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" É impossível para aqueles que não conhecem a língua de sinais 

perceberem sua importância para os surdos: a influência sobre a 

felicidade moral e social dos que são privados da audição, a sua 

maravilhosa capacidade de levar o pensamento a intelectos que, 

de outra forma, ficariam em perpétua escuridão. Enquanto houver 

dois surdos no mundo e eles se encontrarem, haverá o uso dos 

sinais.” 

 

                                                                                    J. Schuyler Long 
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RESUMO: 

 

 
O Sistema Único de Saúde é uma formulação política e organizacional para o 
reordenamento dos serviços e ações de saúde. O SUS segue a mesma doutrina e 
princípios organizativos em todo o território nacional e tem como princípios a 
integralidade e universalidade. A partir deste contexto questiona-se como é o 
atendimento psicológico dos surdos no serviço de saúde. O estudo justificou-se 
devido aos escassos estudos nesta área e a relevância em atender essa população. 
Para tanto, este trabalho teve como objetivo geral conhecer o atendimento 
psicológico terapêutico oferecido ao surdo usuário da Língua Brasileira de Sinais no 
município de Itajaí-SC.Os objetivos específicos foram identificar o acesso dos surdos 
ao atendimento psicológico; identificar a dinâmica do atendimento psicológico em 
relação a: duração das sessões, freqüência, local de atendimento, participantes; 
identificar em relação às abordagens: o modelo, a teoria, as estratégias e recursos 
utilizados e reconhecer as fragilidades e potencialidades do atendimento psicológico 
junto ao usuário surdo.A presente pesquisa teve caráter exploratório e utilizou a 
abordagem qualitativa. A amostra foi constituída por 3 Coordenadores da Atenção 
Básica do município, pela Coordenadora de Saúde Mental e por 6 psicólogos que já 
atenderam ou atendem surdos no SUS neste mesmo município. Os dados foram 
coletados por meio de roteiro de entrevistas e gravados para análise. A porta de 
entrada do surdo foi descrita como a mesma porta de entrada de qualquer outro 
usuário. Os atendimentos psicológicos ocorreram em 3 locais sendo que a maior 
parte dos atendimentos foram avaliações psicológicas e triagens. As dificuldades 
dos atendimentos foram em maior parte as dificuldades de comunicação e 
dificuldades com relação ao processo de interpretação durante o atendimento. As 
estratégias utilizadas para a comunicação nos atendimentos foram: o psicólogo se 
comunicar direto em Libras com os pacientes, ter intérpretes de Libras ou a 
mediação de parentes. As abordagens utilizadas foram psicoterapia Corporal 
Reichiana, Cognitivo Comportamental, Abordagem Sistêmica, Psicoterapia Breve e 
Humanista, sendo que as estratégias utilizadas relatadas foram as mesmas que 
para o público ouvinte. Enfatiza-se a necessidade de disponibilização de intérpretes 
de Libras nos atendimentos psicológicos como medida emergencial para a 
viabilidade dos atendimentos. Devido às dificuldades do processo de interpretação 
dos atendimentos também considera-se relevante a formação do psicólogo no uso 
da Libras para que a comunicação possa ocorrer de maneira direta. A formação na 
área da surdez também é considerada importante para que as estratégias utilizadas 
considerem a língua e cultura surda. 
 

 

 
 
 
 

 
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde, Surdez, Atendimento Psicológico. 
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ABSTRACT: 

 

 
The Brazilian national health system, known as the Unified Health System, is a 
political and organizational formulation for the reordering of health services and 
actions. The SUS follows the same organizational doctrine and principles throughout 
the national territory, based on principles of holistic health, equity and universality. 
Based on this context, this work investigates the psychology services offered to deaf 
people within the health service. This study is justified by the lack of studies in this 
area, and its importance in serving this population. The overall objective of this work 
was to find out more about the psychology services offered to deaf users of Brazilian 
Sign Language in the municipality of Itajaí - SC. The specific objectives were to 
identify access by deaf people to psychology services; to identify the dynamic of the 
psychology services in relation to: length of the sessions; place of service; 
participants; and to identify, in relation to the approaches: the model, theory, 
strategies and resources used, and to recognize the fragilities and potentialities of 
the psychology services with deaf users. This research is exploratory in nature, and 
uses a qualitative approach. The sample consisted of three Basic Healthcare 
Coordinators of the municipality, the Mental Health Coordinator, and six 
psychologists who have worked with, or are working with deaf people in the SUS in 
this municipality. Data were collected using an interview script, and the responses 
were recorded for analysis. The means of entry for the deaf users was described as 
being the same as for any other user. The psychology services were provided in 
three sites, with most of the consultations consisting of psychological assessments 
and screening. The difficulties arising during the consultations were mainly related to 
communication and difficulties in the interpreting process. The communication 
strategies used during the consultations were: the psychologist communicating 
directly in Libras with the patient, having a Libras interpreter present, or through the 
mediation of the patient’s family members. The approaches used were Reichian 
Body Psychotherapy, Behavioral Cognitive therapy, the Systemic Approach, and 
Brief and Humanistic Psychotherapy. The other strategies used were the same as for 
the hearing public. The need to provide Libras interpreters in psychology 
consultations is emphasized as an urgent measure for the viability of the 
consultations. Due to difficulties in the interpreting process during the consultations, 
the training of the psychologist in Libras is also considered important, so that 
communication can be more direct. Training in the area of deafness is also 
considered important, to ensure that the strategies used consider the deaf language 
and culture. 
 

 

 
 
 
 

Keywords: Unified Health System, Deafness, Psychology Consultation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

 
 

O Sistema Único de Saúde é uma formulação política e organizacional para o 

reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição de 

1988. O SUS segue a mesma doutrina e princípios organizativos em todo o território 

nacional e não é um serviço ou uma instituição, mas um sistema que significa um 

conjunto de unidades, de serviços e ações que interagem para um fim comum 

(BRASIL, 1990). 

Baseado nos preceitos constitucionais para a construção do SUS considera-

se o princípio de universalidade como a garantia de atenção à saúde por parte do 

sistema a todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter 

direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde. 

O princípio da equidade refere-se a assegurar ações e serviços de todos os 

níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, sem privilégios e sem 

barreiras (BRASIL, 1990). 

Já o princípio de integralidade é o reconhecimento na prática dos serviços de 

que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade e que as 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo 

indivisível e não podem ser compartimentalizadas. Sendo assim, as unidades 

prestadoras de serviço formam também um todo indivisível configurando um sistema 

capaz de prestar assistência integral. A integralidade também leva em consideração 

o contexto social, familiar e cultural das pessoas, garantindo o acesso às redes de 

atenção, conforme as necessidades da população (BRASIL,1990). 

A partir dessa perspectiva de universalidade, integralidade e equidade, se faz 

os seguintes questionamentos: como é o atendimento psicológico dos surdos no 

serviço de saúde?Quais são as características desse atendimento psicológico? 

O interesse em realizar esse estudo surgiu a partir das inquietações durante a 

realização do meu trabalho, pois trabalho com as pessoas surdas e identifico que 

muitas vezes as necessidades destas pessoas não são contempladas. No cotidiano 

do meu trabalho e por meio de estudos com relação a essa população, reconheço 
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que ela tem necessidades específicas e muitas vezes essas necessidades de 

atendimento são esquecidas. 

Através de levantamento bibliográfico percebo que há poucos estudos 

brasileiros relacionando atendimento psicológico e surdez, existindo uma carência 

de estudos considerando a cultura dessa população e suas necessidades em saúde 

(BISOL SIMIONI i& SPERB, 2007). As contribuições desta pesquisa referem-se a 

possibilitar maior conhecimento sobre o atendimento desta população e possibilitar 

um estudo que auxilie nas práticas em saúde neste contexto. 

De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

(IBGE) o número de surdos no Brasil no ano de 2000 era de 166.400, sendo 80 mil 

mulheres e 86.400 homens. Além disso, cerca de 900 mil pessoas declararam ter 

grande dificuldade permanente de ouvir. 

Segundo Baker e Cokely (1982 apud ROSSI, 2000) há o conceito médico que 

quantifica a perda auditiva considerando o indivíduo deficiente e a visão sociológica, 

que considera o indivíduo surdo como diferente do ouvinte. 

O modelo clínico-terapêutico é entendido como o disciplinamento do 

comportamento e do corpo para produzir surdos aceitáveis para a sociedade dos 

ouvintes. O modelo antropológico descreve a surdez em termos contrários as 

noções de patologia e deficiência. A surdez representa uma diferença a ser 

politicamente reconhecida (SKLIAR, 2005). 

            Segundo Strobel (2008) a cultura surda é a maneira do surdo entender o 

mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável ajustando-os com as 

suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas. 

Então, a cultura surda abrange a língua, as idéias, as crenças, os costumes e os 

hábitos do povo surdo.  

             Essa visão de cultura surda é questionada por outros autores, que a partir 

do conceito de Geertz (1989), entendem a cultura como uma teia de significados que 

se tece, e que os surdos e ouvintes crescendo e participando de um mesmo 

universo social teriam a mesma cultura. Durante o meu trabalho abordo autores que 

trabalham com o conceito de cultura como a língua, às estratégias sociais, as 

crenças, as idéias, os costumes e os hábitos do povo surdo, pois é o conceito de 

cultura como o qual me identifico. 

Durante o meu trabalho na universidade reconheço que na área da educação 

há mais adaptações para os surdos do que na área da saúde, sendo que há 
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intérpretes de Libras em sala da aula e uma visão mais sócio-antropológica das 

pessoas com relação à população surda. Na área da saúde percebo que muitas 

vezes ainda considera-se o indivíduo deficiente e não se leva em conta os aspectos 

da língua dessa comunidade. 

É necessário que os sistemas organizados a partir da APS (Atenção Primária 

em Saúde) reconheçam a grande variedade de necessidades relacionadas à saúde 

e disponibilize os recursos para abordá-las. Acredito que as necessidades da 

comunidade surda se inserem nesse contexto, e que é necessário realizar pesquisas 

e elaborar estratégias para que esses atendimentos considerem a cultura dessa 

população. 

