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2. Resumos e Palavras Chaves 

Resumo  

Introdução: Entender a surdocegueira implica a desmistificação do senso comum 
de deficiência dupla, para o entendimento de uma deficiência que é única, singular e 

específica. Objetivo Geral: Verificar o estado da arte sobre surdocegueira através 
de uma revisão bibliográfica sobre a atuação Fonoaudiológica em linguagem. 

Método: Realizou-se uma Revisão Integrativa da Literatura com caráter descritivo-
analítico, a partir das bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), Scientific Electronic Library Online (Scielo), bancos de 
monografias, dissertações e teses da UFBA, UNICAMP e USP. Os dados foram 

analisados por meio de categorias interpretativas com abordagem qualitativa, sendo: 
especificidades subjetivas, possibilidades comunicativas e contribuições 
Fonoaudiológicas do ponto de vista da linguagem. Resultados: A busca eletrônica 

apontou 35 publicações, sendo: Surdocegueira (n=14), Surdocegueira e 
Fonoaudiologia (n=4), Surdocegueira e Linguagem (n=4), Surdocegueira e 

Comunicação (n=11), Surdocegueira e Sujeito (n=2). Destes, excluiu-se 19 estudos 
repetidos e apenas quatro publicações atenderam aos critérios de inclusão e foram 
analisados. Considerações Finais: A maior parte dos estudos versaram sobre 

características orgânicas com poucas reflexões sobre a singularidade do surdocego. 
Quanto às possibilidades comunicativas, observou-se que elementos, como por 

exemplo, o tadoma, Libras tátil e a Língua oral foram largamente discutidos 
apontando para a pluralidade de manifestações comunicativas. Já com relação às 
contribuições Fonoaudiológicas sobre a linguagem, conclui-se que a temática ainda 

carece ser melhor explorada por tratar-se de um campo que emana a necessidade 
de uma Clínica capaz de contribuir para aquisição /desenvolvimento da linguagem. 

Palavras-chave: Surdocegueira, Fonoaudiologia, Linguagem, Comunicação, 
Sujeito. 

 

3. Abstract/Resumen e Keywords/Palabras clave 

Abstract  

Introduction: To understand the deaf-mute condition implicates the demystification 
of the common sense on double deficiency to an understanding that each disability is 

unique, singular and specific. Main Goal: To verify the state of art about the deaf-
mute condition through a bibliographic proofreading of the phonoaudiology 
performance on language. Method: A Integrative Proofreading with descrictive-

analytical took place, from the following database: Latin American and Caribbean 
Literature in Health Sciences (LILACS), Coordination of Improvement of Higher Level 

Personnel (CAPES), Scientific Electronic Library Online (Scielo), monography 
databases, dissertations and teses from UFBA, UFBA, UNICAMP e USP. The data 
was analysed through interpretative cathegories with qualitative approach, it being: 

subjective specificities, communicative possibilities and phonoaudiology contributions 
on the language point view. Results: The eletronic search pointed out 35 
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publications, being: Deafblind (n=14), Deafblind and Phonoaudiology (n=4), 
Deafblind and Language (n=4), Deafblind and Communication” (n=11), Deafblind and 

Subject (n=2). From the main search, 19 studies were excluded and only four 
publications served the inclusion criteria and were analysed. Final Considerations: 

Most part of the studies described the organic characteristics with few reflexions on 
the singularity of the deaf-mute condition. Regarding the communicative possibilities, 
it was observed that elements, such as the tadoma, “Libras Tátil” (Brazilian Sign 

Communication) and Oral Language were largely discussed pointed to the plurality of 
the communicative manifestations. About the phonoaudiology contributions on 

language, it was drew the conclusion the theme still lack further exploration since it is 
a field which emanate the needy of an Clinic able to contribute to the acquisition/ 
development of the language.  

Keywords: Deafblind, Phonoaudiology, Language, Communication, Subject. 

 

Resumen 

Introducción: Entender la sordoceguera implica la desmistificación del sentido 
común de discapacidad doble, para el entendimiento de una deficiencia que es 

única, singular y específica. Objetivo General: Verificar el estado del arte sobre 

sordocegueira através de una revisión bibliográfica sobre la actuación Fonoaudiológica 

en lenguaje. Método: Se realizó una Revisión Integrativa de la Literatura con 
carácter descriptivo-analítico, a partir de las bases de datos: Literatura 
Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS), Coordinación de 

Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES), Scientific Electronic 
Library Online (Scielo), Bancos de monografías, disertaciones y tesis de la UFBA, 

UNICAMP y USP. Los datos fueron analizados por medio de categorías 
interpretativas con abordaje cualitativo, siendo: especificidades subjetivas, 
posibilidades comunicativas y contribuciones Fonoaudiológicas desde el punto de 

vista del lenguaje. Resultados: (n=4), Sordocegueira y Lenguaje (n=4), 
Sordocegueira y Comunicación (n=11), Sordocegueira y Sujeto (n=11), 

Sordocegueira y Sujeito (n=2). De ellos, se excluyeron 19 estudios repetidos y sólo 
cuatro publicaciones atendieron a los criterios de inclusión y se analizaron. 
Consideraciones finales: La mayor parte de los estudios versaron sobre 

características orgánicas con pocas reflexiones sobre la singularidad del sordocego. 
En cuanto a las posibilidades comunicativas, se observó que elementos, como por 

ejemplo, el tadoma, Libras táctil y la Lengua oral fueron ampliamente discutidos 
apuntando a la pluralidad de manifestaciones comunicativas. En cuanto a las 
contribuciones Fonoaudiológicas sobre el lenguaje, se concluye que la temática 

todavía carece de ser mejor explotada por tratarse de un campo que emana la 
necesidad de una Clínica capaz de contribuir a la adquisición / desarrollo del 

lenguaje. 

