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RESUMO 

 

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é considerada um meio pelo qual diversas 
pessoas podem interagir sendo ela surda ou não. Dentro do ambiente hospitalar ou 
ambulatorial, a Libras torna-se imprescindível para que possa ser prestada uma 
assistência integral. Diante disso, tem-se como problema de pesquisa: Qual a 
importância da Língua Brasileira de Sinais (Libras) no cuidado entre o enfermeiro e o 
paciente com necessidades especiais? O objetivo geral deste trabalho é 
compreender a importância da libras na promoção do cuidado ao paciente com 
necessidades especiais. Essa pesquisa se configura caráter descritivo, de uma 
abordagem qualitativa fundamentada em uma revisão de literatura. Entende-se que 
a libras é um importante fator na comunicação com o surdo, principalmente no que 
tange o atendimento em saúde. Quando nos referimos ao cuidado integral ao 
indivíduo surdo, o enfermeiro se depara com uma dificuldade: entender e passar 
informações ao surdo que se comunica através da libras. A capacitação inicial ou 
continuada em libras para os profissionais de saúde evidencia-se sendo de grande 
relevância para que um cuidado de qualidade seja fornecido ao surdo. 
 

Palavras-chave: Cuidados de enfermagem; Surdez; Linguagem de sinais 

  



SILVA, Gabriel Cícero A .. The Brazilian language of signs in the care of the deaf 
patient. 2019. 24 sheets. Course Completion Work (Graduation in Nursing) - 
Anhanguera University Center of Niterói, Niterói, 2019. 

ABSTRACT 

The Brazilian Language of Signals (Libras) is considered a medium by which several 
people can interact whether it is deaf or not. Within the hospital or outpatient setting, 
Libras becomes essential so that comprehensive care can be provided. Given this, 
we have as a research problem: What is the importance of the Brazilian Sign 
Language (Libras) in the care between the nurse and the patient with special needs? 
The overall objective of this paper is to understand the importance of pounds in 
promoting care for patients with special needs. This research has a descriptive 
character, from a qualitative approach based on a literature review. It is understood 
that the pounds is an important factor in the communication with the deaf, especially 
in what concerns health care. When we refer to the integral care of the deaf 
individual, the nurse is faced with a difficulty: understanding and passing information 
to the deaf communicating through the pounds. Initial or continued training in pounds 
for health professionals is evidence of great relevance for quality care provided to the 
deaf. 
 

Key-words: Cuidados de enfermagem; Surdez; Linguagem de sinais 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é considerada um meio pelo qual diversas 

pessoas podem interagir sendo ela surda ou não. Dentro do ambiente hospitalar ou 

ambulatorial, a Libras torna-se imprescindível para estabelecer contato e confiança 

entre o profissional e cliente que se comunica por essa língua para que possa ser 

prestada uma assistência integral.  

O cuidado fornecido por um enfermeiro não capacitado em Libras ao paciente 

portador de necessidades especiais e que utiliza esta língua como forma de 

comunicação não se torna completo indo contra dois princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS) que são integralidade e equidade. Ao haver barreiras na forma de 

comunicação entre profissional-cliente a humanização torna-se ineficaz, o que 

também justifica este estudo. 

É essencial que a equipe consiga atender a demanda do cliente em todas as 

suas esferas ou seja, fornecer um cuidado integral e quando trata-se do surdo, o 

cuidado integral só poderá ser efetivo se a equipe tiver conhecimento de libras. 

Diante disto, tem-se como problema de pesquisa: Qual a importância da Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) no cuidado entre o enfermeiro e o paciente com 

necessidades especiais? 

O objetivo geral deste trabalho é compreender a importância da Libras na 

promoção do cuidado ao paciente com necessidades especiais, seguida dos 

objetivos específicos: Apontar as principais deficiências na promoção do cuidado ao 

paciente com necessidades especiais; descrever a importância da Libras para 

fornecer um cuidado integral ao paciente surdo; entender a importância do 

enfermeiro capacitado em Libras em prol do cuidado com pacientes surdos. 

Essa pesquisa se configura caráter descritivo, de uma abordagem qualitativa 

fundamentada em uma revisão de literatura. A busca dos artigos será realizada na 

biblioteca virtual de saúde, por meio das seguintes bases de dados: Banco de Dados 

em Enfermagem (BDENF), a Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), além do Google Acadêmico, 

Legislação brasileira, livros e manuais do Ministério da Saúde. Os estudos 

selecionados terão um recorte temporal dos últimos 10 anos. Como critério de 
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inclusão estabelecido: artigos em idioma português e espanhol que retrata da 

temática. Não haverá critérios de exclusão. 

