Alterações ao artigo n.º 1115(a) dos
Waiver Renewal Concept Papers do
Estado do Oregon
Este documento descreve as alterações efetuadas ao artigo 1115(a) dos Waiver Renewal Concept Papers
(Documentos de Conceito de Renovação de Derrogação) do Oregon entre as primeiras versões
(publicadas em junho de 2021) e as versões finais (outubro de 2021). As alterações são apresentadas nas
seguintes categorias:





Estratégias que são NOVAS nas versões de outubro
Estratégias que foram REVISTAS entre as versões de junho a outubro
Estratégias que existiam nas versões de junho, mas foram ELIMINADAS nas versões de outubro
Estratégias que ficaram iguais entre junho e outubro, mas que foram alteradas entre documentos
de conceito

Em cada secção, as tabelas estão ainda organizadas por documentos de conceito individuais. Tenha em
atenção que os títulos dos documentos de conceito também mudaram desde a primeira versão divulgada
em junho:
Título de conceito novo ou revisto (Outubro de 2021)
 Maximizing Coverage through the Oregon Health Plan
(Maximizar a cobertura através do Oregon Health Plan)
 Improving Health Outcomes by Streamlining Life and
Coverage Transitions (Melhorar os resultados de saúde ao
agilizar a vida das pessoas e as transições de cobertura)
 Value-Based Global Budget (Orçamento Global em
termos de valor)
 Incentivizing Equitable Care (Incentivar os cuidados
equitativos)
 Focused Equity Investments (Investimentos orientados
para a equidade)

Título de conceito original (Junho de
2021)
 Coverage and Eligibility (Cobertura e
elegibilidade)
 Equity-Centered System of Health
(Sistema de saúde centrado na equidade)
 Future of CCO Global Budgets (Futuro
dos orçamentos globais das CCO)
 n/a (documento de conceito novo)
 Reinvesting Savings in Communities
(Reinvestimento de poupanças nas
comunidades)

NOVAS estratégias de derrogação (Out. 2021)
As estratégias descritas abaixo são novas nos documentos de conceito de derrogação em outubro de
2021. Estas estratégias não fazem parte das primeiras versões divulgadas em junho de 2021.

Maximizing Coverage through the Oregon Health Plan (Maximizar a cobertura
através do Oregon Health Plan)
Estratégia de nova derrogação (Outubro de
2021)

O que foi acrescentado?
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Disponibilizar uma via rápida de inscrição no OHP
para indivíduos que se candidatam aos benefícios
do Programa de Ajuda para Nutrição Suplementar
(Supplemental Nutrition Assistance Program,
SNAP).

Alinha-se com o objetivo do Oregon de maximizar
a cobertura, remover barreiras e reduzir os
impactos administrativos para quem procura
seguro de saúde.

Improving Health Outcomes by Streamlining Life and Coverage Transitions
(Melhorar os resultados de saúde ao agilizar a vida das pessoas e as transições de
cobertura)
Estratégia de nova derrogação (Outubro de
2021)
Autoridade de despesas para recorrer a fundos
federais do Medicaid, gastos para abordar as
Determinantes Sociais de Saúde (Social
Determinants of Health, SDOH) para associados do
OHP, que enfrentam determinadas transições ou
distúrbios na vida.

O que foi acrescentado?
O desenvolvimento adicional desta estratégia
ajustou a proposta ao governo federal e permitiu
detalhes adicionais.

Value-Based Global Budget (Orçamento global em termos de valor)
Estratégia de nova derrogação (Outubro de
2021)
Aumentar a previsibilidade dos custos através de
gestão mais rigorosa dos custos de farmácia,
permitindo uma abordagem de formulário fechado
de estilo comercial, que pode excluir medicamentos
com prova insuficiente ou inadequada da respetiva
eficácia clínica.

O que foi acrescentado?
Aborda questões sobre os custos crescentes de
farmácia, com base em investigação e
desenvolvimento adicional, ao mesmo tempo que
protege o acesso dos associados do OHP a
medicamentos necessários.

Incentivizing Equitable Care (Incentivar os cuidados equitativos)
Estratégia de nova derrogação (Outubro de
2021)

O que foi acrescentado?