Palabras clave: Sordoceguera, Fonoaudiología, Lenguaje, Comunicación, Sujeto. 
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4. Sessões do Artigo 

4.1. Introdução 

Entender a surdocegueira implica a desmistificação do senso comum de 

deficiência dupla, para o entendimento de uma deficiência que é única, singular e 
específica. Não se trata da somatória das perdas auditivas e visuais, mas sim, na 
compreensão de que as perdas sensoriais acarretam multiplicidade de efeitos que 

não se limitam a análises quantitativas de resíduos visuais e auditivos. Assim, trata-se 
de um grupo heterogêneo e complexo, em que pequenas perdas sensoriais podem 

acarretar efeitos limitantes na comunicação e na relação com os demais1.  
Os estudos2,3 conceituam a surdocegueira como uma deficiência única que 

envolve perdas auditivas e visuais simultaneamente e em diferentes graus, o que 

corrobora para o desenvolvimento de diversas formas de comunicação que 
possibilitem a interação com o mundo social. Por compreender a profundidade desse 

conceito é que se faz necessário esclarecer a importância na utilização do termo 
surdocego, ao invés de surdo-cego, visto que o termo hifenizado indicaria a soma das 
perdas auditiva e visual. Ou seja, na atuação junto ao sujeito surdocego não é 

suficiente incorporar uma metodologia para o cego adicionada a uma metodologia 
para o surdo, haja vista que as características da pessoa com surdocegueira são 

multiplicativas e não se limitam a questões perceptivas. Sobretudo, há interferência no 
seu desenvolvimento e constituição4. Desta forma, ao pensarmos nesta pessoa, não 
se pode buscar incluí-la em classificações a partir da deficiência visual ou deficiência 

auditiva, pois as características assumidas pelo sujeito são constituídas por sua 
singularidade. Os efeitos resultantes da surdocegueira podem perpassar dificuldades 

de locomoção, nas atividades de vida diária, na educação, no trabalho, na formação 
profissional, nas relações de socialização e na interação5 com o mundo. Nesse 
segmento, não se objetiva compreender o sujeito surdocego como um ser “pronto”, 

mas sim, como um sujeito que se encontra em constituição mútua e constante com o 
seu interlocutor. 

Alguns autores1,5 descrevem as etiologias para a surdocegueira como: 
hereditárias, relacionadas principalmente a síndromes; pré-natais, a respeito das 
complicações congênitas por causa das infecções, traumas e tumores; perinatais e 

pós-natais. Quanto ao período de surgimento, a surdocegueira é classificada em dois 
tipos: pré-linguística, no qual, a criança nasce surdocega ou adquire a surdocegueira 

anterior a aquisição de uma língua, e pós-linguística em que o indivíduo adquire a 
surdocegueira após aquisição de uma língua. Contudo, mais do que o conhecimento 
da etiologia da deficiência e suas alterações biológicas, o campo da linguagem nos 

convoca a desenvolver um olhar capaz de enxergar os sujeitos singulares e seus 
diferentes processos de subjetivação, para além do que o constitui física e 

sensorialmente. À vista disso, qualquer discussão sobre a surdocegueira que não 
englobe a expressão da sua singularidade é rasa e insuficiente, e é a partir daí, que 
as reflexões deste trabalho buscam ultrapassar o modelo clínico terapêutico em que 

normalmente as pessoas com deficiência são inseridas e faladas6,7.  

Antes de discorrer sobre os objetivos da pesquisa, sinto a necessidade de 

esclarecer meu primeiro encontro com a surdocegueira e de que forma fui afetada por 
esta condição. Tudo começou durante minha participação no Programa Institucional 
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de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) intitulado “Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) aos alunos com deficiências sensoriais: visual, auditiva e 

surdocegueira matriculados na Educação Infantil nas Escolas do Munícipio de 
Salvador”, e desenvolvido na Faculdade de Educação da Universidade Federal da 

Bahia, FACED/UFBA. As vivências nesta pesquisa “marcaram meu encontro” com 
uma jovem surdocega congênita que utilizava diversas formas comunicativas, dentre 
elas, Braille, Tadoma e Libras tátil. Após vivenciar uma palestra, no qual a jovem 

contava sobre sua história de vida, vários questionamentos ganharam forma. Então, 
refleti tentando entender de que forma a Fonoaudiologia na perspectiva da linguagem, 

poderia contribuir na atuação com o sujeito surdocego? Estaria a surdocegueira 
invisível para a Fonoaudiologia? Tais elementos foram o ponto de partida para que 
me debruçasse sobre a temática fundamentada em um lugar que compreende o 

surdocego como sujeito linguístico, capaz de revelar as marcas de subjetividade 
construídas no meio social. Neste sentido, esclareço que isso se deve ao afastamento 

físico do meu local de formação que permitiu perceber o universo não explorado na 
Fonoaudiologia que eu vivenciava. 

A partir das minhas inquietações sobre a possibilidade da Fonoaudiologia 

atuar junto à pessoa surdocega, considerando que ela está cercada na e pela 
linguagem, o estudo teve como objetivo geral: verificar o estado da arte sobre 

surdocegueira através de uma revisão bibliográfica sobre a atuação Fonoaudiológica 
em linguagem. E como objetivos específicos: identificar na literatura como a 
singularidade da pessoa com surdocegueira é descrita; levantar as possibilidades 

comunicativas oferecidas à pessoa com surdocegueira relatadas na literatura; e 
caracterizar as contribuições Fonoaudiológicas, do ponto de vista da linguagem, no 

atendimento ao surdocego. 

 

4.2. Método 

Esta investigação foi desenvolvida por meio de uma Revisão Integrativa da 
Literatura com caráter descritivo-analítico com a finalidade de verificar e consultar 

nas fontes de dados, informações pertinentes à área da Fonoaudiologia e da 
surdocegueira. Foram utilizados artigos nacionais indexados na base de dados: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Scientific 
Eletronic Library Online (Scielo), bancos de monografias, dissertações e teses da 

UFBA, UNICAMP e USP, com o intuito de verificar o panorama brasileiro sobre esta 
temática. 

A revisão foi concretizada a partir dos seguintes descritores: Surdocegueira, 
Fonoaudiologia, Linguagem, Comunicação, Sujeito e suas combinações, com a 
utilização do operador booleano and, da seguinte forma: Surdocegueira and 

Fonoaudiologia; Surdocegueira and Linguagem; Surdocegueira and Comunicação; 
Surdocegueira and Sujeito. 

Os referenciais bibliográficos incluídos obedeceram aos seguintes critérios: 
publicações em português, que atendam aos objetivos da pesquisa, indexados nos 
bancos de dados nos últimos 10 anos, no período de 2006 – 2016, sendo necessário 
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no mínimo, um autor Fonoaudiólogo. Excluindo-se os que forem relacionados às 
demais áreas da Fonoaudiologia ou que não atenderem aos critérios de inclusão 

supracitados. A análise dos dados encontrados ocorreu por meio de categorias 
interpretativas, elencadas a partir da geração dos dados com abordagem qualitativa, 

sendo: especificidades subjetivas, possibilidades comunicativas e contribuições 
Fonoaudiológicas do ponto de vista da linguagem.  

