ANEXO I
Modelo de Resumo

Resumo de Projeto de Iniciação Científica e Tecnológica
Os resumos dos projetos de iniciação e tecnológica são publicações com o objetivo de divulgar
sinteticamente todos os projetos desenvolvidos por bolsistas do CNPq e pela comunidade
acadêmica do IFSC. Caso os resultados do projeto tenham sido publicados, o título e resumo
do mesmo devem ser alterados para se evitar plágio.
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Surdos e deficientes auditivos correspondem a 306 mil indivíduos no estado de Santa Catarina. Nesse
sentido, este estudo tem como objetivo descrever as percepções dos surdos e deficientes auditivos
quanto aos desafios para a inclusão na política pública de saúde no estado de Santa Catarina. Realizado
através de um questionário online, com 32 perguntas entre questões discursivas e de alternativas,
deixando livre para o participante escolher aquela que mais se adapta a sua realidade. Sendo resultante
disso, o seguinte perfil sociodemográfico: a maioria eram mulheres na faixa entre os 26 aos 35 anos, com
surdez profunda; a faixa salarial de até R$ 1.650,00, e de formação acadêmica completa na PósGraduação-Especialização; sua principal forma de comunicação é a Libras, mas quando em contato com
os ouvintes, modifica-se para leitura labial e Português escrito. Sendo que a maioria compreende
somente parcialmente as recomendações médicas, afirmando também a ausência de intérpretes de
Libras nas unidades, mesmo relatando essa necessidade, e por fim, afirmam que a maior barreira
encontrada entre eles e o SUS é a comunicação. Durante todo o questionário evidenciou-se o
descontentamento dessas comunidades com o atendimento realizado nos serviços de saúde públicas no
estado, por este fato, a adaptação dos ambientes, capacitação dos funcionários e a contratação de

intérpretes de Libras nestas unidades foram algumas das sugestões dos surdos e dos deficientes
auditivos a fim de minimizar essas barreiras e tornar esses espaços mais inclusivos e acolhedores. A
partir desse estudo e dos resultados nele apresentados a expectativa é de difundir as percepções dos
surdos e dos deficientes auditivos sobre o SUS e fazer com que essa, juntamente com as sugestões de
melhorias cheguem até os gestores responsáveis para que tenham ciência da necessidade de adaptação
dos ambientes para que todos possam se sentir acolhidos e seguros no Sistema Único de Saúde
brasileiro.
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