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ApresentaApresentaççãoão

�� Resumos dos argumentos em favor do modelo colombiano Resumos dos argumentos em favor do modelo colombiano 
em debate em debate 

�� Fundamentos teFundamentos teóóricos (ricos (ééticotico--polpolíítico) e crtico) e críítica tica 

�� Outra evidência e interpretaOutra evidência e interpretaçção ão 

�� A crise financeira atual do modelo colombiano.A crise financeira atual do modelo colombiano.



Resumos dos argumentos em favor do modelo da Resumos dos argumentos em favor do modelo da 
Colômbia: foi uma reforma necessColômbia: foi uma reforma necessáária?ria?

�� A conjuntura do formulaA conjuntura do formulaçção da reforma da Colômbia (1985ão da reforma da Colômbia (1985--1993):1993):

�� Grande descontentamento social e polGrande descontentamento social e políítico com o SNS anterior, tico com o SNS anterior, 
dividido em três setores (pdividido em três setores (púúblico, privado e social de seguranblico, privado e social de segurançça)a)

�� Alto impacto do ajuste fiscal na crise hospital (70 e 80)Alto impacto do ajuste fiscal na crise hospital (70 e 80)

�� Crescente luta armadaCrescente luta armada

�� Escassa legitimidade do Estado, descentralizaEscassa legitimidade do Estado, descentralizaçção (1985ão (1985--1990) e uma 1990) e uma 
nova Constituinova Constituiçção em meio ao processo de paz (1991), mix ão em meio ao processo de paz (1991), mix 
socialdemocratasocialdemocrata--neoliberalneoliberal

�� NegociaNegociaçção desigual entre os atores locais em empreendimentos ão desigual entre os atores locais em empreendimentos 
produtivos no âmbito da saprodutivos no âmbito da saúúde e da mudande e da mudançça no regime global de a no regime global de 
acumulaacumulaçção (financeirizaão (financeirizaçção)ão)

�� Triunfa um modelo misto de seguro de saTriunfa um modelo misto de seguro de saúúde em 1993 (Lei 100).de em 1993 (Lei 100)...



Resumos dos argumentos em favor do modelo Resumos dos argumentos em favor do modelo 
colombiano: um modelo misto projetado bem ?colombiano: um modelo misto projetado bem ?

�� Entre 1995 e 1997, LondoEntre 1995 e 1997, Londoñño & Frenk apresentar a proposta do o & Frenk apresentar a proposta do 
"pluralismo estruturado", como o modelo a partir da experiência "pluralismo estruturado", como o modelo a partir da experiência da da 
ColômbiaColômbia::

�� Capaz de resolver o dilema entre liberdade e igualdade, baseada Capaz de resolver o dilema entre liberdade e igualdade, baseada na na 
eficiênciaeficiência

�� Consegue superar as ineficiências do estado e injustiConsegue superar as ineficiências do estado e injustiçças do mercado as do mercado 
ao incorporar o modelo de "competiao incorporar o modelo de "competiçção administrada"ão administrada"..

�� Ao separar as funAo separar as funçções e responsabilidades definem claramente o ões e responsabilidades definem claramente o 
Estado e o mercado (modulaEstado e o mercado (modulaçção, financiamento, administraão, financiamento, administraçção e ão e 
prestaprestaçção de servião de serviçços)os)

�� Os usuOs usuáários podem escolher e as seguradoras e prestadores de rios podem escolher e as seguradoras e prestadores de 
serviserviçços podem competir (pos podem competir (púúblicos e privados): melhor qualidade e blicos e privados): melhor qualidade e 
eficiência.eficiência.



Estrutura bEstrutura báásica do modelo colombiano (pluralismo estruturado)sica do modelo colombiano (pluralismo estruturado)

Regime contributivoRegime contributivo::

��SeparaSeparaçção das funão das funçções.ões.

