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INTRODUÇÃO 

 

A Bioética da Proteção pode ser entendida como uma reflexão crítica e normativa voltada ao conflito 

moral resultante da práxis humana. É uma proposta recente e foi entendida, inicialmente, como ética aplicada a 

saúde pública e, em seguida, estendida às práticas que se aplicam ao fenômeno da vida como um todo 

SCHRAMM( 2011). 

Esse campo da ética aplicada ao contexto latino-americano baseia-se no princípio da proteção que 

reconhece como responsabilidade do Estado proteger os cidadãos contra medos, agressões externas, 

enfermidades, desastres e catástrofes, partindo do pressuposto de que os indivíduos são susceptíveis e 

vulneráveis para se defenderem de tais eventos e os vulnerados, pessoas que não tem condições de exercerem 

suas potencialidades para ter uma vida digna e de qualidade (COSTA et al.2013). 

Diante do cenário atual da sociedade, inclusive na  saúde, suscitou a questão norteadora: Qual a 

importância de se entender o papel da Bioética da Proteção no âmbito dos conflitos da saúde pública e nas 

questões sociais de maneira geral? 

 Este artigo justifica-se considerando a necessidade de compreender a Bioética da Proteção, 

considerando que a mesma é uma ferramenta importantíssima para análise crítica e proposição de normas 

acerca dos conflitos que surgem das próprias ações humanas. Diante do exposto, objetivou-se compreender a 

bioética da proteção e sua relação com a saúde pública.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Trata- se de uma revisão de literatura, que segundo Friedlander; Moreira (2007) é constituída pelas 

informações sobre os procedimentos específicos os hábitos para realização do estudo. A base utilizada para 

busca foi Scientific Eletronic Livrary Online (Scielo). O estudo foi realizado no primeiro semestre de 2014 

como atividade de avaliação parcial da disciplina de Bioética nos cursos de Enfermagem e Odontologia, tendo 

como descritores Bioética, Políticas Públicas de saúde e  Equidade. Os critérios de inclusão estabelecidos 

foram artigos que abordassem o tema, publicados entre  2009- 2013  e que estivessem na Língua Portuguesa. 

Foram excluídos artigos que não estavam livres no banco de dados, publicados antes de 2009, publicados em 

língua estrangeira  e que não responderam a questão norteadora. Na busca inicial foram encontrados 12 artigos. 

Por meio da leitura sistemática dos resumos foram excluídos 6  artigos,  restando 6 publicações, as quais foram 

lidas na íntegra e compõem os resultados deste estudo. 

A Bioética da Proteção surgiu na década de 1990, por pesquisadores latino-americanos para ser 

aplicada na saúde pública, com o objetivo, entre outros, de enfrentar a questão da injustiça social e de seus 

efeitos na saúde de povos da América do Sul e Caribe, ao mesmo tempo, visando a desconstrução de atitudes 

paternalistas estatais. A construção desta ferramenta analítica própria exigiu um esforço importante, pois, de 

um lado havia o compromisso de proteger atores sociais vulnerados e de acender o debate ético-político sobre 

a condição local de vulneração e de vulnerabilidade; de outro, havia o compromisso com a resistência 

incondicional ao paternalismo (COSTA et al.2013).))De acordo com Siqueira et al. (2013), a bioética da 

proteção nasce da própria origem da palavra ética, quem vem do grego ethos, que quer dizer o modo de ser. 

Segundo Schramm (2011), é importante entender o conceito de bioética de proteção, sendo uma 

reflexão crítica e normativa voltada ao conflito moral resultante da práxis humana, aquilo que para as ciências 

sociais é tido como o impensado das relações sociais, tal como caracteriza.  Costa et al. (2013),  afirmam que a 

Bioética da proteção pode ser definida como ética da responsabilidade social, agindo diante de situações de 

fragilização de ameaças às pessoas, legitimando o Estado como responsável em proteger a saúde das 
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populações e trazendo reflexões que orientam a Bioética para a coletividade em direção aos propósitos da 

saúde pública, indicando as ferramentas para a reflexão da moralidade do agir humano. 

Essa corrente visa proteger os indivíduos que não possuem capacidade de sozinhos se defenderem das 

práticas de agentes morais. Para enfrentar os conflitos de interesses e de valores que emergem de tais práticas, 

a bioética de proteção possui três funções: além de descritiva e normativa, apresenta uma função protetora 

(SOUZA; SHIMIZU, 2013). A proteção dos vulnerados relaciona-se com o princípio da equidade, ações 

sociais em prol dos mais necessitados diante da escassez de recursos para a saúde pública. Apesar de beneficiar 

qualquer pessoa, inclusive as que não precisam, o princípio da proteção prioriza as que são incapazes de se 

protegerem sozinhas (COSTA et al. 2013). 

O Sistema Público de Saúde resultou de décadas de luta de um movimento que se denominou 

Movimento da Reforma Sanitária. Foi instituído pela Constituição Federal (CF) de 1988 e consolidado pelas 

Leis 8.080 e 8.142. Esse Sistema foi denominado Sistema Único de Saúde (SUS). Algumas características 

desse sistema de saúde, começando pelo mais essencial, dizem respeito à colocação constitucional de que 

Saúde é Direito do Cidadão e Dever do Estado (CARVALHO, 2013). Siqueira et al. (2013) asseguram que a 

Constituição Federal Brasileira estabelece como um dos seus princípios a equidade, um dos princípios 

fundamentais norteadores do SUS no Brasil. A equidade busca tratar de maneira igualitária aqueles que têm 

necessidades de saúde iguais, e diferente os que têm necessidades diferentes, haja vista que todos têm direito 

de usar o sistema de saúde. Conclui-se que a equidade e a bioética da proteção são princípios intrinsecamente 

interligados e indissociáveis, que sugerem ofertar às pessoas condições para que saiam dessa situação de 

desigualdade social. 

          Na atual circunstância de debate teórico da saúde  no Brasil, tornou-se conformidade afirmar que a 

superação das desigualdades em saúde requer a formulação de políticas públicas equânimes. Isso corresponde ao 

reconhecimento da saúde como direito e a priorização das necessidades como categoria essencial para as formas 

de justiça. Priorizar necessidades não significa impor necessidades, mas definir o que é aceitável interagindo 

com o que se esperam os indivíduos dos diferentes grupos sociais (SILVA; FILHO, 2009). 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a Bioética da Proteção baseada na equidade, um dos princípios norteadores do SUS, 

tem por finalidade no âmbito da saúde pública, bem como na sociedade de modo geral, garantir proteção e 

preservação dos direitos humanos, priorizando os mais vulneráveis e assegurando melhores condições sociais e 

de saúde para a população.  Apesar desses princípios, nota-se que atualmente há diversos problemas no acesso 

ao serviço de saúde, no qual o consumo estaria vinculado à oferta, deste modo, a população mais desprovida 

economicamente sofre diante das circunstâncias, tem seu acesso restrito e assim consome menos os serviços de 

cuidado.  
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