 

4.3. Resultados 

A partir da coleta de dados em busca eletrônica foram apontadas um total de 

35 publicações, sendo: Surdocegueira (n=14), Surdocegueira e Fonoaudiologia (n=4), 
Surdocegueira e Linguagem (n=4), Surdocegueira e Comunicação (n=11), 

Surdocegueira e Sujeito (n=2). Destes, identificou-se 19 estudos repetidos, os quais 
foram excluídos. Desta forma, restaram 16 trabalhos para análise, no qual, após 
aplicação dos critérios de inclusão constatou-se que apenas quatro publicações 

atendiam a estes. Nesse sentido, foram analisados três artigos e uma Tese de 
Doutorado. O quadro 1 retrata a caracterização dos estudos brasileiros selecionados 

para esta revisão. Desta forma, o primeiro dado a ser apontado é o número de 
estudos encontrados. Tal resultado coloca em questão a escassez das publicações 
referentes a clínica Fonoaudiológica em linguagem junto ao sujeito surdocego.  

A partir dos dados encontrados, buscou-se levantar as categorias de análise 
que serão explicadas e estudadas mais detalhadamente na Discussão. Porém, 

observou-se que em todos os trabalhos encontrados foi abordado sobre as 
possibilidades comunicativas e as contribuições Fonoaudiológicas oferecidas à 
pessoa surdocega, sendo que, apenas um estudo11 não contemplou integralmente 

todas as categorias. Tais resultados foram elucidados no quadro 2. Para dar 
continuidade à apresentação dos dados, optou-se por adotar a ordem cronológica dos 

estudos, a fim de que o leitor possa acompanhar as publicações referentes ao escopo 
desta pesquisa. 

Dentre os estudos encontrados, ressalta-se um ocorrido em 20068 no qual foi 

realizado um estudo de caso com uma surdocega pós-linguística, sexo feminino, 28 
anos, de raça branca, procedente de São Paulo e diagnosticada com Síndrome de 

Cogan. O objetivo do estudo foi verificar qualitativamente seu desempenho 
comunicativo, bem como contribuir para o esclarecimento de como é a sua vida e de 
como é constituída a compreensão de sua própria doença, sugerindo a partir daí 

formas de avaliação e reabilitação. 

As autoras relatam que a Síndrome de Cogan é rara e de causa 

desconhecida, acometendo predominantemente sujeitos adultos jovens por volta dos 
25 anos, de raça branca. Nesta, há alterações otoneurológicas, com crises de 
vertigem, zumbidos, desequilíbrio, náuseas e vômitos. A disacusia é do tipo 

neurossensorial e, em sua maioria, bilateral. A perda auditiva pode ser flutuante e 
evoluir para surdez profunda e irreversível na maioria dos casos. As alterações 

oftalmológicas se evidenciam por ceratite intersticial caracterizada por dor, hiperemia 
ocular, fotofobia, visão turva e lacrimejamento. Outras manifestações sistêmicas 
incluem febre, cefaléia e alterações músculo-esqueléticas, gastrointestinais, 
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cutâneas, cardiovasculares, gênito-urinárias, vasculares e pulmonares. Neste 
estudo, foi utilizada a modalidade de análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 

que representa a análise do material verbal, retirando de cada fala o ponto chave e 
as ideias centrais correspondentes ao que está sendo buscado. 

Como conclusão, o estudo aponta que uma das possibilidades para 
reabilitação neste caso de surdocego pós-linguístico é o restabelecimento do 
sistema auditivo, somado à terapia Fonoaudiológica no pré e pós implante coclear. 

Além disso, destacam a necessidade de realizar avaliações prospectivas visando a 
qualidade de vida dos usuários e seu desempenho comunicativo, assim como os 

ganhos na discriminação auditiva, leitura labial e melhora da qualidade vocal. 

Já em 2011, uma pesquisa9 com enfoque metodológico de estudo de caso 
qualitativo do tipo exploratório-descritivo teve o intuito de analisar a relação dos 

sujeitos surdocegos com o outro e com o que o cerca, a fim de identificar elementos 
que favoreceram a interação e a comunicação, e as formas de comunicação 

expressivas e receptivas: da forma pré-linguística até o uso da língua de sinais. 

Participaram desse estudo, duas jovens surdocegas congênitas, ambas do sexo 
feminino, 18 e 17 anos. Os dados foram coletados junto a um grupo composto por 

sujeitos surdocegos, familiares e profissionais usando entrevistas, análise de vídeos, 
observação e análise de documentos.  

Os resultados do estudo elucidaram diversos facilitadores para aquisição da 
linguagem e da comunicação por língua de sinais, a exemplo da construção da 
identidade, o desenvolvimento de habilidades sensoriais e motoras, o contexto 

social, cultural, a participação do mediador, e a relação com os interlocutores que 
demonstraram estar dispostos a relacionar-se de acordo com suas formas de 

comunicação. A autora afirma que tais aspectos foram os alicerces que, de fato, 
sustentaram a linguagem e possibilitaram a comunicação linguística das jovens 
surdocegas congênitas. Ao final, esclarece que a presença do mediador 

potencializou o desenvolvimento e a apropriação da linguagem do sujeito surdocego.  

Em 2012, um estudo10 teve como intuito apresentar à Fonoaudiologia pontos 

importantes sobre a surdocegueira: conceito, classificação, etiologia, formas de 
comunicação, o papel do guia-intérprete, o processo de orientação e mobilidade, a 
importância da participação da família, os processos de reabilitação e seu papel no 

desenvolvimento e na vida da pessoa com surdocegueira. 

As autoras descrevem que no estabelecimento da comunicação com o 

surdocego adquirido, faz-se necessário promover um trabalho que demonstre as 
novas possibilidades de comunicação e de reestruturação do seu significado no 
mundo. Para tanto, salientam que o conhecimento da etiologia, do grau e período 

das perdas auditiva e visual, assim como as características individuais de cada um, 
são conhecimentos primordiais para nortear o trabalho com o surdocego. 

Em 2013 foi publicado um estudo11 com o objetivo de conhecer as 
características e os desafios enfrentados por surdocegos para comunicar-se e 
locomover-se, e avaliar as repercussões da surdocegueira na vida dessas pessoas. 

Quanto ao procedimento metodológico, trata-se de um relato de série de 
casos realizado a partir de entrevistas semiestruturadas com questões relativas à 

funcionalidade da comunicação em indivíduos com diagnóstico clínico de síndrome 
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de Usher. A amostra foi composta por 11 sujeitos com idades entre 20 e 57 anos, 
dos quais sete eram do gênero feminino. As respostas foram analisadas 

qualiquantitativamente pela técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), também 
utilizada no artigo de 20068.  

