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Antecedentes
� Em México, um dos acontecimentos que marcou a 

organização dos SESA foi a reforma de 
descentralizassem.

� A descentralizassem inicio-se durante a década dos 
80´s inspirado em políticas internacionais que 
promoviam maior eficiência local no sistema em: o 
financiamento, a coordenação e a tomada de decisões.

� A justificativa está unida ao aumento de bem-estar e 
da autonomia, onde o governo local seja responsável 
em primeiro lugar ante o governo federal na tomada 
de decisões.



Antecedentes
� No 2003, reformou-se a LGS, que carecia de um marco 

jurídico que brindasse maior certeza e regras claras 
sobre financiamento e os benefícios exigibles pela 
população não amparada pela segurança social.

� A reforma estabelece os termos baixo os quais os 
governos federais e estatais são corresponsables 
(financiamento da atenção médica) mas a prestação 
de serviços e a organização recae por completo nos 
governos estatais.



Antecedentes
� As decisões realizam-se dentro de uma “gama de 

opções” em que os servidores públicos podem eleger 
com libertar aquelas que melhor convenha para 
atingir os objetivos estabelecidos.

� Os Estados têm a liberdade da gestão, coordenação e 
disposição de recursos, bem como a forma de 
rende.ssem de contas
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Objetivo
� Comparar os espaços de decisão na função de 

organização do Sistema de Proteção Social em saúde 
em quatro estados de México.
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Metodología
� Estudo descritivo que toma as bases de dados da 

análise política dos mudança de decisões e seus 
efeitos sobre o desempenho do SPSS nos estados 
1994-2006. Seleção dos estados.

� Realizou uma revisão e sistematizassem da 
informação rectora da organização do SPSS.

� Realizaram-se entrevistas semi-estructuradas a 
servidores públicos.

� Utilizou-se o software N Vivo 8 para a codificación e 
análise da informação.



Metodología

Funciones de Organización 

Decisiones por entidad federativa

Estado A Estado B Estado C Estado D

Gestión

Organigrama

Convenios

Recursos

Rendición de Cuentas

Ejecución de gastos

Padrón de afiliados
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Management. Sistema Único de 
Saúde Integração (Organização)

Estado A B C D

Integración 

Organizacional

Departamento 

Staff de la 

Dirección 

General de 

Salud

Dirección 

General

Organismo 

Público 

Desconcentrad

o

Organismo 

Público 

Desconcentrad

o

Grado de 

autonomía 

+ ++ +++ +++

+ Limitada.
++ Bajo supervisión de los SESA.
+++ Tienen autonomía. 



Management. Aplicação de 
Convenções

Estado A B C D

Establecimiento 

de convenios

PF SNS PF SNS PF SNS PF SNS

-- ++

PF. Programas Federales
SNS. Sistema Nacional de Salud.
-- Nula participación.
++ Otorgan información, supervisión de obligaciones y vigencia



Management. Recursos

Estado A B C D

Financieros + + + +

Recursos 

Humanos 

+ ++ +++

Recursos 

Materiales

-- -- + +

Insumos + ++ +++



Responsabilidade. Custos de 
Funcionamento

Estado A B C D

Rendición de 

cuentas

+ ++ +++ ++

Estado A B C D

Ejecución del 

Gasto

+ + + +
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� A falta de regras claras na aplicação do SPSS cria 
confusão entre os tomadores de decisão.

� A forma de implementação e organização nos estados 
influencia o desempenho da SPSS.

� A implementação de um programa desenvolvido 
estruturas verticais horizontal difícil de cumprir se 
não for analisada pelas circunstâncias.

Conclusões 