Reestruturação do programa de incentivo à
qualidade em dois componentes complementares,
para reservar espaço para trabalho “a montante”
orientado para a equidade.
Redistribuir o poder de tomada de decisão pelas
comunidades.
Repensar a estrutura de incentivos para melhor
impulsionar a equidade.

Este é novo documento de conceito de outubro de
2021 que expande a estratégia “Revamp Oregon’s
metrics program so that equity is the primary
organizing principle” (Reformular o programa de
métricas do Oregon para que a equidade seja o
principal princípio organizador), no documento
Value-Based Global Budget (Orçamento global
em termos de valor).

Focused Equity Investments (Investimentos orientados para a equidade)
Estratégia de nova derrogação (Outubro de
2021)

O que foi acrescentado?

n.a. – sem alterações
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Estratégias de derrogação REVISTAS
A tabela abaixo descreve as estratégias de derrogação que foram alteradas desde os primeiros
documentos de conceitos provisórios divulgados em junho de 2021.

Maximizing Coverage through the Oregon Health Plan (Maximizar a cobertura
através do Oregon Health Plan)
Estratégia revista
Outubro de 2021

Estratégia anterior
Junho de 2021

Garantir inscrição contínua no
Oregon Health Plan (Plano de
Saúde do Oregon, OHP) a
crianças até ao sexto aniversário
(de 0 a 5 anos).

Fornecer elegibilidade contínua
durante 5 anos para crianças.

Motivo da alteração
Intervalo de idades ajustado
para abranger crianças em
etapas chaves do
desenvolvimento e alinhar com
outras iniciativas de saúde
infantil, incluindo a Raise Up
Oregon e medicação de Aspetos
de preparação para a saúde do
jardim de infância (Health
Aspects of Kindergarten
Readiness)

Improving Health Outcomes by Streamlining Life and Coverage Transitions
(Melhorar os resultados de saúde ao agilizar a vida das pessoas e as transições de
cobertura)
Estratégia revista
Outubro de 2021

Estratégia anterior
Junho de 2021

Expandir e financiar, com
autoridade para realização de
despesas, a infraestrutura
necessária para apoiar o acesso
a serviços por recurso a
prestadores fora do modelo
médico.

Permitir que os colegas de
recuperação sejam pagos por
fornecer serviços fora do plano
de tratamento tradicional (ou
seja, pré e pós-tratamento) ou
em alternativa relacionados com
serviços para mais uma vez
permitir serviços fora do modelo
clínico habitual que abordam
necessidades sociais de
indivíduos, como descrito na
estratégia contra a crise e
descrever adicionalmente mais
tarde em apoios a alojamento.

Motivo da alteração
Esta estratégia foi rescrita para
se alinhar com o nível de detalhe
apropriado para o público de
CMS.
O pedido para colegas serem
pagos por prestar serviços fora
do plano de tratamento
tradicional permanece igual.

Value-Based Global Budget (Orçamento global em termos de valor)
Estratégia revista
Outubro de 2021

Estratégia anterior
Junho de 2021
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Estratégias de mitigação n.º 1-2
1. Desenvolver fortes
salvaguardas programáticas
para proteger os membros
2. Desenvolver monitorização
financeira anual robusta

Aumentar a responsabilização
das CCO para prestar cuidados
e apoio que os associados
necessitam.

Desenvolvimento adicional
permitido para detalhes
adicionais. Estas estratégias
abordam questões sobre a
responsabilização das CCO.

Incentivizing Equitable Care (Incentivar os cuidados equitativos)
Nota: este é um novo documento de conceito em outubro de 2021; todas as estratégias são
novas.

Focused Equity Investments (Investimentos orientados para a equidade)
Estratégia revista
Outubro de 2021

Estratégia anterior
Junho de 2021

Um novo investimento federal
focado na melhoria da equidade
na saúde, incluindo
investimentos para (a) criar
capacidade local para
intervenções de equidade na
saúde lideradas pela
comunidade; (b) infraestruturas
de recursos a nível estadual
para apoiar intervenções de
equidade na saúde lideradas
pelas comunidades; (c)
conceder recursos colaborativos
liderados pelas comunidades,
destinados a aumentar o
investimento em equidade na
saúde.

Estabelecer uma metodologia
para poupanças projetadas aos
programas Medicaid e Medicare
Advantage no Oregon e reter
essas poupanças no estado.

O estado está a alargar o pedido
para maior flexibilidade nesta
estratégia.