A reflexão sobre a integralidade também deve buscar outras possibilidades de 

modo a organizar as práticas em saúde na construção de políticas especiais. Assim, 

a integralidade deve ser considerada como um valor e estar presente na atitude do 

profissional reconhecendo as demandas e necessidades de saúde (BRASIL, 2010). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

 

Conhecer o atendimento psicológico oferecido ao surdo usuário da Língua Brasileira 

de Sinais no município de Itajaí- SC. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

1. Identificar como se dá o acesso dos surdos ao atendimento psicológico. 

 

2. Identificar a dinâmica do atendimento psicológico em relação a: duração das 

sessões, freqüência, local de atendimento, participantes. 

 

3. Identificar em relação às abordagens psicoterápicas: o modelo, a teoria, as 

estratégias e recursos utilizados. 

 

4. Reconhecer as fragilidades e potencialidades do atendimento psicológico 

junto ao usuário surdo. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 
 

3.1  PRINCÍPIOS DO SUS E POLÍTICAS DE SAÚDE  

 
 
 

 

O Movimento da Reforma Sanitária, nascido nos anos 70 teve como 

pressuposto um modelo de atenção que privilegiava a inclusão, o trabalho em 

equipe e a participação popular.  Essa reforma trouxe uma mudança de paradigmas 

quanto à concepção de saúde, ressaltando a importância de um conceito ampliado 

em saúde. Esse conceito de saúde extrapola os limites do modelo biologicista, que 

concebe a saúde como contrário de doença, e de doença, como contrário de saúde 

(CUTOLO,2006). 

A VIII Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986 trouxe a concepção 

de saúde ampliada que se refere à saúde como resultante das condições de 

alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. 

Essa definição do que é a saúde reconhece o ser humano como integral e a saúde 

como qualidade de vida (BRASIL,1986). 

Em 1988, com a Constituição Federal, a mudança de paradigmas com 

relação à concepção de saúde ganha forma, pois a saúde ganha o status de direito 

de todos os cidadãos e dever do Estado e é incorporado o conceito ampliado de 

saúde. Para garantir esse direito dos cidadãos criou-se o Sistema Único de Saúde. 

Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde, que detalha o 

funcionamento do Sistema, portanto, o SUS resultou de um processo de mudança 

de paradigmas com relação à concepção de saúde e das práticas em saúde 

(CUTOLO, 2006). 

O SUS é único, ou seja, deve ter a mesma doutrina (princípios doutrinários) e 

a mesma forma de organização (princípios organizativos) em todo o país. Baseado 

nos preceitos constitucionais, o Sistema Único de Saúde norteia-se pelos princípios 

doutrinários da universalidade, da equidade e da integralidade e pelos princípios 
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organizativos de regionalização e hierarquização; resolubilidade, descentralização e 

participação dos cidadãos (BRASIL, 1990). 

Neste trabalho serão abordados os princípios identificados doutrinários de 

universalidade, equidade e integralidade e o princípio organizativo de resolubilidade, 

pois estes princípios estão relacionados com a inclusão das pessoas surdas no 

SUS. 

O princípio doutrinário da universalidade refere-se à garantia de atenção à 

saúde por parte do sistema a todos os cidadãos. Com a universalidade, o indivíduo 

passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, sendo que há a 

garantia deste direito (BRASIL,1990). 

Já o princípio da equidade refere-se a assegurar ações e serviços de todos os 

níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, sem privilégios e sem 

barreiras. As pessoas são iguais perante o SUS e serão atendidas conforme suas 

necessidades até o limite do que o sistema puder oferecer para todos (BRASIL, 

1990). 

 A integralidade também é um princípio doutrinário do SUS. Pode-se explicitar 

um dos sentidos da integralidade como o reconhecimento na prática dos serviços de 

que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade. A 

integralidade ressalta que as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 

não podem ser compartimentalizadas e que as unidades prestadoras de serviço, 

com seus diversos graus de complexidade, formam também um todo indivisível 

configurando um sistema capaz de prestar assistência integral. Portanto o homem é 

um ser integral, bio-psico-social, e deverá ser atendido com esta visão integral por 

um sistema de saúde integral, voltado a promover, proteger e recuperar a 

saúde.(BRASIL, 1990). 

Mattos (2001) ressalta que o sentido de integralidade é uma constante 

construção, não está pronto. Cutolo (2006) também afirma que a integralidade é um 

processo que se constrói e se vivencia no dia-a-dia dos profissionais e enfatiza que 

toda ação em saúde é uma conseqüência a uma concepção de saúde. 

Como foi apontado anteriormente, os princípios organizativos, referem-se à 

forma de organização do sistema de saúde e a resolubilidade é um deles. Ela 

significa a exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento ou quando 

surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente 
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esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência 

(BRASIL, 1990). 

 Desta forma, conhecendo o significado da universalidade, equidade, 

integralidade e resolubilidade, pode-se ressaltar que é preciso a efetivação de 

políticas econômicas e sociais que promovam a saúde e assegurem o acesso 

universal e igualitário a todas as pessoas aos serviços de saúde, 

independentemente das diferenças. 

 De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) o número de surdos no Brasil em 2000 era de 166.400, sendo 80 

mil mulheres e 86.400 homens. Além disso, cerca de 900 mil pessoas declararam ter 

grande dificuldade permanente de ouvir. 

Para atender essa população há algumas políticas públicas, dentre elas 

podemos citar a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva. Esta política prevê 

ações de atenção básica como trabalhos de promoção a saúde, prevenção e 

identificação precoce de problemas auditivos; de média e de alta complexidade 

como triagem em bebês, diagnóstico, tratamento clínico e reabilitação com o 

fornecimento de aparelho auditivo e terapia fonoaudiológica (BRASIL, 2004). 

Antes da política Nacional de Saúde Auditiva, os deficientes auditivos 

recebiam do SUS somente os seus aparelhos auditivos. Atualmente há também um 

trabalho de acompanhamento do uso desses equipamentos e de terapia 

fonoaudiológica. (NOVAES, 2008). 

A Lei Federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002 também é uma das 

legislações nesta área. Esta Lei reconhece a Língua Brasileira de Sinais como 

língua de expressão da comunidade surda, com implicações para sua divulgação e 

ensino, para o acesso bilíngue à informação em ambientes institucionais e para a 

capacitação dos profissionais que trabalham com os surdos. No art. 3°fica evidente a 

necessidade das instituições de assistência à saúde utilizar essa língua para a 

prestação de um atendimento com qualidade (BRASIL, 2002). 

 Mediante o Decreto 5626/05, que regulamenta esta Lei, os serviços de saúde 

devem atender diferenciadamente a Comunidade Surda, minoria sociolinguística e 

cultural, usuária da Língua de Sinais Brasileira (Libras). Neste decreto, o capítulo VII, 

trata da garantia do Direito à Saúde das Pessoas Surdas ou com Deficiência 

Auditiva dentro de uma visão bilíngüe, onde a Língua Brasileira de Sinais deve ser 
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valorizada pelos profissionais da saúde no atendimento de indivíduos surdos. 

(BRASIL, 2005). 

Este Decreto determina também que no inciso IX que o atendimento das 

pessoas surdas ou com deficiências auditivas na rede de serviços do SUS e das 

empresas detentoras de concessão ou permissões de serviços públicos de 

assistência à saúde, deva ser feito por profissionais capacitados para o uso da 

Libras ou a tradução e interpretação desta língua. No inciso X também trata como 

medida de atenção integral o apoio à capacitação e formação de profissionais do 

SUS para o uso da Libras e sua tradução e interpretação  (BRASIL, 2005). 
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3.2  A SURDEZ 

 

Neste trabalho, será trabalhado o conceito de surdez em duas abordagens 

teóricas. Os profissionais de saúde que trabalham com surdos precisam conhecer 

essas abordagens existentes para entender os diversos conceitos de surdez na 

sociedade atual. Os modelos existentes são o modelo clínico-terapêutico e o modelo 

sócio-antropológico. 

            Segundo o decreto 5626/2005 que regulamenta a Lei de Libras 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 (BRASIL, 2005). 

O modelo clínico-terapêutico segundo Skliar (2005) descreve a visão que trata 

da surdez como uma deficiência ou uma doença para a qual há cura. A surdez é 

entendida de maneira que os surdos precisam se adaptar e disciplinar para que 

sejam aceitáveis à sociedade. 

Também segundo este modelo considera-se deficiência auditiva a perda 

bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (BRASIL, 

2005).  

Quanto à intensidade da perda auditiva, neste modelo teórico, o critério de 

classificação depende de avaliação instrumental, e se baseia nas médias dos 

limiares audiométricos. O grau discreto de perda auditiva tem como parâmetro 

limiares auditivos de 15 a 25 dB, o grau leve de 26 a 30, o grau moderado de 31 a 

50 dB, a perda auditiva severa entre 51 e 70 dB, e a perda profunda >70 dB. 

(VIEIRA, MACEDO E GONÇALVES, 2007). 

O segundo modelo, o modelo sócio-antropológico considera o indivíduo surdo 

como diferente do ouvinte. A surdez é vista como diferença e não como doença, 

então se considera os aspectos linguísticos, aspectos culturais, demandas 

educacionais, de acesso ao conteúdo visual, etc... O modelo sócio-antropológico 

garante a constituição plena do sujeito de desenvolver-se em uma língua acessível, 

favorecendo o desenvolvimento integral. 

Esses dois modelos estão presentes nas políticas e na prática de inclusão no 

Brasil. A inclusão social referente ao atendimento as pessoas com necessidades 
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especiais, nos serviços da área de saúde, estabelece-se como fator essencial de 

qualidade dos serviços prestados. 

Segundo Chaveiro e Barbosa (2005) a inclusão surgiu na década de 1980 e 

está em plena discussão nos dias atuais. A partir deste momento surge a concepção 

de que a família e a sociedade devem adaptar-se às necessidades de todas as 

pessoas. As pessoas precisam desenvolver e exercer sua cidadania, com autonomia 

e liberdade, numa sociedade na qual elas têm direitos e sobre a qual elas têm 

deveres. Portanto as propostas de atendimento inclusivo na área da saúde 

envolvem um sistema que identifique-se com princípios humanistas e cujos 

profissionais tenham um perfil que seja compatível com esses princípios. 

