
 

 

 

 

Surdo e saúde. O que um grupo de homens surdos na cidade de Uberlândia 

conhecem sobre o câncer de próstata. 
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Introdução: A Organização Mundial da Saúde considera atualmente o câncer de 

próstata como um problema de saúde pública de grande repercussão, exigindo que 

ações em saúde alcancem também os portadores de surdez. Este estudo buscou 

identificar o conhecimento de homens surdos quanto a medidas de prevenção contra 

o câncer de próstata e demonstrar as dificuldades enfrentadas por eles nos 

estabelecimentos de saúde impostas pela barreira na comunicação. Metodologia: 

Foi realizado um estudo observacional, de corte transversal descritivo, com 

abordagem quantitativa em uma associação de surdos na cidade de Uberlândia-MG 

durante o mês de fevereiro de 2010, após aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP/UFU.  Foram entrevistados 53 surdos, com base em um 

questionário sócio demográfico para avaliar o conhecimento de homens surdos 

quanto a medidas preventivas do câncer de próstata. Resultados: Dos 53 surdos 

avaliados 5 (9,4%) estavam na faixa etária entre 18 a 25 anos, 25 (47,2%) entre 25 e 

35 anos, 14 (26,4%) na faixa etária de 35 a 45 anos e 9 (17%) tinham mais de 45 

anos, sendo que a faixa etária predominante foi a de 25 a 35 anos (47,2%). 

Observa-se que a maioria dos surdos que dizem desconhecer o que é o câncer de 

próstata (32%) está na faixa etária de 25 a 35 anos. A faixa etária de 35 a 45 anos 

foi a que apresentou maior número de surdos que disseram conhecer o que é o 

câncer de próstata 8 (15,1%). Quando o conhecimento sobre o CA de próstata foi 

relacionado ao estado civil dos participantes, dos 53 entrevistados 29 (54,7%) 

relataram não conhecer o câncer de próstata e 20 (37,7%) disseram que conhecem 

o que é o câncer de próstata. Discussão: Notou-se que para os surdos um grande 



 

 

obstáculo para a adoção de métodos preventivos está na comunicação sendo 

necessário projetos que venham garantir a figura do intérprete como facilitador na 

comunicação com o profissional de saúde somado a ações que incentivem a 

capacitação destes profissionais para a comunicação e atendimento ao cliente 

surdo. 
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