRAS NO CURSO 
SUPERIOR DE ENFERMAGEM

Eduarda Guimarães, Helena Fernandes, Nathália Eufrásio, 
Rafaela Fontana, Thamara Pirett

INTRODUÇÃO

Na antiguidade, para os gregos e romanos o surdo não era 

considerado humano, não tinha direito a testamentos e 

nem mesmo a frequentar os mesmos lugares que os ou-

vintes. Na Idade Média, a Igreja Católica considerava que 

o homem fora criado à imagem e semelhança de Deus, 

sendo assim quem não se enquadra neste padrão era dis-

criminado e não reconhecido como humano. Na socieda-

de feudal da época, os nobres casavam-se entre si para 

não dividir suas heranças com outras famílias e tais uniões 

geram muitos surdos. Os surdos não se confessaram, nem 

falavam dos sacramentos, portanto, suas almas eram con-

sideradas mortais para a Igreja. Então, ocorreu a primeira 

tentativa de educá-los (HONORA; FRIZANCO, 2009).

Os monges que haviam feito o voto de silêncio e viviam 

em clausura, criaram uma linguagem gestual para que 

não ficassem incomunicáveis. Eles foram convidados 

para serem preceptores dos surdos pela Igreja Católica. 

Os nobres começaram a educar os descendentes surdos 
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de suas famílias, pois os primogênitos surdos só teriam 

direito a herança se aprendessem a falar (HONORA; FRI-

ZANCO, 2009).

Em 1880, houve o II Congresso Mundial de Surdos-Mu-

dos, em Milão, e foi decidido que o melhor método para 

educar uma pessoa surda seria o oral puro, excluindo 

assim o uso da língua de sinais na educação dos surdos. 

Foi a partir de 1970, que o uso de sinais voltou a ser acei-

to como manifestação linguística, com a nova metodolo-

gia de Comunicação Total, que defendia a utilização da 

linguagem oral e sinalizada concomitantemente. O mé-

todo mais usado atualmente nas escolas que trabalham 

com alunos surdos é o Bilinguismo, que utiliza a Língua 

Brasileira de Sinais como língua materna e a Língua Por-

tuguesa Escrita como a segunda língua. (HONORA; FRI-

ZANCO, 2009).

Hodiernamente, apesar de uma grande evolução no ponto de 
vista social, é inegável que a comunidade surda necessita de maior 
acesso aos direitos sociais fundamentais, tal como a saúde de qualida-
de. Dessa forma, o objetivo geral desta revisão bibliográfica visa real-
çar a importância do estudo de LIBRAS na formação do profissional 
de enfermagem, tendo em vista que futuros profissionais devem estar 
aptos a atender de mesma urgência, forma e aptidão todos os seus pa-
cientes, sobretudo os surdos.

Sob o contexto da Metodologia, a pesquisa iniciou-se para um 
trabalho desenvolvido na faculdade IMEPAC, em virtude da neces-
sidade de uma visão mais ampla a respeito da disciplina de LIBRAS. 
Tem-se o objetivo de realizar o levantamento do referencial teórico 
acerca dos estudos sobre o conhecimento da importância da disci-
plina de LIBRAS no curso de enfermagem. Desta forma, Prodanov e 
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Freitas (2013, p. 131) salientam que por meio da revisão bibliográfica 
“analisamos as mais recentes obras científicas disponíveis que tratem 
do assunto ou que deem embasamento teórico e metodológico para o 
desenvolvimento do projeto de pesquisa”.

Para maior relevância, é necessário buscar artigos em bancos 
de dados confiáveis, atentando-se para uma boa escolha. Dessa for-
ma, seguir as etapas de uma maneira cuidadosa é o primeiro pas-
so para a construção do artigo. Tem-se a necessidade de criar uma 
questão norteadora do estudo, um método de busca, extração de da-
dos e síntese.

Os critérios abordados neste trabalho foram: artigos, publica-
dos nos últimos sete anos, com textos completos e gratuitos, dispo-
níveis eletronicamente, que tratassem sobre o tema em questão, dis-
poníveis no idioma português e em revistas publicadas também nos 
últimos sete anos. A busca foi feita em Março de 2022. Dessa maneira, 
os artigos que não se enquadraram nos critérios foram excluídos.

Nesse sentido, foi utilizada a base de dados BVS (Biblioteca Vir-
tual de Saúde) específica da área da saúde. Para tal pesquisa foram 
selecionados os seguintes descritores: Comunicação; Pessoas com de-
ficiência auditiva; Surdez; Percepção auditiva; Linguagem de Sinais, 
para nortear as buscas. Foram encontrados os autores citados na Ta-
bela 1: Apresentação dos dados que nos auxiliam no direcionamento e 
reflexão da temática abordada.

Ademais, a qualidade das publicações também foi levada em 
consideração, priorizando a autenticidade dos estudos, bem como 
suas contribuições ao campo da disciplina de LIBRAS na formação do 
profissional de Enfermagem.
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Tabela 1: Apresentação dos dados.

Títulos Autores
Revista ou base 

de dados
Ano

Metodologia do trabalho 
científico: métodos e técni-
cas da pesquisa e do traba-

lho acadêmico

Cleber Cristiano 
Prodanov, Ernani 
Cesar de Freitas

Livro impresso 2013

Conhecimento de graduan-
dos em enfermagem sobre 
a língua brasileira de sinais 

(LIBRAS)

Maria Aparecida 
Mendes da Silva

Google acadê-
mico

2016

A Língua brasileira de sinais 
(LIBRAS) na formação dos 

enfermeiros

Eliane Rodrigues 
Ramos

Google acadê-
mico

2019

A Língua Brasileira de Sinais 
como disciplina obrigatória 
na graduação de enferma-
gem: opinião dos discentes 

Reinaldo dos 
Santos Moura

Revista de Enfer-
magem e Aten-

ção à Saúde
2019

Enfermagem e os cuidados 
com pacientes surdos no 

âmbito hospitalar

Raiane Pereira 
Silva Cunha, 

Mayara Cândida 
Pereira, Maria Liz 

Cunha Oliveira

Revista de Divul-
gação Científica 

Sena Aires
2019

Dia Internacional da Lingua-
gem de Sinais procura pro-

mover a inclusão de pessoas 
surdas

Karina Freitas
Assembleia Le-

gislativa do Esta-
do de São Paulo

2021

Fonte: as autoras
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DESENVOLVIMENTO
A comunicação é ato essencial para o progresso da vida em so-

ciedade. No entanto, aqueles que se distinguem da maioria com re-
lação ao hábito de se comunicar são vítimas de uma marginalização 
social, sendo estes encapsulados dentro da ótica de viés patológico, 
muitas vezes, considerados incapazes. Essa é uma realidade perten-
cente à comunidade surda e a deficientes auditivos que não se sentem 
pertencentes ao grupo.

O desenvolvimento deste estudo visa adquirir conhecimento so-
bre a importância da disciplina de LIBRAS no curso de enfermagem, 
tendo em vista a necessidade e o direito de indivíduos surdos terem o 
suporte de saúde oferecido igualmente a maioria ouvinte.

A deficiência auditiva se caracteriza pelas seguintes mo-

dalidades: perda parcial ou total da capacidade de ouvir 

e pode se manifestar em diferentes graus (leve, mode-

rado, severo e profundo). A deficiência na estrutura dos 

sistemas de saúde pode contribuir para falhas que com-

prometem a comunicação entre profissionais e surdos e 

consequentemente, a qualidade da assistência prestada 

(CASTRO; PAIVA; CÉSAR, 2012).

A partir disso, conclui-se que apesar de uma certa porcentagem 
não concordar que o aproveitamento do estudo na faculdade seja de 
excelência, o instrumento LIBRAS, ao ser ofertado quanto disciplina 
no curso de graduação em Enfermagem, obteve impacto positivo na 
perspectiva dos graduandos. De acordo com dados do censo demográ-
fico brasileiro, 5% da população brasileira é surda, totalizando cerca 
de 10.000.000 de pessoas e dentre essas, uma grande parcela utiliza a 
LIBRAS para se comunicarem (IBGE, 2010).