Quanto às propostas de atendimento inclusivo muitas vezes surgem 

dificuldades com relação à comunicação. Os profissionais da área da saúde muitas 

vezes encontram-se despreparados para lidar com os sujeitos e a comunicação é 

essencial durante esse processo. 
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3.3  A PSICOLOGIA E A SURDEZ 

 

 

 

Segundo Bisol Simioni & Sperb (2007) na psicologia ocorre o mesmo que nas 

outras áreas que se dedicam à surdez: há pesquisadores que defendem a 

oralização dos surdos, outros argumentam a favor do bilingüismo e da Libras. Os 

primeiros geralmente identificam-se com o modelo clínico-terapêutico de surdez, 

enquanto que os segundos defendem a concepção sócio-antropológica. 

Esses mesmos autores ressaltam que o interesse da psicologia pela surdez está 

muito relacionado com o desenvolvimento na área da educação de surdos no Brasil.  

 O modelo clínico-terapêutico, que trabalha a oralização, focaliza 

principalmente no diagnóstico e na reabilitação, orientando a atenção para a cura do 

problema auditivo, correção de defeitos da fala e treinamento de habilidades como 

leitura labial (SKLIAR, 1997). O modelo clínico terapêutico é voltado para que o 

surdo se insira no funcionamento dos ouvintes. 

Neste modelo o esforço dirige-se para a normalização do indivíduo e sua 

adaptação à sociedade partindo de critérios geralmente fixos do que seja 

normalidade. Aprender a língua oral, neste modelo, é o principal objetivo das 

intervenções educacionais e terapêuticas (SKLIAR, 1997 ,2007). 

Já o bilingüismo parte do pressuposto de que o surdo deve ser exposto a 

Libras o mais cedo possível. O bilingüismo argumenta que os conhecimentos 

lingüísticos, construídos por estes sujeitos por meio da Libras facilitarão a aquisição 

da língua oral  (SOUZA, 1995). 

O período em que modelo clínico-terapêutico na psicologia teve mais força foi 

nos anos 50 e 60, quando surgiu a denominação Psicologia da Surdez. Neste 

período as dificuldades motoras, inteligência concreta, lentidão na aprendizagem, 

agressividade, dificuldade de aceitar limites e impulsividade eram consideradas 

inerentes ao indivíduo com deficiência auditiva. Nesta época considerava-se relação 

direta entre as deficiências auditivas e alguns problemas emocionais, sociais, 

lingüísticos e intelectuais. Afirmava-se que esses sintomas seriam inerentes à 

surdez e comuns a crianças, jovens e adultos surdos (SKLIAR, 1997). 
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Na década de 60 o modelo clínico-terapêutico na psicologia começou a sofrer 

um profundo questionamento a partir de estudos de lingüistas que comprovavam 

que as línguas de sinais são línguas naturais e complexas (MCLEARY, 2003).  

Também nas décadas de 60 e 70, a surdez foi muito debatida, principalmente 

no que se referia à relação da linguagem com o pensamento. Nesse âmbito de 

estudos, eram usadas provas piagetianas a fim de verificar se as crianças e os 

adolescentes que não possuíam domínio da língua oral revelariam avanços nos 

estágios de desenvolvimento (GÓES, 1999). 

  Vernon (1968 apud VARGAS 2011) em sua revisão de literatura sobre a 

cognição de pessoas surdas concluiu que a população surda é altamente 

heterogênea e que e que possui nível de inteligência aproximadamente igual ao de 

pessoas ouvintes. Esse mesmo autor destacou que as performances mais baixas 

dos surdos estariam relacionadas aos ambientes pobres de linguagem no qual estão 

inseridos, remetendo a importância dos contextos linguísticos para o 

desenvolvimento da linguagem. 

            Segundo Skliar et al.(1995 apud BISOL SIMIONI &SPERB, 2007), o modelo 

sócio-antropológico está baseado nas constatações de que surdos formam 

comunidades onde usa-se  a língua de sinais, e a comprovação de que os filhos 

surdos de pais surdos apresentam melhores resultados acadêmicos e de 

aprendizagem  e não apresentam os problemas sócio-afetivos comuns a filhos 

surdos de pais ouvintes. 

Esta mudança de paradigma introduziu também na psicologia um novo olhar 

em relação à surdez, pois nessa perspectiva teórica o desenvolvimento da criança 

surda deve ser compreendido como processo social, e suas experiências de 

linguagem consideradas como sendo significativas. (GÓES, 1999). 

Segundo Gonçalves (2005), considerando essa mudança de paradigmas na 

psicologia, afirma que não há uma diferença qualitativa ou estrutural na mente e no 

psiquismo do indivíduo surdo, mas sim há uma diferença com relação aos fatores 

que obstruem o fluxo da comunicação. 

Diante desse desafio o mesmo autor aponta que o atendimento psicológico à 

pessoa surda, pode constituir um caminho possível para adentrar essa linguagem do 

silêncio, aprendendo a ouvir com os olhos, e perceber, por meio de gestos e 

movimentos as imagens da alma e do inconsciente. 
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Gonçalves (2005) pressupõe que a surdez pode trazer apenas um déficit na 

comunicação, perfeitamente superável, e não uma patologia a ser curada. O surdo, 

com exceção dos casos em que há seqüelas psiconeurológicas decorrentes de 

traumas físicos ou doenças, é capaz de ter um desenvolvimento cognitivo 

compatível e de aprender habilidades como qualquer ouvinte. 

Na área de Psicologia, autores e pesquisadores como Briganti (l987) e 

Gaiarsa (1986) tratam da necessidade dos profissionais compreenderem a 

comunicação do corpo em movimento, no intuito de serem mais eficientes nas suas 

atividades. Conhecer a comunicação não-verbal e a habilidade de emitir ou receber 

sinais não-verbais é importante para o desenvolvimento da competência social dos 

indivíduos na sua atuação profissional e na sua vida diária. No caso da surdez, além 

do entendimento das questões não-verbais é necessário que para o atendimento o 

profissional conheça uma outra língua. 

Segundo Cattalini e Fornazari (2007) os profissionais devem habilitar-se para 

atender as necessidades que possam lhe ocorrer para atender seu paciente 

mediante as divergências culturais e de linguagens. 

Maluf (1994) aponta que o psicólogo deve ter formação teórica e 

metodológica que lhe permita compreender seu objeto de estudo: o comportamento 

humano. O psicólogo não deve ser limitado a técnicas a serem aplicadas, mas deve 

ter a formação que possibilite problematizar os temas e buscar soluções para estes. 

Segundo Cardoso e Capitão (2007) há relevância de estudos que viabilizem 

avaliações psicológicas mais precisas sobre os aspectos da surdez, pois quando se 

refere a surdos há uma escassez quanto a instrumentos validados e o uso 

apropriado das técnicas de avaliação requer que esse profissional se atenha às 

inúmeras atividades e processos psicológicos envolvidos.   
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

A presente pesquisa teve caráter exploratório e utilizou a abordagem 

qualitativa.  Para Cervo e Bervian (2002), estudos exploratórios têm como objetivo 

familiarizar-se com o fenômeno ou obter novas percepções ou ideias acerca deste.  

Já a abordagem qualitativa consiste na escolha de métodos e teorias oportunas, no 

reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas, nas reflexões dos 

pesquisadores a respeito da pesquisa como parte do processo de produção de 

conhecimento e na variedade de abordagens e métodos (FLICK, 2004). 

A pesquisa de caráter exploratório e abordagem qualitativa foi utilizada para 

alcançar os objetivos deste trabalho, sendo que o objetivo geral foi conhecer o 

atendimento psicológico terapêutico  oferecido a esses usuários.A abordagem 

qualitativa foi utilizada pois possibilita conhecer mais profundamente este fenômeno 

para que os objetivos do trabalho sejam atingidos. 

 

4.2 Cenário de estudo 

 

          O município onde foi realizado o estudo possui 22 Unidades de Atenção 

Básica (UBS), nas quais estão implantadas trinta e três equipes da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) e quatro equipes da Estratégia de Agente Comunitários da 

Saúde (EACS). Cada UBS possui de 01 a 04 equipes de ESF que são responsáveis 

pela vigilância e acompanhamento da situação de saúde da comunidade de 

abrangência (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ, 2010). 

          A atenção básica em saúde está organizada na Estratégia de Saúde da 

Família, tendo como principal desafio promover a reorientação das práticas e ações 

de saúde de forma integral e contínua, melhorando a qualidade de vida da 

população. O atendimento é prestado pelos profissionais das equipes saúde da 

família nas unidades de ESF e nos domicílios (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITAJAÍ, 2010).  

 



25 

 

 

          Das 33 equipes de ESF do município podemos identificar a presença dos 

profissionais médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de 

saúde em todas as equipes. 

           Segundo o Ministério da Saúde, Brasil (2012), as equipes devem ser 

compostas, no mínimo, por um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde. Quando ampliada, a equipe pode 

contar com um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene 

dental. No trabalho de equipes da Saúde da Família é relevante a troca de 

experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe e o saber popular do 

Agente Comunitário de Saúde. 

            Com relação à porcentagem de cobertura da Estratégia da Saúde da Família 

no município ela atinge em torno de 70% de cobertura. 

            Segundo dados do Ministério da Saúde, encontrados no site do Ministério da 

Saúde, no ano de 2011 a Estratégia de Saúde da Família cobriu 53,1% da 

população brasileira, o que corresponde a cerca de 101,3 milhões de pessoas. Já as 

equipes de Agentes Comunitários de Saúde cobriram 63,7% da população brasileira, 

o que corresponde a 121,5 milhões de pessoas. 

            Comparando com a média nacional, o município está acima no que se refere 

à cobertura de população. 

4.3 Sujeitos da Pesquisa 

 

 A população foi constituída pelos Coordenadores da Atenção Básica, pela 

Coordenadora de Saúde Mental e por psicólogos do município de Itajaí-SC que 

atendem no SUS. A amostra foi constituída pelos 3 Coordenadores da Atenção 

Básica do município, pela Coordenadora de Saúde Mental e pelos 6 psicólogos que 

já atenderam ou atendem surdos no SUS neste mesmo município. 

