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"Quando eu aceito a língua de outra pessoa, eu 

aceito a pessoa.  

Quando eu rejeito a língua, eu rejeitei a pessoa 

porque a língua é parte de nós mesmos.  

Quando eu aceito a língua de sinais, eu aceito o 

surdo, e é importante ter sempre em mente que o 

surdo tem o direito de ser surdo.  

“Nós não devemos mudá-los, devemos ensiná-los, 

ajudá-los, mas temos que permitir-lhes ser surdo.”  

Terje Basilier. 
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RESUMO 

 

O presente estudo pretende descrever a importância do preparo do enfermeiro 
mediante o atendimento ao cliente portador de necessidades especiais, com foco no 
usuário surdo e a relevância do enfermeiro conhecer a Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS). Justifica-se, pela grande dificuldade que o surdo enfrenta ao 
precisar de um atendimento por profissionais de enfermagem, levando em 
consideração a dificuldade para estabelecer uma comunicação eficaz e a 
necessidade de aprendizagem sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a qual 
resultaria um atendimento inclusivo e humanizado.  Esse estudo apresenta como 
problema de pesquisa: Como a Língua Brasileira por Sinais pode contribuir para o 
processo de humanização ao paciente surdo? Tendo como objetivo geral: 
Compreender o cuidado do enfermeiro com pacientes surdo como processo 
facilitador da inclusão para o acesso a saúde, obtendo os seguintes objetivos 
específicos: Apontar as dificuldades do atendimento que os pacientes surdos 
enfrentam na sua relação com o acesso aos serviços de saúde; Entender a 
descrição de LIBRAS com mecanismo para humanização; Discutir o cuidado do 
enfermeiro capacitado em LIBRAS como facilitador do cuidado. Este estudo se 
configura caráter descritivo de uma abordagem qualitativa fundamentado numa 
revisão de literatura realizado nas seguintes Bases de Dados: Base de Dados de 
Enfermagem (BDENF), biblioteca Scientific Electronic Library Online (SciELO), Latin 
American and Caribbe an Literature in Health Sciences (LILACS), Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), além da utilização de livros, 
manuais do Ministério da Saúde. Considera-se que o enfermeiro é o profissional de 
saúde mais próximo deste paciente, por isso a importância do conhecimento de 
LIBRAS como processo facilitador do atendimento ao surdo. Desta forma o 
enfermeiro garantirá com ética um cuidado humanizado, além de cooperar para 
diminuir cada vez mais a segregação destes pacientes. 
 

Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais; Enfermagem; Atendimento 

Humanizado. 
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nursing care. 2019. 33 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Enfermagem) – Centro Educacional Anhanguera de Niterói. Niterói, 2019. 

ABSTRACT 

 
The present study intends to describe the importance of nurses' preparation by 
providing care to clients with special needs, focusing on the deaf user and the 
relevance of nurses to the Brazilian Language of Signals (LIBRAS). It is justified, 
because of the great difficulty that the deaf faces when needing care by nursing 
professionals, taking into account the difficulty to establish an effective 
communication and the learning need on the Brazilian Language of Signals 
(LIBRAS), which would result in a inclusive and humanized care. This study presents 
as a research problem: How can the Brazilian Sign Language contribute to the 
process of humanization of the deaf patient? The main objective of this study is to: 
Understand the care of the nurse with deaf patients as a facilitator of inclusion for 
access to health, with the following specific objectives: To identify the difficulties that 
the deaf patients face in their relationship with access to health services; Understand 
the description of LIBRAS with mechanism for humanization; Discuss the care of the 
trained nurse in LIBRAS as a care facilitator. This study is a descriptive character of a 
qualitative approach based on a literature review carried out in the following 
databases: Nursing Database (BDENF), Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences ( LILACS), 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), besides the 
use of books, manuals of the Ministry of Health. It is considered that the nurse is the 
health professional closest to this patient, so the importance of knowledge of LIBRAS 
as a process that facilitates care for the deaf. In this way the nurse will ethically 
guarantee a humanized care, in addition to cooperate to decrease the segregation of 
these patients. 
 

Key- words: Brazilian Sign Language; Nursing; Humanized Service. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo pretende descrever a importância do preparo do 

enfermeiro mediante o atendimento ao cliente portador de necessidades especiais, 

com foco no usuário surdo e a relevância do enfermeiro conhecer a Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS). Em primeira análise percebem-se as inúmeras dificuldades do 

atendimento que estes pacientes enfrentam na sua relação com o acesso aos 

serviços de saúde. Grandes partes dos profissionais da área de saúde 

desconhecem LIBRAS, e quando recebem um paciente com necessidades especiais 

há ruído na comunicação. 