A Constituição Federal (CF) de 1988 garante que deficientes 
auditivos têm seus direitos à saúde assegurados pela Lei Orgânica 
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de Saúde (Lei 8080/90), que juntamente com a Política Nacional de 
Saúde da Pessoa com Deficiência, instituída em 5 de junho de 2002, 
que tem como principal objetivo, propiciar atenção integral à saúde da 
pessoa com deficiência, promoção e qualidade de vida (QV), preven-
ção de deficiências, atenção integral à saúde, melhoria dos mecanis-
mos de informação, capacitação de recursos humanos e a organização 
e funcionamento dos serviços.

Apesar de todos os direitos serem garantidos por lei, a língua 
de sinais brasileira é pouco conhecida, tanto pela população ouvinte, 
como pela comunidade surda, havendo a necessidade da equipe de 
saúde se aproximar desta forma de comunicação, a fim de que pacien-
tes com deficiência auditiva tenham acesso à consultas e prestação 
de serviço de saúde de qualidade. Neste sentido, convém uma sucinta 
análise acerca do conhecimento geral sobre a LIBRAS e sua necessida-
de entre discentes do curso de enfermagem.

A Universidade Federal do Triângulo Mineiro desenvolveu, em 
2019, um estudo de abordagem quantitativo-descritiva e transversal 
com estudantes de enfermagem acerca da obrigatoriedade da discipli-
na de LIBRAS na grade curricular do curso de enfermagem e a opinião 
dos discentes quanto a este levantamento. Dos resultados obtidos, te-
ve-se que dos 119 alunos entrevistados, 76% não conheciam a LIBRAS 
antes de entrar na faculdade, 99% acham a disciplina relevante, 87% 
afirmam que as aulas não são proveitosas, 67% visam especialização 
em LIBRAS no futuro e 94% solicitam estágio com surdos.

Em outra ocasião, foi possível analisar o mesmo viés de estudo 
aplicado dentro da Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS, na qual 
a disciplina de LIBRAS dentro do curso de enfermagem é obrigató-
ria. O estudo foi realizado em agosto de 2018 e foram entrevistados 15 
estudantes de enfermagem, tendo como objetivo a opinião dos mes-
mos com relação ao curso da língua brasileira de sinais incrementada 
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a grade curricular da faculdade. O processo de análise foi qualitativo, 
baseando-se em um questionário possuindo 14 questões abertas e fe-
chadas, com objetivo de conhecimentos gerais sobre a LIBRAS.

A respeito da interação dos graduandos entrevistados em rela-
ção à comunicação com os deficientes auditivos (DAs), foi evidenciada 
que esta se processaria de forma reduzida. Diante disso, se torna im-
prescindível, cada vez mais, a busca por aprimoramento em qualida-
de de atendimento desses futuros profissionais da saúde, objetivando 
proporcionar mecanismo eficientes que permitam o atendimento às 
necessidades dessas pessoas, fazendo com que elas sejam acolhidas, 
respeitando as suas necessidades e singularidades, além de promover 
um atendimento mais humanizado.

Já sobre a importância da disciplina na grade curricular, obteve-
-se que a maioria das respostas dadas pelos estudantes entrevistados, 
baseou-se na compreensão de que a LIBRAS é necessária para melho-
rar a assistência e comunicação com o paciente D.A, promovendo des-
ta forma, a inclusão social.

Em uma outra aplicação de pesquisa acerca do tema referido, o 
Centro Universitário de Brasília (UNICEUB) levantou-se em 2015, um 
estudo de análise do conhecimento de graduandos em enfermagem so-
bre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), haja visto que por estudos já 
existentes é perceptível a insatisfação de D.A com atendimento de saú-
de em função da falta de profissionais habilitados à Língua de Sinais. 
Foi-se aplicado um questionário para 67 alunos do curso de enferma-
gem, os resultados obtidos tiveram um maior percentual de mulheres 
(característica do curso), com idades entre 18-21 anos, solteiras e cur-
sando o primeiro período. Nesse grupo (94%) sabem o que é LIBRAS, 
mas não saberiam se comunicar com os deficientes auditivos (90%), 
tendo interesse em aprender LIBRAS (92%). Observa- se, assim como 
nos outros estudos levantados dentro desta revisão, que os estudan-
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tes percebem a importância da disciplina para a atividade profissional, 
ressaltam que o profissional atualmente não está preparado para aten-
der esses pacientes, dando ainda mais relevância para a inclusão dessa 
maneira como obrigatória nas grades curriculares dos cursos.

A necessidade da inclusão da disciplina de Língua de Sinais é 
uma espécie de consenso entre estudantes da área da saúde, os quais 
compreendem a importância e legalidade de oferecimento de atenção 
à saúde aos deficientes auditivos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Tendo em vista os estudos analisados, faz- se indubitável res-

saltar a relevância da disciplina de LIBRAS no curso de enfermagem, 
indispensável na graduação. Porém, quanto ao aproveitamento de en-
sino são em grande maioria, insatisfatórios.

De acordo com dados do censo demográfico brasileiro, 

5% da população brasileira é surda, totalizando cerca de 

10.000.000 de pessoas e dentre essas, uma grande parce-

la utiliza a LIBRAS para se comunicarem (IBGE, 2010).

O estudo feito na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 
notou-se que dos 119 alunos entrevistados 76% não conheciam a LI-
BRAS antes de ingressar na faculdade, 99% acharam a disciplina de 
extrema importância, 87% afirmam que as aulas não são proveitosas, 
o que sugere uma má qualidade de ensino da disciplina, 67% visam 
especialização em LIBRAS no futuro e 94% solicitam estágio com 
surdos. Com isso, conclui-se que apesar de uma certa porcentagem 
não concordar que o aproveitamento do estudo na faculdade seja de 
excelência, o instrumento LIBRAS, ao ser ofertado quanto disciplina 
no curso de graduação em Enfermagem, obteve impacto positivo na 
perspectiva dos graduandos.
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Na Faculdade Pernambucana de Saúde, foi realizado um estudo 
qualitativo tendo como objetivo a opinião dos mesmos com relação 
ao curso da língua brasileira de sinais incrementada a grade curricu-
lar do curso no qual os resultados apresentados foram: os graduandos 
entrevistados interagiam de forma reduzida com os pacientes D.A , 
com isso se torna imprescindível, cada vez mais, a busca por aprimo-
ramento na qualidade de atendimento desses futuros profissionais da 
saúde, objetivando proporcionar mecanismos eficientes que permi-
tam o atendimento às necessidades dessas pessoas.

Já quanto a importância da disciplina na grade curricular, ob-
teve-se que a maioria das respostas dadas pelos estudantes entrevis-
tados, baseou-se na compreensão de que a LIBRAS é de suma neces-
sidade para a melhor assistência e comunicação com o paciente D.A, 
promovendo desta forma, a inclusão social.

O Centro Universitário de Brasília (UNICEUB) levantou, em 2015, 
um estudo de análise do conhecimento de graduandos em enfermagem 
sobre a Língua Brasileira de Sinais, os resultados obtidos tiveram um 
maior percentual de mulheres (característica do curso), com idades 
entre 18-21 anos, solteiras e cursando o primeiro período. Nesse grupo 
(94%) sabem o que é LIBRAS, mas não saberiam se comunicar com os 
deficientes auditivos (90%), tendo interesse em aprender a língua (92%).