��Contribuintes exigidos:Contribuintes exigidos:

�� 12,5% do sal12,5% do saláário ou renda rio ou renda 

�� EmpregadoEmpregado--empregador ou empregador ou 

independentesindependentes..
��Mecanismos de regulaMecanismos de regulaçção da ão da 
competência:competência:

�� Fosyga Fosyga 

�� UPC UPC 

�� POSc (US $ 250 em mPOSc (US $ 250 em méédia) dia) 

�� Incentivos (+ e Incentivos (+ e --) ) 

��Instâncias de IVC Instâncias de IVC 

Regime subsidiado:

• SeparaSeparaçção das funão das funçções (com ões (com 
descentralizadescentralizaçção)ão)

•• Enfocado em pobres (SISBEN) Enfocado em pobres (SISBEN) 

•• Recursos de impostos regressivos Recursos de impostos regressivos 
e "solidariedade" (1% dos e "solidariedade" (1% dos 
contribuintes)contribuintes)

•• Independente do fluxo dos Independente do fluxo dos 
recursos nacionais para os recursos nacionais para os 
municmunicíípios e intermediapios e intermediaçção (EPSão (EPS--
S)S)

•• POSs (60% da POSc)POSs (60% da POSc)

•• UPCs (US$150)UPCs (US$150)

•• subssubsíídios parciais (alto custo) dios parciais (alto custo) 

Plano de Saúde Básico (Hoje PIC) ou "saúde pública" para toda a população x 
municípios 



Resumos dos argumentos em favor do modelo da Resumos dos argumentos em favor do modelo da 
Colômbia em debateColômbia em debate

Em consenso Em debate

Aumento da cobertura de seguro de 
saúde de 21% em 1993 para 89% em 
2006

• Evidente, devido a mudança estrutural 
do sistema.

• Sobrevalorização: não levam em conta 
a cobertura de assistência pública do 
modelo anterior (cerca de 40%).

Total de despesas com saúde 
aumentaram de 6,2% do PIB em 1993 
para 9,6% do PIB em 1997 e caiu para 
7,8% do PIB em 2003

Devido ao aumento das contribuições, a 
maior proporção dos aumentos de gasto 
privado vs. público

A parte do despensas do bolso caiu de 
43,7% para 7,5% em 2003

Despensas do bolso troco para 
contribuições. Medido em 2009 no ENH: 
21% (drogas)

O aumento da demanda, acesso e 
utilização de serviços no assegurados 
contra não segurados

Há barreiras de acesso que mais afetam 
os pobres. 



Resumos dos argumentos em favor do modelo da Colômbia Resumos dos argumentos em favor do modelo da Colômbia 

Em consenso Em debate

Maior aumento no acesso e utilização dos 
diversos serviços de prevenção da 
população abrangida pelo RS 

Recentemente, em resposta aos 
regulamentos.

Financeira proteção do segurado contra 
descoberto 

É óbvio que qualquer sistema de seguro.

RS ajuda a reduzir a pobreza e a 
desigualdade (Gini) quando a permissão é
cobrada para a renda das famílias .

A metodologia utilizada é imprecisa e 
esquecer estrutura tributária, a mediação e 
os custos diretos para os pobres.

Maior equidade financeira de todo o 
sistema e redução das disparidades na 
segurança urbana / rural

Não há equidade nas necessidades de 
saúde e desempenho..

Acosta et al, 2005; Agudelo, 1999; Cardona et al, 2005; Céspedes et al, 2002; Colombia, Contraloría General de la República, 1999; Colombia, 
Superintendencia Nacional de Salud & OPS, 2000; Flórez et al, 2007; Fundación Corona, 1998; Fundación Corona et al, 1999, 2001; Giedeon, 2008; 
Glassman y otros, 2010; Grupo de Protección Social, 2007; Hernández, 2000, 2002; Herrera, 1999; Martínez P et al, 2001; Restrepo, 2002, 2004; Yepes 
& Ramírez, 2007)



A fundaA fundaçção execuão execuçção do neoclão do neocláássico e neossico e neo--institucionalista teorias na institucionalista teorias na áárea da rea da 
sasaúúde (World Bank 1987, 1993, Frenk e Londode (World Bank 1987, 1993, Frenk e Londoñño, 1997, a Lei 100 de 1122) o, 1997, a Lei 100 de 1122) 

