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• CONTEXTO E JUSTIFICAÇÃO

• Governança, a protecção social e de proteção financeira em 
saúde, estratégias e mecanismos (eixo problema.)

• Governança e proteção social em saúde (os atores e 
processos).

• Protecção social e as desigualdades na saúde (processos).

• Saúde e protecção social dos imigrantes (processos e 
atores).

• Proteção Social em Saúde no contexto do NAFTA (regras do 
jogo)
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PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO

Que indicadores de governança podem ser identificadas no desenvolvimento
sistema de protecção social na saúde dos migrantes e de sua

família no México e na Califórnia?

Com base nos resultados da governaça, quais são as possíveis
cenários de maior viabilidade no desenvolvimento de estratégias de

proteção social em saúde dos migrantes?
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Objetivo General:

“ Indentificar os principais indicadores de governança e de proteção social em 
saúde para definir as fases do desenvolvimento de serviços e programas 

binacionais da saúde dos imigrantes ilegais”. 

Objetivos Específicos:

-Determinar os atores, processos, interações e marcos regulatórios para 
estabelecer níveis de governaça no contexto da proteção social em saúde

para a população em estudo.

-Rever os princípios reguladores do mercado de serviços de saúde a partir da 
perspectivatratados e acordos comerciais entre o México e os Estados Unidos.

-Identificar os cenários das situações de maior  fatibilidade política, técnica e 
financeira.
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DEFINIDEFINIÇÇÃO DE GOVERNANÃO DE GOVERNANÇÇA EM SAA EM SAÚÚDEDE

"Vari"Variáável do sistema social recentemente incorporados no vel do sistema social recentemente incorporados no 
estudo dos sistemas de saestudo dos sistemas de saúúde como um determinante de de como um determinante de 

reformas e programas de sareformas e programas de saúúde. Inclui o estudo dos de. Inclui o estudo dos 
processos, regras e interaprocessos, regras e interaçções entre os diferentes ões entre os diferentes 

intervenientes no sector da saintervenientes no sector da saúúde, tanto a nde, tanto a níível nacional vel nacional 
como internacional (RLGs, 2005) "como internacional (RLGs, 2005) "

"O conceito de governan"O conceito de governançça na a na áárea da sarea da saúúde se refere de se refere àà
maneira como os diferentes actores polmaneira como os diferentes actores polííticos no sistema de ticos no sistema de 
sasaúúde (prestadores) e da sociedade civil (usude (prestadores) e da sociedade civil (usuáários, lrios, lííderes deres 

comunitcomunitáários, agências e ONG), atravrios, agências e ONG), atravéés de regras expls de regras explíícitas e citas e 
processos interagem para produzir , distribuir e consumir a processos interagem para produzir , distribuir e consumir a 
boa saboa saúúde de acordo com a demanda e necessidades de de de acordo com a demanda e necessidades de 
sasaúúde da populade da populaçção (Huffty M, 2005, A. Arredondo et al. ão (Huffty M, 2005, A. Arredondo et al. 

2009) "2009) "
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No âmbito das iniciativas globais para alcançar as metas de 
saúde do milênio, a proteção social em saúde tem sido 
conceituada e proposta como estratégia para reduzir as 
desigualdades no acesso, utilização e financiamento 

(proteção financeira) do sistema saúde (BM, 2006, OPS-
OMS, 2007, SSA 2008). 

DEFINIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SAÚDE

PRINCPRINCÍÍPIOSPIOS

** A PSS A PSS éé orientada  a proteger as pessoas com recursos de orientada  a proteger as pessoas com recursos de 
vváárias fontes.rias fontes.

** Ela opera sob um regime de administraEla opera sob um regime de administraççãoão

** RefereRefere--se se àà garantia de acesso pgarantia de acesso púúblico a serviblico a serviçços de os de 
sasaúúde em um subsistema pde em um subsistema púúblico blico 
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* * Migrantes: Uma pessoa que se desloca de seu Migrantes: Uma pessoa que se desloca de seu 
prpróóprio paprio paíís para outro, geralmente para s para outro, geralmente para 

trabalhar  de forma permanente ou trabalhar  de forma permanente ou 
temporariamente (RAEtemporariamente (RAE--2006).2006).