Contudo, levando em consideração todos os trabalhos anali-
sados e demais outros disponíveis nas plataformas de pesquisa, con-
clui-se que os estudantes de enfermagem, reconhecem a importância 
e necessidade do ensino de LIBRAS, nas universidades. Entretanto, 
nota-se um grande descontentamento quanto a qualidade do ensino 
oferecido. Ademais, o impasse advindo da metodologia das universi-
dades que aplicam a disciplina, não cumprem exatamente a expecta-
tiva gerada nos discentes diante do aprendizado esperado dentro da 
disciplina, além da escassez de disponibilidade de profissionais quali-
ficados neste ramo.
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O Brasil, apesar de ter a LIBRAS como a segunda língua oficial, 
possui poucos educadores na área, e normalmente a metodologia em-
pregada por estes, resume-se na parte teórica, enquanto a prática é a 
melhor opção ao se tratar do ensino da língua de sinais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante deste estudo bibliográfico, infere-se a necessidade do es-

tudo qualificado de LIBRAS no curso superior de Enfermagem. É ní-
tido que essa ausência no currículo acadêmico, posteriormente, fará 
com que o atendimento e a assistência prestados ao deficiente audi-
tivo sejam impactados, isso em decorrência da falha na comunicação. 
Dessa forma, o atendimento humanizado ao surdo é deturpado, haja 
vista a carência de conhecimento e aplicação a respeito da língua de 
sinais por profissionais de saúde no atendimento, sobretudo pela en-
fermagem, afeta demasiadamente a comunicação e, por consequente-
mente, a criação do vínculo profissional-paciente.

Portanto, cabe ao profissional da Enfermagem, consoante o 
CEPE e pela Lei Federal 10.436, buscar uma formação com aptidão à 
assistência de qualidade a qualquer paciente, sobretudo aqueles com 
alguma deficiência e/ou vulnerabilidade social. Em virtude disso, o 
mesmo deve obter uma formação em LIBRAS, seja por intermédio da 
implantação da disciplina como obrigatória na graduação ou, tam-
bém, por algum curso extracurricular, a fim de garantir aos deficien-
tes auditivos atendimento, tratamento e assistência à saúde.
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FILHOS OUVINTES E PAIS SURDOS: CODA NO 
ACOMPANHAMENTO CLÍNICO.

Davidson Mesquita Neves, Kaio Henrique de Araujo Rodrigues, 
Sagi Jorge Elias Neto, Victor Hugo Aguiar Porfiro e Vinicius 

Tiburcio Braga.

INTRODUÇÃO
Neste trabalho, faremos uma análise bibliográfica refletindo 

descrições dos Codas (também grafado como CODAs) em textos aca-
dêmicos e artigos científicos visando observar sua experiência com 
tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e 
Português. Trata-se de um recorte a fim de apresentar a experiência 
e a prática dos Codas dentro e fora do ambiente familiar e no acom-
panhamento clinico dessas pessoas. Naturalmente, os Codas são 
bilíngues e tendem a ser intérpretes entre surdos e ouvintes. Os Codas 
vivem em duas realidades discrepantes: uma formada por ouvintes e 
outra formada por uma minoria (a comunidade surda). Tal fato pode 
ter tanto efeitos positivos quanto negativos para essa população.

No Brasil, pesquisas sobre filhos ouvintes de pais surdos são li-
mitadas. Dessa forma, desde 1960, com a Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) sendo reconhecida no território brasileiro, muitos estudos 
no campo da linguagem, sociolinguística e linguística educativas, para 
surdos, foram feitos. Tais estudos geralmente têm ênfase na aquisição 
da linguagem escrita pelos surdos, assim sendo deixados de lado as-
pectos simples da vida do surdo como: a tolerância das escolas nacio-
nais e a forma como os surdos se comunicam, principalmente os pais 
surdos e filhos ouvintes.
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As famílias são responsáveis pelo cuidado, promoção da saúde, 
bem-estar e proteção e, nas famílias surdas, a presença de Codas inclui 
a tarefa de proporcionar-lhes o aprendizado de outra língua: a falada. 
É preciso levar em conta que mais tarde, quando entrarem na escola, 
ou mesmo na pré-escola, as crianças serão integradas à comunidade 
de escuta, o que dificulta seu desenvolvimento, pois poderão enfrentar 
algumas dificuldades.

O objetivo deste trabalho é analisar artigos científicos que foram 
publicados sobres a temática da dinâmica social de crianças ouvintes 
nascidas de pais surdos e relacionado no acompanhamento clinico 
desses indivíduos. Nesse sentido, visa-se compreender o crescimento 
bilíngue dos Codas, suas dificuldades ao terem como língua materna 
uma de modalidade espacial, a LIBRAS, e uma segunda língua de mo-
dalidade oral-auditiva, a Língua Portuguesa.

DESENVOLVIMENTO
O presente artigo trata-se de um estudo analítico de 5 artigos, 

sobre crianças ouvintes que nasceram de pais surdos e as relações 
dessas pessoas no acompanhamento clinico, encontrados na platafor-
ma digital do Google Acadêmico, feito pelos acadêmicos do curso de 
medicina da faculdade IMEPAC Itumbiara-GO.

Acerca dos critérios de inclusão e exclusão, este trabalho optou 
por artigos em Português, sendo que alguns foram produzidos por 
pesquisadores do Brasil e outros de Portugal. Além disso, optou-se por 
artigos mais recentes (apenas um produzido em 2016, e os outros qua-
tro durante ou após 2019). Dentre os trabalhos encontrados, foram 
selecionados os cinco mais pertinentes com a experiência dos Codas.
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Tabela 1: Detalhes sobre os artigos. 

Autores Revista / Fonte Ano

Ricardo Ernani Sander
Dissertação (Mestrado) –

Universidade Estadual de Maringá
2016

Eliziane Manosso Revista X 14.4 2019

Marina Santos Silva 
Tese de Doutorado – Instituto Politéc-

nico do Porto
2019

Ricardo Ernani Sander Repositório Institucional UNESP 2020

Maitê Maus da Silve Periódico UNB 2022

ARTIGO: EXPERIÊNCIAS DE FILHOS OUVINTES COM PAIS 
SURDOS NAS DIMENSÕES: FAMILIAR, SOCIAL E EDUCATIVA.

O artigo de Marina Santos Silva trata-se de um estudo qualitati-
vo de caso que contou com 14 indivíduos ouvintes filhos de pais surdos 
(Codas). A investigação focou em problemas do cotidiano e os conse-
quentes significados para os Codas. Por meio das entrevistas, foram 
recolhidas informações referentes às áreas familiar (Papel dos Filhos, 
Relação com os pais, Papel como membro de família com pais surdos, 
Ser intérprete e influência na relação com os pais, Estratégia para uma 
relação positiva com os pais), social (Impacto na vida social, Vanta-
gens e desvantagens dos Codas, Constrangimentos nas interações so-
ciais, Aspectos que faltam na sociedade) e educativa (Primeira língua 
e influência na educação, Influencia de ser Coda no percurso educati-
vo, Acompanhamento dos pais durante o percurso escolar, Aspectos a 
modificar para maior apoio aos alunos Codas e Desafios enfrentados).

Ao serem perguntados como se sentiam por serem Codas, a 
maioria dos entrevistados respondeu como “normal”, “natural”, “es-
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pecial” e “estou habituado a isso.” Embora relataram que às vezes con-
frontam-se com situações atípicas (lidarem com assuntos sérios des-
de mais jovens e serem capazes de ouvir comentários desagradáveis 
sobre os pais, por exemplo), muitos dos participantes demonstraram 
prazer em ser intérpretes dos pais. Uma parte dos entrevistados co-
mentou sobre participarem de comunidades surdas e terem acesso a 
outras crianças fluentes em língua de sinais durante a infância.

É importante salientar que a vivência dos Codas não pode ser 
generalizada, mas, entre os entrevistados, foram percebidos certos 
pontos em comum. Desse modo, tendo em base as três dimensões 
(familiar, social e educativa) enfocadas pelo estudo, observou-se que:

No âmbito familiar, ter pais surdos é motivo de orgulho de suas 
origens para os participantes. Embora os Codas assumam responsabi-
lidades (como ser intérprete dos pais) e autonomia precocemente, eles 
não veem tal contexto como um fardo, e sim como um dever. No que 
diz respeito às relações, enfatizam a intimidade, a amizade e a cumpli-
cidade, com alguns atuando como tradutores inclusive no contexto da 
família extensa (tios, sobrinhos, entre outros). Foi enfatizada a impor-
tância da confiança, paciência, compreensão e colaboração nos rela-
cionamentos. Assim como na literatura sobre o assunto, esses resul-
tados também mostram a importância da família no desenvolvimento 
pessoal e seu impacto nas crianças.