Os bens privados:

cuidado da doença 

Os bens públicos:

Ação para resolver os 
problemas com 

externalidades alta (SP)

Mercado da 
asseguramento 
regulamentado 

Estado 
descentralizado 

Focado 
subsídio 
demanda

A 
escolha 
racional 

Agente-
principal 

Concorrência 
regulada 

Incorporação 
dos pobres 
no mercado

Informado do 
Consumidor 



Os riscos ocupacionais e pensões na mesma lOs riscos ocupacionais e pensões na mesma lóógica gica 

�� Os riscos ocupacionais foram parte da seguranOs riscos ocupacionais foram parte da segurançça social. Hoje em a social. Hoje em 

dia existem seguros privados por parte do empregador (ou dia existem seguros privados por parte do empregador (ou 

independentes) contra os riscos financeiros da Atep e bons independentes) contra os riscos financeiros da Atep e bons 

negnegóócios para as seguradoras, com baixa cobertura muito (16%) cios para as seguradoras, com baixa cobertura muito (16%) 

�� Pensões tambPensões tambéém separar bem privado (poupanm separar bem privado (poupançça individual) e bem a individual) e bem 

ppúúblico (prblico (préémio mmio méédio com solidariedade ) com baixa cobertura dio com solidariedade ) com baixa cobertura 

muito (21%) muito (21%) 



De De ““pluralismo estruturadopluralismo estruturado”” a a ““gestão social do risco" para toda a polgestão social do risco" para toda a políítica social tica social 
(Holtzmann e J(Holtzmann e Jøørgensen, de 2000; Min Protergensen, de 2000; Min Proteçção Social, de 2003) ão Social, de 2003) 

�� IndivIndivííduos no trapduos no trapéézio, adversidade, risco financeiro e zio, adversidade, risco financeiro e ““rede de proterede de proteççãoão””..

�� O crescimento do mercado e garantir a satisfaO crescimento do mercado e garantir a satisfaçção das necessidadesão das necessidades

�� Crises conjunturais afetam mais os pobresCrises conjunturais afetam mais os pobres

�� Muitas estratMuitas estratéégias para lidar com os riscos financeiros (indivgias para lidar com os riscos financeiros (indivííduos, famduos, famíílias, bairros, lias, bairros, 
mercados, as ONGs e o Estado) para minimizar, prevenir e superarmercados, as ONGs e o Estado) para minimizar, prevenir e superar....

�� O sector pO sector púúblico deve concentrar os seus recursos na prestablico deve concentrar os seus recursos na prestaçção de renda para ão de renda para 
aqueles que são piores:aqueles que são piores:

�� SubvenSubvençção Demanda para os pobres em todos os setores (saão Demanda para os pobres em todos os setores (saúúde, educade, educaçção, habitaão, habitaçção, etc.)ão, etc.)

�� Provisão do dinheiro (de preferência condicionado) = FamProvisão do dinheiro (de preferência condicionado) = Famíílias em Alias em Aççãoão

�� As instituiAs instituiçções pões púúblicas devem ser apenas de regulablicas devem ser apenas de regulaçção e supervisãoão e supervisão

“Proteção Social e intervenções públicas para:

(I) ajudar as pessoas, famílias e comunidades para melhorar a sua gestão de risco 
e

(ii) fornecer apoio para aqueles em situação de pobreza extrema"



Outras evidências: a fragmentaOutras evidências: a fragmentaçção de saão de saúúde decorrentes do novo de decorrentes do novo 
pluralismo estruturado pluralismo estruturado 

Regime Regime 
Subsidiado Subsidiado 
(total ou (total ou 
parcial)parcial)

Sisben 1 y 2 Sisben 1 y 2 
(pobres),(pobres),

POSs (60% POSs (60% 
do POScdo POSc))