Outra questão importante a ser abordada nesta pesquisa é compreender esta 

nova língua como mecanismos para humanização. Visto que é essencial a 

comunicação para o convívio em sociedade. Além disto, para compreender o 

paciente e prestar-lhe o melhor atendimento possível é preciso que haja 

comunicação. A Língua Brasileira de Sinais irá possibilitar este contato entre o 

paciente surdo e o enfermeiro. 

O enfermeiro capacitado em LIBRAS converte-se em um potencial facilitador 

do cuidado ao paciente com necessidades especiais, com foco o surdo. Pois só pelo 

simples fato de estabelecer uma comunicação com este, estará assegurando um 

atendimento mais humanizado, além do fato de conquistar a confiança deste 

paciente. 

O tema proposto justifica-se, pela grande dificuldade que o surdo enfrenta ao 

precisar de um atendimento por profissionais de enfermagem, levando em 

consideração a dificuldade para estabelecer uma comunicação eficaz e a 

necessidade de aprendizagem sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a qual 

resultaria um atendimento inclusivo e humanizado. 

Percebe-se que grandes partes dos enfermeiros não se encontram 

qualificados e nem habilitados ao defrontar-se com paciente com surdez, gerando 

uma carência muito grande em seu atributo do atendimento, diante disto, este 

estudo apresenta como problema de pesquisa: Como a Língua Brasileira por Sinais 

pode contribuir para o processo de humanização ao paciente surdo? 

Assim o estudo teve como objetivo geral: Compreender o cuidado do 

enfermeiro com pacientes surdo como processo facilitador da inclusão para o acesso 

a saúde; além disso, obtendo os seguintes objetivos específicos: Apontar as 



 

 

13 

dificuldades do atendimento que os pacientes surdos enfrentam na sua relação com 

o acesso aos serviços de saúde; Entender a descrição de LIBRAS com mecanismo 

para humanização; Discutir o cuidado do enfermeiro capacitado em LIBRAS como 

facilitador do cuidado. 

Este estudo se configura caráter descritivo de uma abordagem qualitativa 

fundamentado numa revisão de literatura realizado nas seguintes Bases de Dados: 

Base de Dados de Enfermagem (BDENF), biblioteca Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), Latin American and Caribbe an Literature in Health Sciences 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), além 

da utilização de livros, manuais do Ministério da Saúde. Foram utilizados os 

seguintes descritores: Língua Brasileira de Sinais; Enfermagem; Atendimento 

Humanizado. Obtendo os seguintes critérios de inclusão: artigos em idioma 

português dos últimos dez anos que retratasse a temática, e como critério de 

exclusão: artigos com idioma inglês e espanhol, além de artigos repetitivos nas 

bases de dados. 
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2. DIFICULDADES QUE OS PACIENTES COM SURDEZ ENFRENTAM NO 

ATENDIMENTO E ACESSO EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Os serviços públicos / privados de assistência à saúde devem garantir às 

pessoas surdas ou, deficiência auditiva um atendimento integral a saúde, nos 

diversos níveis de complexidade. Isto é, deve atender as necessidades deste 

indivíduo sem segregação, de forma igualitária, numa perspectiva de inclusão 

(RODRIGUES; DAMIÃO, 2014). 

Segundo o Art. 25, do capítulo VII do Decreto de Lei nº 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, o paciente surdo ou o paciente deficiente auditivo precisa 

receber a devida atenção, que garanta a melhoria da sua qualidade de vida. O que 

abrange também a assistência à sua saúde de forma humanizada (BRASIL, 2005). 

A Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

regulamentada pelo Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 apresenta 

orientações com o propósito de proporcionar a garantia dos direitos individuais e 

sociais dessas pessoas. Bem como o pleno exercício dos seus direitos básicos 

(RODRIGUES; DAMIÃO, 2014). 

Para Cassiano (2017) com o decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005, o 

surdo ganha mais espaço na sociedade. O decreto regulamenta a lei 10.436 e o 

artigo 18 da lei 10.098. A primeira característica do decreto, que o difere das 

legislações até então apontadas, é que o termo surdo passa a ser esclarecido e 

reconhecido. 

Art. 2º Para os fins deste Decreto considera-se pessoa surda aquela 
que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por 
meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 
principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras.  
Parágrafo único.  Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, 
parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 
(BRASIL, 2005, Cap.I, Art. 2º). 