4.4  Percurso metodológico 

 

Este projeto foi aprovado no Comitê de Ética da Universidade do Vale do 

Itajaí (UNIVALI) com parecer 232/11 (ANEXO I). Para a realização do projeto 

também foi requerida autorização da Instituição por meio do Termo de anuência da 

Instituição para coleta de dados de pesquisas envolvendo seres humanos 

(APÊNDICE A) que foi entregue ao Secretário Municipal de Saúde do município. 
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Antes de iniciar as entrevistas, os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE D) que informou que os dados 

coletados serão utilizados apenas para fins deste estudo e possível divulgação 

científica e que os resultados serão retornados aos participantes. Os autores do 

projeto também assinaram o Termo de Compromisso para utilização de dados 

(APÊNDICE E) comprometendo-se em utilizar os dados coletados somente para fins 

deste projeto, e para possível divulgação científica. 

              Após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da UNIVALI, foi agendada 

entrevista com os Coordenadores da Atenção Básica do município e com a 

Coordenadora de Saúde Mental, sendo que os dados foram coletados por meio de 

roteiro de entrevistas (APÊNDICE B) e gravados para posterior análise. Por meio da 

entrevista com os Coordenadores da Atenção Básica e Coordenadora da Saúde 

Mental foi identificada como acontece a atenção ao surdo e também os locais, para 

os quais eles são encaminhados no município de Itajaí.  

 Por meio de ligações telefônicas foram contatados todos os locais em que há 

atendimento psicológico em saúde no município (5 Pólos de atendimento 

psicológico, CAPS i1, CAPS II2, CAPS ad3, CEREDI4, Clínica de Psicologia, SASA5, 

e CRESCEM6), perguntando para cada profissional psicólogo se este já atendeu ou 

atende surdos. Quando a resposta era positiva os objetivos do trabalho foram 

explicados e foi agendada entrevista com este profissional. Foram encontrados 

profissionais que já atenderam ou atendem surdos no CAPS i (3 psicólogos), SASA 

(1 psicólogo) e CEREDI (2 psicólogos). 

Nas entrevistas foi utilizado o Roteiro de entrevistas semi-estruturado 

(APÊNDICE C) que foi realizado de acordo com os objetivos do trabalho e composto 

de perguntas abertas, que também foram gravadas para posterior análise. 

Segundo Minayo (1998) o roteiro visa apreender o ponto de vista dos atores 

sociais previstos nos objetivos da pesquisa. O roteiro é um instrumento para orientar 

                                                
1
 CAPS i  - Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil. 

2 CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial Adulto. 

3 CAPS ad  - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas. 

4 CEREDI - Centro de Referência de Doenças Infecciosas. 

5 SASA-  Serviço de Atenção a Saúde Auditiva. 

6 CRESCEM-  Centro de Referencia da Criança e da Mulher. 
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uma conversa com finalidade, que é a entrevista. Ele deve ser o facilitador de 

ampliação e de aprofundamento da comunicação. 

Desta forma, segundo a mesma autora, a entrevista como fonte de 

informações fornece dados referentes a fatos, idéias, crenças, maneiras de pensar, 

opiniões, sentimentos, modos de sentir, condutas ou comportamentos presentes ou 

futuros e maneiras de atuar ou comportamentos. A entrevista pode ser estruturada 

de várias maneiras, neste projeto utilizou-se a entrevista semi-estruturada com 

perguntas abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer o tema 

proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador. 

 

4.5  Análise dos Dados 

 

Os dados foram analisados por análise de conteúdo. A análise de conteúdo é 

um conjunto de instrumentos metodológicos em constante aperfeiçoamento que se 

aplicam a discursos extremamente diversificados. O fator comum destas técnicas 

múltiplas e multiplicadas é a inferência. Enquanto esforço de interpretação, a análise 

de conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da objetividade e da fecundidade da 

subjetividade (BARDIN, 1997). 

 A análise utilizada neste trabalho foi a análise temática. Segundo Minayo 

(1998) fazer uma análise temática significa descobrir os núcleos de sentido que 

compõe uma comunicação cuja presença ou freqüência tenham significado para o 

objeto visado. Nesta análise, a presença de determinados temas denota os valores 

de referência e os modelos de comportamento do discurso. 

Segundo a mesma autora a análise temática desdobra-se em 3 etapas: 

 -A Pré-análise, que consiste na escolha dos documentos a serem analisados,na 

retomada das hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa e na elaboração de 

indicadores que orientem a interpretação final. 

 -Exploração do Material, que segundo Minayo (1998) é a transformação dos dados 

brutos visando a alcançar o núcleo de compreensão do texto. 

-Tratamento dos resultados obtidos e interpretação, em que os resultados brutos são 

submetidos a operações estatísticas simples ou complexas, a partir daí propõe-se 

inferências e realiza-se interpretações. Pode-se trabalhar também com significados, 
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no lugar de inferências estatísticas. Estas variantes, reúnem-se, numa mesma tarefa 

interpretativa, os temas como unidades de fala. 

         Os dados serão apresentados por meio de recortes de entrevistas e agrupados 

nas seguintes categorias: 

-Acesso 

-Atendimento Psicológico:  

•Modalidade 

•Dinâmica 

•Abordagem  

        Colocou-se em negrito os aspectos mais relevantes para posterior explicação. 

As siglas criadas E1 – E10 significam entrevistado e foram colocadas de acordo com 

a ordem que foram realizadas as entrevistas. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1  O ACESSO DO SURDO AOS ATENDIMENTOS NO SUS. 

 

 

 Este capítulo apresentará os dados obtidos durante as entrevistas com os 

coordenadores da atenção básica e com a coordenadora de saúde mental e sua 

análise conforme o respectivo referencial teórico. O capítulo apresentará dados 

sobre o acesso do usuário surdo ao Sistema único de Saúde. 

O papel do coordenador da atenção básica na Estratégia de Saúde da 

Família foi relatado como: 

 

E3 -“ Eu atuo junto à coordenação da estratégia de saúde da 

família, tentando coordenar, articular, facilitar as ações das 

unidades de saúde, quando elas se deportam a nível central,  

então nosso trabalho é auxiliando essas equipes que estão na 

rede, na base.” 

 

O papel do coordenador da atenção básica neste município foi descrito como 

um facilitador das ações das unidades da saúde, como um auxílio das equipes que 

estão na rede. 

Segundo o site do Ministério da Saúde, Brasil (2012) cada esfera do governo 

tem algumas responsabilidades. As responsabilidades das esferas gestoras em 

atenção básica a nível municipal são: 

 

        [...}   Definir e implantar o modelo de atenção básica em seu território; 

        - Contratualizar o trabalho em atenção básica; 

        - Manter a rede de unidades básicas de saúde em funcionamento (gestão e gerência); 

        - Co-financiar as ações de atenção básica; 

        - Alimentar os sistemas de informação; 

        - Avaliar o desempenho das equipes de atenção básica sob sua supervisão. 

 

Com relação ao Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), este ainda não 

existe no município, e sua relevância é enfatizada pela entrevistada: 
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                                                 E1  “....é, não temos o NASF, que seria, então digamos   um 

apoiador importante  no processo de atendimento, e existe 

então esse fluxo, da atenção básica, de média e da alta 

complexidade.” 

 

Segundo as Diretrizes do NASF (2009) o Ministério da Saúde criou os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), mediante a Portaria GM nº 154, de 24 

de janeiro de 2008 com objetivo de apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da 

Família na rede de serviços e ampliar a abrangência, as ações, a resolutividade e a 

territorialização. 

No município não há NASF implantado, mas há um processo de 

descentralização das ações de psicologia na atenção básica com 5 Pólos de 

atendimento psicológico dentro das Unidades Básicas de Saúde. Esses Pólos de 

atendimento psicológico triam e atendem os casos leves de saúde mental, aqueles 

casos que não apresentam tanto risco, e referencia os casos severos e persistentes 

para os CAPS. Os pacientes também podem se dirigir diretamente ao CAPS, onde 

serão avaliados e continuarão no serviço se os casos forem severos ou persistentes 

ou então serão encaminhados à Clínica de Psicologia da universidade. 

O acesso do usuário surdo ao SUS, durante as entrevistas foi descrito como: 

 

 

 E2 “Quanto a como que é o acesso das pessoas surdas as   

unidades básicas de saúde, ela se dá com o princípio da 

equidade, integralidade, contempla todos os princípios do 

SUS...” 

 

E3  “É a mesma porta de entrada, como qualquer outro 

usuário, não tem uma porta de entrada específica pro usuário 

surdo. Ele entra e normalmente e tenta se fazer entender, a 

princípio na recepção..” 

 A porta de entrada do surdo foi descrita como a mesma porta de entrada de 

qualquer outro usuário e isso nos leva a pensar se o surdo tem as mesmas 

especificidades das outras pessoas. A lei federal 10.436 de 24 de abril de 2002 
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reconhece como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de 

Sinais – Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 

Essa legislação também enfatiza que a Libras é um sistema linguístico de 

natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria que constitui um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas 

surdas do Brasil. Então podemos pensar que essa comunidade não tem as mesmas 

especificidades de outras e então a porta de entrada e o acesso no SUS não deva 

ser a mesma que a de outras pessoas em relação ao aspecto lingüístico. 

A universalidade garante que todas as pessoas tenham acesso ao Sistema 

Único de Saúde, mas será que o acesso de maneira igual às outras pessoas garante 

o acesso da população surda? 

O surdo tem a mesma porta de entrada das outras pessoas ao SUS, mas os 

surdos usam outra língua para se comunicar, a Língua Brasileira de Sinais, então o 

atendimento somente feito em Língua Portuguesa priva o surdo do acesso ao SUS.  

Para que haja acesso de maneira universal o atendimento deve ser prestado 

também em Libras, na língua dos usuários. 

Neste sentido, há uma crescente mobilização em trabalhos com grupos 

específicos. Tentativas, projetos e ações vêm sendo desenvolvidas de modo que 

grupos específicos da sociedade têm recebido atenção especial. Dessa forma, há 

projetos relacionados especificamente as mulheres, aos jovens, aos idosos, aos 

portadores de HIV, às gestantes, aos usuários de drogas, às pessoas com distúrbios 

mentais e a partir de 1999, à saúde indígena (BRASIL, 2000). 