Já no campo social, integrar e conviver com a comunidade sur-
da teve um impacto positivo na vida dos entrevistados. De fato, eles 
veem muitas vantagens de ser Coda: aprender a língua de sinais; ser 
bilíngue; ter uma perspectiva de mundo diferente; possuir um elevado 
entendimento psicológico sobre o outro; amadurecer mais rápido; e 
aproximar a relação entre pais e filhos. Em verdade, os Codas, ao te-
rem contato com duas línguas, desenvolvem o sentimento de perten-
ça à comunidade surda e à sociedade ouvinte em que estão inseridos, 
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possuindo competências para viver entre dois mundos. Entretanto, 
algumas das desvantagens apresentadas incluem: tratar de assuntos 
mais sérios desde novos; lidar com a discriminação; e não poder co-
municar através do celular com tanta facilidade. Além disso, relata-
ram-se certos constrangimentos sentidos nas interações sociais de-
vido ao fato de os pais serem surdos, como: sentirem-se observados 
em ambientes públicos; serem ridicularizados por falar em língua de 
sinais; e sofrerem discriminação, especialmente durante a infância ou 
adolescência, por terem pais surdos. Os Codas entrevistados salien-
taram a importância do ensino da língua de sinais e a necessidade de 
uma maior inclusão social dos surdos, uma vez que há pouca aceitação 
e abertura por parte da sociedade, principalmente das empresas e dos 
serviços públicos.

Por último, na esfera da educação, os entrevistados não chega-
ram a um consenso sobre qual língua consideram materna. Por um 
lado, alguns afirmam que sua língua materna é o Português oral; ou-
tros apontam a língua de sinais; e um terceiro grupo afirma que são as 
duas ou não sabe qual das línguas adquiriu primeiro. Foi-se observado 
que os pais tiveram uma influência positiva no percurso educativo dos 
Codas, tornando-os mais autônomos. Contudo, observou-se uma ne-
cessidade de intérpretes de línguas de sinais nas escolas, pois alguns 
dos entrevistados relataram que os pais não conseguiam extrair o me-
lhor de reuniões de pais ou conversas com professores, uma vez que 
a comunicação era falha e, por vezes, o próprio aluno precisava agir 
como intérprete, tendo acesso a informações que eram para os adultos.

De um modo geral, embora o estudo apresente uma amostra li-
mitada, é possível concluir que a experiência dos Codas é, no geral, po-
sitiva. Muitas das dificuldades apresentadas pelos entrevistados estão 
relacionadas à falta de inclusão da língua de sinais. Embora os surdos 
ainda enfrentem a batalha da aceitação plena, os Codas desenvolvem 
um maior senso de empatia e independência.
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ARTIGO: FILHOS OUVINTES DE PAIS SURDOS: 
LINGUAGEM, IDENTIDADE(S) E ESCOLARIDADE – 
OUVINTES FILHOS DE SURDOS: IDENTIDADE DE 
FRONTEIRA ENTRE CULTURAS DIFERENTES.

O artigo tem como objetivo destacar as principais discussões 
realizadas por alguns pesquisadores sobre as características dos CO-
DAS, com vistas à formação de sua(s) identidade(s), linguagens, esco-
laridade, entre outros aspectos. (STREIECHEN, Eliziane, CRUZ, Gil-
mar, KRAUSE-LEMKE, Cibele , 2019).

Os pesquisadores Hadjikakou et al e Moroe fizeram uma pes-
quisa com dez ouvintes adultos, entre 21 e 30 anos de idade, de ambos 
os sexos, filhos de pais surdos. Dessa forma, tanto o estudo de Had-
jikakou et al. (2009) quanto de Moroe (2013) revelaram que os CODAS 
desenvolveram uma identidade bicultural pelo fato de conviverem 
entre dois ‘mundos’ diferentes, o ‘mundo surdo’ e o ‘mundo ouvinte’. 
Sendo assim, não significa dizer que pensamos estes filhos como se 
fossem metade surdo e metade ouvinte, mas que os vemos dentro de 
dois sistemas de referência, o de afirmação da diferença e o de media-
dor” (ANDRADE, 2011, p.115- 116).

Gonçalves (2012) também elabora uma discussão interessante, 
em que enfatiza uma terceira identidade vivenciada pelos CODAs, na 
qual estes são situados no permeio da identidade surda e identidade 
ouvinte. Dito isso, Quadros e Masutti (2007), Andrade (2011), Pereira 
(2013), Streiechen, Cruz e Krause-Lemke (2015) afirmam que, muitas 
vezes, desde crianças esses filhos assumem um enorme compromisso. 
Isso ocorre, pois muito das vezes, o único canal de informação e inte-
ração com o mundo sonoro que os pais surdos têm, são os filhos ou-
vintes. E caso estes filhos não tiverem disposição para repassar tudo o 
que ouvem na vida social ou na mídia, os pais podem ficar à mercê de 
uma ignorância funcional. E, se os pais surdos ficam doentes, são seus 
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filhos ouvintes que chamam alguma pessoa adulta para levá-los ao 
hospital; acompanham-nos ao supermercado, aos consultórios médi-
cos, ao banco, à farmácia etc. (STREIECHEN, Eliziane, CRUZ, Gilmar, 
KRAUSE-LEMKE, Cibele , 2019).

Pereira (2013) conta que precisou passar pelo seu próprio pai 
para desbloquear um cartão de crédito, visto que, o desbloqueio po-
deria ser feito apenas pelo telefone e seu pai sendo surdo não conse-
guiria resolver esse problema. Outro entrave muito grande na vida de 
um CODA segundo os participantes dessa pesquisa é o de interpretar 
para os pais, levando a um amadurecimento rápido e perda de parte 
da infância. “Eu era apenas uma criança e não se passa a infância como 
qualquer outra criança, a minha infância foi a pensar nos meus pais, a 
protegê-los a ajudá-los, têm que ir ao médico, têm que falar na escola 
e quem traduzia era eu”. (Inês). (SOUSA, 2012, p. 408). Pereira (2013) 
enfatiza mais uma dificuldade que enfrentou desde os cinco anos 
de idade, ele conta que interpretava telejornais, filmes entre outros 
programas televisivos que interessassem aos pais. “O que ele falou?” 
Era a pergunta frequente dos pais a Pereira.

De acordo com o artigo, percebe-se que grande parte dos CODAS, 
quando adultos, acabam optando por fazer da tradução e interpretação 
uma profissão. Por exemplo, dos dez participantes da pesquisa de Mo-
roe (2013), sete tornaram-se tradutores/intérpretes de LS profissionais. 
No entanto, alguns CODAS caracterizam essa carreira como difícil e de 
certa forma ´´obrigatória´´, já que, seria uma atividade que já exerce des-
de criança, outros já tratam essa caminhada de forma honrosa, visto 
que, esse afazer auxiliou seus pais desde quando pequeno.

Nessa perspectiva, segundo Melo (2015) é necessário levar em 
consideração que, não é porque seu pai é surdo que o CODA é um in-
térprete por excelência e um tradutor, esse pensamento é muito pre-
sente em ambientes escolares. Afinal, para se tornar intérprete de LS é 
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preciso que todos, inclusive os filhos de surdos, passem por uma for-
mação acadêmica.

ARTIGO: EDUCAÇÃO BILÍNGUE DE FILHOS OUVINTES DE 
PAIS SURDOS (CODAS) COM O OLHAR DE PAIS SURDOS.

O artigo científico visa investigar a educação bilingue de filhos 
ouvintes e pais surdos (CODAs), sobre a ótica do pai, o artigo tem o 
objetivo de apresentar reflexões acerca do processo de comunicação, 
aprendizado e desenvolvimento dessas famílias que têm a necessidade 
do uso de duas línguas para a comunicação dentro de casa, LIBRAS e a 
língua portuguesa. Essa pesquisa tem o caráter qualitativo e os resul-
tados foram apresentados foram obtidos por meio de entrevistas fil-
madas, tentando captar três aspectos: educacional, emocional e social.

