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Resumo 

A acessibilidade é um direito de todo cidadão. Para as pessoas surdas, usuária da língua de sinais (LS), e para 

os deficientes auditivos o acesso às atividades existentes na sociedade é garantido quando há a possibilidade de 

comunicação em LS e/ou quando suas singularidades e preferências de comunicação são conhecidas e compreendidas 

pelos profissionais e organizações, respectivamente. A saúde é um direito fundamental social garantido pelo Estado a 

todas as pessoas, no entanto este público enfrenta barreiras comunicacionais em todos os processos dentro do sistema 

de saúde, desde o acesso ao serviço e agendamento de consultas/exames, até o seu diagnóstico e tratamento. As 

barreiras de comunicação podem acarretar em consequências graves, como o não recebimento de informações de 

saúde e baixa prevenção de doenças, e erros no diagnóstico e posterior tratamento destes pacientes. A presente 

pesquisa tem o objetivo de desenvolver um Programa de Acessibilidade aos Surdos em Serviços Hospitalares (PASSH). 

Para tanto, pretende-se analisar o processo de atendimento ambulatorial e de emergência no contexto do Hospital 

Universitário de Florianópolis-SC. Quanto à sua caracterização, esta investigação é de natureza aplicada, exploratória e 

descritiva em relação aos seus objetivos, qualitativa quanto a sua abordagem e embasada na revisão sistemática da 

literatura aplicada a um estudo de caso. A metodologia deste estudo foi dividida em três fases: (1) Revisão da Literatura; 

(2) Diagnóstico da acessibilidade nos processos de atendimento ambulatoriais e de emergência (adultos); e (3) 

desenvolvimento do programa de acessibilidade. Na primeira fase foi realizada uma revisão sistemática da literatura 

para levantar as barreiras de acessibilidade e as soluções já testadas na literatura, assim como estabelecer a 

delimitação do estudo. Para a fase de diagnóstico e levantamento dos requisitos do programa de acessibilidade será 

utilizada a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) e o Business Process Model and Notation (BPMN). A fase de 

desenvolvimento do programa terá como base os dados levantados nas fases anteriores e utilizará como referência um 

modelo de desenvolvimento de serviços inclusivos. 
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