Segundo o Censo realizado em 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística no Brasil há 23,9% da população nacional com algum tipo de 

incapacidade ou deficiência, sendo que destes, 5,1% possuem surdez; e em escala 

global a comunidade surda totaliza cerca de 360 milhões de pessoas (IBGE, 2010). 

Visto este número significativo, percebe-se a necessidade de criação de 

estratégias e programas que viabilizem a comunicação entre o usuário surdo e o 
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enfermeiro, quando estes procuram o serviço de saúde, pois os mesmos se 

deparam com situações que podem interferir no atendimento adequado (OLIVEIRA 

et al., 2009). A maior barreira encontrada pelos usuários surdos é a acessibilidade a 

serviço de saúde com recursos necessários para atendê-lo bem como profissionais 

preparados que conheça e respeite a sua deficiência (OLIVEIRA,2012). 

De acordo com a Lei Nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000 – Lei da 

Acessibilidade estabelece: 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de 
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 
construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de 
comunicação (BRASIL, 2000, Cap.I, Art. 1º). 

Percebe-se que a Lei da acessibilidade nº 10.098/2000 decretada pelo 

Congresso Nacional, é de grande relevância para os surdos, visto que, através desta 

lei os surdos têm seus direitos reconhecidos pela sociedade quanto à comunicação. 

Diante do artigo 18 da lei da acessibilidade, o Poder Público deve proporcionar a 

formação de intérpretes de língua de sinais e guias - intérpretes, para que as 

pessoas com surdo ou deficiência auditiva possam ter acesso a qualquer tipo de 

comunicação adequada (CASSIANO, 2017). 

De acordo com o decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que 

regulamenta a Lei nº 10.098, considerada como Lei da Acessibilidade, bem como a 

já referida Lei nº 10.436/2002:   

A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Sistema Único de 
Saúde - SUS e as empresas que detêm concessão ou permissão de 
serviços públicos de assistência à saúde, na perspectiva da inclusão 
plena das pessoas surdas ou com deficiência auditiva em todas as 
esferas da vida social, devem garantir prioritariamente aos alunos 
matriculados nas redes de ensino da educação básica, a atenção 
integral à sua saúde, nos diversos níveis de complexidade e 
especialidades médicas [...]. (BRASIL, 2005, Cap. VII, Art. 25). 

Nota – se, nos serviços de saúde uma divergência entre as leis que garantem 

o atendimento adequado aos surdos e a realidade vivenciada por eles. Na pratica 

ele tem seus direitos constitucionais violados, o que agrava seu estado de saúde e 

prejudica a inclusão social (CRUZ et al., 2015). 

A falta de conhecimento dos enfermeiros em atender às necessidades 

específicas dos usuários Surdos é uma grande barreira, que interfere no diagnóstico 
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de enfermagem. Mesmo com políticas, leis e decretos que garantam um 

atendimento igualitário ao Surdo, este grupo tem um atendimento restrito devido 

inadequações para acessibilidade (PEREIRA, CALDAS, CABRAL, 2016). 

De acordo com Souza, Porrozzi, (2009) a pessoa surda já possui uma 

dificuldade de interação com a sociedade que o cerca, sua comunicação é 

restringida não só por sua surdez, mas também por olhares e atitudes 

preconceituosas. Quando este indivíduo precisa recorrer aos serviços de saúde a 

situação se agrava, pois, além da necessidade de atendimento há o agravante da 

falta de comunicação e até mesmo da falta de compreensão. Uma vez que não 

encontra um profissional capacitado para um atendimento correto e qualificado com 

o uso da Língua Brasileira de Sinais. 

Pacientes com necessidades especiais independentemente de serem surdos 

ou ouvintes apresentam dificuldades semelhantes quando procuram os serviços de 

saúde, embora algumas pessoas surdas possam interpretar o descaso; a falta de 

paciência por parte dos enfermeiros, devido à carga dupla excessiva; pressa no 

atendimento, por causa da precariedade da saúde pública; receita com letra ilegível; 

pouca ou nenhuma explicação sobre o tratamento e muitas outras, como preconceito 

em relação à pessoa surda (COSTA, et al., 2009). 

Segundo Chaveiro et al. (2010) há um grande desafio para os enfermeiros ao 

prestar atendimento ao usuário surdo. Outros recursos de linguagem são utilizados 

para haver comunicação. Percebe-se a necessidade desses profissionais 

entenderem LIBRAS para dar assistência de qualidade aos usuários surdos. 

