CONSTRUIR PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL COM A OIT

JUNTOS PARA MUDAR MILHÕES DE VIDAS
DE PESSOAS POBRES QUE PRECISAM DE
PROTEÇÃO NA SAÚDE
PROPORCIONAR O ACESSO INCLUSIVO À
PROTEÇÃO NA SAÚDE: ABRANGER OS POBRES E
VULNERÁVEIS
O propósito da proteção universal na saúde é
proporcionar o acesso equitativo a cuidados de saúde a
todos os que necessitam. No entanto, o Relatório
Mundial sobre Proteção Social 2014/15 da OIT relevou os
factos seguintes:
 Mais de 90 por cento da população que vive em
países de rendimento baixo carece de cobertura de
saúde.
 A nível mundial, cerca de 40 por cento das despesas
totais de saúde são suportadas diretamente pelos
pobres.
 Uma escassez global de 7 milhões de trabalhadores
da saúde nas zonas rurais impede, em grande
medida, as populações rurais pobres de receberem
cuidados de qualidade quando necessitam.
Assim, as populações pobres e vulneráveis encontramse largamente excluídas da proteção na saúde e, em
caso de doença, ficam expostas a um elevado risco de
empobrecimento acentuado. Além disso, as pessoas
pobres são privadas dos seus direitos humanos à saúde
e proteção social, ficando sujeitas a um sofrimento
desnecessário ou mesmo à morte.
No entanto, 88 países de todo o mundo demonstraram
que uma proteção equitativa na saúde é possível e
financeiramente viável. A proteção na saúde implica
legislação, proteção financeira, a contratação de um
número suficiente de trabalhadores qualificados da área
da saúde e um quadro de políticas mais abrangente que
aborde as causas fundamentais da pobreza e
vulnerabilidade, tanto dentro como fora do setor da
saúde.

Avançar no sentido da proteção universal na saúde
implica:


AVANÇAR NO SENTIDO DE UMA PROTEÇÃO
UNIVERSAL, EQUITATIVA E INCLUSIVA NA SAÚDE
A Recomendação relativa aos Pisos de Proteção Social,
2012 (N.º 202) da OIT oferece este enquadramento.
Proporciona uma orientação sobre políticas de proteção
universal na saúde que são inclusivas, assentes em
direitos e têm o potencial para alcançar a equidade no
acesso aos cuidados de saúde.






avaliações aprofundadas das causas fundamentais
dos défices de acesso;
evidências a nível mundial, regional e nacional da
dimensão das lacunas na cobertura;
quadros de política abrangentes que abordam
estas questões de forma coordenada, dentro e fora
do setor da saúde, e
apoiar a implementação da proteção universal na
saúde num determinado número de países.

TORNAR A COBERTURA UNIVERSAL DE SAÚDE UMA REALIDADE PARA OS POBRES E
VULNERÁVEIS

“
”

Todas as doenças são penosas. Mas é ainda mais penoso quando se é pobre: eu não tenho dinheiro suficiente
para pagar médicos ou medicamentos – o meu dinheiro não chega sequer para alimentar a minha mulher e
os meus filhos. Desde que tive de parar de trabalhar por causa da minha doença, os meus filhos tiveram de
deixar a escola. Não sei se trabalharam ou se mendigaram, mas não conseguiram dinheiro suficiente e
tivemos de vender os nossos animais. Após algumas semanas, estávamos todos desesperados devido aos
elevados custos do meu tratamento e à perda de rendimento.
-Um paciente pobre com tuberculose, Mianmar, 2014

ALCANÇAR UMA COBERTURA INCLUSIVA DE
PROTEÇÃO NA SAÚDE
A OIT e os seus parceiros das Nações Unidas têm uma
vasta experiência a trabalhar “Unidos na Ação” para
apoiar os países na provisão e extensão da proteção
social na saúde para todas as pessoas carenciadas.
Com o seu apoio, podemos assegurar que mais pessoas
pobres em todo o planeta estão cobertas pela proteção
na saúde e têm acesso a cuidados de saúde quando
necessitam.
Pode ajudar-nos a:


Aferir as causas fundamentais dos défices de acesso
à proteção na saúde experienciados pelos pobres e
vulneráveis através de avaliações aprofundadas.
300 000 USD



Desenvolver evidências sobre a exclusão dos
pobres e vulneráveis, centrando-se em áreas chave
da cobertura e lacunas no acesso.
500 000 USD



Desenvolver um guia prático e multilingue sobre o
desenvolvimento da proteção universal na saúde em
estreita parceria com outras iniciativas em curso nos
países.
150 000 USD por ano

QUEREMOS OUVIR AS SUAS ASPIRAÇÕES
Na qualidade de doador, irá receber relatórios regulares
detalhando o progresso realizado e terá acesso às
atividades de projeto em curso, bem como a indicadores
de desempenho.
Para discutir o seu apoio e de que forma poderá
melhorar as vidas dos pobres e vulneráveis sem acesso
aos cuidados de saúde em todo o mundo, contacte:
Xenia Scheil-Adlung,





Desenvolver orientações sobre políticas efetivas e
eficazes de proteção na saúde que são inclusivas e
asseguram a disponibilidade, a acessibilidade
financeira e o acesso a cuidados de saúde de
qualidade, bem como à proteção financeira para
todos.
300 000 USD
Apoiar a implementação prática de regimes
específicos de proteção universal na saúde.
2 000 000 por país

 Facilitar intercâmbios e formação no contexto SulSul.
300 000 USD

Coordenadora de Políticas de Saúde,
OIT Genebra,
scheil@ilo.org

VISITE O NOSSO SÍTIO DE INTERNET:
http://flagship.social-protection.org
E SIGA-NOS:
www.facebook.com/SPplatform
www.twitter.com/soc_protection
www.youtube.com/user/Ilotv
www.linkedin.com/company/social-protection-platform