A síndrome de Usher é uma doença hereditária com três tipos diversos, que 
de maneira geral, ocasiona perda auditiva neurossensorial, retinose pigmentar e 
alteração vestibular. As autoras concluíram que a síndrome de Usher traz situações 

desafiadoras nas atividades cotidianas, nos relacionamentos pessoais, no trabalho e 
no lazer, o que muitas vezes, requer uso de formas alternativas de comunicação. 

Ressalta-se que as entrevistas foram realizadas individualmente, e quando 
necessário, com o auxílio de um intérprete.  

As dificuldades referidas pelos sujeitos foram desde o isolamento no círculo 

familiar e de amizades, até a impossibilidade de continuar no trabalho, passando por 
dificuldades de locomoção dentro ou fora de casa. Os entrevistados informaram 

também sobre a dificuldade em realizar tarefas simples do cotidiano: assistir 
programas televisivos, ler livros e ouvir músicas. A maioria afirmou pedir ajuda 
sempre que necessário. 

Quase metade dos entrevistados acredita que a falta da visão é o que mais 
atrapalha. Para 30% dos entrevistados, a falta da audição é pior. Sem a audição, o 

indivíduo não consegue escutar sons de alerta e nem se comunicar por meio da fala. 
Ao final, as autoras apontam a necessidade da expansão de mais pesquisas sobre 
os efeitos funcionais da surdocegueira. 

 A partir dos resultados apresentados, além do número de estudos que 
envolvem o surdocego e a Fonoaudiologia, verifica-se que a maioria dos estudos 

visavam apresentar as características sensoriais indicando a necessidade de maior 
apropriação também nos aspectos patológicos que os cercam. A linguagem entra 
nos estudos como algo adicional e que pode ser visto a partir das necessidades 

enfrentadas pela pessoa surdocega e não como algo que a constitui. Ressalta-se 
que os dados apresentados serão melhor discutidos a seguir. 

 

4.4. Discussão  

A partir dos resultados obtidos nesta investigação, é possível refletirmos 
sobre a direção tomada nos estudos encontrados, pois se observa que a maioria dos 
trabalhos que compuseram esta revisão, apontaram preocupação quanto ao quadro 

orgânico da deficiência, evidenciando de que maneira a qualidade de vida é afetada 
pela condição da surdocegueira. Outros, exploraram as possibilidades 

comunicativas como peças-chaves do trabalho Fonoaudiológico, com poucas 
análises sobre a constituição subjetiva do surdocego e o modo como tais sujeitos se 
inscrevem no mundo. Os dados corroboraram para considerar as possibilidades de 

atuação do Fonoaudiólogo no atendimento ao surdocego, embora perceba-se 
incipientes ainda hoje. Ainda, reitera-se que grande parte dos trabalhos encontrados 

foram excluídos, pois relacionavam-se a processos de escolarização, não 
contemplando aos objetivos da pesquisa.  

Optou-se por analisar os estudos que retratam a Fonoaudiologia, do ponto de 

vista da linguagem, ao passo que esta última é a alavanca condutora das reflexões 



11 

 

 

 

fomentadas nesse trabalho. Isso significa dizer que os sujeitos não estão prontos e 
acabados, todavia, permanecem se completando à medida que interagem com os 

outros. E é nessa perspectiva que se entende o importante papel do Fonoaudiólogo 
nestes casos.  

A partir destas considerações, estão descritas abaixo as categorias utilizadas 
para análise dos textos encontrados, sendo: 
Categoria 1. Singularidade do surdocego – buscou-se discutir elementos voltados à 

singularidade deste sujeito, intrinsecamente ligada ao processo constitutivo da 
linguagem. Daí a relevância em considerar o sujeito linguístico único, a partir de 

suas especificidades. 
Categoria 2. Possibilidades comunicativas oferecidas ao surdocego - objetivou 
dialogar sobre as diversas formas de comunicação utilizadas no discurso. 

Categoria 3. Contribuições Fonoaudiológicas do ponto de vista da linguagem - teve o 
intuito de verificar o olhar desenvolvido pelo terapeuta no trabalho oferecido a esses 

sujeitos.  
Desta forma, ao identificar nos estudos como a singularidade da pessoa 

surdocega é descrita, verificou-se que apesar de terem citado, mesmo que 

brevemente, a necessidade de ultrapassar o uso de técnicas isoladas8, os trabalhos 
não exploraram a emergência dos processos de subjetivação na sua prática. Tais 

dados nos levam a refletir sobre o real significado da prática clínica do terapeuta, 
que se permite ser afetado pela singularidade que o atravessa no momento da 
interação com o surdocego. 

Nesse ínterim, apenas um9 dos estudos encontrados retomou as ideias de 
Vigotski ao afirmar que a criança com deficiência possui plena condição de 

desenvolver-se do mesmo modo que outras crianças, utilizando apenas um caminho 
distinto para sua efetivação. Nesse caso, pensar a respeito das particularidades do 
surdocego significa aproximar-se de um lugar que possibilite a manifestação da 

subjetividade em atos singulares que são únicos, e por isto, não se repetem12. 
Outra pesquisa10 destacou que não é possível estabelecer um programa 

padronizado de sistemas comunicativos para o trabalho com o surdocego, e por este 
motivo, as especificidades individuais se constituem como o elo responsável entre 
os que interagem no discurso, evidenciado na multiplicidade de sujeitos surdocegos, 

e suas diferentes formas de estabelecer a comunicação.  
Observa-se também em estudo mais recente11, que a singularidade da 

pessoa com surdocegueira não foi descrita. Isso evidencia os diferentes modos de 
realização propostos na Clínica Fonoaudiológica.Ou seja, a depender da abordagem 
teórica do profissional, a singularidade pode não ser uma questão a se considerar no 

encontro com o sintoma.  
Ao dialogar com as ideias de Bakhtin, retrato o fato da linguagem não se 

limitar ao código linguístico, uma vez que a formação de sentidos e sujeitos ocorrem 
no discurso com o interlocutor e são modificados a cada enunciação. Isso implica 
dizer que a subjetividade se constrói socialmente, e por isso, nas relações com o 

outro. Portanto, os enunciados da pessoa com surdocegueira, muitas vezes 
utilizando o tato de forma a manifestar a linguagem, ocorrem em eventos irrepetíveis 

e que são vinculados a determinado contexto sócio-histórico12, 13. 

Nesse seguimento, os estudos de Vigotsky fortaleceram a discussão dos 
aspectos socioculturais que permeiam a sociedade e que contribuem para a 
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construção do aprendizado e desenvolvimento da pessoa com deficiência, ao qual, é 
capaz de expandir suas potencialidades, e romper com os estigmas sociais.  