Para Souza e Porrozzi (2009) a falta de profissionais capacitados para um 

atendimento específico às pessoas surdas, acarreta ineficiência no serviço de 

saúde, pois o surdo tem seus direitos violados, além de ser desrespeitados nas suas 

necessidades individuais. É nítido, que a maior dificuldade do surdo é a 

acessibilidade, isto é, o estabelecimento da comunicação com o profissional 

(enfermeiro) que o atende. A falta desta comunicação prejudica a busca de dados 

sobre a saúde do paciente (OLIVEIRA; LOPES; PINTO, 2009). 

Durante o acolhimento dos usuários pelos profissionais da saúde, é 

necessário que se estabeleça uma forma de comunicação que possibilite o 

entendimento. Na maioria das vezes, essa comunicação se dá usando-se a 

linguagem verbal. Mas existem outras formas de comunicação, como a LIBRAS, que 
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é a língua oficial utilizada pela população surda brasileira, reconhecida como meio 

legal de comunicação e expressão (TEDESCO; JUNGES, 2013). 

Devido à inabilidade profissional em se comunicar por meio da LIBRAS, uma 

prática comum de alguns profissionais consiste em solicitar que a pessoa com 

surdez se faça acompanhar por um familiar para intermediar o diálogo no decurso da 

consulta. Entende-se que a convivência parental permite ao acompanhante definir 

formas de comunicação, muitas vezes informais, porém eficazes quanto ao 

entendimento entre usuário e familiar, além do conhecimento do estilo de vida e das 

necessidades de saúde da pessoa com surdez (FRANÇA; PONTES; COSTA; 

FRANÇA, 2016). 

Para isso, a Lei n° 12.319 de 1° de setembro de 2010, estabelece em seus 

artigos: 

Art. 1o Esta Lei regulamenta o exercício da profissão de Tradutor e 
Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 
Art. 2o O tradutor e intérprete terá competência para realizar 
interpretação das 2 (duas) línguas de maneira simultânea ou 
consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras e da 
Língua Portuguesa (BRASIL, 2010, Art.1º e Art. 2º) 

O intérprete da Língua Brasileira de Sinais auxilia na assistência ao usuário 

surdo, pois uma comunicação é estabelecida. Todavia ainda não é a melhor 

solução, pois o usuário pode sentir-se constrangido de expor situações íntimas 

(CASALI, 2012). Devido à necessidade da comunicação entre o paciente com 

deficiência auditiva e o enfermeiro ser realizada por intermédio de um interprete, 

muitas informações importantes não são transmitidas, até mesmo pelo fato do 

paciente sentir-se constrangido, gerando um obstáculo comunicacional no 

atendimento individualizado (FREIRE, 2009). 

Apesar de algumas pessoas acreditarem que a presença do intérprete seja 

suficiente para solucionar o problema de comunicação no atendimento; não é a 

forma mais aplausível de resolver esta questão. Uma vez que o surdo sente receio, 

insegurança e até acanhamento de outro intermediar suas falas (MIRANDA; 

SHUBERT; MACHADO, 2014). 

Por isso percebe-se que a frequência de procura dos deficientes auditivos 

pelos serviços de saúde é baixa em relação aos demais pacientes, e quando ocorre, 

a comunicação se dá em alguns casos através da linguagem escrita ou até mesmo 

verbal, ou ainda por intermédio de terceiros (TEDESCO; JUNGES, 2013). 
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Os usuários surdos também sentem suas intimidades expostas, pois os 

intérpretes fazem parte do diálogo enfermeiro / paciente e também participam de 

seus procedimentos; não proporcionando uma assistência individualizada e 

humanizada, visto que, os usuários surdos tornam-se esquivos durante as suas 

consultas (RODRIGUES; DAMIÃO, 2014). 

É nítido os resultados negativos que o intermediário pode provocar no 

paciente com deficiência auditiva. Ele perde autonomia e o direito de dialogar como 

enfermeiro, pois outro responde perguntas direcionadas a ele. Além disto, tem sua 

privacidade desrespeitada e o direito do sigilo violado (FRANÇA; et. al., 2016). 

Segundo Aragão et. al. (2014) afirma que, a impossibilidade dos enfermeiros 

de comunicar-se diretamente com os pacientes com deficiência auditiva prejudica a 

individualização do tratamento da pessoa, levando um distanciamento do vínculo 

com o paciente. As recomendações ou dados não são direcionados diretamente 

para quem as necessita. 
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3. DESCRIÇÃO DE LIBRAS COM MECANISMO PARA HUMANIZAÇÃO 

A humanização apresenta-se nas relações de trabalho, bem como na forma 

que profissionais enfermeiros se comunicam com os clientes, a fim de criar um 

ambiente de respeito, autonomia e aprimorando o atendimento ao surdo. Humanizar 

é abranger as diferenças individuais e necessidades especiais no atendimento, e 

que toda a equipe esteja empenhada para este processo de humanização 

(CARVALHO FILHA, SILVA, LANDO, 2015). 