 O Decreto 5626/05 que regulamenta a Lei Federal nº 10.436, trata dos 

serviços de saúde que devem ser oferecidos a população surda. Os serviços de 

saúde devem atender diferenciadamente a Comunidade Surda, minoria 

sociolinguística e cultural, usuária da Língua de Sinais Brasileira (Libras). Neste 

decreto, o capítulo VII, trata da garantia do Direito à Saúde das Pessoas Surdas ou 

com Deficiência Auditiva dentro de uma visão bilíngue, onde a Língua Brasileira de 

Sinais deve ser valorizada pelos profissionais da saúde no atendimento de 

indivíduos surdos (BRASIL, 2005). 
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 Este Decreto determina também que no inciso IX que o atendimento das 

pessoas surdas ou com deficiências auditivas na rede de serviços do SUS e das 

empresas detentoras de concessão ou permissões de serviços públicos de 

assistência à saúde, deva ser feito por profissionais capacitados para o uso da 

Libras ou a tradução e interpretação desta língua. No inciso X também trata como 

medida de atenção integral o apoio à capacitação e formação de profissionais do 

SUS para o uso da Libras e sua tradução e interpretação  (BRASIL, 2005). 

Nogueira e Silva (2008) em seu trabalho enfatizam a importância do uso da 

Libras no contexto também da clínica fonoaudiológica , pois os usuários perderam 

muita informação  com a comunicação somente feita em língua oral. Elas enfatizam 

a relevância do uso da Libras no processo do atendimento em saúde e também do 

clínico fonoaudiológico, pois o processo de compreensão e de realização de 

atividades mostrou-se bastante prejudicado somente com o uso da língua oral. 

Com relação a demanda de usuários surdos pode-se enfatizar a ausência de 

dados formais com relação a esta temática: 

 

E1 “É, nós não temos no sistema da atenção básica,é, alguma 

especificidade, ou seja, quando a gente tem ali se existe alguma 

deficiência, ele, no sistema, enquanto gerência a gente não 

consegue visualizar que tipo de deficiência seria esta, né, qual 

seria essa limitação, enfim, essa alteração desses usuários da 

atenção básica.” 

 

E2  “Quanto a demanda de usuários surdos, nós não temos 

especificamente esses dados, porque o sistema de informação 

que nós atuamos, que é o sistema de informação da atenção 

básica, não contempla especificamente esses dados. Ele 

solicita dados a respeito de deficiências físicas, mas não 

especifica deficiência auditiva, é, por isso nós não temos como 

contar com essa demanda.” 

 

De modo geral a ausência de dados é explicada devido à ausência de 

informações sobre deficiência auditiva no Sistema de Informação da Atenção Básica 
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(SIAB). O Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB  foi implantado em 1998 

em substituição ao Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde - SIPACS para o acompanhamento das ações e dos resultados das 

atividades realizadas pelas equipes da ESF. Na ficha A do SIAB pede-se 

informações sobre deficiências, mas não se especifica qual a deficiência destas 

pessoas. 

Porém, mesmo com a ausência de dados formais a respeito de surdos ou 

deficientes auditivos, informalmente pode-se perceber a presença desta demanda: 

 

E1 “ Mas se for feito um levantamento junto às equipes, ou de 

forma informal eu posso te dizer que sim, tem atendimento de 

usuários com deficiências de surdez.” 

 

E3   “Nós percebemos sim os usuários surdos, porque as 

unidades nos relatam que eles procuram atendimento também, 

essa demanda existe, de usuários surdos.” 

 

 

Com relação a esta temática não há estudos de âmbito nacional, mas em 

uma pesquisa realizada no município de Itajaí-SC entre julho de 2008 e 2011 

encontrou-se uma prevalência de perda auditiva em cerca de 7% (GONDIN et. al, 

2012). A porcentagem encontrada em estudos de outros municípios foi de 6,8 no 

município de Canoas-RS (BÉRIA et al. 2007) e   4,8 no município de Monte Negro-

RO (BEVILACQUA et al. 2006). 

O estudo de Gondin et.al (2012) no município de Itajaí-SC  analisou o nível 

mínimo auditivo da melhor orelha e evidenciou que: 74,1% dos indivíduos tinham 

audição normal e 25,9% apresentaram alterações auditivas (18,9% deficiência 

auditiva leve, 5,1% deficiência auditiva moderada, 1,9% grave, 0% profunda). Deste 

modo, a prevalência de perdas auditivas incapacitantes foi de 7% considerando 

como perda auditiva incapacitante limiares auditivos na melhor orelha de 41 dB ou 

mais para adultos e de 31 dB ou mais para crianças abaixo de 15 anos. Este estudo 

sugere de maneira formal que há pessoas surdas no município de Itajaí e enfatiza a 

necessidade de atendimento desta população. 

Com relação a adaptação para atender esses usuários, o que foi relatado nas 

entrevistas  foi o curso de Libras oferecido pela FEAPI (Fundação de Educação 
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Profissional e Administração Pública de Itajaí). Esse curso foi promovido em 2008 

por livre demanda, como foi enfatizado na fala: 

 

E1 “Em relação a ter profissionais, que têm então formação em 

Libras, em 2008 foi promovida pela FEAPI, é uma fundação 

responsável pela formação, pela educação dos profissionais tanto 

do município quanto outras ofertas de cursos pra população em 

geral do município, foi proporcionado, por livre demanda, ou 

seja, as pessoas foram convidadas, né, pra estar participando, se 

inscreveram espontaneamente e fizeram a formação.” 

 

E1 ... “hoje, em 2011, pra te dizer onde estão essas pessoas, 

né se cada unidade tem um profissional, né que tenha 

habilidades, que seja formado em Libras, que consiga, na verdade 

desenvolver a linguagem e a comunicação, né, com os usuários, 

realmente eu não saberia te responder. 

 

 

O objetivo deste curso oferecido pela FEAPI era ter em cada Unidade de 

Saúde uma pessoa que conseguisse se comunicar em Libras com o usuário, mas 

como foi relatado atualmente não se sabe se há em cada unidade uma pessoa que 

tenha participado deste curso ou que consiga se comunicar com o usuário surdo. 
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5.2  O ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DE SURDOS USUÁRIOS DA LIBRAS NO 

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ-SC. 

 

 

Os atendimentos psicológicos no município nos locais pesquisados são em 

maior parte de avaliação psicológica, aconselhamento, e resgate de tratamento. Os 

atendimentos ocorrem de maneira individual, em grupo e em alguns casos podem 

ser ministradas palestras. Os locais onde ocorreram as entrevistas foram os locais 

onde ocorrem ou ocorreram atendimentos psicológicos a pessoas surdas no 

município. Foram 3 locais onde forma realizadas as entrevistas: CAPS i, CEREDI e o 

SASA. 

O CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil) atende crianças e 

adolescentes com casos severos e persistentes de transtornos mentais. A proposta 

deste CAPS é trabalhar com os transtornos mentais já instalados como por exemplo 

depressão infantil, casos de autismo, esquizofrenia, casos em que a quebra de 

rotina é grande e a socialização está prejudicada. Neste espaço são feitas 

avaliações psicológicas, grupos de famílias e oficinas terapêuticas.  

O CEREDI (Centro de Referência de Doenças Infecciosas) trabalha com 

adolescentes e adultos com o vírus HIV que necessitam de orientação e/ou 

atendimento.  

Já o SASA (Serviço de Atenção a Saúde Auditiva) oferece atendimento 

psicológico para pacientes com suspeita de perdas auditivas, que irão ou não usar 

AASI (aparelhos aparelho de amplificação sonora individual) pacientes surdos e faz 

avaliação psicológica para pacientes que serão submetidos a cirurgia de Implante 

Coclear, aplicação do WISC – III para crianças com suspeitas de deficiência mental, 

hiperatividade e déficit de atenção, e outras dificuldades além de terapia psicológica, 

etc. Também há  um  grupo de acompanhamento, que acontece semanalmente com 

as pessoas que receberam seus AASI recentemente, grupo de adolescentes que 

usam AASI e grupo de Idosos. 

Com relação ao atendimento de pessoas surdas é priorizado o atendimento 

individual. Com relação à modalidade dos atendimentos a maior parte dos 

atendimentos foram avaliações psicológicas e triagens: 
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E1 ... eu já atendi um surdo,na verdade foi uma criança só até 

hoje que foi feita uma avaliação psicológica, foi um primeiro 

atendimento, passa como eu falei pela escuta, depois são 

agendadas as demais avaliações, então foi marcada pra mim essa 

avaliação psicológica... 

 

E2-....eu fiz 2 avaliações psicológicas com crianças surdas e 

nenhum dos dois casos permaneceu aqui.... 

 

E3...trabalho especificamente não, eu fiz uma avaliação, somente 

uma, de um menino na época tinha 6 ou 7 anos.. 

 

E4...esse caso foi um paciente que veio pra mim pra abrir 

prontuário... 

 

Em apenas um local houve psicoterapia. Com relação à dinâmica dos 

atendimentos, estes que foram individuais, tiveram como maior dificuldade a questão 

da comunicação: 

 

E2  “dificuldade de não conseguir me comunicar com a 

criança, porque eu precisava dessa mediação porque é muito 

difícil, porque não sou eu que to falando, é o intérprete ou é a 

mãe, então pra mim é muito difícil. É difícil de entender, de 

interpretar o que a criança ta falando também” 

 

E5 “...foi bem difícil, isso porque era um paciente que não tem 

Libras, então ele tem uma comunicação própria dele com a 

família.” 

 

 

As dificuldades de comunicação foram as principais dificuldades relatadas. A 

comunicação é essencial para um atendimento de qualidade, tanto no diagnóstico, 

como no tratamento. É resultado da comunicação a compreensão das duas partes 

envolvidas. 

Esse dado corrobora com a pesquisa de Santos e Siratoki (2004) que em sua 

pesquisa também encontraram dificuldades de comunicação entre profissionais e 
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pacientes. Diante das falas de sua pesquisa eles entendem que o relacionamento do 

surdo com o profissional de saúde fica extremamente comprometido, pois, eles não 

conseguem interagir, “criar um elo”, devido à dificuldade de comunicar-se, a relação 

torna-se difícil tanto para o surdo como para o profissional que, na maioria das 

vezes, não estão preparados para atender esta clientela. 

Também foram relatadas dificuldades com relação ao processo de 

interpretação durante o atendimento. Essas dificuldades serão relatadas e 

analisadas com mais profundidade no tópico que fala sobre os intérpretes no 

atendimento psicológico. 

