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RESUMO

O SUS, criado na década de 90, tem por objetivo proporcionar aos seus
usuários um serviço de saúde integral, justo e universal. Os serviços,
sejam eles públicos ou parcerias com o setor privado, devem dispor de
atendimento igualitário, íntegro, preservando a dignidade da pessoa. A
convenção de Nova York, relata que o conceito de deficiência esta em
constate evolução, onde há uma relação direta da pessoa com deficiência
e as barreiras e atitudes que as impedem de ter uma participação efetiva
na sociedade. Dessa forma, pretende-se refletir sobre o conceito de
vulnerabilidade enquanto princípio bioético em relação a criança com
deficiência assistida pelo SUS . Uma revisão a literatura atual relacionada
ao tema, sendo selecionados 5 artigos, 2 livros e a legislação vigente
dispostas em sites oficiais (MS). A questão da pessoa com deficiência no
meio familiar e social consiste em perceber a PESSOA e a partir dai,
estabelecer uma forma de conviver saudavelmente sem reduzir o seu
papel, entendendo nossas próprias “deficiências “. Sobre o conceito de
vulnerabilidade, muito citada para definir pessoas que necessitam de um
cuidado especifico, trata-se de algo alem do frágil. Compreende uma
forma de inclusão no meio social e familiar. Alem disso, vai alem de
limitações individuais, e também o resultado de políticas publicas que
atentem para os direitos a proteção e a saúde. Dessa forma, observa se a
necessidade de analisar a questão das pessoas com deficiência com um
olhar mais atual, com maior abrangência desde o âmbito familiar a
políticas publicas inclusivas.
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