Outra categoria de análise foram as possibilidades comunicativas oferecidas 
ao surdocego, no qual, todas as publicações abordaram esse elemento, o que 

resultou na diversidade de recursos comunicativos que discorreremos a seguir. No 
estudo8 com uma surdocega adquirida, são apresentadas como possibilidades 
comunicativas a língua oral com o auxílio do aparelho de amplificação sonora 

individual (AASI) e o implante coclear (IC), haja vista que no caso da pessoa com 
surdocegueira adquirida, as autoras defendem que o restabelecimento de um dos 

canais sensoriais em conjunto com a terapia Fonoaudiológica, é a opção que trará 
melhores resultados comunicativos para este sujeito, acrescentando aí o ganho com 
as habilidades auditivas. Nesse âmbito, torna-se necessário esclarecer que o 

surdocego adquirido possui uma visão de mundo diferente daquele que não obteve 
tal acesso, o que mais uma vez, reitera o fato das escolhas comunicativas sofrerem 

variação conforme cada sujeito. Ou seja, as opções pelos caminhos para o 
desenvolvimento da comunicação não são estanques, sobretudo, devem considerar 
as especificidades manifestadas por aquele que enuncia. 

Em consonância, os outros estudos9,10,11 apontaram amplamente diferentes 
formas de comunicação, tanto expressivas como receptivas, e por este motivo, 

optou-se por ilustrá-las no quadro 3. 
No aprofundamento dessas questões, observa-se que as publicações 

evidenciam a heterogeneidade das possibilidades comunicativas, o que contrasta 

com as dificuldades ainda encontradas para a real inserção linguística e social da 
pessoa surdocega. Ao pensar no surdocego adquirido, se revela a necessidade de 

ressignificar o modo como esse sujeito se relaciona com o mundo, contribuindo para 
sua constituição na e pela linguagem.   

A última categoria de análise esclareceu a respeito das contribuições 

Fonoaudiológicas sendo observado que o estudo mais antigo da pesquisa8 
contemplou esse aspecto a partir da terapia nos períodos pré e pós implante 

coclear. Na perspectiva da linguagem, o estudo apresenta de forma sucinta a 
necessidade de avaliar o sujeito, com foco nos níveis pragmático e semântico. 
Pensando sobre isso, o estudo demonstra um recorte para a clínica Fonoaudiológica 

no âmbito da comunicação e da reabilitação do deficiente.  
Em contrapartida, no estudo posterior9 é discutido amplamente sobre a 

linguagem e suas nuances, e a autora afirma que o conhecimento dos profissionais 
não deve se resumir ao treino da comunicação com o surdocego, mas sim, devem 
ser capazes de mediar a relação da pessoa surdocega congênita ao mundo 

simbólico. Por conseguinte, reiteramos aqui a necessidade da formação 
especializada sobre a aquisição de linguagem na ausência de visão e audição para 

os profissionais que atuam junto a essa deficiência, a fim de que possa ocorrer o 
desenvolvimento comunicativo mais representativo e significativo, pautando-se no 
fato de que, mais que comunicação, linguagem é constituição. 

No estudo10, além dos elementos comunicativos, é priorizado a contribuição 
das ações Fonoaudiológicas em uma melhor qualidade de vida para o surdocego, a 

partir do entendimento que este é sujeito da linguagem, e se relaciona em um 
mundo social. O artigo amplia também diversas ações exercidas pelo 
Fonoaudiólogo, por exemplo, atividades de vida diária, passaporte da comunicação 
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e uso de objetos de referência, com o auxílio de outros profissionais, como o 
pedagogo, e o terapeuta ocupacional.  

Ainda no estudo mais recente11, apesar de ser configurado como produto de 
profissionais Fonoaudiólogos, as reflexões com linguagem e sobre a linguagem, não 

foram observadas. 
Nesse sentido, a relação de afetação mútua entre o surdocego e o outro, 

corroboraram para provocar novas possibilidades da atuação Fonoaudiológica em 

linguagem que perpassa todo o movimento de subjetividade presente na interação 
com o interlocutor. O trabalho da Fonoaudiologia então, não se solidifica fora de um 

contexto, pelo contrário, é a partir da construção social, suscitada com o outro, que 
essa atuação vai ganhando forma12,13. 

Diante do exposto até aqui, constatamos a existência de diferentes modos 

na abordagem da linguagem. Ora os estudos incluídos na pesquisa a apontam como 
constitutiva do ser humano, ora, a compreende como externa ao sujeito. Com o 

desenvolvimento desse trabalho, acreditamos na possibilidade do Fonoaudiólogo 
como eixo mediador dos processos de aquisição e/ou desenvolvimento da 
linguagem, ultrapassando o papel de “reabilitador”. Portanto, cabe ao Fonoaudiólogo 

pautado em uma perspectiva discursiva, propor um espaço, ao qual, seja possível 
emergir uma escuta especializada para o surdocego, que é igualmente atravessado 

pelo contexto social e cultural no qual faz parte14,15. Apesar de muitos surdocegos 
não utilizarem a oralidade como principal forma de comunicação, acredita-se na 
existência de um corpo que fala, muitas vezes, por meios não-verbais que é 

caracterizado por diferentes posicionamentos de expressão, movimento e 
intencionalidade (ou não) no dialógo, com a necessidade de ser respeitado e 

valorizado nesse espaço discursivo ao qual é inserido.16,17.  

 

4.5. Considerações Finais 

Não se pode negar o elo existente entre linguagem, surdocegueira e 

Fonoaudiologia, que juntos, atuaram como mola-propulsora para o desenvolvimento 
desta pesquisa. Ao mesmo tempo, é relevante refletir sobre a escassez da literatura 
- como já foi apontado no percurso deste texto - implicando no entendimento de que 

essa é uma área que ainda precisa da atenção do profissional Fonoaudiólogo, quer 
seja pelas implicações orgânicas, psicológicas e afetivas, quer seja, pelas 

possibilidades de melhor inserção social a partir das peculiaridades do sujeito.  
Desta forma, cabe-nos refletir que o trabalho Fonoaudiológico junto a pessoa 

com deficiência, não se resume à supressão dos sinais que podem interferir no 

processo educativo, mas antes, deve permitir ser e estar socialmente de forma ativa 
a partir de suas capacidades particulares/singulares e não do que está ausente. 

Acreditamos que é a partir do encontro com as singularidades do surdocego que se 
torna possível traçar um plano terapêutico condizente com sua história, e as cenas 
vivenciadas.  