Não houve muitas facilidades relatadas, as duas facilidades relatadas foram a 

presença da equipe de qualidade por perto e a criança ser muito expressiva. A maior 

parte dos profissionais relatou a ausência de facilidades nestes atendimentos: 

 

E2 “...mas assim eu não enxergo facilidades eu enxergo as 

dificuldades da comunicação mesmo.” 

 

E5 “...facilidade não tem, porque realmente fica muito difícil de 

se comunicar, ainda mais a área da psicologia, que trabalha muito 

com a fala, então se a pessoa não nos comunica de alguma forma 

fica muito difícil a gente tanto entender o que ela quer nos dizer, 

como tentar fazer alguma abordagem, orientar ela, como nesse 

caso precisava de orientações específicas sobre a doença, sobre 

medicação, uma fala mais difícil, mas especializada, então fica 

mais difícil...” 

 

 

  Com relação à formação dos profissionais, apenas dois dos seis 

profissionais entrevistados fizeram cursos de Libras: 

 

E6 “..já fiz curso de Libras no CEMESPI7 e no SAPS8” 

 

E1...eu por conta ano passado fiz um curso de Libras que o 

município ofereceu, é, porém foi pouco tempo, não deu 6 meses 

                                                
7
 CEMESPI- Centro Municipal de Educação Alternativa de Itajaí 

8 SAPS- Setor de Atendimento a Pessoa Surda. 
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de curso...e aí como a gente não tem com quem treinar, acaba 

que esquece...foi da FEAPI foi bom, assim, eu aprendi bastante 

mas é muito rápido, e às vezes de uma aula pra outra tu já 

esquecia, porque era tudo passado rapidinho... 

 

 

A necessidade dos profissionais passarem por aperfeiçoamento em Libras 

também é enfatizada por Silva et al (2009). Constatou-se a ausência de formação 

nesta área de atuação profissional com os surdos. Muitos dos psicólogos da 

pesquisa deste autor não sabem Libras, e nunca passaram por treinamento ou 

aprimoramento nessa área. A necessidade de cursos de Libras é enfatizada vista a 

necessidade de comunicação no atendimento e processo terapêutico. 

Dos atendimentos realizados, um psicólogo se comunicou com o paciente 

direto em Libras nos atendimentos: 

 

E6  “...consigo me comunicar com os pacientes em Libras, às 

vezes peço que falem um pouco mais devagar para que ocorra 

essa comunicação” 

 

Três psicólogos tiveram intérpretes de Libras nos atendimentos: 

 

E1 “...Ele veio com intérprete, a gente conseguiu uma intérprete, 

ela veio ali do CEMESPI, foi cedida para aquele dia e foi 

agendado também conforme o horário da intérprete pra fazer a 

avaliação” 

 

E2 “...no primeiro caso a mãe não sabia se comunicar com o filho 

e daí nós chamamos um intérprete do CEMESPI, porque a 

gente não tem intérprete aqui, o atendimento foi eu, a intérprete e 

a criança” 

 

E3 “... tinha no dia da avaliação um monitor que me ajudou na 

questão da comunicação, então ele era o nosso intérprete.” 
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Em dois atendimento a estratégia utilizada foi a mediação da mãe, ou pai que 

acompanhou o atendimento e mediou a comunicação com o filho: 

 

E2 “...o segundo menino ele veio com a mãe e a mãe sabia se 

comunicar através de Libras, não só Libras, mas eles tinham uma 

maneira de se comunicar própria deles, não era só através de 

Libras, era através dessa comunicação deles. Ela que acabou 

sendo minha mediadora, e eu me comunicava com ela.” 

 

Porém a mediação de parentes trouxe alguns constrangimentos como 

relatado abaixo: 

E4 “..Daí eu ia fazendo as perguntas, mas a gente tem algumas 

coisas aqui que são bem íntimas, tanto que a gente abre 

prontuário sempre com a pessoa sozinha, porque a gente 

pergunta se tem relação homossexual, pergunta ,enfim, coisas 

mais íntimas, e a mãe não sabia me dizer nada da vida do filho, e 

não queria perguntar nada pra ele porque não tinha ainda 

conversado com ele sobre o  HIV.” 

 

E5 “...então no primeiro atendimento dele ele veio com o pai e eu 

tentava conversar com ele através do pai, mas eles mais 

brigavam um com o outro do que conversavam comigo, né, 

porque veio exatamente com muitos problemas, com queixa na 

dificuldade de adesão ao tratamento com relação ao HIV.” 

 

Este achado corrobora com a pesquisa de Pagliuca, Fiúza e Rebouças 

(2007). Nesta pesquisa, que analisou a comunicação com os surdos, alguns 

enfermeiros se comunicaram por meio de parentes, não buscando a comunicação 

direta com o paciente. Esse método nem sempre foi eficaz, pois o paciente poderia 

vir desacompanhado ao atendimento, ou então poderia querer sigilo sobre sua 

consulta ou sobre o motivo dela.  

A mediação de parentes é muito complicado durante a avaliação ou terapia, 

pois traz ao setting terapêutico questões familiares não resolvidas. A mãe, ou pai 

falam pelo surdo inviabilizando que ele fale por si mesmo, mostre suas idéias, suas 
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crenças, seus valores. É importante para o terapeuta perceber o surdo, quem é essa 

pessoa, poder falar diretamente com ele para que haja a formação de vínculo e a 

viabilidade do processo terapêutico. 

Sobre a questão do intérprete no atendimento, os três psicólogos que 

atenderam com intérprete consideraram a presença positiva pelo auxílio na questão 

da comunicação: 

E1 “..Assim, claro, como a gente não domina Libras, a 

comunicação com a criança fica melhor, porque daí a gente vai 

se fazer entender e a criança também por conta dessa pessoa 

que vai estar interpretando..” 

 

A questão do vínculo foi relatada como uma dificuldade do atendimento com o 

intérprete de Libras: 

 

 

E1...só que pela questão de vinculação foi como eu te falei, como 

ele vai ta olhando de frente pra intérprete,ele não ta olhando pra ti, 

tu consegue percebe as expressões mas não é assim de forma 

tão clara como quando você ta olhando de frente pra criança né. 

 

 

          O trabalho de Fingergut (2011) enfatiza a importância do vínculo terapêutico, 

pois o processo terapêutico é um canal através do qual o terapeuta convida o 

paciente a rever seus modelos conceituais. Por meio da promoção de uma 

comunicação aberta, de uma escuta atenta e respeitosa ele pode oferecer uma base 

segura, a partir da qual o paciente possa rever suas narrativas, explorar inicialmente 

o seu mundo interno, para ser capaz de reconstruir significados e a partir deles, 

propiciar novas explorações da realidade.  

          A questão do vínculo do atendimento ao surdo ficou prejudicada, pois o 

vínculo forma-se por meio do olhar, da percepção de expressões e da comunicação 

da outra pessoa. Quando a questão da comunicação está prejudicada o vínculo 

também fica. O vínculo fica prejudicado por terapeuta e paciente não terem a língua 

em comum e a ausência do vínculo inviabiliza o processo terapêutico. 
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     O sigilo do atendimento com o intérprete também foi enfatizado: 

 

E3.. o que eu precisava saber de mais específico da criança eu 

conversei com a mãe apenas, né, então com relação ao sigilo da 

avaliação não teve interferência nesse sentido...o que eu podia 

colher das informações foi na frente dele e do próprio menino, ....e 

o que precisava ser mais particular mesmo eu deixei pra falar 

somente com a mãe. 

 

Chaveiro, Barbosa e Porto (2008) também discutem essa questão num artigo 

sobre atendimentos em saúde para surdos. Eles colocam que imagina-se que a 

presença do intérprete solucionaria todos os problemas, entretanto verifica-se que 

nem sempre é assim que ocorre. Os surdos valorizam muito a presença do 

intérprete, mas com algumas ressalvas como desconfiança, vergonha em se expor 

diante dele em assuntos particulares e dificuldade de encontrar intérpretes 

disponíveis. 

Enquanto não temos profissionais psicólogos habilitados no uso da Libras, o 

profissional intérprete de Libras é fundamental nestes atendimentos. O intérprete de 

Libras possibilita a comunicação, e sem comunicação o atendimento fica inviável. Na 

atualidade, como medida emergencial é necessária a disponibilização do profissional 

intérprete de Libras nos atendimentos psicológicos para que o processo 

psicoterapêutico possa ser efetuado, e não apenas realizadas triagens. A presença 

do intérprete possibilita a comunicação e o processo terapêutico torna-se viável. 

Porém essa situação ainda não seria a ideal, pois conforme relatos dos 

psicólogos que atenderam com intérpretes há dificuldades com o vínculo e 

dificuldades com relação de exposição de situações mais íntimas. Também há 

situações em que muitas vezes o psicólogo não entende a cultura e identidade surda   

não utilizando estratégias adequadas para esse público. 

A melhor estratégia seria o psicólogo se comunicar direto na língua dos 

surdos, na Libras, essa seria a melhor solução pois evitaria problemas com vínculo e 

dificuldade do paciente se expor frente a uma terceira pessoa.  É necessário que os 

psicólogos sejam habilitados no uso da Libras durante os atendimentos, conhecendo 

a cultura surda e estratégias efetivas para essa população para um atendimento de 
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qualidade. A necessidade da formação do psicólogo em Libras também foi 

enfatizada durante a entrevista: 

 

 

E1 “...então o que eu vejo no atendimento do surdo é ideal a 

pessoa ter essa Libras bem fluente mesmo, saber trabalhar 

com aquilo, saber trabalhar com o surdo, porque atrapalha e não 

atrapalha essa questão de uma terceira pessoa porque ela não 

sabe do teu trabalho então às vezes, ela vai passar uma coisa pra 

criança que até ela não entende muito bem o porquê da pergunta 

então pra passa é difícil...” 

 

 

O psicólogo precisa saber se comunicar em Língua de Sinais com os surdos 

para que eles se sintam confortáveis, para que eles possam se expressar na sua 

primeira língua e se sintam a vontade para falar sobre assuntos mais íntimos. O 

psicólogo precisa conhecer a língua, mas também a identidade e cultura do surdo 

para assim conseguir se comunicar verdadeiramente, estando imerso na língua e 

cultura, entendendo os valores culturais de cada paciente. 