* Na pesquisa em sa* Na pesquisa em saúúde tem a intende tem a intençção de utilizar o ão de utilizar o 
conceito de populaconceito de populaçções mões móóveis (Bronfman M, veis (Bronfman M, 
Cuadra M., 2007), que pode contribuir para Cuadra M., 2007), que pode contribuir para 

contribuir para as polcontribuir para as polííticas de saticas de saúúde e grupos de e grupos 
vulnervulnerááveisveis ..

* A defini* A definiçção de populaão de populaçções mões móóveis ou grupos veis ou grupos éé
mais incluyente de mobilizamais incluyente de mobilizaçção com a anão com a anáálise ea lise ea 
construconstruçção de uma polão de uma políítica social que pretende tica social que pretende 
atendimento integral de questões relacionadas atendimento integral de questões relacionadas àà

migramigraçção e saão e saúúde ( Levin M, 2008).de ( Levin M, 2008).

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DEFINIÇÃO DOS MIGRANTES 
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CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

Design do ProjetoDesign do Projeto Geral Geral 

ESTAGIOESTAGIO ACTIVIDADEACTIVIDADE UNIVERSOUNIVERSO

FASE 1FASE 1

AnAnáálise de lise de 
governangovernançça, as a, as 
polpolííticas de ticas de 
migramigraçção e de ão e de 
protecprotecçção ão 
social da sasocial da saúúde de 

Legisladores, membros Legisladores, membros 
do corpo diplomdo corpo diplomáático, tico, 
os tomadores de os tomadores de 
decisão do Setor da decisão do Setor da 
SaSaúúdede
"Fontes documentais"Fontes documentais

FASE 2FASE 2
Estudos de Estudos de 

casocaso

Comunidades e redes Comunidades e redes 

seleccionadas de seleccionadas de 

Guanajuato y CaliforniaGuanajuato y California
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MODELO/PLANO DE ANÁLISE DOS RESULTADOS

CENÁRIOS DO MAJOR VIABILIDADE POLÍTICA, 
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E FINANCEIRA DAS ESTRATÉGIAS 

DA PROTEÇÃO SOCIAL EM SAÚDE BINACIONAL. 
OPORTUNIDADES E BARREIRAS (log Fato Poma)

Os atores sociais

Os processos, as interações

As regras e normas

NÍVEIS DE GOVERNANÇÃ
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RESULTADOSRESULTADOS

--FORAM IDENTIFICADOS 10 CATEGORIAS DE ATORES CHAVE PARA FORAM IDENTIFICADOS 10 CATEGORIAS DE ATORES CHAVE PARA 
AS ESTRATAS ESTRATÉÉGIAS DE SAGIAS DE SAÚÚDE DOS MIGRANTES E AS METAS DE DOS MIGRANTES E AS METAS 
POLPOLÍÍTICAS E ESTRATTICAS E ESTRATÉÉGIAS DE SAGIAS DE SAÚÚDE BINACIONAL COM DE BINACIONAL COM 

DIFERENTES NDIFERENTES NÍÍVEIS DE VIABILIDADE E EFICVEIS DE VIABILIDADE E EFICÁÁCIA.CIA.

--A PARTIR DOS INDICADORES DE GOVERNANÇA (QUE OS ATORES, 
CARACTERISTICAS, INTERAÇÕES E COLIGAÇÕES) FORAM 

IDENTIFICADOS POSSÍVEIS CENÁRIOS .

--UM UM SEGURO PSEGURO PÚÚBLICOBLICO DE SADE SAÚÚDE BIDE BI--NACIONAL PARA OS NACIONAL PARA OS 
IMIGRANTES INDOCUMENTADOS IMIGRANTES INDOCUMENTADOS ÉÉ VIVIÁÁVEL, MAS EXIGE UM GRANDE VEL, MAS EXIGE UM GRANDE 

INVESTIMENTO E MOBILIZAINVESTIMENTO E MOBILIZAÇÇÃO DE RECURSOS PÃO DE RECURSOS PÚÚBLICOS.BLICOS.