Destarte, a pesquisa evidenciou que a maior parte dos estudos se 
debruçaram sobre características orgânicas com poucas reflexões sobre a 

singularidade do surdocego. Esse fato nos chama atenção devido a percepção de 
maior atenção à descrição das características, especialmente porque alguns dos 
quadros encontrados na literatura estão relacionados a síndromes, o que sugere 
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fortemente a necessidade de maior conhecimento a respeito dos dados envolvidos. 
Além disso, observou-se também, que os casos relatados na literatura normalmente 

descrevem casos de surdocegueira pós-linguística, o que suscita preocupação na 
manutenção da linguagem já existente a partir das possibilidades do próprio 

indivíduo. Quanto às possibilidades comunicativas, observou-se que tais elementos, 
como por exemplo, o tadoma, Libras tátil e a Língua oral foram largamente 
discutidos na literatura levantada apontando para a pluralidade de manifestações 

comunicativas. Já com relação as contribuições Fonoaudiológicas do ponto de vista 
da linguagem, conclui-se que a temática ainda carece ser melhor explorada por 

tratar-se de um campo que emana a necessidade de uma Clínica capaz de contribuir 
para aquisição /desenvolvimento da linguagem, ao invés da supressão da 
deficiência. 

Assim, acreditamos que a elaboração deste artigo, através da revisão de 
literatura pode ser o ponto de partida para o desdobramento de outros trabalhos, 

uma vez que, os resultados aqui obtidos indicam que a surdocegueira ainda está 
invisível para a Fonoaudiologia. Por este motivo, reiteramos a necessidade de maior 
atenção e publicação acadêmica. 
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QUADRO 1. CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS INCLUÍDOS 

 

Autores Ano Título do Trabalho Tipo Revista/ 
Instituição 

 

Chiari et al.8 

 

2006 

Perspectivas da atuação 

Fonoaudiológica diante do 
diagnóstico e prognóstico da 

surdocegueira. 

 

 

Artigo 

 

Distúrbios da 
Comunicação 

 

Cormedi9 

 

 

2011 

Alicerces de significados e 
sentidos: a aquisição de 

linguagem na surdocegueira 
congênita 

 
Tese de 

Doutorado 

 
Universidade 

de São Paulo 

 

Villas Boas 
et al.10 

 

2012 

A comunicação de pessoas com 

surdocegueira e a atuação 
Fonoaudiológica. 

 

 

Artigo 

 

Distúrbios da 
Comunicação 

 

Figueiredo;
Chiari; 

Goulart11 

 

2013 

Comunicação em adultos 

surdocegos com síndrome de 
Usher: estudo observacional 

retrospectivo. 

 

 

Artigo 

 

CoDAS 
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QUADRO 2. CATEGORIAS REFERENTE AOS OBJETIVOS DA PESQUISA. 

 

Título do Trabalho Especificidades 

Subjetivas 

Possibilidades 

Comunicativas 

Contribuições 

Fonoaudiológicas 

Perspectivas da atuação 
Fonoaudiológica diante 

do diagnóstico e 
prognóstico da 
surdocegueira. 

 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Comunicação em adultos 
surdocegos com 

síndrome de Usher: 
estudo observacional 

retrospectivo. 

 

 

Não 

 

Sim 

 

Não 

A comunicação de 
pessoas com 

surdocegueira e a 
atuação Fonoaudiológica. 

 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

Alicerces de significados 
e sentidos: a aquisição de 

linguagem na 

surdocegueira congênita. 

 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 
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QUADRO 3. POSSIBILIDADES COMUNICATIVAS OFERECIDAS À PESSOA 

SURDOCEGA. 

 

Formas Comunicativas Representação  

 

Formas pré-linguísticas 
de comunicação 

 

Movimentos corporais  

Pistas de informação: movimento, contexto, táteis e 

objetos. 

 

 

Formas concretas 
representacionais 

 

 

Objetos representacionais (de referência) 

Sistema de calendários 

 

 

Formas linguísticas de 
comunicação 

 

 

Gestos e sinais 
Libras, Libras tátil, Libras em campo reduzido 

Língua oral, Língua oral sinalizada 
 

 

Outras formas de 
comunicação linguísticas 

 
Alfabeto manual  
Leitura e escrita à tinta e ampliada 

Leitura e escrita em Braille 
Escrita na palma da mão (usa o dedo indicador de 

quem escreve como caneta) 
Sistemas alternativos e aumentativos de 
comunicação 

Língua oral amplificada (consiste na fala próxima à 
orelha do indivíduo que apresenta maior resíduo 

auditivo; Circuito fechado de televisão - aparelho de 
apoio à leitura acoplado a um monitor de televisão 
que possibilita uma ampliação do texto em 60 vezes 

da fonte e da imagem) 
Tadoma (percebe movimentação de lábios, 

mandíbula, vibrações e respiração) 
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ANEXO 1 – Instruções aos Autores 

Revista DIC – Distúrbios da Comunicação publica artigos originais, 
comunicações, resenhas críticas e veicula resumos de dissertações e teses, cartas e 
informes, sobre temas das áreas da Saúde e Educação relacionados aos Distúrbios 

da Comunicação. 

Cadastro dos autores: Antes de enviar o manuscrito TODOS os autores deverão 

estar cadastrados como leitores e autores da Revista DIC com nome completo, 
instituição e cargo ocupado na mesma se houver, última titulação e e-mail que 
devem ser inseridos nos metadados do sistema. 

A identificação dos autores e instituição, portanto, NÃO deverá ser inserida no corpo 
do manuscrito para garantir o sigilo no processo de avaliação. 

O manuscrito deve ser encaminhado para uma das CATEGORIAS DE 
PUBLICAÇÃO e deve conter os seguintes itens solicitados para cada seção: 

1. Pelo site http://revistas.pucsp.br/index.php/dic/login. 

2. Formatado em folha tamanho A4 (210mm X 297mm), digitado em Word for 
Windows, em formato word.doc, usando fonte Arial, tamanho 12, em espaço 
simples, com margens de 25 mm em todos os lados (laterais, superior e 

inferior). Todas as páginas devem ser numeradas. 

COMUNICAÇÕES: são textos sintéticos sobre experiências clínicas, revisão 
bibliográfica não-sistemática ou outros assuntos de interesse da Fonoaudiologia. Os 

textos não devem ultrapassar 20 páginas, incluindo as referências. 

Na primeira parte do texto deve constar: 

• Título do artigo; 

• Versão exata do título para o inglês e espanhol; 

• O manuscrito deve ter até 20 páginas, incluindo-se as referências 
bibliográficas; 

• Se o trabalho foi apresentado anteriormente, especificar qual o congresso, 
com data e cidade. 