Tratando-se de abordagens foram utilizadas psicoterapia corporal Reichiana, 

cognitivo comportamental, abordagem sistêmica, psicoterapia breve e humanista 

Com relação às abordagens psicológicas utilizadas, qualquer uma delas pode ser 

utilizada, desde que o profissional tenha domínio da língua. Anteriormente a questão 

da abordagem utilizada pode-se enfatizar a importância do vínculo terapêutico que já 

está prejudicado pela ausência da língua. Não estamos aqui falando da necessidade 

de uma nova técnica, mas de ajustar a técnica à língua, pois ter o domínio da língua 

é fundamental e com ela o profissional pode transitar ou escolher entre as diversas 

abordagens.  

              As estratégias utilizadas para a população surda foram na maioria relatadas 

como as mesmas que para o público ouvinte. São usadas as mesmas estratégias, 

jogos e atividades lúdicas usadas com ouvintes: 

 

E3 “..Estratégia diferente não, a única diferença é que tinha o 

monitor junto, né que a gente solicitou pela questão da 
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comunicação, mas a técnica pra minha avaliação não teve 

diferença. Eu utilizei a brincadeira, a conversa a entrevista 

também, né tanto com a criança como com a mãe depois.” 

 

A utilização das mesmas estratégias utilizadas com o público ouvinte muitas 

vezes revela a falta de entendimento sobre as especificidades do público surdo. 

Vasco (2009) em sua pesquisa encontrou variação nas estratégias utilizadas com 

surdos de acordo com a faixa etária, grau de surdez, nível do pensamento (concreto 

ou formal ) , desenvolvimento cognitivo e oralização. 

Tratando-se da faixa etária, com crianças e surdos com patologias associadas 

como a cegueira e seqüelas neurológicas foram utilizadas técnicas comportamentais 

de reforço. Com relação ao grau de surdez os procedimentos variaram de acordo 

com a língua do surdo, como por exemplo, surdos oralizados  e implantados com a 

língua oral e língua de sinais com surdos sinalizantes. 

 Tratando-se do nível do pensamento (concreto ou formal) e desenvolvimento 

cognitivo, aconteceram variações de estratégias, sendo que foram utilizadas de 

acordo com os sujeitos, estabelecendo técnicas específicas para cada caso. Já com 

respeito a oralização, caso o sujeito surdo fosse oralizado  as estratégias variaram 

de acordo com a língua que o surdo utilizava para se comunicar ( língua oral ou 

língua de sinais).  

O surdo apreende o mundo de maneira visual e espacial, utilizando uma 

língua visual-motora. As atividades realizadas de maneira mais visuais são mais 

atrativas para o público surdo. A utilização de desenhos, mapas, infográficos, e todo 

material e estratégias onde o psicólogo pode se comunicar utilizando o sentido da 

visão são muito bem-vindas e aceitas pelos surdos. Segundo Vasco (2009) a 

expressão corporal e facial também é uma estratégia de comunicação importante 

para os surdos, pois eles identificam a intensidade do que quer ser dito pela 

expressão assim como os ouvintes percebem a intensidade das palavras pela 

entonação de voz. 

Um profissional tentou utilizar a escrita, mas foi essa estratégia não foi eficaz 

no atendimento: 

 

E5 “...Ele sabia escrever, ele compreendia, mas ele também se 

negou, então ele também dificultou um pouquinho esse 
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atendimento, não houve essa colaboração e naquele momento 

eu não consegui pensar em outra estratégia, assim, eu não 

tinha essa orientação ou não me veio criatividade pra pensar de 

outra forma que não fosse tentando escrever ou tentando fazer 

gestos, mas também fica muito difícil, sei que era muito difícil eu 

entender o que ele queria dizer e ele entender o que eu queria 

dizer.” 

 

A escrita da língua portuguesa por ser a segunda língua do surdo muitas 

vezes é de difícil compreensão para o surdo. É como se precisássemos nos 

comunicar com o psicólogo numa língua estrangeira, que fosse nossa segunda 

língua. Na maioria das vezes o surdo se sente mais confortável em se comunicar na 

sua primeira língua, a Libras. 

 

      Houve também relato de profissional que pede para que o usuário fale mais 

devagar em Libras para ser entendido: 

 

E6 “...Como recursos e estratégias eu uso a Libras e às vezes 

peço pra que falem mais devagar pra que a gente possa se 

comunicar.” 

 

O uso da Libras pelo profissional de psicologia valoriza a língua e faz com que 

o surdo se sinta aceito.O surdo se sente valorizado e respeitado quando pode se 

comunicar na sua língua e se sente mais a vontade neste processo. 

A ausência de recursos e estratégias também foi relatada por um profissional, 

que comentou sobre a falta de preparo nestes atendimentos e comentou sobre a 

questão da surdez na saúde e educação: 

 

E5 “...Acho que o que dá pra falar é que a gente não tem 

preparo nenhum pra trabalhar com esse tipo de paciente, né, 

com essa clientela. Mesmo que eles se comuniquem em Libras, a 

gente não tem ninguém especializado, no nosso serviço 

ninguém fala Libras, então mesmo que ele chegue no balcão, ou 

que seja atendido por um enfermeiro, por um médico, ninguém 

consegue se comunicar com esse paciente. Falta treino, falta 
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informação também, acho que falta bastante em geral, acho 

que não é só aqui. A gente observa isso nos outros serviços 

também da saúde no geral, talvez a educação tenha um 

pouquinho mais de facilidade por já ter intérprete, uma outra visão, 

mas na saúde não tem mesmo esse preparo.” 

 

 

 Durante o processo das entrevistas o que mais me intrigou como 

pesquisadora foi a questão que os casos atendidos são na maioria triagens, sendo 

que raramente é dada continuidade a psicoterapia. Nos casos do CAPSi foram 

realizadas as triagens e os casos não se configuraram severos ou persistentes para 

ser atendidos nesta instituição, então eles foram encaminhados para a clínica de 

psicologia da universidade (que não entrou na amostra devido aos atendimentos 

serem feitos por estudantes). Nos casos do CEREDI foram realizadas apenas 

triagens e houve dificuldade de continuar o acompanhamento pela ausência de 

intérprete e dificuldade de comunicação. Já nos casos do SASA os atendimentos 

são realizados em Libras e há casos de atendimento psicoterápico com bons 

resultados. 

Essa questão da dificuldade da continuidade do tratamento, da realização 

apenas de triagens, pode ter relação com a ausência de intérpretes de Libras e com 

os recursos e estratégias utilizados sendo que estes são os mesmos que para os 

ouvintes, não considerando especificidades dos surdos. Também podemos 

comentar a ausência de literatura sobre como se dá o atendimento psicológico 

nesses casos, o que dificulta ainda mais. 

Segundo Piret (2003) em sua pesquisa sobre o trabalho psicoterápico com 

intérpretes, colocou que uma vez que os pacientes tiveram a oportunidade de falar a 

sua primeira língua, confirmou rapidamente o que era bem previsível: os pacientes 

investiram na relação terapêutica, voltaram às consultas, desenvolveram um 

discurso sempre mais rico, elaborado, quando havia essa oportunidade linguística. 

O abandono do tratamento muitas vezes pode ter ocorrido por essas barreiras 

de comunicação e estratégias utilizadas que não consideravam sua língua e sua 

cultura. 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O projeto de pesquisa O Atendimento psicológico ao surdo usuário da Libras 

no município de Itajaí-SC foi de grande relevância no meu percurso como 

pesquisadora. Durante minha formação de psicóloga tive o prazer de conhecer a 

língua e cultura surda por meio de contato com amigos surdos. 

Nos anos de formação em psicologia iniciei o trabalho na área de 

tradução/interpretação de Libras na mesma universidade. Fazendo o curso de 

psicologia e trabalhando ao mesmo tempo na área da tradução/ interpretação iniciei 

a me questionar sobre como os atendimentos psicológicos ocorriam com os surdos, 

quais eram as especificidades e estratégias utilizadas nesta área. Comecei a me 

perguntar por que as abordagens com relação ao surdo eram tão diferentes na área 

da educação e na área da saúde.  

Na área da educação em que eu trabalhava como tradutora/intérprete 

valorizava-se a Libras e a perspectiva do bilingüismo, considerando cultura e 

identidade surda nas estratégias utilizadas e uma perspectiva sócio-antropológica.Já 

na área da saúde percebia que havia um pensamento muito clínico-terapêutico, com 

enfoque somente na reabilitação da surdez, muitas vezes desvalorizando a Libras e 

não enxergando esse sujeito com seus valores, cultura e identidade. 

Nesses anos de estudo, sempre tentei perceber as ações na área da saúde 

do surdo e por meio de relatos de amigos surdos entendi que sem a mediação em 

Libras muitas vezes o acesso à saúde era complicado. Muitas vezes os surdos 

tinham que levar familiares às consultas ou então pagar um intérprete de Libras para 

acompanhar o atendimento. A partir desse momento me dei conta e que havia uma 

diferença muito grande da maneira da educação e saúde lidarem com esse assunto. 

No meu trabalho aprendíamos e ensinávamos a Libras e usávamos essa língua 

todos os dias, mas quando o surdo precisava de atendimento em saúde enfrentava 

a barreira da língua nesse processo. 

Por meio desse projeto de pesquisa que realizei durante o curso de Mestrado 

em Saúde e Gestão do Trabalho pude entender melhor como ocorrem esses 

atendimentos em saúde. 

Durante essa pesquisa pude identificar como ocorreu o acesso dos surdos ao 

atendimento psicológico. Com relação ao acesso a porta de entrada do surdo foi 
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descrita como a mesma porta de entrada de qualquer outro usuário. Sabemos que 

os surdos não têm as mesmas especificidades das outras pessoas, pois os surdos 

usam outra língua para se comunicar, a Língua brasileira de Sinais, então o 

atendimento somente feito em Língua Portuguesa priva ou prejudica o acesso do 

surdo ao SUS.  Para que haja acesso de maneira universal o atendimento deve ser 

prestado também em Libras, na língua dos usuários. 

 Deve-se pensar na criação de uma central, ou de um local no município onde 

se disponibilizem intérpretes para atuarem na área da saúde. Na área da educação 

já temos intérpretes de Libras inseridos nos diversos ambientes educacionais, deve-

se pensar na inserção também desse profissional na área da saúde, acompanhando 

e fazendo a mediação das consultas médicas, fonoaudiológicas, fisioterapêuticas, 

psicológicas...Precisa-se pensar na criação da uma central de profissionais 

intérpretes que possam atender essa demanda também na área da saúde. 