As interações sociais e relações interpessoais se estabelecem através da 

comunicação, fator primordial na humanização da atenção a saúde. Mecanismo este 

que permite os profissionais enfermeiros interagirem com os clientes. No entanto os 

mecanismos sociais disponíveis para apoiar o surdo são limitados, e poucos estão 

aptos para atender essas pessoas com deficiência adequadamente (HAMZE, 2010). 

A enfermagem é a arte de cuidar, e a comunicação é a base para 

proporcionar um ambiente de confiança e garantir o atendimento às necessidades 

básicas do cliente. A comunicação é essencial para um atendimento humanizado. 

Porém ela deve ser adaptada aos diferentes grupos sociais, para que haja melhoria 

no processo de saúde. As pessoas realizam movimentos e encontros para 

aprimoramento das habilidades de comunicação (CERQUEIRA, 2009). 

Para Costa, 2010, pág. 13: 

A comunicação concede ao homem a possibilidade de expressar - se 
e assim poder transmitir tudo o que pensa e sente ao outro. Os 
surdos, por não possuírem a comunicação oral, eram excluídos da 
sociedade em que viviam. Então para a inclusão dessa pequena 
parte da população na sociedade, a LIBRAS vem para dar mais 
espaço as pessoas com perda total ou parcial da audição. 

 
A partir da trajetória de busca pelos seus direitos, os surdos alcançaram a 

conquista da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), uma língua própria. Esta é uma 

forma de comunicação que possibilita a integração social do surdo (DUARTE et al., 

2013). A LIBRAS é um instrumento fundamental para o surdo, além de proporcionar 

a liberdade de manifestar suas necessidades, também permite – o construir sua 

identidade frente a uma cultura e ouvintes. A publicação da Lei nº10. 436/ 2002, que 

torna o Brasil um país bilíngue é uma grande conquista da comunidade surda em 

busca de seus ideais (AGUIAR, 2009). 
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Segundo Rocha (2012) a Língua Brasileira de Sinais foi fundada no Brasil no 

ano de 1857, mas tem sua origem do alfabeto Manual Francês. O imperial Instituto 

dos Surdos foi a primeira escola para surdos, situada na cidade do Rio de Janeiro. 

Hoje conhecida de Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. 

A LIBRAS já é oficialmente reconhecida como uma forma de comunicação da 

comunidade surda através do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que 

regulamenta a Lei n. º 10.436/2002. Contudo é importante que toda a sociedade 

também conheça LIBRAS, inclusive os profissionais de saúde (PÁSCOA et. al., 

2009). 

Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais – Libras e dá outras providências: 

Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão 
a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão 
a ela associados.  
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - 
Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema 
linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical 
própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de idéias e 
fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil (Brasil, 
2002, Art.1º). 

“A Língua Brasileira de Sinais é uma língua visual – espacial articulada por 

meio das mãos, das expressões faciais e do corpo. É uma língua usada por parte da 

comunidade surda brasileira” (BRASIL, 2009, pág.11).  

Para Rodrigues e Damião (2014) a Língua Brasileira de Sinais é uma língua 

não verbal que utiliza o canal visual – espacial, que forma sinais a partir do 

movimento das mãos e do ponto no corpo ou espaço onde esses sinais são feitos. O 

que difere das línguas orais, que são auditivas. A LIBRAS que é um sistema 

linguístico de transmissão de idéias e fatos, é utilizado por comunidades de pessoas 

surdas do Brasil, e como a Língua Portuguesa oral sofre diferenças regionais, fato 

que também deve ser observado na comunicação com o surdo (Cartilha, 2010). 

Os profissionais da área de saúde precisam também conhecer a linguagem 

não verbal, que é importante instrumento de comunicação para os surdos. Pois se o 

paciente surdo se sentir inseguro ou constrangido ao tentar comunicar-se em não ter 

feedback pode não mais retornar ao serviço de saúde (PÁSCOA; et al, 2009). 

Segundo Machado et. al. (2015) a Língua Brasileira de Sinais é fundamental 

para a inclusão social da comunidade surda, garantindo um atendimento de saúde 
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com comunicação adequada respeitando sua deficiência. Para que a comunicação 

dos profissionais de saúde e o paciente surdo seja eficaz faz-se necessário facilitar o 

diálogo, criando vínculos (CHICON; SOARES, 2013). 