No ano de 1880, aconteceu o congresso de Milão, local onde foi 
definido o banimento da gesticulação dos surdos, dificultando assim 
a comunicação da comunidade surda, os surdos eram obrigados a 
aprender a oralização, processo conhecido como oralização forçada. 
Esse banimento durou quase 100 anos, no ano de 1990 o bilinguismo 
foi introduzido ao surdo no país. Porém apenas no ano de 2002 a lín-
gua brasileira de sinais foi reconhecida no território nacional. O surdo 
tem como língua mãe a língua de sinais e a sua segunda língua, confor-
me o bilinguismo, seria a língua portuguesa, sendo usada apenas em 
ambiente escolar como modalidade escrita.

Skliar (1998, p. 15) denomina de “ouvintismo” esse poder que 
os ouvintes têm sobre os surdos. Conforme sua afirmação, “[...] trata-
-se de um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o 
surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte”. 
Essa forma de denominação do surdo demonstra uma superioridade 
do ouvinte sobre o deficiente auditivo. Desde então, a palavra “ouvitis-
mo” ganhou notoriedade e passou a ser usada para Literatura atual no 



Libras e saúde: perspectivas de uma formação médica humanizada 155

campo da sociologia e da educação de surdos. Expressivo, portanto, 
retrata bem os conceitos do poder do ouvinte em relação ao surdo.

Os surdos possuem cultura própria e uma identidade diferente de 
todos os outros cidadãos. A cultura surda possui valores e crenças que 
muita das vezes foram transmitidas de gerações em gerações através de 
surdos pertencentes à mesma família ou até mesmo de líderes surdos 
que possuíam algum destaque. Acredita-se que o encontro surdo-surdo 
ajuda e possibilita a fortificação da cultura e da identidade, sendo assim 
uma possibilidade perfeita para a criação de associações de surdos.

Foram relatados que a comunicação entre pais surdos e filhos 
ouvintes muita das vezes filhos chegavam até a mãe para comentar 
alguma coisa e a mãe tinha dificuldade na compreensão, dificuldade 
gerada, na maioria das vezes, pela falta do bilinguismo na família. Para 
solucionar essa dificuldade muita das vezes as mães ensinavam aos 
seus filhos a língua de sinais e na escola ele aprendia o português, para 
a comunicação com pessoas ouvintes, também foi relatado que filhos 
surdos atuavam como intérpretes na relação. O uso da tecnologia tam-
bém está atrelado a facilitação da comunicação entre pais surdos e fi-
lhos ouvintes, porém só funciona se os filhos e os pais forem alfabeti-
zados, essa possibilidade interativa oferecida pela mídia dá liberdade 
aos surdos se comunicarem com qualquer pessoa sem a necessidade 
de interpretação de linguagem de sinais.

Parte da entrevista também visou conhecer a ajuda de parentes 
na formação do bilinguismo de CODAs, onde foi observado a dinâmica 
da família geral em si na comunicação das presentes pessoas. Foi ob-
servado que algumas pessoas, como tios e tias, serviram como modelo 
linguísticos orais para os filhos ouvintes, há relatos de maior desenvol-
vimento de filhos ouvintes que tiveram modelos orais, como exemplo 
dentro da família. Assim, destaca a importância desses indivíduos na 
formação da criança em si, facilitando bem mais a vida dos pais surdos.
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ARTIGO: O CODA, FILHOS OUVINTES DE PAIS SURDOS, 
E A TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS: O QUE 
ENCONTRAMOS?

O artigo publicado por Maitê Maus da SILVA da Universidade 
Federal de Pelotas em 2019 divide-se em três partes. Debateremos 
cada parte por ela mencionada:

1 - A Tradução, interpretação e os Codas:

Nesse primeiro item, a autora define tradução, interpretação, 
bem como as formas que elas se relacionam. Ela inicia traçando um 
paralelo histórico de como surgiu a atividade de interpretação (uma 
tradução simultânea e baseada em textos verbais), que veio após as 
duas guerras mundiais. Como o julgamento de Nuremberg precisava 
ser executado em 4 línguas (isto é, as línguas dos principais países en-
volvidos), a opção foi fazer uma tradução simultânea para que o tem-
po do julgamento não se estendesse tanto. Isso influenciou até hoje na 
forma com que pessoas surdas são introduzidas a atividades sociais 
com pessoas ouvintes.

Em seguida, começa-se a tratar do fato de que uma tradução se 
faz não apenas de uma língua para outra, e sim de uma cultura para 
outra. Daí, começa-se a diferenciação entre tradução e interpretação: 
enquanto a primeira se baseia em textos escritos e permite ao seu exe-
cutor uma pesquisa em bases culturais, a segunda demanda que o in-
térprete tenha bagagem quando o texto oral é produzido.

Traduzir e interpretar vão além de simplesmente conhecer a 
língua e transpô-la para outra. Não basta saber duas línguas, é neces-
sário vivenciar, experienciar as culturas, e isso vai além da questão 
linguística. Traduzir e interpretar englobam experiências sociais e 
culturais, pois para realizar uma tradução ou interpretação é neces-
sária a incursão na cultura do outro, tendo segurança do que está sen-
do dito/registrado, adequando-o ao emissor e ao receptor. Quando 
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conhecemos a cultura do outro, temos mais propriedade para tomar 
as decisões tradutórias.

Daí entra o papel do Codas em termos de interpretação LIBRAS/
Língua Portuguesa: Esse sujeito cresceu em duas diferentes culturas 
– e, portanto, tem extensa bagagem necessária para realização de tal 
ofício. Ele entende a forma com que tanto ouvintes quanto surdos se 
colocam no mundo e transita entre ambas as culturas.

A autora chega a ressaltar que experiência não é o único item ne-
cessário, e caso o Coda queira se profissionalizar para ser um tradutor, é 
necessário que ele busque capacitação assim como não-Codas já o fazem.

2 - O lugar que o Coda Tradutor-intérprete ocupa na área da tra-
dução e interpretação do par linguístico LIBRAS-Língua Portuguesa:

Viver em uma realidade bilíngue acarreta ao Coda uma manei-
ra singular de se situar e enxergar o mundo. A experiência de nascer, 
viver e crescer em meio a uma família de pais surdos faz com que a 
percepção das representações culturais, sociais, políticas e linguísti-
cas sejam atravessadas por substratos filosóficos, éticos e estéticos 
marcados por tensões em zonas fronteiriças de contato. O universo 
surdo e ouvinte marcam as fronteiras dos Codas.

Historicamente no brasil a LIBRAS não foi bem aceita nos meios 
educacionais. Era exigido, no começo, que surdos se adaptassem à 
língua portuguesa para ter acesso ao aprendizado. Durante os anos 80 
e 90 apenas essa ideia foi sendo mudada (com inclusive lutas políticas 
para que essa mudança chegasse).

A autora menciona também a falácia de que pessoas surdas não 
podem criar filhos. Existe sim uma responsabilidade de ser intérprete 
que é passada aos filhos – mas não vai além disso. Os pais surdos con-
seguem lidar com seus filhos ouvintes, sendo a família inclusive um 
fator primordial para desenvolver valores na criança – o que ocorre, 
da mesma forma, com famílias ditas normais.
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É necessário, por terem uma cultura tão singular, que os Codas 
tenham encontros entre si. Quem não é Coda dificilmente irá se iden-
tificar com quem o é – daí a importância de que eles se reúnam para 
discutir suas especificidades.

As relações familiares continuam a ser discutidas – com até 
mesmo pais surdos que proíbem os filhos de ver televisão por não en-
tenderem o que se passa. Apesar de em pontos específicos as dinâ-
micas serem diferentes, as famílias com pais surdos são tão normais 
quanto as de pais ouvintes.

O Coda tem vantagens culturais: enquanto ele consegue absor-
ver toda a cultura visual que é empregada no mundo surdo, ele conse-
gue também ouvir.

3 - Considerações finais:

Na terceira e menor parte, o autor conclui que a bagagem cultu-
ral do CODAs faz toda a diferença em se tratando de tradução e inter-
pretação. Entretanto, faz-se necessário uma profissionalização; além 
disso, não Codas bem capacitados podem oferecer serviços de tradu-
ção de semelhante qualidade.