 



 

 

13 

2. A LIBRAS COMO FATOR FUNDAMENTAL NA COMUNICAÇÃO. 

 

A Lei de nº 10.436/02 dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais onde a 

reconhece como meio legal de comunicação e expressão bem como outros recursos 

a ela associados. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais: 

 
A forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 
sistema linguísticos de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002) 

 

A primeira fase do processo de enfermagem, o histórico, é composta pelo 

levantamento de dados significativos que o paciente contará ao profissional para que 

possam ser identificados os problemas em questão. Diante disso, o cliente irá falar 

de suas queixas individuais e biopsicossociais para que o enfermeiro trace um plano 

de cuidado (MARTINS, 2017).  

Para que seja possível uma assistência efetiva à saúde, cabe ao profissional 

desenvolver habilidade técnica, experiência e capacidade para o desenvolvimento 

de informações visando o compartilhamento das mesmas de forma clara e eficiente 

para qualificar o cuidado prestado. Desta forma, os profissionais de saúde sentem 

dificuldades ao estarem diante de pessoas que utilizam a língua brasileira de sinais 

como forma de comunicação (FRANCISQUETI et al., 2017). 

Um encontro na assistência entre a pessoa surda e ouvinte sem 

conhecimento da libras, gera a princípio um grande desconforto para o surdo, visto 

que o mesmo se sente incomodado por não conseguir passar ao profissional o que 

sente e o que precisa. Da mesma forma que gera no profissional certa angústia por 

não conseguir fornecer o cuidado personalizado que o surdo precisa 

(OLIVEIRA;CELINO;COSTA, 2015). 

As pessoas com perda auditiva seja ela leve, moderada ou severa e que 

utiliza a Libras para comunicação, utilizam o campo gesto-visual (língua de sinais) 

enquanto o indivíduo ouvinte utiliza o campo oral-auditivo (fala). Logo se encontra a 

primeira dificuldade de haver comunicação entre estes dois grupos da sociedade 

(PEREIRA et al, 2017). 

O despreparo dos membros da equipe de enfermagem frente a esta clientela 

causam grande comprometimento e impacto na imagem da equipe e reflete 
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negativamente nos resultados esperados durante a assistência a eles fornecida 

(MACHADO et al, 2013). 

Referente ao atendimento aos deficientes, a inclusão social nos serviços de 

saúde estabelece-se como fator essencial de qualidade dos serviços prestados, 

enquanto que a falta de comunicação inviabiliza o atendimento humanizado. A 

comunicação com os surdos surge como um desafio aos profissionais que prestam 

os cuidados a estes indivíduos. O bloqueio de comunicação prejudica o vínculo entre 

profissionais de saúde e surdos comprometendo o atendimento uma vez que eles só 

conseguem com muito esforço, descrever seus sintomas, caracterizados como 

objetos de saúde (CHAVEIRO; BARBOSA, 2005).  

Um atendimento de melhor qualidade é propiciado por uma boa comunicação 

entre o profissional de saúde e o cliente, portanto a capacitação desses profissionais 

para atender aos pacientes surdos é uma necessidade urgente e importante, uma 

formação que contemple os métodos de comunicação, cultura surda, noções básicas 

de língua de sinais e leitura-labial e como se posicionar frente ao atendimento do 

surdo assegura uma boa consulta fazendo que os mesmos retornem aos serviços de 

saúde (CHAVEIRO; BARBOSA; PORTO, 2008).  

A Lei nº 13.146 no Capítulo III assegura à pessoa com deficiência atenção 

integral à saúde em todos os níveis de complexidade com acesso universal e 

igualitário garantido por intermédio do SUS. Também é garantido, aos profissionais 

que prestam assistência às pessoas com deficiência, capacitação inicial e 

continuada no parágrafo 3º do Art. 18º (BRASIL, 2015). 

Na lei referida também dispõe que a saúde pública deve assegurar às 

pessoas com deficiência as seguintes ações e serviços: diagnóstico e intervenção 

precoces, realizados por equipe multidisciplinar; serviços de habilitação e de 

reabilitação sempre que necessários, para qualquer tipo de deficiência; atendimento 

domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação; campanhas de 

vacinação; atendimento psicológico, inclusive para seus familiares; respeito à 

especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com 

deficiência; atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida; 

informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares 

sobre sua condição de saúde; serviços projetados para prevenir a ocorrência e o 

desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais; promoção de estratégias de 
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capacitação permanente das equipes que atuam no SUS;  oferta de órteses, 

próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas 

nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015) 

Aos usuários dos serviços de saúde que necessitam de uma atenção especial 

por se comunicarem de forma diferente das demais pessoas precisam estabelecer 

um elo no contato com o profissional. Para tal, é necessária a capacidade e 

competência do mesmo para que a comunicação seja feita de forma correta através 

da libras. Como a maioria dos profissionais não tem este domínio, passam a 

comunicar-se com outras vias, como por exemplo, a escrita ou leitura labial 

(OLIVEIRA;CELINO;COSTA, 2015).  