O resumo deve ter no máximo 250 palavras em português, inglês e espanhol. Não 

precisa necessariamente ser estruturado, e abaixo dele, deve conter de três a seis 
descritores (em português, inglês e espanhol), que são palavras-chave, e que 

auxiliarão a inclusão adequada do resumo nos bancos de dados bibliográficos; para 
tal, empregar a lista de "Descritores em Ciências da Saúde", elaborada pela 
Biblioteca Regional de Medicina e disponível nas bibliotecas médicas e no 

site http://decs.bvs.br ou no Thesaurus of Psychologycal Index Terms, da American 
Psychological Association. 

 

http://revistas.pucsp.br/index.php/dic/login
http://decs.bvs.br/
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O texto deve conter, de forma estruturada ou não: 

• Introdução com apresentação da proposta; 

• Descrição e no caso de haver tabelas, quadros e/ou figuras (máximo de 10), 
essas devem ser colocadas na sequência, ao final do texto; 

• Considerações finais; 

• Referências bibliográficas: devem conter até 30 referências, atualizadas 
preferencialmente 70% de periódicos e 30% de livros, dissertações e teses. 

As referências de periódicos devem citar publicações de periódicos nacionais 
e internacionais. 

 OBSERVAÇÕES PARA TODAS AS CATEGORIAS DE PUBLICAÇÃO:  

TODOS os textos devem ser encaminhados: 

1. Pelo site http://revistas.pucsp.br/index.php/dic/login. 
2. Formatado em folha tamanho A4 (210mm X 297mm), digitado em Word for 

Windows, usando fonte Arial, tamanho 12, em espaço simples, com margens 
de 25 mm em todos os lados (laterais, superior e inferior). Todas as páginas 
devem ser numeradas; 

3. No caso de apresentar abreviaturas ou siglas essas devem ser precedidas do 
nome completo quando citadas pela primeira vez. Nas legendas das tabelas e 

figuras devem ser acompanhadas de seu nome por extenso. Quando 
presentes em tabelas e figuras, as abreviaturas e siglas devem estar com os 
respectivos significados nas legendas. Não devem ser usadas no título e nos 

resumos. Valores de grandezas físicas devem ser referidos nos padrões do 
Sistema Internacional de Unidades, disponível no 

endereço:http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/Si/si.htm. 
4. A apresentação dos títulos de periódicos deverá ser abreviada de acordo com 

o estilo apresentado pela List of Journal Indexed in Index Medicus, 

da National Library of Medicine e disponibilizados no 
endereço: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog. 

5. Os autores devem enviar a contribuição que cada autor teve no 
desenvolvimento do manuscrito. 

6. Os trabalhos podem ser encaminhados em Português, Inglês ou Espanhol. 

Após aprovação e revisão técnica, os Artigos e Comunicações terão 
publicação bilíngue Português/Inglês. A versão do Artigo ou Comunicação em 

Inglês é de responsabilidade exclusiva dos autores. Após revisão técnica do 
manuscrito aprovado em Português os autores serão orientados a realizarem 
a tradução completa do documento para a língua inglesa (que inclui tradução 

da contribuição de cada autor e de sua titulação), acompanhada de 
comprovante informando que a tradução foi realizada por um profissional 

habilitado. O mesmo procedimento será realizado caso o artigo tenha sido 
encaminhado em inglês ou em espanhol, sendo solicitado, após aprovação, a 
versão em português. 

http://revistas.pucsp.br/index.php/dic/login
http://www.inmetro.gov.br/infotec/publicacoes/Si/si.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog
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7. As citações devem ser numeradas de forma consecutiva, de acordo com a 
ordem em que forem sendo apresentadas no texto. Devem ser identificadas 

por números arábicos sobrescritos. 
8. As referências bibliográficas devem seguir formato denominado “Vancouver 

Style”. 

Apresentação das referências bibliográficas devem seguir os seguintes 
exemplos: 

• Artigos de Periódicos 
Autor (es) do artigo. Título do artigo. Título do periódico abreviado. Data, ano de 
publicação; volume (número): página inicial-final do artigo. 
Ex.: Shriberg LD, Flipsen PJ, Thielke H, Kwiatkowski J, Kertoy MK, Katcher ML et al. 

Risk for speech disorder associated with early recurrent otitis media with effusions: 
two retrospective studies. J Speech Lang Hear Res. 2000;43(1):79-99. 

Observação: Quando as páginas do artigo consultado apresentarem números 
coincidentes, eliminar os dígitos iguais. 
Ex: p. 320-329; usar 320-9. Ex.: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ 

transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002Jul;25(4):284-7. 
• Ausência de Autoria 

Título do artigo. Título do periódico abreviado. Ano de publicação; volume (número): 
página inicial-final do artigo. 
Ex.: Combating undernutrition in the Third World. Lancet. 1988;1(8581):334-6. 

• Livros 
Autor (es) do livro.Título do livro. Edição. Cidade de publicação: Editora; Ano de 

publicação. 
Ex.: Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th 
ed. St. Louis: Mosby; 2002. 

• Capítulos de Livro 
Autor (es) do capítulo. Título do capítulo. “In”: nome (s) do (s) autor(es) ou editor(es). 

Título do livro. Edição. Cidade de publicação: Editora; Ano de publicação. Página 
inicial-final do capítulo. 
Ex.: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid 

tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. 
New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 

Observações: Na identificação da cidade da publicação, a sigla do estado ou 
província pode ser também acrescentada entre parênteses. Ex.: Berkeley (CA); e 
quando se tratar de país pode ser acrescentado por extenso. 

Ex.: Adelaide (Austrália); 
Quando for a primeira edição do livro, não há necessidade de identificá-la; 

A indicação do número da edição será de acordo com a abreviatura em língua 
portuguesa. 
Ex.: 4ª ed. 

• Anais de Congressos 
Autor (es) do trabalho. Título do trabalho. Título do evento; data do evento; local do 

evento. Cidade de publicação: Editora; Ano de publicação. 
Ex.: Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of 
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the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: 
Springer; 2002. 

• Trabalhos apresentados em congressos 
Autor (es) do trabalho. Título do trabalho apresentado. “In”: editor (es) responsáveis 

pelo evento (se houver). Título do evento: Proceedings ou Anais do título do evento; 
data do evento; local do evento. Cidade de publicação: Editora; Ano de publicação. 
Página inicial-final do trabalho. 

Ex.: Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic 
for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, 

editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European 
Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: 
Springer; 2002. p. 182-91. 

• Dissertação, Tese e Trabalho de Conclusão de curso 
Autor.Título do trabalho [tipo do documento]. Cidade da instituição (estado): 

instituição; Ano de defesa do trabalho. 
Ex.: Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic 
Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002. 