O uso da Língua Brasileira de Sinais é uma eficiente estratégia que promove 

a inclusão do surdo ao serviço de saúde. Além disto, garante acesso aos princípios 

norteadores do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo o atendimento 

humanizado aos usuários (JUNIOR; SANTOS, 2009; MAGRINI; SANTOS, 2014). 

Lessa e Andrade (2016) realizaram uma pesquisa tendo como perspectiva 

descobrir quantos surdos, já receberam um atendimento com profissionais do 

serviço de saúde com conhecimento de LIBRAS, dentre 30 surdos participantes, 

constatou que 22 surdos afirmaram nunca ter tido nenhum atendimento desses 

profissionais qualificados em LIBRAS, e 08 somente afirmaram ter recebido esse 

atendimento que pode ser observado na Figura 1, evidenciando assim, a 

necessidade de capacitar esses profissionais para atender esse público. 

Figura 1: Libras e o atendimento ao cliente surdo no âmbito da saúde 
 

Fonte: Lessa e Andrade (2016, p. 101) 

Segundo Oliveira et. al. (2012) o conhecimento e a valorização de LIBRAS 

podem reduzir problemas de comunicação entre surdos e profissionais de saúde. E 

também possibilitaria esses pacientes procurarem estes serviços com mais 

frequência. A Língua Brasileira de Sinais irá proporcionar ao surdo amplitude de 

suas relações com outras pessoas surdas e ouvintes, torná-lo mais ativo 

socialmente. Isto também possibilita a valorização dos sentimentos e relações 

interpessoais. A utilização da LIBRAS pelo profissional enfermeiro é uma forma 

eficiente de inclusão social, além de ser um processo eficaz de humanização da 

assistência ao surdo (FALCÃO, 2011). 

A linguagem de Libras proporciona ao profissional de saúde uma interação 

com o paciente, contribuindo com a Sistematização da Assistência Enfermagem 
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(SAE), que visa prestar uma assistência qualificada e humanizada do paciente, 

tendo em vista, a necessidade de inseri-la ao serviço de saúde. 

De acordo com Machado (2012) o ato de comunicar – se é de suma 

importância para qualquer indivíduo, socializar – se, desenvolvendo sua autonomia e 

auto-estima. Há casos de surdos que desconhecem a língua portuguesa escrita e a 

LIBRAS, comunicam – se através de alguns códigos alternativos informais, e fora do 

contexto familiar ficam desorientados. Isto dificulta muito a comunicação destes 

indivíduos, pois apresentam dificuldade de interagir com outras pessoas. 

Figura 2: Libras e o atendimento ao cliente surdo no âmbito da saúde 
 

Fonte: Lessa e Andrade (2016, p. 99) 

Em consonância Lessa e Andrade (2016) confirmam em sua pesquisa que a 

contribuição da comunicação nesse processo é fundamental para a melhoria da 

qualidade do atendimento (figura 2), a pesquisa realizada constatou que 24 surdos 

tem esperança dessa melhoria, 04 acreditam que haverá pouca melhora, 01 

recusou-se a responder e 01 afirmou que não haverá melhoria. É notório que a 

inserção de LIBRAS na capacitação do enfermeiro pode tornar a comunicação mais 

eficiente.  

A comunicação é fundamental nesse processo para que se estabeleça um elo 

de confiança entre paciente e enfermeiro, visto que, o enfermeiro ao aplicar a 

linguagem de sinais visa compreender e ser compreendido, proporcionando diante 

da linguagem não verbal uma assistência eficiente que permita abordar o paciente 

de forma holística. 

A assistência ao paciente deve ser recebida com dialogo, com o objetivo de 

identificar suas necessidades e procurar a forma de solucioná-las. Para isto é 

preciso oferecer um atendimento humanizado, utilizado de recursos e tecnologias 

que aprimorem a comunicação entre trabalhadores e clientes e proporcionem uma 

acolhida ágil e resolutiva (COELHO; JORGE, 2009). 
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4. CUIDADO DO ENFERMEIRO CAPACITADO EM LIBRAS COMO 

FACILITADOR DO ATENDIMENTO AO SURDO 

Segundo Aragão et al. (2015) A acessibilidade de pessoas com deficiência 

aos serviços básicos no Brasil é precária, e o deficiente auditivo tem maior 

dificuldade de interação com a sociedade e impedimentos de acesso à saúde pois 

enfrentam entraves em serviços que não possuem profissionais que conhecem e 

usam a LIBRAS. 