Ainda segundo Oliveira, Celino e Costa (2012), entende-se que a presença do 

intérprete seja a solução para esta questão, entretanto, percebe-se que o intérprete 

não contribui para a inclusão total do surdo, uma vez que serve de intermediário e o 

contato profissional-cliente é impedido. Além de o intérprete ser pago pelo surdo, 

onde este depende das disponibilidades do intérprete para acompanhá-lo. 

Vale ressaltar que o profissional de saúde deve estar aberto a receber e 

atender ao cliente que apresentam limitação na forma de comunicação e que há 

maneiras de facilitam e viabilizam o contato harmonioso, como por exemplo, através 

da libras, datilologia, leitura labial, e que cada um deve ser tratado de forma única 

com atendimento personalizado entendo as preferencias e necessidades de cada 

um, pois estas variáveis podem mudar de acordo com a idade, quando a deficiência 

auditiva foi adquirida, nível de surdez ou demais problemas associados à deficiência, 

escolaridade e habilidades comunicativas (PEREIRA et al, 2017). 
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3. LIBRAS COMO IMPORTANTE FERRAMENTA NO CUIDADO INTEGRAL 

AO SURDO. 

 
Para que a assistência de enfermagem no cuidado ao surdo seja totalmente 

efetiva, abrangendo-o de forma integral é de extrema importância que haja uma 

comunicação consciente e que exige bastante empenho para conseguir interpretar e 

identificar o significado da mensagem que o paciente deseja passar. Desta forma o 

profissional de enfermagem poderá intervir com planos de cuidado que incluam todo 

o biopsicosocioespiritual do indivíduo (RODRIGUES; DAMIAO, 2014). 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (2010) tem como 

uma de suas principais diretrizes a atenção integral à saúde com melhoria dos 

mecanismos de informação seguida de promoção da qualidade de vida, prevenção 

de deficiências; capacitação de recursos humanos, organização e funcionamento 

dos serviços de saúde voltados à pessoa com deficiência (BRASIL, 2010). 

A atenção integral à saúde é responsabilidade do Sistema único de Saúde 

(SUS) e unidades integradas a ele, que devem assegurar acesso às ações básicas e 

de maior complexidade, reabilitação e demais procedimentos importantes assim 

como o recebimento de tecnologias assistivas. Toda pessoa com deficiência tem 

direito de ser atendida nos serviços do SUS, receber acolhimento, atendimento 

integral e que satisfaça todas as suas necessidades, sendo estas voltadas à 

deficiência ou não (BRASIL, 2010). 

Os surdos tendem a ter dificuldades em entender o que o profissional está 

falando porque estes, muitas vezes, não se preocupam com detalhes que são 

importantes na comunicação com o surdo, como por exemplo, deixar a boca visível, 

pois muitos surdos utilizam a leitura labial como forma de entendimento durante o 

diálogo; falam rápido o que dificulta a leitura labial por parte do surdo; utilizam 

termos técnicos que os surdos não compreendem; muitos médicos tem a caligrafia 

ilegível o que faz com o paciente surdo não compreenda visto que muitos surdos 

não conhecem bem o português (CARDOSO; RODRIGUES; BACHION, 2006). 

Um estudo feito na Paraíba com 36 surdos revelou que 100% destes sentiam 

dificuldades em se comunicar com os profissionais da saúde e que muitas vezes, a 

comunicação era feita por intermédio de algum familiar. Com a dificuldade de 

entendimento da fala dos profissionais, todo o processo de assistência é prejudicado 
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e por este motivo, os surdos costumam procurar os serviços de saúde com 

pensamento curativista em detrimentos dos procedimentos preventivos justamente 

pela barreira da comunicação com o profissional que não tem conhecimento da 

libras (ARAGAO et al, 2014).  

Carvalho (2013)  discorre acerca da integralidade, onde o SUS deve atender 

as necessidades do cliente visando todo o biopsicossocioespiritual., ou seja, é 

necessário ter uma visão holística do indivíduo e não o visualizar como conjunto de 

órgãos e sistemas. Também é necessário abranger seus três enfoques: proteção, 

promoção e recuperação da saúde. Desta forma, o profissional que não é 

capacitado em libras não se torna apto a atender ao indivíduo surdo em todas as 

suas esferas, não levando em consideração esta diretriz do SUS. 