Ex,: TannouriI AJR, Silveira PG. Campanha de prevenção do AVC: doença carotídea 
extracerebral na população da grande Florianópolis [trabalho de conclusão de 

curso]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina. Curso de 
Medicina. Departamento de Clínica Médica; 2005. 
Ex.: Cantarelli A. Língua: que órgão é este? [monografia]. São Paulo (SP): CEFAC – 

Saúde e Educação; 1998. 
• Material Não Publicado (No Prelo) 

Autor (es) do artigo.Título do artigo. Título do periódico abreviado. Indicar no prelo e 
o ano provável de publicação após aceite.  
Ex.: Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing 

selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci USA. No prelo 2002. 
• Material Audiovisual 

Autor (es).Título do material [tipo do material].Cidade de publicação: Editora; ano. 
Ex.: Marchesan IQ. Deglutição atípica ou adaptada? [Fita de vídeo]. São Paulo (SP): 
Pró-Fono Departamento Editorial; 1995. [Curso em Vídeo]. 

• Documentos eletrônicos 
ASHA: American Speech and Hearing Association. Otitis media, hearing and 

language development. [cited 2003 Aug 29]. Available 
from:http://asha.org/consumers/brochures/otitis_media.htm.2000 

• Artigo de Periódico em Formato Eletrônico 

Autor do artigo (es). Título do artigo. Título do periódico abreviado [periódico na 
Internet]. Data da publicação [data de acesso com a expressão “acesso em”]; 

volume (número): [número de páginas aproximado]. Endereço do si te com a 
expressão “Disponível em:”. 
Ex.: Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an 

advisory role. Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12]; 
102(6): [about 3 p.]. Available from: 

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 
• Monografia na Internet 

Autor (es). Título [monografia na Internet]. Cidade de publicação: Editora; data da 

http://asha.org/consumers/brochures/otitis_media.htm.2000
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publicação [data de acesso com a expressão “acesso em”]. Endereço do site com a 
expressão “Disponível em:”. 

Ex.: Foley KM, Gelband H, editores. Improving palliative care for cancer [monografia 
na Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [acesso em 2002 Jul 9]. 

Disponível em: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/ 
• Cd-Rom, DVD, Disquete 

Autor (es). Título [tipo do material]. Cidade de publicação: Produtora; ano. 

Ex.: Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of hematology [CD-
ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. 

• Homepage 
Autor (es) da homepage (se houver). Título da homepage [homepage na Internet]. 
Cidade: instituição; data (s) de registro* [data da última atualização com a expressão 

“atualizada em”; data de acesso com a expressão “acesso em“]. Endereço do site 
com a expressão “Disponível em:”. 

Ex.: Cancer-Pain.org [homepage na Internet]. New York: Association of Cancer 
Online Resources, Inc.; c2000-01 [atualizada em 2002 May 16; acesso em 2002 Jul 
9]. Disponível em: http://www.cancer-pain.org/ 

• Bases de dados na Internet 
Autor (es) da base de dados (se houver). Título [base de dados na Internet]. Cidade: 

Instituição. Data (s) de registro [data da última atualização com a expressão 
“atualizada em” (se houver); data de acesso com a expressão “acesso em“]. 
Endereço do site com a expressão “Disponível em:”. 

Ex.: Jablonski S. Online Multiple Congential Anomaly/Mental Retardation (MCA/MR) 
Syndromes [base de dados na Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine 

(US). [EMGB1] 1999 [atualizada em 2001 Nov 20; acesso em 2002 Aug 12]. 
Disponível em: http://www.nlm.nih.gov/mesh/jablonski/syndrome_title.html 

Apresentação de tabelas, figuras e legendas deve seguir as seguintes normas:  

• Tabelas 

As tabelas devem estar após as referências bibliográficas. Devem ser auto-

explicativas, dispensando consultas ao texto ou outras tabelas e numeradas 
consecutivamente, em algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no 
texto. Devem conter título na parte superior, em caixa alta, sem ponto final, alinhado 

pelo limite esquerdo da tabela, após a indicação do número da tabela, não se 
utilizando traços internos horizontais ou verticais. Abaixo de cada tabela, no mesmo 

alinhamento do título, devem constar a legenda, testes estatísticos utilizados (nome 
do teste e o valor de p), e a fonte de onde foram obtidas as informações (quando 
não forem do próprio autor). O traçado deve ser simples em negrito na linha 

superior, inferior e na divisão entre o cabeçalho e o conteúdo. Não devem ser 
traçadas linhas verticais externas, pois estas configuram quadros e não tabelas. 

• Figuras (gráficos, fotografias, ilustrações, quadros) 

Cada figura deve ser inserida em página separada após as referências 

bibliográficas. Devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos, na 
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ordem em que foram citadas no texto. As legendas devem ser apresentadas de 
forma clara, descritas abaixo das figuras, fora da moldura. Na utilização de testes 

estatísticos, descrever o nome do teste, o valor de p, e a fonte de onde foram 
obtidas as informações (quando não forem do próprio autor). Os gráficos devem, 

preferencialmente, ser apresentados na forma de colunas. No caso de fotos, indicar 
detalhes com setas, letras, números e símbolos, que devem ser claros e de tamanho 
suficiente para comportar redução. Deverão estar no formato JPG (Graphics 

Interchange Format) ou TIF (Tagged Image File Format), em alta resolução (mínimo 
300 dpi) para que possam ser reproduzidas. Reproduções de ilustrações já 

publicadas devem ser acompanhadas da autorização da editora e autor. Todas as 
ilustrações deverão ser em preto e branco. 

Legendas 

Elaborar as legendas usando espaço duplo, uma em cada página separada. Cada 
legenda deve ser numerada em algarismos arábicos, correspondendo a cada tabela 

ou figura e na ordem em que foram citadas no trabalho. 

Processo Avaliativo dos Originais 

Todo manuscrito enviado para publicação será submetido a uma pré-avaliação 

inicial, pelo Corpo Editorial e em seguida encaminhado à avaliação de mérito por 
pares (no mínimo dois pareceristas. O material será devolvido ao (s) autor (es) caso 

haja necessidade de mudanças ou complementações. Em caso de divergência de 
pareceres, o texto será encaminhado a um terceiro parecerista, para mediação. A 
decisão final sobre o mérito do trabalho é de responsabilidade do Corpo Editorial da 

Revista DIC. A publicação do trabalho implica a cessão integral dos direitos autorais 
à Revista Distúrbios da Comunicação, não sendo permitida a reprodução parcial ou 

total de artigos e matérias publicadas, sem a prévia autorização dos editores. 

Idiomas dos artigos para publicação: Português, espanhol e inglês. 

Dúvidas entrar em contato com o e-mail: revistadic@gmail.com 

 

 

   

 

 

 

 