Em consonância Nascimento, Fortes e Kessler (2015) relataram em sua 

pesquisa de campo (Figura 3), realizada com a participação de 29 surdos, dos quais 

alguns afirmaram ter desistido de procurar um serviço de saúde por falta de 

intérprete ou de outra pessoa ouvinte que pudesse intermediar a comunicação como 

profissional da área, e outra parte relataram terem sido atendido por um profissional 

da área de saúde que soubesse Libras. 

Figura 3: Estratégias de comunicação como dispositivo para o atendimento humanizado 
em saúde da pessoa surda 

Fonte: Nascimento, Fortes e Kessler (2015,p.247) 
 

É evidente a necessidade de uma capacitação do profissional de saúde no 

sistema de LIBRAS, para proporcionar uma comunicação eficaz e uma assistência 

qualificada que compreenderá o paciente no âmbito de suas necessidades, cabendo 

o enfermeiro como agente assistencial desses cuidados atualizar-se e especializar-

se na área em questão, já que, esses cuidados devem seguir os princípios da 

igualdade e equidade. 
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De acordo com Oliveira et al. (2012) o uso de LIBRAS pode reduzir os 

problemas de comunicação entre os pacientes e o enfermeiro, o que teria como 

efeito uma maior procura de pacientes surdos pelos serviços de saúde. Ocorre, 

porém, que, muitas vezes os pacientes com deficiência auditiva acabam por não 

procurar os serviços de saúde justamente porque não conseguem se fazer entender 

pelos mesmos e vice-versa, e desistem de buscar atendimento. 

O enfermeiro é o profissional de saúde mais próximo ao paciente, com vasta 

experiência na área da saúde por lidar com as mais variadas situações, portanto 

deve estar capacitado para atuar na prevenção e promoção da saúde e na 

reabilitação da mesma nos indivíduos e população (FRANÇA, SILVA, 2018). 

Sendo assim, é fundamental a reflexão da necessidade de incluir 

efetivamente o paciente surdo nos serviços de saúde, observando os preceitos 

legais existentes, bem como, a relevância do uso da LIBRAS e consideração dos 

aspectos socioculturais da vivência do indivíduo com deficiência auditiva, pois a 

identidade surda e a sua cultura necessitam ser observadas, de forma a permitir a 

construção de uma sociedade mais inclusiva em todos os aspectos (BRITO; 

LAVARETA, 2015). 

Ao lidar com questões relacionadas à área da saúde, o contato do profissional 

através da comunicação é fundamental para criar uma relação com o usuário. Neste 

sentido, as relações humanas têm papel importante no trabalho dos profissionais de 

saúde, o que necessita uma compreensão cada vez maior do relacionamento 

enfermeiro-usuário. E para construir essas relações é necessário conhecer o 

contexto no qual o usuário está inserido (CHAVEIRO et al., 2010).  

De acordo com Perlin e Strobel (2014) a história cultural de uma sociedade é 

construída com suas variedades de conflitos, interesses, ideais, relações e tensões. 

Essa diversidade encontra também na forma de enxergar e viver a cultura surda, 

com todas as suas complexidades. 

Lorenzetti et al. (2014) reconhecem a enfermagem como uma das profissões 

da área da saúde de maior importância para o cuidado ao paciente, apoiando em 

todas as suas esferas de vida, desenvolvendo a promoção, prevenção, recuperação 

e reabilitação da saúde. A enfermagem é a arte do cuidado, oferecendo conforto, 

acolhimento e bem-estar aos pacientes como forma de inclusão social e de 

humanização do atendimento prestado pelo enfermeiro. 
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O novo profissional deve possuir uma visão universal, preocupando-se com o 

relacionamento enfermeiro – usuário, com o objetivo de proporcionar um equilíbrio 

emocional, social e racional, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde 

desses. Deve-se ter pensamento ético e humanizado, noções de suas carências 

profissionais buscando a cada dia se capacitar mais, para assim conseguir ser um 

influente transformador em sua unidade de trabalho (JUNIOR; SANTOS, 2009). 

Na atenção terciária a comunicação é um importante instrumento utilizado 

pela equipe de saúde para o fortalecimento do vínculo, humanização e para um 

acolhimento do paciente com qualidade. Nesse ambiente, o acesso do paciente com 

deficiência auditiva deve ser garantido através de profissionais capacitados ou de 

um intérprete de LIBRAS para o devido auxílio no momento do atendimento (SILVA; 

OLIVEIRA, 2014). 