ARTIGO: NARRATIVAS DE FILHOS OUVINTES DE PAIS 
SURDOS – CODAS, SOBRE O CRESCER BILÍNGUE

O presente estudo teve como objetivo discutir o que os filhos 
ouvintes de pais Surdos - Codas, contam sobre o desenvolvimento lin-
guístico, familiar, educacional e social. Mais precisamente, analisar as 
marcas reveladoras da constituição da identidade/subjetividade do 
Codas, que se reconhecem como sujeitos bilíngues e biculturais. Para 
realizar a pesquisa, temos quatro CODAs adultas, de diferentes esta-
dos do Brasil, duas com doutorado e duas com mestrado em ciências 
humanas, todas atuando em escolas públicas, como professores e dois 
como tradutores/intérpretes da língua brasileira de sinais - LIBRAS.



Libras e saúde: perspectivas de uma formação médica humanizada 159

As informações foram coletadas por meio de entrevistas abertas 
recorrentes, seguindo a metodologia das histórias de vida, por meio 
de narrativas orais. As entrevistas objetivaram compreender o uso 
da LIBRAS e do Português como constituintes da identidade/subje-
tividade das CODAs nas relações educacionais e sociais. A visão dos 
autores Codas nos permite relacionar o objetivo geral e específico do 
estudo, que é investigar o que os Codas narram sobre seu desenvolvi-
mento familiar, linguístico, educacional e social, revelando aspectos 
da constituição da subjetividade do crescer bilingue e bicultural. Tra-
zer autores Codas ajuda na compreensão do que entendemos serem 
as diferenças dos demais indivíduos, que os constituem enquanto su-
jeitos singulares na/da identidade/subjetividade. Entende-se que as 
culturas nacionais foram construídas sobre nós desde tenra idade. Os 
sujeitos criados em suas nações se identificam com os símbolos e com 
os valores de seu país, sendo diferentes para cada um. Por exemplo, 
nos Jogos Olímpicos Mundiais, o atleta que ficar em primeiro lugar é 
recompensado com uma medalha e o hasteamento da bandeira de seu 
país, sob o hino de seu país. É esta bandeira e este hino com o qual o 
atleta vencedor se identifica. É um exemplo de cultura nacional. Nesse 
sentido, passamos a discutir em relação à identidade dos Codas. Uma 
das marcas que nosso estudo aponta é a precocidade das Codas peran-
te o mundo e seus pais. Devido à sua idade, eles ainda não entendem 
situações de vida, não entendem diferenças entre as línguas envolvi-
das e seus conflitos territoriais, ainda não percebem que eles nascem 
na fronteira das culturas surda e ouvinte.

Metodologia: As atividades de pesquisa para o presente estudo 
foram organizadas em dois momentos. O primeiro é a pesquisa biblio-
gráfica e, o segundo, a pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica cor-
responde a um levantamento do que já foi escrito sobre o tema, estado 
da arte, com destaque aos autores com mais pesquisas a respeito dos 
CODAs. Na coletânea dos trabalhos pesquisados, destacamos os traba-
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lhos com sintonia nas questões da área educacional, linguística e social. 
O assunto não se esgota aqui, bem como não pretendo citar tudo o que 
já foi escrito desde as primeiras linhas sobre CODAs. No segundo mo-
mento, na pesquisa de campo, a coleta de dados se apoiou em Moriña 
(2017), que trata a respeito do método narrativo “como aquele que pre-
tende descrever a experiência subjetiva das pessoas entrevistadas de 
uma forma fiel ao sentido que estas dão a suas próprias vidas”. São os 
sujeitos participantes da pesquisa: os entrevistados que narram sobre 
si e suas vidas, cujas histórias serão reconhecidas e valorizadas pela 
subjetividade que as Ciências Humanas lhes conferem. As narrativas 
dos participantes ofereceram possibilidades de novos olhares sobre 
os Codas. As entrevistas foram conduzidas na língua portuguesa, bem 
como a maior parte das respostas. Porém, algumas vezes, as respostas 
foram em LIBRAS, aclarando algumas questões e situações específicas.

Como os participantes residiam em quatro estados brasileiros 
diferentes, não houve necessidade de um encontro presencial entre o 
pesquisador e os sujeitos da pesquisa, o processo ocorreu virtualmen-
te. Ocorreram dois encontros com três participantes, mas ocorreram 
encontros virtuais com um dos sujeitos. Foram agendadas individual-
mente as rodadas de entrevistas. Os encontros, cujos arquivos de gra-
vação foram gravados em ambiente virtual no Google Drive, na conta 
da pesquisadora, foram realizados via Skype, sendo gravado um pro-
grama de áudio e vídeo denominado Callnote, para um pessoal.

Para atender aos objetivos da pesquisa, foram adotados os se-
guintes critérios de seleção dos participantes:

 » Filhos ouvintes de ambos os pais surdos, cuja língua de sinais 

fora usada naturalmente em família, e que se disponibilizaram a parti-

cipar da pesquisa de forma voluntária;

 » Codas que tivessem envolvimento e militância com a causa 

da surdez;
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 » Codas com formação acadêmica. A partir de uma lista pes-

soal de Codas identificados pelo pesquisador, construída ao longo dos 

anos de militância na área, mais especificamente a partir do início dos 

anos 80, foram selecionados onze nomes inicialmente, para os quais 

foi enviado um e-mail apresentando a presente pesquisa e convidan-

do-os a participarem.

Houve um retorno afirmativo de quatro participantes, cujos 
nomes originais foram mascarados por nomes indígenas, não apenas 
pela questão do sigilo ético de acordo com as pesquisas nas Ciências 
Humanas, mas também para homenagear a comunidade indígena bra-
sileira, que cresceu e vive bilíngue, assim como os Codas. Não houve 
escolha específica de participantes, nem em qual situação acadêmica 
ou profissional estariam. Outrossim, não houve escolha de gênero ou 
de estado de residência dos sujeitos participantes. Essa primeira etapa 
aconteceu de forma aleatória, sem regras pré-fixadas. Com o retor-
no afirmativo pelo aceite dos Codas para a participação neste estudo, 
deliberou-se por este quorum de quatro participantes e dar início à 
práxis da pesquisa. No quadro a seguir, apresentamos as informações 
individuais dos participantes.

A partir de uma lista pessoal de CODAs identificadas pelo pes-
quisador, construído ao longo de anos de ativismo na região, mais 
precisamente desde o início dos anos 80. onze participantes foram 
inicialmente selecionados, para a quem foi enviado um e-mail apre-
sentando a presente pesquisa e convidando-os a participarem da pes-
quisa. Houve uma resposta afirmativa de quatro voluntários, cujos os 
nomes originais eram mascarados por nomes indígenas, não só para 
a questão do sigilo ético, como para as pesquisas em humanidades, 
mas também para homenagear a comunidade indígena brasileira, que 
cresce e vive bilíngüe, assim como os Codas. Não houve escolha pre-
cisa dos participantes, em qual situação acadêmica ou profissional, de 
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residência ou estado que eles se encontrariam. Este primeiro passo 
aconteceu aleatoriamente, sem regras pré-definidas.

Com o retorno afirmativo para a aceitação das Codas deste es-
tudo, foi decidido por este de quatro participantes iniciar a práxis da 
pesquisa. A pesquisa apresenta quatro sujeitos participantes, sendo 
que um deles é do sexo feminino e três do sexo masculino, na faixa 
etária entre 29 e 51, em 2018, quando ocorreram os encontros. Após 
a aceitação dos participantes, primeiramente enviamos por e-mail 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE para que pu-
dessem imprimir, preencher e assinar e devolver meu documento, 
seguindo os padrões éticos da pesquisa em humanidades. Os termos 
assinados também são digitalizados e mantidos pelos pesquisadores. 
Dando continuidade à pesquisa, foi elaborado um roteiro de pergun-
tas abertas para auxiliar nas entrevistas para que os participantes pu-
dessem contar suas histórias de vida.