Regime Regime 

Contributivo:Contributivo:
contribuintes, contribuintes, 

pobre ou rico, pobre ou rico, 

mas com mas com 

desigualdades desigualdades 

internas de internas de 

acesso, as acesso, as 

oportunidades e oportunidades e 

a qualidade a qualidade 

““LigadosLigados””::

não não éé tão ruim tão ruim 

(RS) ou de (RS) ou de 

renda estrenda estáável vel 

(RC) e grande (RC) e grande 

desigualdade desigualdade 

(acesso, (acesso, 

oportunidade e oportunidade e 

qualidadequalidade))

Seguros Seguros 

privados de privados de 

sasaúúde de 

(medicina (medicina 

prepagada):prepagada):

sistema sistema 

paralelo, os paralelo, os 

ricos, com ricos, com 

as as 

desigualdaddesigualdad

es como es como 

pagamentopagamento

Regimes Regimes 

especiaisespeciais::

diferentes diferentes 

dependenddependend

o da o da 

capacidade capacidade 

e fore forçça de a de 

associaassociaççãoão

PIC: externalidades alta apenas (educação de massa e campanhas de comunicação)



Cobertos por regimes 1997Cobertos por regimes 1997--2005: flexibilidade de trabalho est2005: flexibilidade de trabalho estáá
estagnado e RC estagnado e RC 

Fonte: Yepes e outros, 2010. Disponivel em: http://www.idrc.ca/openebooks/486-4/#page_51 (consultado 
25-08-10)



HHáá sséérios obstrios obstááculos estruturais e oportunistas ou acessoculos estruturais e oportunistas ou acesso

�� Barreiras econômicas para o acesso aos serviBarreiras econômicas para o acesso aos serviçços os 
(taxas moderadores, co(taxas moderadores, co--pagamentos, custos, pagamentos, custos, 
medicamentos) afetam mais os pobres medicamentos) afetam mais os pobres 

�� O contrato entre as seguradoras e prestadores de O contrato entre as seguradoras e prestadores de 
cria barreiras geogrcria barreiras geográáficas ficas àà entradaentrada..

�� O POS afetar chance diferentes e continuidade (Ca O POS afetar chance diferentes e continuidade (Ca 
de mama e colo do de mama e colo do úútero, apendicite)tero, apendicite)

�� HHáá obstobstááculos administrativos (autorizaculos administrativos (autorizaçções e ões e 
formalidades)formalidades)

�� Barreiras do informaBarreiras do informaçção e culturaisão e culturais

�� Desemprego contra asseguramento e mais pressão Desemprego contra asseguramento e mais pressão 
sobre RSsobre RS

�� 30% da popula30% da populaçção não ão não éé tão pobre para entrar no tão pobre para entrar no 
RS ou renda para o RCRS ou renda para o RC

�� Persiste a desigualdade territorial: Choco contra Persiste a desigualdade territorial: Choco contra 
AntioquiaAntioquia

(Yepes  e outros, 2010)



As barreiras geogrAs barreiras geográáficas impostas pelas seguradorasficas impostas pelas seguradoras



Questões de qualidade da assistênciaQuestões de qualidade da assistência

"Nos "Nos úúltimos cinco anos, a mltimos cinco anos, a máá qualidade do serviqualidade do serviçço tornouo tornou--se se 

importante como uma razão para não procurar doenimportante como uma razão para não procurar doençça ma méédica. Em dica. Em 

2000, 10% dos servi2000, 10% dos serviçços não foram utilizados como razão a mos não foram utilizados como razão a máá

qualidade. Em 2005, foi de 22% e atingiu 25% em qualidade. Em 2005, foi de 22% e atingiu 25% em ááreas urbanas para reas urbanas para 

28% em Bogot28% em Bogotáá e 34% no quintil mais alto de riqueza. Em todos os e 34% no quintil mais alto de riqueza. Em todos os 

grupos, entre 2000 e 2005, aumentou a mgrupos, entre 2000 e 2005, aumentou a máá qualidade como um motivo qualidade como um motivo 

para não usar o servipara não usar o serviçço o ““ (Florez e outros, 2007: p. 24, citado por (Florez e outros, 2007: p. 24, citado por 

