
Anexo 

Alteração das regras SHI em vigor a partir de 1 Janeiro 2019 - Resumo Descrição 

   

Regra SHI Principais mudanças 

Parte A – apêndice  

Definição do propósito de SHI 
para Medicare 

Programa de seguro de saúde Federal E.U. para as pessoas que possuem  a partir de 65 anos, certas pessoas 
mais jovens com deficiências e pessoas com doença renal terminal (insuficiência renal permanente exigindo 
diálise ou um transplante, às vezes chamado ESRD). 

Definição do propósito de SHI 
para "Medicare parte B" 

Componente do seguro de saúde nacional Medicare Programa administrado pelo governo federal dos Estados 
Unidos da América (Medicare). 

Definição do propósito de SHI 
para tratamento “fora da 
rede"  

Tratamento prestado por um médico, um serviço de saúde ou outro prestador de cuidados de saúde que não 
tenha contrato com o administrador da OMS/terceira parte da OPAS (TPA) para reembolso a preços negociados. 

Parte B-benefícios (excluindo alterações editoriais) 

B. 21 "cirurgia maxilofacial" Já não exige a aprovação de SHI/GSC, apenas do oficial de SHI na Oficina Central. 

B. 86 "tratamentos de 
spa/cura térmica" 

"Talassoterapia" adicionado aos serviços não reembolsados. 

B. 113 "catarata" Nova regra B. 113.1 não há aumento no teto e simplificação do processo para cirurgias padrão dentro do limite 
aprovado de US $3500 por olho. 

Nova regra B 113.2 catarata com complicações e/ou hospitalização reembolsada sem limite em casos 
excepcionais e com aprovação prévia e laudo médico. 

Novo B. 150 vacinas 1. Teto de $200 foi removido.  
2. Outras vacinas foram adicionadas à lista: BCG, cólera, difteria contendo vacinas, vacinas contendo 

sarampo, Conjugate meningocócica, vacinas contendo coqueluche, conjugado pneumocócica, vacinas 
contendo poliomielite, contendo rubéola vacinas, encefalite transmitida por carrapatos, conjugado tifóide 
e polissacarídeo. 

3. O teto de HPV de $500 foi removido.  
4. Zoster/Herpes foi abaixada a 50 de 60 e "duas doses" foi adicionada. 

B. 161 "preparação para as 
aulas de parto dadas por uma 
parteira" 

"Enfermeira" foi adicionado. 

Novo B. 186 "suplementos 
alimentares/leite para bebés" 

Revisto para exigir um relatório médico e ter a aprovação prévia pelo oficial de SHI da Oficina Central. 

B. 212 "próteses auditivas, 
incluindo manutenção" 

Aprovação prévia não é mais necessária. 

B. 214 "palmilhas" Revisado de $500 por ano a $1000 a cada 2 anos. 

B. 219 "cama médica" Revisto para exigir a aprovação prévia do oficial de SHIdo EC e já não SHI/GSC. 

B. 225.1 e B. 225.2 "máquina 
de apnéia" 

Compra ou aluguel revisado para requerer um relatório médico a cada 5 anos. 

B. 251.1 "ambulância para 
transporte terrestre entre 
instalações de saúde" 

Relatório médico e aprovação prévia não é mais necessário.  

Parte C – procedimento de solicitação de reembolso 



Novo título "limitações" adicionado 

Nova regra C.7 “Tratamento 
fora da rede nos Estados 
Unidos da América” 

Para os membros do pessoal C. 6.1 (i), antigos membros do pessoal C. 6.1 (II), e seus dependentes relacionados 
e família elegível C. 6.3, incluindo no que diz respeito aos benefícios c. 6.1 (III) e cuidados médicos C. 6.1 (IV), 
eficaz em 1º  de Janeiro de 2020, o teto para o reembolso de tratamento recebido fora da rede dos Estados 
Unidos da América será duas vezes a taxa de Medicare para tal tratamento (o teto Medicare). 

C. 7.1 este limite máximo de reembolso pode ser dispensado em casos excepcionais ou em casos de emergência 
quando a viagem não for possível por razões médicas. 

C. 7.2 para efeitos da aplicação do parágrafo C. 2, o montante acima da taxa de limite de Medicare não está 
incluído no cálculo do benefício suplementar (limite catastrófico). 

(Nota: o período de transição de um ano é aplicado a partir de 1 de janeiro de 2019, para permitir que os 
participantes que têm o seu médico de tratamento fora da rede de terceiros administrador (TPA) para encontrar 
um novo médico em rede)." 

Novo título "suspeita de fraude ou tentativa de fraude - retenção de pagamentos"  

Nova regra C. 26  "Em caso de suspeita de fraude ou tentativa de fraude em relação aos fundos do SHI, o oficial SHI do EC  pode 
reter o pagamento de benefícios ao abrigo destas regras até que uma decisão é tomada sobre se a fraude ou 
tentativa de fraude foi cometido. Excepcionalmente, o oficial do SHI no EC pode autorizar o pagamento do custo 
do cuidado medico reembolsável dos benefícios com o pagamento direto ao fornecedor até o valor máximo 
permitido do SHI para esta regra. Uma vez estabelecido se a fraude ou tentativa de fraude foi cometida, 
qualquer pagamento de benefícios retidos será submetido e de acordo com essas regras, tendo em conta 
quaisquer deduções previstas no parágrafo C. 23, conforme o caso. 

