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Resumo: A presença de sistemas de saúde públicos e privados no Brasil sem 

interpretes ou pessoas informadas sobre a língua brasileira de sinais é grande, 

o que afeta a inclusão destes no país. Para tanto, é de fundamental importância 

entender o problema e efetivar a inclusão de surdos na sociedade. Objetiva-se 

com esta pesquisa conhecer os entraves na presença de intérpretes de surdos 

em sistemas de saúde no Brasil. Trata-se de um estudo de revisão integrativa, 

de caráter descritivo com abordagem qualitativa, a pesquisa foi desenvolvida no 

mês de outubro de 2018, sendo realizada na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), 

contemplando as bases de dados da Scientific Eletronic Library Online (SciELO). 

Foi executado um cruzamento com o operador booleano AND com os 

descritores: inclusão, surdez no Brasil, sistemas de saúde. A seleção respeitou 

critérios de inclusão/exclusão dos artigos disponíveis de forma completa e 

gratuita, entre os anos de 2012 e 2018, nos idiomas português e inglês. Foram 

excluídos estudos que se mostravam inconclusos e/ou repetitivos. Foram 

encontrados 33,800 estudos, dos quais 12 cumpriram os critérios previamente 

estabelecidos e foram incluídos na revisão. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), existem em torno de 9,7 milhões de deficientes 

auditivos no Brasil. O IBGE afirma que o Brasil é o maior país da América do Sul, 

com cerca de 7,7 milhões de km² e mais de 208,5 milhões de habitantes. No 

entanto, mesmo o país sendo grande e populoso, o obstáculo falta de intérpretes 

para a inclusão de surdos se atrela como fator determinante. Pois, devido a isso, 

muitos surdos acabam não tendo acesso a ambientes sem intérpretes ou 

falantes da língua de sinais, tornando-os dependentes de algum amigo ou 

parente para entrar em hospitais públicos e/ou privados. Para tanto, se faz 
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necessária uma maior implementação e integração de profissionais em hospitais 

públicos e privados, garantindo assim a inclusão efetiva dos surdos nos sistemas 

de saúde do Brasil. 
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