Dispensa para Demonstração do Medicaid 1115 ao
Oregon:
Um caminho para a equidade na saúde
O Oregon está a utilizar a sua próxima renovação da Dispensa para Demonstração do Medicaid (Medicaid
Demonstration Waiver) 1115(a) como uma via para criar mais equidade nos cuidados de saúde. A Autoridade
de Saúde do Oregon (Oregon Health Authority, OHA) recebeu sugestões do público, pedindo à OHA que
usasse essa renovação de dispensa para pressionar por um sistema de saúde mais equitativo. Dessa forma, a
OHA está a propor ao governo federal alterações na política de saúde que, acreditamos, criarão sistemas de
saúde, além de reverterem o legado de racismo histórico e contemporâneo que tem causado iniquidades em
saúde.
O objetivo geral da dispensa é promover a equidade na saúde, incluindo harmonização com as prioridades
dos parceiros Tribais,
por meio de:

Maximizar o acesso
contínuo e equitativo à
cobertura

Melhorar os resultados
de saúde ao agilizar a
vida das pessoas e as
transições de cobertura

Mudança para um
orçamento global em
termos de valor e para
um contexto de
incentivo ao cuidado
equitativo

Melhorar a saúde por
meio de investimentos
orientados para a
equidade e liderados
pelas comunidades

Maximizar o acesso contínuo e equitativo à cobertura.
Apenas com acesso contínuo e equitativo a um seguro de saúde conseguem as pessoas ter acesso
aos cuidados de que precisam para se manterem saudáveis. Sabemos que as pessoas de cor e as
comunidades mais prejudicadas pelas injustiças sociais têm taxas mais baixas de subscrição de
seguros de saúde. A nossa abordagem procurará eliminar o acesso desigual com estratégias para
estender a cobertura e os serviços a todas as crianças e adultos elegíveis no Oregon.
LEIA MAIS
Melhorar os resultados de saúde ao agilizar a vida das pessoas e as transições de cobertura
Os dados mostram que membros de populações de alto risco muitas vezes perdem cobertura e
acesso a cuidados durante transições na vida e entre sistemas – por exemplo, em situações de
encarceramento ou nos hospitais estatais. Essas interrupções têm um custo muito elevado para o
indivíduo e para o sistema. Ao fornecer pacotes de benefícios específicos, incluindo a extensão da
elegibilidade aos membros em transição, conseguimos garantir que permaneçam cobertos, tenham
importantes determinantes sociais das necessidades de saúde satisfeitos e mantenham o acesso a
cuidados e medicamentos, o que, em última análise, melhora os resultados de saúde. LEIA MAIS
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Mudar para um orçamento global em termos de valor
Em comparação com outros estados, o Oregon gerou significativas poupanças com a nossa
abordagem ao Medicaid. O nosso modelo de CCO é inovador e tem uma boa relação custo-eficácia.
Para manter e desenvolver os nossos êxitos, devemos continuar a construir um sistema que
recompense as despesas em equidade na saúde e a melhoria da saúde das comunidades, em vez
de realizar despesas apenas com procedimentos e serviços médicos. LEIA MAIS
Incentivar o cuidado equitativo
O nosso modelo de cuidados coordenados é construído com base no incentivo à qualidade e ao
acesso. Os membros do OHP e os membros das comunidades continuam a dizer-nos que a
equidade tem de ser a orientação de todo o sistema. Iremos rever os nossos indicadores de CCO
para garantir foco na qualidade tradicional e no acesso a saúde a jusante e também criar um
conjunto de indicadores de desempenho das CCO orientado para a equidade associado a fatores de
saúde a montante. Ao tomar estas medidas, podemos alcançar um progresso significativo no sentido
de direcionar o sistema para resultados de saúde mais equitativos. LEIA MAIS
Melhorar a saúde por meio de investimentos orientados para a equidade e liderados pelas
comunidades
O nosso sistema pode fazer mais para investir em abordagens comunitárias e, assim, abordar os
determinantes sociais da saúde que causam iniquidades na saúde. Com investimentos orientados
para a equidade, iremos redistribuir fundos e dar poder de decisão às comunidades locais. Com este
foco em soluções voltadas para a comunidade, acreditamos que conseguimos utilizar o
financiamento para lidar melhor com as barreiras de maior escala à saúde e à equidade na saúde.
LEIA MAIS
Harmonização com as prioridades dos parceiros Tribais
A OHA está comprometida em colaborar com as nove tribos do Oregon reconhecidas federalmente e
com o Programa de Saúde Indígena Urbana (Urban Indian Health Program, IHP) no sentido de
identificar mecanismos para ajudar a garantir que os objetivos de saúde tribais sejam alcançados, ao
mesmo tempo que honra as práticas tribais tradicionais e mantém a relação governo a governo entre
as nações soberanas e o estado.
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A OHA está confiante de que os nossos
conceitos de política de saúde levarão a uma
renovação da Dispensa para Demonstração
(Demonstration Waiver) 1115 (a) que dá
prioridade da equidade na saúde, fornece
incentivos para a realização de despesas
mais eficazes e proporciona ao povo do
Oregon melhorias significativas no que se
refere ao Medicaid. A nossa renovação de
dispensa é parte integrante de uma estratégia
estadual criada para centralizar a equidade e,
ao mesmo tempo, aumentar a cobertura,
melhorar a qualidade da assistência médica e
conter os custos.

Definição de equidade em saúde do Oregon
O Oregon terá estabelecido um sistema de saúde que
cria equidade na saúde quando todas as pessoas
puderem alcançar o seu pleno potencial de saúde e
bem-estar e não forem prejudicadas por raça, etnia,
idioma, deficiência, idade, género, identidade de
género, orientação sexual, classe social, interseções
entre estas comunidades ou identidades ou outras
circunstâncias determinadas socialmente.
Alcançar a equidade na saúde requer a colaboração
contínua de todas as regiões e setores do estado,
incluindo governos tribais de modo a abordar:
 A distribuição ou a redistribuição equitativa de
recursos e poder; e
 Reconhecer, reconciliar e retificar injustiças
históricas e contemporâneas.

A OHA tem baseado tais conceitos de política
de saúde numa ampla recolha de opiniões do
público que tem sido realizada nos últimos
anos. Consideramos as partes interessadas e
o público, para criar as políticas que propomos, de modo a continuar a melhorar o Plano de Saúde do Oregon
(Oregon Health Plan) de forma a melhorar a saúde e a vida das pessoas no Oregon. Acolhemos opiniões
sobre as abordagens à política de saúde descritas acima e sobre aquelas que constam nos documentos
conceptuais. Pode contactar-nos, em qualquer momento, pelo email
1115WaiverRenewal@dhsoha.state.or.us ou participar numa reunião pública para expressar a sua
opinião. Na nossa página web o Oregon.gov/1115WaiverRenewalestá disponível um calendário de
reuniões públicas.
Pode obter este documento noutros idiomas, caracteres grandes, em braille ou no formato que preferir.
Contacte o Programa de Proximidade aos Parceiros da Comunidade (Community Partner Outreach Program)
via community.outreach@dhsoha.state.or.us ou através do telefone 1-833-647-3678. Aceitamos todas as
chamadas de turno ou pode ligar 711.
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