Identifica-se a necessidade da formação do enfermeiro em libras e ter, no 

mínimo, conhecimento básico desta e noções de comunicação gestual para 

assegurar um cuidado integra deste paciente demonstrando autonomia no 

atendimento, segurança e confiança, pois estas auxiliarão na criação do vínculo 

entre paciente\profissional ou família\profissional. O enfermeiro também deve 

promover um cuidado humanizado buscando promover um ambiente favorável a 

este indivíduo levando em consideração que este já pode ter tido experiências ruins 

em contato com outros profissionais, sendo necessário desfazer as barreiras criadas 

por vivencias passadas (DA SILVA; BASSO; FERNANDES, 2018). 

Os profissionais de enfermagem têm responsabilidade legal e ética de 

proporcionar assistência, educação em saúde, promoção e prevenção em saúde, 

bem como reabilitação da mesma para os indivíduos surdos que utilizam a libras 

como forma de comunicação igualmente como fazem para indivíduos ouvintes. 

Entretanto, muitas vezes esta não é a realidade e por este motivo torna-se 

necessário a educação continuada em libras das unidades básicas de saúde às 

unidades de maior complexidade (SOARES et al, 2018). 

 Soares et al, em seu estudo com  20 enfermeiros em Alagoas afirma que 

todos estes profissionais já prestaram assistência a pacientes com deficiência 

auditiva, entretanto, demonstraram dificuldade na comunicação por não saber se 

comunicar através da libras. Há ainda profissionais que mencionam não prestarem 

assistência caso o usuário busque a unidade sozinho o que torna-se extremamente 

preocupante. 
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 Muitos profissionais optam e acham um meio facilitar ter um intérprete 

presente durante as consultas aos pacientes surdos ou utilizam algum familiar para 

ser a ponte entre o profissional e o cliente por não estarem aptos a realizar a 

consulta diretamente com o usuário de forma eficaz e com qualidade. Todavia, 

questionamentos surgem referentes a esta opção, pois há a quebra de confiança 

profissional\cliente e inviabiliza o sigilo entre estes quando há a presença de um 

terceiro indivíduo durante as consultas sendo ele intérprete ou familiar 

(FRANÇA;SILVA, 2018). 

 O desconhecimento ou não capacitação do profissional no cuidado ao usuário 

surdo torna-se um desafio para se conseguir estabelecer vínculo, interação e 

ambiente favorável para uma assistência humanizada e de qualidade contemplando-

se os princípios do SUS: universalidade, integralidade e equidade. Quando os 

profissionais conseguem se comunicar nas consultas com os indivíduos surdos há 

uma assistência mais respeitosa e humanizada trazendo a inclusão para a prática 

assistencial (SOARES et al, 2018). 
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4. CAPACITAÇÃO EM LIBRAS COMO FATOR ESSENCIAL PARA UM 

CUIDADO DE QUALIDADE. 

 
O Decreto nº 5626 no Capítulo II, segundo parágrafo dispõe que a Libras 

deverá ser constituída como disciplina curricular optativa nos cursos de educação 

superior e na educação profissional (BRASIL, 2005). Com o referido decreto, o 

primeiro passo é dado na inclusão dos surdos no atendimento à saúde, pois com a 

formação de profissionais já conscientes da importância de tal capacitação para 

prestação de atendimento mais igualitário e humanizado, as barreiras de 

comunicação entre os profissionais de saúde e os surdos se tornarão cada vez mais 

escassas. 

A Lei nº 13.146 ainda assegura a capacitação inicial e continuada em libras 

para os profissionais que atendem nas unidades de saúde para que os profissionais 

estejam habilitados a atender aos usuários surdos de forma que a assistência siga 

os princípios do SUS tornando-se um cuidado de qualidade (BRASIL, 2015). 

Para o profissional de saúde, o conhecimento da comunicação baseia a 

prática profissional, pois possibilita interação entre profissional\cliente contribuindo 

para a qualidade do cuidado prestado. Nesse sentido, ao se deparar com clientes 

surdos, os profissionais devem desenvolver estratégias que venham se sobrepor às 

dificuldades enfrentas pelos usuários a fim de fornecer um cuidado tão bom quanto o 

cuidado prestado aos usuários ouvintes (MIRANDA; SHUBERT; MACHADO, 2014). 