Yepes e outros, 2010: pp. 39Yepes e outros, 2010: pp. 39--40) 40) 



Problemas de saProblemas de saúúde pde púública blica 
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Cobertura vacinal (DPT) contra casos de tosse convulsa
Bogotá, 1998 - 2002

Fonte: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., 2003

"Em 1990, 67,5% das crianças receberam a vacinação completa e adaptada à sua idade no 
ano, esse número diminuiu para 58,1% em 2005." (Glassman y otros, 2010: p:36) (Glassman 
et al, 2010 p: 36)



Enfraquecimento dos programas de controle vertical de Enfraquecimento dos programas de controle vertical de 
doendoençças prioritas prioritáárias rias 

Muitos estudos mostram a deterioraMuitos estudos mostram a deterioraçção do programa de controle da ão do programa de controle da 
tuberculosetuberculose..

"No seu Plano Regional de Controle da Tuberculose, a OPAS / OMS,"No seu Plano Regional de Controle da Tuberculose, a OPAS / OMS,

Colômbia ocupa no estColômbia ocupa no estáágio IV (o pior) porque tem uma incidência gio IV (o pior) porque tem uma incidência 

estimada de 50 casos novos por 100.000 habitantes e menos de estimada de 50 casos novos por 100.000 habitantes e menos de 

cobertura DOTS 75%. A taxa de cura cobertura DOTS 75%. A taxa de cura éé de 60%, contra uma meta de de 60%, contra uma meta de 

85% e da taxa de detec85% e da taxa de detecçção de apenas 31,4% contra uma meta de ão de apenas 31,4% contra uma meta de 

70%70%““ (Yepes e outros, 2010: p. 45)(Yepes e outros, 2010: p. 45)..



Desigualdades estruturais no sistema de saDesigualdades estruturais no sistema de saúúde no de no 
cuidado prcuidado préé--natalnatal

Distribución de los nacidos vivos por número de controles prenatales 

y forma de afiliación a la seguridad social, 1998-2006, Bogotá
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En: Fresneda O. Inequidades en el ciclo de vida en Bogotá. Boletín del Observatorio 
para la Equidad en Calidad de Vida y Salud en Bogotá, N° 6, mazo de 2009



IniqIniqüüidades da saidades da saúúdede

Gráfico 16. Tasas de mortalidad materna por afiliación a la 

seguridad social en salud de las madres -Bogotá - Promedio 

2000-2004
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Fuente: Fresneda O, Martínez F. Mortalidad evitable en Bogotá: inequidades en el derecho 
a la vida. Boletín del Observatorio para la Equidad en Calidad de vida y Salud en Bogotá

N° 3, enero de 2008.



A mortalidade materna por causas obstA mortalidade materna por causas obstéétrica. Taxas ajustadas. trica. Taxas ajustadas. 
AnAnáálise lise jointpoint,jointpoint, Colômbia,1985Colômbia,1985--2001 2001 

Fonte: Gómez, 2006, tomada por Yepes e outros, 2010: 
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Fonte: Fresneda, 2009



Análise da DCV-2007, em Bogotá, a partir de um ponto de vista da 
equidade: risco e proteção de acordo com estrato

Fonte: Martínez, 2009
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Resumo das desvantagens do modelo conseqResumo das desvantagens do modelo conseqüüências da saências da saúúde e de e 
proteproteçção social ão social 

�� Aumento evidente na cobertura de seguro (mais pobres) e cartão cAumento evidente na cobertura de seguro (mais pobres) e cartão com om 
uma sensauma sensaçção de "tão de "tíítulo executivotulo executivo””..

�� SaSaúúde e doende e doençça e mercadorias: pacote de servia e mercadorias: pacote de serviçços que são comprados e os que são comprados e 
vendidosvendidos

�� Direito Direito àà sasaúúde ligados de ligados àà propriedade privada (direitos) e condicionadas propriedade privada (direitos) e condicionadas 
pela capacidade de pagamento de pessoaspela capacidade de pagamento de pessoas::

�� Eu tenho direito se eu pagarEu tenho direito se eu pagar..