No decorrer deste trabalho também observei a ausência de informações 

sobre deficiência auditiva ou surdez no Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB). Na ficha A do SIAB pede-se informações sobre deficiências, mas não se 

especifica qual a deficiência das pessoas. Esta questão precisa ser retomada vista a 

necessidade de ter esses dados, de saber quantos são os surdos e onde eles 

residem, para que ações possam ser tomadas. 

Também durante esse trabalho pude conhecer como ocorrem os 

atendimentos psicológicos. Quanto a esses atendimentos são em maior parte de 

avaliação psicológica e triagens, houve apenas um local onde foram realizados 

atendimentos psicoterápicos. As dificuldades dos atendimentos foram em maior 

parte as dificuldades de comunicação e com o processo de interpretação. Dos 

atendimentos realizados, houve comunicação direto em Libras, comunicação por 

meio de intérpretes de Libras e mediação de parentes. A estratégia de mediação de 

parentes trouxe muitas dificuldades com relação ao sigilo e a individualidade do 

paciente. 

Sobre a questão do intérprete no atendimento, a presença deste foi 

considerada positiva pelo auxílio na questão da comunicação. As questões do 

vínculo e do sigilo foram relatadas como dificuldades do atendimento com o 

intérprete de Libras.  Tratando-se de abordagens foram utilizadas psicoterapia 

corporal reichiana, cognitivo comportamental, abordagem sistêmica, psicoterapia 

breve e humanista. Na literatura há poucas pesquisas tratando das abordagens 
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psicoterápicas mais adequadas para serem utilizadas com surdos. Sobre essa 

questão não se trata da necessidade de ter uma nova técnica e sim ajustar a técnica 

à língua. A língua é fundamenta e com ela o profissional pode transitar ou escolher 

entre as diversas abordagens. 

            As estratégias utilizadas para a população surda foram na maioria relatadas 

como as mesmas que para o público ouvinte.  A utilização das mesmas estratégias 

utilizadas com o público ouvinte muitas vezes revelou a falta de entendimento sobre 

as especificidades do público surdo. 

Com a realização deste projeto pude concluir que enquanto não temos 

profissionais psicólogos habilitados no uso da Libras, o profissional intérprete de 

Libras é fundamental nestes atendimentos. O intérprete de Libras possibilita a 

comunicação, e sem comunicação o atendimento fica inviável. Na atualidade, como 

medida emergencial é necessária a disponibilização do profissional intérprete de 

Libras nos atendimentos psicológicos para que o processo psicoterapêutico possa 

ser efetuado, e não apenas realizadas triagens. A presença do intérprete possibilita 

a comunicação e o processo terapêutico torna-se viável. 

Ter o intérprete de Libras no atendimento possibilita a comunicação, porém 

essa situação ainda não seria a ideal, pois conforme relatos dos psicólogos que 

atenderam com intérpretes há dificuldades com o vínculo e dificuldades com relação 

à exposição de situações mais íntimas. Também há situações em que muitas vezes 

o psicólogo não entende a cultura e identidade surda não utilizando estratégias 

adequadas para esse público. A melhor estratégia seria o psicólogo se comunicar 

direto em Libras, pois evitaria problemas com vínculo e dificuldade do paciente se 

expor frente a uma terceira pessoa. É necessário que os psicólogos sejam 

habilitados no uso da  Libras durante os atendimentos, conhecendo a cultura surda e 

estratégias efetivas para essa população para um atendimento de qualidade.      

Trabalhando neste projeto de pesquisa consegui perceber que ainda temos 

um longo caminho na área do atendimento psicológico ao surdo, pois essa área há 

poucas pesquisas e publicações brasileiras no enfoque terapêutico. É relevante que 

sejam feitas novas pesquisas na área do atendimento psicológico ao surdo, para 

que o processo do atendimento seja repensado e sejam criadas novas estratégias 

de atendimento condizentes com esta população. 

Esse projeto de pesquisa me trouxe uma visão mais ampla da realidade da 

surdez e dos atendimentos a esse usuário.  Continuo a trabalhar na área da 
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educação de surdos e acredito numa mudança de realidade, tanto na área da saúde, 

como na da educação. Acredito num mundo onde as diferenças não sejam 

empecilhos ou problemas, onde as diferenças sejam reconhecidas como 

potencialidades. Acredito num mundo onde o surdo seja escutado e tenha voz por 

meio da Língua de Sinais para emitir sua opinião e se expressar livremente na sua 

língua de conforto. 
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APÊNDICE A 

 

 

 

TERMO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO PARA COLETA DE DADOS DE 

PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

 
 
 
 

Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 196/96 e suas 
complementares e como esta instituição tem condições para o desenvolvimento do 
projeto de pesquisa intitulada “O atendimento psicológico ao surdo usuário da 
LIBRAS no município de Itajaí-SC”, autorizo sua execução pelos pesquisadores 

Débora Casali e Stella Maris Brum Lopes. 
 
 
 
Nome da instituição:  
 
 
Nome completo do responsável legal:  
 
 
Cargo:  
 
 
Assinatura:  
 
 
Data:  
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APÊNDICE B 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM O COORDENADOR DA ATENÇÃO 

BÁSICA EM SAÚDE 

 

 

-Como é o acesso das pessoas surdas às Unidades Básicas de Saúde no 

Município? 

 

-Há alguma adaptação para atender esses usuários? 

 

-Há demanda por atendimentos psicológicos por esses usuários?Teria uma média 

de solicitações mês/ano? 

 

-Quando há demanda, para onde eles são encaminhados? 

 

-Os psicólogos recebem alguma formação para atender esses usuários? 
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APÊNDICE C 

 
 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM PSICÓLOGOS QUE ATENDERAM OU 

ATENDEM SURDOS 

 

 

Gostaria que você me contasse como é o seu trabalho aqui. 

 

Como é sua experiência de atendimentos com surdos? 

 

Quais são as facilidades e as dificuldades destes atendimentos? 

 

Você já recebeu alguma formação para atender esses usuários? 

 

Há intérprete de LIBRAS disponível para mediar a comunicação durante o 

atendimento? Conte-me um pouco sobre isso. 

 

Você já teve ou tem contato com surdos fora dos atendimentos? 

 

Qual a abordagem teórica, recursos e estratégias que você utiliza com estes 

pacientes? 
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APÊNDICE D 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE)  

 

       Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após 

ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 

rubrique todas as folhas e assine ao final deste documento, com as folhas rubricadas pelo 

pesquisador, e assinadas pelo mesmo, na última página. Este documento está em duas vias. 

Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será 

penalizado(a) de forma alguma.  

 

Através deste, estamos apresentando o projeto de pesquisa intitulado "O Atendimento 

psicológico ao surdo usuário da LIBRAS no município de Itajaí-SC.”, que pretende 

conhecer o atendimento psicológico terapêutico oferecido ao surdo usuário da LIBRAS neste 

mesmo município.A pesquisa vinculada ao Mestrado Profissional em Saúde e Gestão do 

Trabalho, do Centro de Ciências da Saúde da UNIVALI, justifica-se devido aos escassos 

estudos nesta área e a relevância em atender  as necessidades de saúde dessa população.  

           A pesquisa será feita por meio de entrevista utilizado gravador para registrar as suas 

falas, que serão transcritas para serem analisadas. Será mantido o sigilo e anonimato a todos 

participantes da pesquisa. 

 Participando da entrevista você estará colaborando com uma pesquisa sobre o 

atendimento psicológico desta população. A pesquisa beneficiará aos participantes a reflexão 

sobre a temática e a estruturação de possíveis programas de qualificação. Os resultados 

obtidos com a pesquisa serão retornados aos participantes e à instituição por meio de oficinas 

em grupo para coordenadores e psicólogos. 

          Se a pesquisa gerar algum desconforto você não precisa manifestar-se, ou pode deixar a 

pesquisa a qualquer tempo da mesma. A pesquisa é voluntária e você não será remunerado 

pela entrevista. 

 Neste sentido, solicitamos sua colaboração e, caso concorde com os termos e 

propostas do projeto de pesquisa, solicitamos o preenchimento dos campos a seguir e 

assinatura do documento, conforme segue: 

 

 

 

Nome do Pesquisador: Stella Maris Brum Lopes 

Assinatura do Pesquisador: ________________________________________________  

 

Nome do Pesquisador: Débora Casali 

Assinatura do Pesquisador: ________________________________________________  
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

 

Eu, _____________________________________, RG_____________, CPF ____________ 

abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente 

informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade. 

Local e data: _____________________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável: ________________________________________ 

Telefone para contato: _____________________________________________________ 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Título do Projeto: "O Atendimento psicológico ao surdo usuário da LIBRAS no município 

de Itajaí-SC.” 

Pesquisadora Responsável: Profa. Dra. Stella Maris Brum Lopes 

Telefone para contato: (47) 3341-7932 (UNIVALI) 

                                        (47) 3633 3263 

Mestranda: Débora Casali 

Telefone para contato: (47) 8435- 1806 
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APÊNDICE E 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE E GESTÃO DO 

TRABALHO 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 

 

 Os abaixo-assinados, pelo presente “Termo de Compromisso de Utilização de Dados”, 

em conformidade com a Instrução Normativa número 004/CEP/UNIVALI/2002, autores do 

projeto de pesquisa intitulado :"O Atendimento psicológico ao surdo usuário da LIBRAS 

no município de Itajaí-SC.”comprometem-se em utilizar os dados coletados somente para 

fins deste projeto, destinado à elaboração da dissertação do Curso de Mestrado Profissional 

em Saúde e Gestão do Trabalho – UNIVALI e para possível divulgação científica, através de 

relatório, resumo, artigo, livro ou capítulo. Informamos também que as instituições foram, 

previamente, consultadas, concordando e propiciando as condições necessárias para obtenção 

dos dados. Igualmente, comprometemo-nos em retornar os dados da pesquisa às instituições, 

apresentando-os a seus representantes legais, bem como a todos os participantes da pesquisa. 

 

 
Itajaí,___/___/___. 

 

 

 

 

 

STELLA MARIS BRUM LOPES 

ORIENTADORA 

 

 

 

 

 

DÉBORA CASALI 

MESTRANDA 
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9. ANEXOS 
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ANEXO I 

 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa.  
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