As entrevistas foram realizadas individualmente de acordo com 
esse roteiro semiestruturado, que orientou o encontro e possibilitou 
a transcrição fidedigna da narrativa, que se tornou o corpus de dados 
básico para o estudo. É importante observar que as perguntas da en-
trevista são preparadas para responder a essas perguntas com base 
nos objetivos gerais e específicos identificados. Escolher um caminho 
não é fácil dadas as várias possibilidades dos caminhos do método a 
serem seguidos. Qual é a maneira mais adequada de estabelecer a sin-
cronização de todos os dados díspares, incomuns e temporais? Vale 
ressaltar aqui que, nesse aspecto, a subjetividade e a escolha dos pes-
quisadores, assim como a discussão e orientação do instrutor, são de 
grande parte. Roteiros de perguntas abertas facilitam as entrevistas 
para que os participantes possam contar suas histórias de vida se-
guindo os conceitos do método da narrativa biográfica. Inicialmente, 
os pesquisadores fizeram uma pergunta ao participante, que contou 
suas memórias e acontecimentos desde a infância até a idade adulta. 
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Esporadicamente, o pesquisador interferiu ou questionou algum de-
talhe que ajudasse a esclarecer as respostas dos participantes que, por 
sua vez, responderam de forma mais completa aos objetivos propos-
tos neste estudo.

CONCLUSÃO
Os trabalhos aqui apresentados nos direcionam a entender al-

guns aspectos envolvendo principalmente o sujeito Coda. Primeira-
mente, é necessário ressaltar as dinâmicas relacionadas a essas pes-
soas com seus respectivos pais – a responsabilidade acaba por ser 
passada parcialmente aos filhos, dado a necessidade que estes tran-
sitem entre os idiomas para colaborar com seus pais. Entretanto, em 
vários aspectos, a família acaba exercendo a mesma função de uma 
família onde todos os sujeitos são ouvintes.

Além disso, ressalta-se a facilidade que nossos objetos de es-
tudo têm para a profissionalização em uma função de interpretação-
-tradução. Essa facilidade não dispensa, claro, uma capacitação – bem 
como não anula as atividades de sujeitos bem capacitados, mesmo 
que não-Codas.

Por último, é fundamental relembrar que durante toda a sua 
experiência, o tradutor-intérprete não age apenas traduzindo palavra 
por palavra - ele age traduzindo de uma cultura para outra. O surdo 
não experiencia apenas a cultura ouvinte traduzida: existe toda uma 
cultura envolvendo essa parcela da população. É fundamental enten-
der que a visão de mundo dos surdos é diferente, porém tão importan-
te quanto a nossa forma de ver as coisas. Nesse sentido, os Codas, ca-
pazes de transitar entre as duas realidades, desenvolvem um elevado 
senso de empatia. 
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ENSINO DE LIBRAS PARA  
PROFISSIONAIS DA SAÚDE

João Pedro Bernardino, Pedro Henrique Polveiro Bessa, Pedro 
Junio Cardoso Castro, Phelippe Alberto Galhardi,  

Tulio Paiva Ribeiro.

INTRODUÇÃO
No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-

tica (IBGE, 2010), existem aproximadamente 10 milhões de habitantes 
dentro da comunidade surda, sendo 2,7 milhões com surdez severa, os 
quais não ouvem nada. A surdez é um dos fatores que mais se destaca 
quando se trata de dificuldade em promover relações interpessoais, 
causando reflexos na convivência diária, que impossibilita ou torna 
difícil uma boa comunicação, isso também acaba afetando no que se 
refere ao atendimento de saúde, devido a profissionais não capacita-
dos para atendimento deste público específico, devido ao não preparo 
por parte dos profissionais para um atendimento mais inclusivo, sen-
do por falta de interesse ou até de incentivo (DE França. E et, al 2016)

Segundo o autor Hamze, (2010), a linguagem e a comunicação 
são fatores essenciais para que ocorram as relações sociais e interpes-
soais. A partir disso, a sociedade mostra falha no atendimento e na 
demanda de pessoas com deficiência, principalmente na prática coti-
diana nos serviços de saúde, o que resulta em um grande atraso no que 
diz respeito a acessibilidade e a inclusão social.

A comunicação dos profissionais da área da saúde com os pa-
cientes é um importante fator para criação de uma relação deles com 
os pacientes, sendo importante a capacitação dos profissionais princi-
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palmente com o aprendizado da LIBRAS para que ocorra uma melhor 
comunicação entre profissional e paciente e assim resultando em um 
melhor atendimento e um paciente com um sentimento maior de aco-
lhimento. (CHICON; SOARES, 2013).

O atendimento de pessoas surdas, torna-se muito complexo 
quando não se tem o o emprego do uso da LIBRAS, uma saída mui-
to utilizada é o emprego de um interprete, o que resolve em partes o 
problema, porém ainda assim não se consegue transmitir uma boa re-
lação entre o profissional e o paciente e também as discussões sobre 
o emprego de conhecimento básico da Língua Brasileira de Sinais na 
grade curricular obrigatória de cursos superiores da área da saúde, 
não são frequentes, para que se qualifiquem os profissionais para este 
tipo de atendimento. (CHAVEIRO et al, 2010) 

Diante do contexto objetiva-se analisar a hipótese da Língua 
Brasileira de Sinais -LIBRAS como disciplina obrigatória nos cursos 
de formação profissional na área da saúde, com a finalidade de maior 
interação entre profissional e paciente surdo, visando a melhoria do 
atendimento à saúde e ainda sendo relevante demonstrar o quão be-
néfico é melhorar a assistência da saúde primando pela diversidade 
e atendendo da melhor forma pessoas que precisam de atendimento 
especial (PAGLIUCA; FIÚZA,2007)

Este trabalho tem como objetivo realizar um apanhado de algu-
mas literaturas que discorrem sobre a importância do ensino da Lín-
gua Brasileira de Sinais em cursos da área da saúde, visando o melhor 
atendimento de pessoas surdas ou com deficiência auditiva para que 
eles sejam mais incluídos no que diz respeito a questões humanitárias 
como o direito a saúde de melhor qualidade possível.

DESENVOLVIMENTO
O presente artigo desenvolvido em 2022, elaborado por estu-

dantes do segundo período de medicina do centro universitário IME-
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PAC- Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos- campus 
Itumbiara, trata-se da análise crítica descritiva e transversal com da-
dos secundários de 5 artigos relacionados a importância do ensino da 
LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para profissionais da saúde. O 
primeiro artigo, elaborado por Neuma Chaveiro, professora da UFG 
(Universidade Federal do Goiás) em 2017, diz respeito ao atendimento à 
pessoa surda que utiliza a língua de sinas na perspectiva do profissional 
da saúde. Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa cujo objetivo 
geral foi investigar o atendimento à pessoa surda na área da saúde. O 
projeto contém três pesquisas e foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Univer-
sidade Federal de Goiás, e aprovado no ano de 2005, sob n. 126/05. 

A primeira pesquisa foi realizada no ano de 2006 e analisou o 
atendimento do paciente surdo na visão da pessoa surda. O segundo 
estudo, feito no ano de 2007, investigou a percepção do intérprete da 
LS na assistência à pessoa surda. A terceira pesquisa, concluída no ano 
de 2009 e descrita neste artigo, analisa o atendimento à pessoa surda 
sob a perspectiva do profissional da saúde. 

O segundo estudo analisado pelos estudantes de medicina do 
centro universitário IMEPAC trata-se de um estudo realizado pelo 
mestre em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio ambiente – UNI-
FOA, Marcos Torres Souza e por Renato Parrozzi, pesquisador titular 
da Fundação Oswaldo Cruz, o quais buscarem analisar o ensino de LI-
BRAS para os profissionais de saúde já que a comunicação entre mé-
dico e paciente é uma necessidade premente. 