�� Eu tenho o direito de se provar ser pobre (SISBEN)Eu tenho o direito de se provar ser pobre (SISBEN)

�� Responsabilidade limitada do Estado para a aplicaResponsabilidade limitada do Estado para a aplicaçção de subsão de subsíídios, para dios, para 
controlar os contratos entre os agentes e externalidades.controlar os contratos entre os agentes e externalidades.

�� Luta dos pobres por subsidio e enfraquecimento da participaLuta dos pobres por subsidio e enfraquecimento da participaçção social na ão social na 
sasaúúdede



Resumo dos inconvenientes conseqResumo dos inconvenientes conseqüüências ... ências ... 

�� As crescentes disparidades no acesso e na qualidade dos serviAs crescentes disparidades no acesso e na qualidade dos serviçços de os de 
sasaúúde entre ricos e pobres. de entre ricos e pobres. ..

�� ““TutelaTutela””: espa: espaçço o úúnico de protenico de proteçção real do direito.ão real do direito.

�� Regime Subsidiado mais propensas Regime Subsidiado mais propensas àà corrupcorrupçção e ao clientelismo.ão e ao clientelismo.

�� A saA saúúde pde púública blica éé confundida com aconfundida com açções coletivas de "promoões coletivas de "promoçção e ão e 
prevenprevençção" VS aumento de doenão" VS aumento de doençças controlas controlááveis (tuberculose, malveis (tuberculose, maláária, ria, 
dengue, etc.).dengue, etc.).

�� Perda de referência territorial para a polPerda de referência territorial para a políítica social (o mercado quebra tica social (o mercado quebra 
territterritóórios) com uma grande fraqueza no sistema de informarios) com uma grande fraqueza no sistema de informaçção.ão...

�� Todos os intervenientes no sistema de busca para "lucro" e têm dTodos os intervenientes no sistema de busca para "lucro" e têm de e 
competir para sobreviver (se privado ou estatal) ou liquidados, competir para sobreviver (se privado ou estatal) ou liquidados, com o ator com o ator 
dominante (EPS).dominante (EPS).

�� Precariedade de trabalho no sector da saPrecariedade de trabalho no sector da saúúdede

�� cultura de sacultura de saúúde e protede e proteçção social individualista e a curto prazo.ão social individualista e a curto prazo.



A crise atual: (SentenA crise atual: (Sentençça Ta T--760/08 e Emergência Social 2009760/08 e Emergência Social 2009--2010) 2010) 

�� Tutelas, em mTutelas, em méédia, 60 000 por ano sobre o direito dia, 60 000 por ano sobre o direito àà sasaúúde entre de entre 
1998 e 2008.1998 e 2008.

�� A maioria dos serviA maioria dos serviçços e medicamentos incluos e medicamentos incluíídos no POS e o valor dos no POS e o valor 
de servide serviçços da mais alto custo ("não POSos da mais alto custo ("não POS““))..

�� O Tribunal Constitucional analisa um grupo de tutelas, detecta uO Tribunal Constitucional analisa um grupo de tutelas, detecta um m 
conjunto de problemas e exige do governo para avanconjunto de problemas e exige do governo para avanççar na ar na 
equidade e eficiência para garantir o direito fundamental equidade e eficiência para garantir o direito fundamental àà sasaúúde.de.



O CC contO CC contéém jurisprudência sobre o direito fundamental m jurisprudência sobre o direito fundamental àà sasaúúdede..

