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INTRODUÇÃO:

A comunicação é considerada um alicerce social e é uma ferramenta essencial para as relações

humanas. Ela só ocorre de maneira efetiva quando a mensagem é transmitida e recebida com o mesmo

sentido e intenção com a qual foi enviada. Em uma sociedade que é majoritariamente ouvinte e pouco

conhece a língua de sinais, a interação com o mundo já é bastante dificultada. Devido a pandemia de

COVID-19 fez-se necessária a utilização de máscaras, faceshield, restrições na circulação de pessoas e

isolamento social para evitar o contágio pelo vírus. Como consequência, estratégias comumente

utilizadas para comunicação em atendimento ambulatorial fonoaudiológico com pacientes surdos, tais

como o contato físico, o contato visual e leitura labial, ficaram comprometidas, dificultando assim o bom

desenvolvimento das terapias. Assim, essa pesquisa teve como objetivo averiguar como o isolamento

social causado pela pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) afetou a comunicação de pessoas

surdas em ambientes ambulatoriais de atendimento fonoaudiológico (OLIVEIRA, 2015; SOUZA, 2017;

BERRY, 2021).

METODOLOGIA:

O estudo utilizou uma abordagem qualitativa, visando avaliar as percepções de fonoaudiólogos

acerca da comunicação de seus pacientes surdos no contexto pandêmico. Os sujeitos participantes da

pesquisa foram fonoaudiólogos que atendem ou supervisionam o atendimento de pacientes surdos. Após

a submissão e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética (CAAE: 50494321.1.0000.5404), foi feita a

ampla divulgação de um formulário de interesse para participação da pesquisa e, posteriormente, foi

enviada uma carta-convite oficial e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os
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e-mails cadastrados no formulário. Após o preenchimento do TCLE, as entrevistas para coleta de dados

foram agendadas de acordo com a disponibilidade dos sujeitos participantes. A coleta de dados foi

realizada de modo individual com cada participante por meio da plataforma Google Meet, com o uso de

um roteiro de entrevista previamente testado, composto de questões semi-estruturadas. Os dados foram

transcritos e analisados a partir da gravação das entrevistas feita pela ferramenta de gravação da própria

plataforma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A pesquisa se encontra em desenvolvimento, então

o presente resumo conta com os resultados parciais do

estudo, a partir da entrevista realizada com cinco

fonoaudiólogas, todas do gênero feminino. Conforme os

dados encontrados, a frequência com que as profissionais

atenderam pacientes surdos durante a pandemia variou de

uma a cinco vezes por semana (Tabela 1). Os pacientes

atendidos nas terapias pelas fonoaudiólogas eram surdos

oralizados, surdos sinalizantes e surdos bilíngues (Gráfico

1)), por isso, a abordagem utilizada variou de acordo com

cada paciente. Para fins de análise, quatro aspectos foram

observados: 1. Comunicação na pandemia, 2. Modificações e prejuízos nos atendimentos, 3.

Planejamento terapêutico e, 4. Recursos utilizados.

Quanto à comunicação, foi constatado que a comunicação dos pacientes durante o isolamento foi

bastante dificultada no atendimento. Foram relatadas dificuldades desde conseguir efetuar contato

telefônico para agendar o atendimento, até o atendimento propriamente dito. A dependência de uma

conexão estável com a Internet, que é condicionada a uma situação financeira que nem todos os

responsáveis pelos pacientes possuíam, e a rápida distração dos pacientes em frente à tela do celular,

tablet ou computador utilizado na terapia foram fatores que impactaram bastante o atendimento

fonoaudiológico. Também foi citada a dificuldade de manter diálogo em língua de sinais devido ao

tamanho das telas que não conseguiam comportar adequadamente o espaço necessário para a

sinalização.

Quanto aos atendimentos, constatou-se a predominância do teleatendimento, este que mostrou

vantagens e desvantagens: como vantagem destacou-se a facilidade de dinamizar o atendimento com

cenários diferentes, recursos digitais e um entendimento maior das famílias sobre o atendimento

fonoaudiológico; em contrapartida, como desvantagens foram apontados: a dependência do atendimento

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2



pelas tecnologias que nem sempre eram acessíveis a todos e a falta de uma rotina em casa para a

organização familiar sobre os horários da terapia que afetaram bastante os atendimentos.

Quanto ao planejamento terapêutico, as principais dificuldades apontadas foram: falta de rotina

dos pacientes para seguir a terapia, o não uso do AASI ou do Implante Coclear pelos pacientes em casa e

a instabilidade da conexão com a internet. Por outro lado, as facilidades levantadas incluíram uma maior

proximidade com a organização familiar; mais tempo para preparar as terapias, e, maior oportunidade

para discussão com outros profissionais sobre os casos.

Quanto aos recursos, foi possível constatar que o uso da internet se mostrou um recurso

importante, pois possibilitou, além dos atendimentos a distância, a criação de jogos adaptados para cada

paciente e a dinamizar o atendimento com a facilidade de buscar imagens e textos para leitura, algo que

antes não era utilizado.

CONCLUSÕES:

Verificou-se que o atendimento fonoaudiológico durante a pandemia de COVID-19 passou por

uma série de adaptações para que a comunicação dos pacientes surdos fosse minimamente afetada pelas

medidas restritivas de proteção contra o contágio do vírus, no entanto, a falta de rotina e os imprevistos

com relação a tecnologia utilizada tiveram impactos que afetaram os atendimentos. O pôster utilizado na

apresentação do congresso contará com os resultados finais deste estudo.
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