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Resumo O presente trabalho objetiva discutir a educação inclusiva, surdez, família, comunicação, 

implante coclear e a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, Portaria GM/ MS 2073/04 em 

28 de Setembro de 2004, que prevê a Atenção Básica direcionada para gestantes, criança, adolescente 

e NEONATOS (identificação precoce da PA). É fundamental a intervenção precoce quanto à 

educação e desenvolvimento das crianças, primordial para aquisição da identidade surda e 

participação como cidadã. Desta forma, se fará necessária a aquisição da língua de sinais (LIBRAS) 

e a introdução da criança em uma escola inclusiva ou não, o que dependerá da posição que a família 

tenha quanto a isso. As diretrizes para atendimento de surdos prevê a garantia de um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de 

oportunidades; Aprendizado ao longo de toda a vida e a não exclusão do sistema educacional geral 

sob alegação de deficiência, com garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, assegurada 

adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais (Dec. 7611 de 17 de Novembro de 

2011, Art 1º). Para o sucesso do implante coclear a família deve estar estruturada para receber a nova 

situação, com suas demandas e necessidades de maturação, não somente com novos gastos para 

manutenção do equipamento, mas também para as etapas que se seguirão: retorno para ativação 

dentro de um mês, incômodos com os ruídos do ambiente, seletividade dos sons e retornos de 

acompanhamento e terapias para reaprender ou aprender os significados dos sons. A presença da 

família fortalece a criança para enfrentar os possíveis percalços, pois a segurança se dará pelo 

fortalecimento de vínculos, pois a criança é totalmente dependente da família para todos os 

procedimentos que se fizerem necessários. Em tempos que o Estado tem transferido suas funções 

tradicionais para a sociedade a derresponsabilização do poder público aumentará a responsabilidade 

da família de defender seus membros de qualquer adversidade. 
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