O terceiro estudo investiga as dificuldades de profissionais da 
saúde para a realização da consulta com a pessoa com surdez severa. 
O método utilizado foi o Estudo transversal, descritivo e qualitativo, 
realizado em março de 2011, na rede de atenção primária em saúde 
de Campina Grande – Paraíba. Utilizou-se um questionário estrutura-
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do, e 89 profissionais da saúde da Estratégia de Saúde da Família res-
ponderam sobre dificuldades para a consulta ao surdo. As respostas 
foram categorizadas por meio de Análise de Conteúdo na Modalida-
de Temática. A quarta análise foi um estudo descritivo e transversal, 
desenvolvido com dados secundários do Ministério da Educação no 
banco de dados eletrônico do estudo. Foram analisadas a grade cur-
ricular e o projeto pedagógico de todos os cursos de Instituições de 
Ensino Superior (IES) brasileiros, o qual buscou entender a fragilidade 
na formação dos profissionais de saúde quanto à Língua Brasileira de 
Sinais e o reflexo na atenção à saúde dos surdos. 

O último teve por objetivo analisar a importância do estudo de 
LIBRAS para uma melhor preparação profissional de saúde para atuar 
junto à comunidade surda, conforme questionários aplicados em um 
Universidade particular da cidade cm alunos de 5 tipos de áreas de 
saúde (Enfermagem, Farmácia, Odontologia, Fisioterapia e Estética) e 
por isso trata-se de uma pesquisa qualitativa onde o caráter é de ma-
neira exploratória realizada com alunos dos cursos da saúde. 

Tabela 1- tabela referente aos artigos publicados que têm como foco 
o atendimento a pessoas surdas do ponto de vista do atendimento da 

área da saúde.

 TÍTULO  AUTORES 
  ANO DE  

PUBLICAÇÃO

Ensino de LIBRAS para os 
Profissionais de Saúde: Uma 

Necessidade Premente

Marcos Torres de Souza, 
Renato Porrozzi

2009

Atendimento a pessoa surda 
que utiliza a língua de sinais, 
na perspectiva do profissio-

nal da saúde   

Neuma Chaveiro, Maria Alves 
Barbosa, Celmo Celeno Porto, 

Denise Bouttelet Munari, 
Marcelo Medeiros,Soraya 

Bianca Reis Duarte

2010
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Dificuldades de profissionais 
na atenção á saúde da pessoa 

com surdez severa

Eurípedes Gil de França, 
Maiary Andrade Pontes, 

Gabriela Maria Cavalcanti 
Costa, Inácia Sátiro Xavier de 

França

2011

A Importância do ensino de 
LIBRAS: Relevância para 

Profissionais de Saúde

Tâmara Silva Ramos, Maria 
Antonieta Pereira,Tigre 

Almeida.
2017

Fragilidade na formação 
dos profissionais de saúde 

quanto à Língua Brasileira de 
Sinais: reflexo na atenção à 

saúde dos surdos

Thiago Mazzu-Nascimento. 2020

DISCUSSÃO
A base da pratica da saúde inicia-se na comunicação, ao passo 

que, a não possibilidade de utiliza-la de forma suficiente, o atendi-
mento torna-se por muitas vezes incompleto e impreciso. Visto essa 
deficiência de profissionais da área da saúde, o Estado brasileiro criou 
legislações que dizem respeito a essa dificuldade de comunicação 
com pessoas que apresentam dificuldades para tal. Principalmente a 
partir da regulamentação do decreto 5.626/2005, no qual, indica que 
pessoas surdas ou com deficiência auditiva devem ser atendidas no 
Sistema Único de Saúde (SUS), tanto apoiando os profissionais a se 
capacitarem a utilização da Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS), 
como pela utilização de interpretes no momento da consulta, mesmo 
não sendo o mais indicado, ainda sim mostra-se a saída coerente para 
aqueles profissionais que não dominam a LIBRAS.

No site aleitamento, uma mulher chamada Shirley Vilhava, re-
latou a presença de um(a) interprete durante o parto de sua filha e 
que mesmo assim, encontrou problemas durante o período em que 
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ficou internada, principalmente pela falta de comunicação e por não 
ter recebido as orientações que geralmente são passadas as mães que 
iniciarão o processo de amamentação. Existindo ainda muitos outros 
relatos de pacientes que passam por problemas parecidos ou até de 
constrangimento, como o paciente que possuía uma doença venérea e 
precisou ser examinado na presença da interprete.

Com isso, o decreto 5626/2005 veio para auxiliar neste quesi-
to, sendo obrigatório, a indução de LIBRAS nas grades curriculares de 
alguns cursos, assim os cursos têm se adaptado para a inserção das 
mesmas nas instituições de ensino, porém o ensino da Lingua brasi-
leira de Sinais como disciplina obrigatória seria o ideal como solução 
para esses problemas de comunicação principalmente no que diz res-
peito as áreas de atuação dos profissionais da saúde.

Foi realizado um estudo por Santos e Reis no ano de 2013, ava-
liando as questões de comunicação dos profissionais da área da saú-
de quando se trata da linguagem de sinais, no município de Vitoria 
da Conquista na Bahia, e neste estudo, foi visto que cerca de 82% dos 
que foram questionados possuíam conhecimento sobre o que era a LI-
BRAS, nenhum dos entrevistados tinham conhecimento em LIBRAS e 
70% deles já tinham tido um contato com pacientes que eram surdos 
ou que tinham deficiência auditiva porém, mesmo assim nenhum de-
les procuraram realizar a capacitação em LIBRAS. Mostrando assim 
uma certa falta tanto de incentivo quanto de vontade dos funcionários.
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Tabela 1: pesquisa sobre o conhecimento em LIBRAS dos funcioná-
rios de saúde de 39 Unidades de saúde da família na cidade de vitória 

da conquista Bahia.

Fonte: Resultados da pesquisa apresentada por Santos e Reis em 2013 
na cidade de Vitoria da conquista na Bahia

Outro problema pode ser observado em alguns cenários, como 
por exemplo, uma grande quantidade de surdos ou deficientes auditi-
vos que não possuem alfabetização em LIBRAS, o que torna igualmen-
te complexo a comunicação, sendo que assim, nem com a presença de 
interprete este déficit seria sanado, sendo necessário a utilização de 
recursos ilustrativos, cartazes, vídeos e outros aparelhos que intera-
jam com estes pacientes. (Costa LSM, Silva NCZ, 2012)

No estudo de Mazzu Nascimento e seus colaboradores em 2020 
no qual foram coletados dados entre junto de 2018 e dezembro de 
2019 no Ministério da educação no qual foi feito uma análise das gra-
des curriculares de todos os cursos de graduação da área da saúde a 
fim de identificar quantas instituições possuíam a LIBRAS como dis-
ciplina obrigatória e facultativa. Tendo como resultado que dos 5317 
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cursos analisados, apenas 43,1% ofereciam a disciplina, sendo 16,7% 
como obrigatória e 83,3% como optativa.

Tabela 2-pesquisa verificando a presença do ensino de LIBRAS na 
grade curricular dos cursos da área da saúde.

Fonte: resultados da pesquisa realizada por Mazzu Nascimento et al, 
2020.

Podendo ser notado neste estudo acima, a presença da fo-
noaudiologia com 100% dos cursos tendo a LIBRAS como disciplina 
obrigatória. Outro ponto abordado neste estudo foi a diversidade de 
momentos em que o componente é ofertado, mostrando a falta de pa-
dronização e apontado pelo autor como um fator de fragilidade que 
restringe a comunicação e prejudica o atendimento.

CONCLUSÃO
Com isso, pode-se concluir que a há uma queda na qualidade do 

atendimento ao paciente quando ele apresenta questões que dificultam 
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a comunicação, sendo assim, cabe aos profissionais se capacitarem 
para corrigirem esse déficit, pois a presença do profissional interpre-
te, mesmo sendo necessário em muitos casos, pode causar não só uma 
afastamento no que diz respeito a relação profissional da saúde/pa-
ciente, como também causar constrangimento como exposto em alguns 
artigos acima citados, cabendo ao Estado promover incentivo a que es-
ses profissionais busquem se aprimorar para levar um atendimento de 
qualidade a todos os públicos, para que todos se sintam incluídos.
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