Machado et al (2012) revela em seu estudo que enfermeiros buscam 

capacitar-se em cursos de libras após a percepção da necessidade de promoverem 

assistência de qualidade junto aos clientes surdos. A procura pela capacitação se 

deu para preenchimento e lacuna deixada pela graduação durante a formação 

profissional. Aragão et al (2015) corrobora afirmando a libras ainda não é utilizada 

no cotidiano das unidades de saúde em seus atendimentos, devido a insuficiência 

do ensino nas Instituições de Ensino Superior apesar do decreto citado 

anteriormente ter entrado em vigor desde 2005. 

Bentes, Vidal e Maia (2011) afirmam é necessário que o profissional busque o 

conhecimento, estando este aliado ao incentivo de seus gestores em promover a 

educação continuada, pois ao se deparar com o sujeito surdo durante a assistência, 

o profissional deve ter segurança e habilidade para atendê-lo com qualidade, de 
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forma que atenda todas as suas necessidades. Também faz-se necessário que o 

profissional tenha entendimento da cultura e comunidade surda, não somente dos 

sinais, pois ao atender o usuário surdo, a assistência deve contemplar o indivíduo 

com um todo levando em consideração seu convívio social, espiritualidade, convívio 

familiar, a comunidade surda em que este indivíduo está inserido para que possa 

ocorrer a mudança do cenário atual. 

 Como a parcela de surdos na população tem crescido consideravelmente é 

necessário um olhar mais atento para a formação e capacitação em libras, assim 

como maior tempo de preparo profissional, ampla divulgação da libras sem 

desconsiderar o cuidado humanizado que todos os profissionais devem ter ao 

atendê-los visando minimizar qualquer tipo de preconceito ou dificuldade relacionado 

a este paciente (PAGLIUCA; FIUZA; REBOUÇAS, 2007). 

Ainda segundo Pagliuca, Fiuza e Rebouças (2007), para que seja possível 

enfrentar a barreira da comunicação que há entre profissional e surdo é necessário 

além do interesse do enfermeiro, a adaptação das grades curriculares dos cursos da 

área da saúde em geral para que se formem profissionais cada vez mais 

capacitados e se possa prestar uma assistência de forma igualitária entre surdos e 

ouvintes. 

Se tratando em consultas de enfermagem, faz necessária a interação entre o 

cliente\enfermeiro para que possa se obter êxito no cuidado. As propostas para a 

melhoria da comunicação durante a consulta com o cliente surdo remetem sempre à 

formação acadêmica, pois se percebe que profissionais da saúde precisam estar 

capacitados para atender a demanda necessária dos usuários inseridos nas 

comunidades surdas. É necessária a integração entre instituições de ensino, gestão 

de serviços, profissionais da saúde e comunidade para que os currículos atendam as 

necessidades da cultura surda de forma que a integralidade seja exercida como 

direito do indivíduo à sua saúde (GIL DE FRANÇA et al, 2016). 

 
 
 



 

 

21 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entende-se que a libras é um importante fator na comunicação com o surdo, 

principalmente no que tange o atendimento em saúde. O contato com um 

profissional que não consegue se comunicar através da libras trás grande 

desconforto para o surdo, pois este se depara com uma barreira ao qual não 

consegue transpassar para receber atendimento, a comunicação. Torna-se 

imprescindível fornecer um cuidado humanizado a esse indivíduo que procura pela 

assistência para que o mesmo se sinta confortável e acolhido pela equipe de saúde. 

Quando nos referimos ao cuidado integral ao indivíduo surdo, o enfermeiro se 

depara com uma dificuldade: entender e passar informações ao surdo que se 

comunica através da libras. Sem essa troca de informações desde o acolhimento 

deste surdo na unidade de saúde, não há cuidado integral, pois não foram 

contemplados todos os âmbitos de necessidade deste indivíduo. Torna-se 

preocupante a não capacitação dos profissionais de saúde para atendimento deste 

grupo populacional uma vez que quando não há comunicação efetiva, o cuidado não 

é dispensado de forma adequada a este cliente. 

A capacitação inicial ou continuada em libras para os profissionais de saúde 

evidencia-se sendo de grande relevância para que um cuidado de qualidade seja 

fornecido ao surdo. A capacitação pode ser feita pelas próprias instituições de saúde 

e são asseguradas através de legislação vigente no país. Entretanto, enfermeiros e 

demais profissionais de saúde tendem a buscar capacitação somente quando se 

deparam com estes indivíduos em suas rotinas de atendimento e após perceberem a 

grande barreira da falta de comunicação. Buscar capacitação para fornecer um 

cuidado integral e de qualidade ao surdo é dever do profissional de enfermagem, 

pois este tem obrigação legal e ética de promover educação, assistência, promoção, 

prevenção e reabilitação em saúde igualmente entre surdos e ouvintes. 
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