Novo título "Medicare (EUA)"  

Nova regra C. 27  "Os antigos membros do pessoal, seus dependentes e outros membros da família elegíveis que participam do 
SHI (" membros da família participantes ") e referidos no parágrafo e. 13 e inscritos nos Estados Unidos 
Medicare parte B (Medicare parte B), conforme aplicável, receberão – por meio de um pagamento 
correspondente ao antigo membro do pessoal em causa - uma subvenção igual a 100 por cento da sua 
contribuição para a participação na parte B do Medicare, se aplicável, sujeita às condições estabelecidas no 
formulário de reembolso da OMS/SHI Medicare e Diretrizes relacionadas, pedido de reembolso das cotas da 
parte B do Medicare."  

Novo título "pagamentos em dinheiro" 

Nova regra C. 28  "Pagamentos em dinheiro (dos participantes aos prestadores de cuidados de saúde) são fortemente 
desencorajados e não são permitidos acima de EUA $500. Os pedidos de excepções devem ser enviados ao 
oficial de SHI apropriado e podem ser concedidos caso a caso."  

Parte E – elegibilidade e contribuições 

Nova regra E. 5.1  Não obstante o parágrafo E. 5, quando um cônjuge é um membro do pessoal com uma nomeação permanente 
(membro da equipe de funcionários em FT/CA) e sua/seu esposo/a é um membro do pessoal com uma 
nomeação provisória baixo a regra  de pessoal 420.4 (membro da equipe de funcionários em um TA), antes da 
separação de serviço do membro do pessoal na TA, o membro do pessoal da FT/CA pode optar por solicitar a 
cobertura do seu cônjuge como cônjuge dependente ou não dependente, conforme aplicável, a partir da data 
de separação até à data efetiva da nova nomeação da OMS (se houver) ou da data de sua /sua elegibilidade 
cessa de acordo com estas regras, o que é mais próximo. Quando essa cobertura for eleita, a contribuição para o 
cônjuge é deduzida do salário do membro do pessoal na FT/CA para a duração da cobertura. "  

Nova regra E. 13  "Todos os membros antigos do pessoal, dependentes e outros membros da família elegíveis que participam no 
plano SHI (" membros da família participantes ") e que se qualificam para a participação nos Estados Unidos 
Medicare parte B (Medicare parte B) são obrigados a se inscrever no Medicare parte B , conforme aplicável. A 
partir de 1 de janeiro de 2020, os antigos membros da equipe e membros da família participantes que optarem 
por não se inscrever no Medicare parte B, conforme aplicável, terão suas despesas médicas nos EUA tratadas 
como se estivessem matriculados. Nenhuma penalidade será aplicada em relação às despesas médicas 
incorridas por antigos membros da equipe e membros da família participantes que possuem 75 anos ou mais 
velhos em 1 de janeiro de 2019. "  

Parte F – finanças 



F. 6.5 "todas as despesas administrativas são cobradas, até um máximo de 6% do total de contribuições coletadas e 
outras fontes de renda."  

Parte H – recursos e disposições gerais  

H. 6 "fraude, violação das 
regras do SHI"  

"Todos os casos de fraude, confirmados, tentados ou suspeitos, contra os fundos do SHI devem ser tratados de 
acordo com o procedimento de reporte e acompanhamento de casos de fraude e perdas de dinheiro ou bens 
previstos na provisão relevante do manual e pode resultar em medidas disciplinares e recuperações de qualquer 
endividamento ao SHI e qualquer outra ação as regras e políticas da OMS e essas regras." Se se estabelecer que 
a fraude foi, de facto, cometido ou tentado, o caso deveser encaminhados para o subcomité SHI/GSC ou 
SHI/GSC. 

Nova regra H. 7  "Exceto conforme definido no parágrafo H. 7.1, se for estabelecido que a fraude foi cometida ou tentada, o 
participante em questão será automaticamente excluído da participação no SHI. Os seus dependentes e outros 
membros da família elegíveis que participam no SHI ("membros da família participantes") também serão 
automaticamente excluídos. A exclusão será efetiva a partir da data de notificação do participante em questão 
ou, no caso dos funcionários serão demitidos ou sumariamente demitidos por má conduta, a partir da data 
efetiva da demissao sumária do membro do pessoal em causa. "  

Nova regra H. 7.1  "No caso excepcional em que se estabelece que a fraude foi cometida ou tentada, mas o membro do pessoal 
servindo não é demitido ou sumariamente demitido por má conduta, a exclusão automática da participação no 
SHI não se aplicará."  

Nova regra H. 8  "Qualquer recurso de uma decisão referida nos parágrafos H. 7-H. 7.1 deve ser feito por escrito ao SHI/GSC no 
prazo de dois meses a partir da data de notificação do mesmo. O SHI/GSC apresentará um relatório ao diretor-
geral que tomará a decisão final. O participante em causa pode submeter a decisão do diretor-geral à 
administração Tribunal da organização internacional do trabalho, de acordo com as disposições do estatuto do 
tribunal. "                

 


