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1. RESUMO 

 

Este trabalho pretende abordar as dificuldades no atendimento ao deficiente 

auditivo, pois, o despreparo dos profissionais de saúde, a Libras (Língua Brasileira 

de Sinais), às barreiras de comunicação e o descumprimento da legislação vigente 

interferem na qualidade da assistência de enfermagem. O objetivo é identificar os 

fatores que interferem na assistência de enfermagem ao deficiente auditivo. O 

método utilizado para a elaboração deste trabalho foi pesquisa bibliográfica. O 

levantamento bibliográfico deste trabalho foi realizado por meio de consultas às 

bases de dados eletrônicas: BDENF (Banco de Dados de Enfermagem), LILACS 

(Literatura Latino – Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PUBMED 

(National Library of Medicine, EUA), SciELO (Scientific Library Online). A perda da 

audição pode ser resultante de danos mecânicos ou neurais. Existem três tipos de 

surdez: de condução, de percepção e total. A comunicação dos profissionais de 

saúde com os surdos estabelece uma assistência de qualidade, humanizada e 

contribui para inclusão social. Os autores pesquisados apontaram que os 

profissionais de saúde apresentam dificuldades para estabelecer uma comunicação 

eficaz com a pessoa surda. Descritores: deficiente auditivo; surdez; comunicação; 

linguagem de sinais; enfermagem. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

  A deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total da capacidade de 

ouvir, a partir de 41 dB ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 

1000 Hz e 3000 Hz. Classifica-se em: surdez leve, surdez moderada, surdez 

acentuada, surdez severa, surdez profunda e anacusia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1999). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Censo 2010) mostra que 9,7 

milhões (5,1%) da população brasileira e a Organização Mundial da Saúde (2012) 

estima que 360 milhões de pessoas no mundo, apresentam deficiência auditiva, e 

consequentemente tornou – se um problema de saúde pública. 
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3. OBJETIVO 

 

Identificar os fatores que interferem na assistência de enfermagem ao 

deficiente auditivo. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 O método utilizado para a elaboração deste trabalho foi à pesquisa 

bibliográfica. O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de consultas às 

bases de dados eletrônicas: BDENF (Banco de Dados de Enfermagem), LILACS 

(Literatura Latino – Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PUBMED 

(National Library of Medicine, EUA), SciELO ( Scientific Library Online). A busca foi 

retrospectiva limitando – se aos artigos científicos publicados entre 2004 e 2012. 

Com o uso dos descritores: deficiente auditivo; surdez; comunicação; linguagem de 

sinais; enfermagem.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A perda da audição pode ser resultante de danos mecânicos ou neurais. 

Existem três tipos de surdez: condução, percepção e total (SILVERTHORN, 2003).  

 A comunicação dos profissionais de saúde com os surdos deve garantir uma 

assistência de qualidade e humanizada, de forma a contribuir para a inclusão social 

(CHAVEIRO, N.; BARBOSA, M. A., 2005). 

 O DECRETO 5626 de 2005 dispõe sobre a Libras quanto à obrigatoriedade 

da formação do profissional de saúde e/ ou a presença do intérprete nas instituições 

de saúde para facilitar qualquer tipo de comunicação.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os estudos revelam que os profissionais de saúde apresentam dificuldades 

para estabelecer uma comunicação eficaz com a pessoa surda, o que pode 

prejudicar a abordagem terapêutica, o diagnóstico e o tratamento (CHAVEIRO et al, 

2010; CASTRO; PAIVA; CÉSAR, 2012). 
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Britto e Samperiz (2010) mostram que as estratégias utilizadas pelos 

profissionais de enfermagem foram respectivamente, a mímica, a leitura labial, o 

auxílio do acompanhante, a escrita e raramente a comunicação por Libras.  
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