--NOVAS INICIATIVAS NOVAS INICIATIVAS E COLIGAÇÕES PARA RESOLVER OS PARA RESOLVER OS 
PROBLEMAS DE EQUIDADE E DE ACESSO PARA A SAPROBLEMAS DE EQUIDADE E DE ACESSO PARA A SAÚÚDE DOS DE DOS 

MIGRANTESMIGRANTES .
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RESULTADOSRESULTADOS

Coalizões de atores e sua influência sobre os níveis de proteção social 

em saúde

AgroNGO

TejidoOSC

FunCoBaj

Dishani

MigRelGT

DAISSA

VsRsGto

EMBAJADA

CESOP

COMSSSEN

GPOSVUL

ComSaDip

EpiSSGto

OfMigGto

COMFRONS

IHSOSC

CasaMGto

ComsaSRE

Pouca Influência 

Meia Influência

Alta Influência
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RESULTADOSRESULTADOS

Oportunidades

-Alto interesse dos legisladores para realizar uma consulta nacional para 
desenvolver e promover uma nova lei sobre a questão da protecção social na 

saúde dos migrantes.

-Desenvolvimento de uma reunião binacional a definição de um seguro de 
saúde binacional sob um regime de segurança pública.

-Proposta pelo serviço de Relações Exteriores do México, em coordenação 
com organizações da sociedade civil para desenvolver um programa 

binacional para a promoção e acompanhamento das ações de proteção social 
em saúde aos migrantes e suas famílias de ambos os lados da fronteira.

-Proposto do Sistema de Estadual de Saúde para estabelecer com o nível 
SSA-federal, grupos de trabalho, a ação para identificar os mecanismos e 
infra-estrutura, recursos e programas para ampliar a proteção social aos 

migrantes e suas famílias. 
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RESULTADOSRESULTADOS

Barreiras

Limitações ao nível do Estado na geração de novos serviços.

efeitos paradoxais das remessas em termos de proteção financeira em saúde.

O baixo interesse das partes interessadas da comunidade no seguro de 
saúde,

A instabilidade nas relações bilaterais em função de mudanças de atores e 
política interna e externa na área binacional.

tendência de alta para limitar programas de migrantes para promover a 
saúde.

A falta de cumprimento das metas estabelecidas na origem do sistema de 
protecção social.
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RESULTADOSRESULTADOS

Barreiras

A ênfase no desenvolvimento de projetos de infra-estrutura em 
comunidades de imigrantes, incluindo infra-estrutura para as 

questões de protecção social da saúde.

OSCs, grupos comunitários e redes de família têm um papel passivo e 
pouca influência sobre as decisões sobre estratégias de protecção 

social na saúde.

Ausência de indicadores, ferramentas e mecanismos de comunicação 
sobre os desafios no domínio da protecção social na saúde dos 

migrantes e suas famílias 
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CONCLUSÕES E SUGESTÕESCONCLUSÕES E SUGESTÕES

Qualquer estratégia para seguros binacionais no âmbito do regime 
público

Desenvolver um programa de promoção de resultados entre todos os 
atores sociais involucrads no estudo e prolem de estratégias de 

protecção social na saúde dos migrantes

Contrato de Gestão entre federais, estaduais e municipais, além de 
líderes de organizações da sociedade civil e as coligações

Urgente necessidade de desenvolver estudos-piloto a implementar 
programas que visem serviços estratgias por tipo de problema de 

saúde (infecção, a violência crônica, etc ..)
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CONCLUSÕES E SUGESTÕESCONCLUSÕES E SUGESTÕES

-Implementação de um programa de articulação entre as redes de 
migrantes e os gestores dos programas de saúde em consulados os 

E.U. mexicanos.

-Promover as questões de protecção social nos seguros de saúde e 
regime binacional público migrante, mais ênfase entre os temas de 

teses de pós-graduação em saúde pública.

-Desnvolver e implementar um fundo de despesas catastróficas para  
10 demandas de serviços de saúde em nós migrantes e familiares de 

ambos os lados da fronteira.