Face a problemas de regulaFace a problemas de regulaçção e operaão e operaçção, define uma agenda especão, define uma agenda especíífica fica 
para o governo para o governo 

Problema Solução

Incerteza no conteúdo do direito (POS) e de 
desigualdade adiada (POS-POS-C vs S)

• Update POSC (técnicos e financeiros)

• Igualdade de POSc e POSs, a começar 
pelas crianças <1 ano 

Atrasos indevidos no fluxo de recursos • EPS reembolso de serviços não pelo POS 
Fosyga 

• Autorização não POS comitês científicos 
EPS 

Barreiras econômicas e administrativas no 
acesso 

• Garantir a cobertura universal

• As informações do usuário (contido no 
POS, IPS ou EPS para negar serviços 
POS) 



Fonte: Consórcio Fidufosyga retornado não inclui as aplicações e brilho final. Extraído 
ACEMI, 2009.

O EPS (ACEMI) pedindo que o governo pague as cobranças para Fosyga ou 
insolvência iminente..

Recuperações feitas pelo CTC e Tutelas 
2002 - 2008 acordo com ACEMI



A proposta do governo A proposta do governo 

�� O governo nacional reconhece o aumento exorbitante nas recuperaO governo nacional reconhece o aumento exorbitante nas recuperaçções ões 
Fosyga e a crise financeira mundial, mas não hFosyga e a crise financeira mundial, mas não háá problemas estruturais.problemas estruturais...

�� O Governo diz que a emergência social e concentra seus esforO Governo diz que a emergência social e concentra seus esforçços emos em::

�� Mais recursos (impostos sobre a cerveja, bebida, cigarros)Mais recursos (impostos sobre a cerveja, bebida, cigarros)

�� EqualizaEqualizaçção de planos por critão de planos por critéérios de rentabilidaderios de rentabilidade..

�� Criar um plano para "um desempenho excepcional na Criar um plano para "um desempenho excepcional na áárea da sarea da saúúde" (PRES), de" (PRES), 
com subscom subsíídio para os pobres e pagar por indivdio para os pobres e pagar por indivííduo ou famduo ou famíília que pode pagar lia que pode pagar 
(propriedade, separa(propriedade, separaçção, poupanão, poupanççaa--reforma, etc)reforma, etc)..

�� Limitar a autonomia mLimitar a autonomia méédica com protocolos obrigatdica com protocolos obrigatóório e sanrio e sanççõesões..

�� CentralizaCentralizaçção dos recursos das autoridades locaisão dos recursos das autoridades locais..

�� Situado em hospitais de reestruturaSituado em hospitais de reestruturaçção ou de liquidaão ou de liquidaççãoão..

�� Controle de preControle de preçços de alguns medicamentos (lanos de alguns medicamentos (lanççadas desde 2002)adas desde 2002)

�� RestriRestriçção do uso Tutelarão do uso Tutelar..



A proposta do governo y debate pA proposta do governo y debate púúblico atualblico atual

�� Muitos setores (acadêmico, social, associaMuitos setores (acadêmico, social, associaçções profissionais, os pacientes ões profissionais, os pacientes 
com alto custo mcom alto custo méédico, etc), reagiu contra o ESdico, etc), reagiu contra o ES..

�� O CC comentado do ES e declarado inconstitucionalO CC comentado do ES e declarado inconstitucional..

�� Foi aprovado no Congresso um projeto de lei para aumentar os impFoi aprovado no Congresso um projeto de lei para aumentar os impostos e ostos e 
aumentar os recursos para o RS e não POS.aumentar os recursos para o RS e não POS.

�� AvanAvançça no Congresso duas leis: padrão de acompanhamento (regular e a no Congresso duas leis: padrão de acompanhamento (regular e 
controlar) e um estatuto (que define o contecontrolar) e um estatuto (que define o conteúúdo de seu desempenho com do de seu desempenho com 
base direito base direito àà sasaúúde) de) 

�� Desde acadêmicos e setores sociais foram convidados a estender oDesde acadêmicos e setores sociais foram convidados a estender o debate debate 
e propôs novas orientae propôs novas orientaçções no contexto da polões no contexto da políítica de satica de saúúde e protecde e protecçção ão 
social.social.



Nova correlaNova correlaçção de forão de forçças vai permitir outro as vai permitir outro 
sistema?sistema?

¡¡OxalOxalá…á…!!!!!!

ObrigadoObrigado