Reinvestimento de poupanças
através de projetos piloto de
novas “zonas de equidade na
saúde”.

Conversas com parceiros da
comunidade lideradas para
maior desenvolvimento de
políticas e estratégias e
alterações no modo como este
trabalho está a ser descrito.
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Estratégias de derrogação DESCARTADAS
A tabela abaixo descreve as estratégias de derrogação que estavam nas versões provisórias divulgadas
em junho de 2021 e que o Oregon já não irá prosseguir.

Maximizing Coverage through the Oregon Health Plan (Maximizar a cobertura através
do Oregon Health Plan)
Estratégia (Junho de 2021)

Motivo(s) da remoção

Adotar políticas que mantenham as famílias
abrangidas quando o rendimento se altera

Esta estratégia não requer uma derrogação. As novas
propostas de políticas para abranger associados do
OHP a partir dos 6 anos e até 2 anos abordam esta
preocupação.
O Oregon está a prosseguir uma grande variedade de
outras estratégias relacionadas com a inscrição.

Procurar maior flexibilidade para alavancar
financiamento federal do Affordable Care Act
para incluir pessoas elegíveis

Transitions… (Transições)
Estratégia (Junho de 2021)

Motivo(s) da remoção

Capacidade reservada para crianças nos
sistemas de cuidados infantis

A OHA está a continuar pesquisa adicional sobre este
tópico antes de decidir se irá continuar com esta
estratégia.
Necessário desenvolvimento adicional substancial
para seguir em frente como uma estratégia viável
para o estado neste momento.

Alargar a elegibilidade do OHP a todas as
crianças no momento do diagnóstico de
necessidades de saúde comportamental

Value-Based Global Budget (Orçamento global em termos de valor)
Estratégia (Junho de 2021)
n.a. – sem alterações

Motivo(s) da remoção

Incentivizing Equitable Care (Incentivar os Cuidados Equitativos)
Estratégia (Junho de 2021)
Motivo(s) da remoção
Nota: este é um novo documento de conceito em outubro de 2021; todas as estratégias são
novas.

Focused Equity Investments (Investimentos orientados para a equidade)
Estratégia (Junho de 2021)
n.a. – sem alterações

Motivo(s) da remoção
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Estratégias TRANSFERIDAS (mas não alteradas)
A tabela abaixo descreve as estratégias que foram transferidas entre documentos de conceito. A intenção da estratégia não se alterou, mas
algumas estratégias forem rescritas por uma questão de clareza.
Localização antiga
(Junho de 2021)
Manter o programa das CCO no
Value-Based Global Budget
 (Orçamento global em
objetivo de crescimento de
custos sustentável
termos de valor)
Mudança de poder para a
comunidade para orientar
Value-Based Global Budget
investimentos da comunidade:
 (Orçamento global em
trabalhar diretamente com as
termos de valor)
RHEC do Oregon na
implementação do HB 3353
Reformar o programa de
Value-Based Global Budget
métrica do Oregon para que a
 (Orçamento global em
equidade seja o principal
termos de valor)
princípio organizador
Garantir que a abordagem do
Oregon a benefícios baseados
Value-Based Global Budget
 (Orçamento global em
em evidências melhora o
acesso a cuidados inovadores e
termos de valor)
de alto valor

Estratégia antiga

Estratégias tribais específicas



Localização nova
(Outubro de 2021)
Focused Equity Investments
 (Investimentos focados na
equidade) (segundo plano)

Transitions (Transições)
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Motivo da transferência
Não requer autoridade de
derrogação.



Focused Equity Investments
(Investimentos focados na
equidade)

Garantir que todas as informações
sobre o HB 3353 e colaboração da
RHEC num só local.



Incentivizing Equitable Care
(Incentivar os Cuidados
Equitativos)

O desenvolvimento adicional desta
estratégia levou a um novo
documento de conceito.

Transitions (Transições)

O desenvolvimento adicional desta
estratégia levou ao nosso conjunto
proposto de serviços de transição
de SDOH.

n.a. – atualmente em
desenvolvimento

Desenvolvimento da parceria com
as nove tribos reconhecidas a
nível federal do Oregon através do
processo de consulta tribal.
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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 1-833-6473678. Aceitamos todas as chamadas reencaminhadas ou pode ligar 711.
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