É dever e competência da enfermagem participar de ações em saúde que 

facilitem o processo de educação da comunidade no que se refere aos deficientes 

auditivos, contribuindo de forma direta e indireta para a reintegração desses 

indivíduos na sociedade (SILVA et al., 2014). 

De acordo com o Código de Ética do Profissional Enfermeiro (CEPE), em seu 

artigo segundo, é direito do enfermeiro “aprimorar seus conhecimentos técnicos, 

científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional”. E no artigo 

quinze, o enfermeiro tem o dever de ofertar uma assistência livre de preconceitos de 

qualquer natureza, (COREN, 2007). Portanto, apoiado no CEPE e pela Lei Federal 

10.436/2002, o profissional da enfermagem tem o direito e o dever de realizar um 

curso de formação em LIBRAS a fim de prestar uma assistência de qualidade aos 

pacientes surdos. 

Para Pordeus (2012, p.160):  

Não se pode esperar a necessidade de atender um paciente surdo 
para querer aprender sua língua, ou pior, designar a outro a 
responsabilidade de transmitir as informações e manter a relação 
que seria do profissional de saúde. 

O profissional de saúde deve humanizar a assistência em enfermagem, 

preocupar-se com a relação entre Enfermeiro/Paciente, e para isso necessita de um 

suporte técnico e científico que lhes habilite a entender este universo linguístico, 

social e cultural do surdo, visando promover uma segurança física e emocional no 

mesmo. Portanto, a enfermagem deve ter consciência de que é um agente 
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transformador, com pensamentos éticos, que busca a cada dia suprir suas carências 

profissionais. Esta interação em si, torna se viável e necessário, pois a comunicação, 

entre os profissionais de saúde e os pacientes com deficiência auditiva, facilita o 

atendimento de qualidade a este, quando há realmente está comunicação (SILVA, 

BASSO, FERNANDES, 2013). 

Brito e Lavareta (2015) confirmaram que, a capacitação dos profissionais de 

saúde em LIBRAS é indispensável para a inclusão de surdos nas instituições 

assistenciais, fato que trará benefícios a todos e agregará aos profissionais, mesmo 

que em longo prazo, um amplo conhecimento das identidades dos sujeitos que 

circulam nos ambientes dirigidos à atenção à saúde, diminuindo esta segregação 

que há muito tem afetado o relacionamento sociocultural dentro das referidas 

instituições. A cultura bilíngue desmistifica a surdez e inclui valores sociais e 

culturais na valorização das características de qualquer sujeito, seja ele surdo ou 

não. Ponto chave para humanizar as relações entre o profissional de saúde e a 

assistência no âmbito hospitalar. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo objetivou abordar o tema a importância do preparo do 

enfermeiro mediante o atendimento ao paciente surdo, visando descrever as 

grandes dificuldades que estes pacientes enfrentam mediante os serviços de saúde, 

bem como enfatizar a relevância da LIBRAS e o seu conhecimento por parte do 

enfermeiro para a assistência humanizada. 

Quando uma pessoa surda procura atendimento aos serviços de saúde, 

enfrenta diversas dificuldades. A maior dela é a comunicação, ou para ser preciso, a 

falta dela. Mesmo a lei garantindo que estes órgãos ofereçam um atendimento 

igualitário, integral e que promova a inclusão, não é o que se percebe na prática. Há 

falta de profissionais de saúde capacitados com conhecimento em LIBRAS, e estes 

comunicam-se com o paciente surdo por intermédio de um intérprete. O surdo por 

sua vez, constrangido pode até omitir informações que são importantes para seu 

diagnóstico, além de ter seu processo de autonomia prejudicado. 

A comunicação é o elemento fundamental para o atendimento humanizado. 

LIBRAS é um importante mecanismo social de comunicação para a comunidade 

surda, pois proporciona-lhes liberdade de manifestar suas necessidades, além de 

promover a auto-estima e autonomia. Ela é uma linguagem visual-espacial articulada 

por meio das mãos das expressões faciais e do corpo. No entanto, o ideal seria que 

todos, até mesmo os profissionais de saúde conhecessem este importante 

instrumento de comunicação, tornando seu objetivo mais eficaz. 

O paciente surdo evita procurar os serviços de saúde por não conseguir 

comunicar-se adequadamente quando estes procura por atendimento. Por outro 

lado o enfermeiro é o profissional de saúde mais próximo deste paciente, por isso a 

importância do conhecimento de LIBRAS como processo facilitador do atendimento 

ao surdo. Desta forma o enfermeiro garantirá com ética um cuidado humanizado, 

além de cooperar para diminuir cada vez mais a segregação destes pacientes. 
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