
 
 

O que é o Medicare for All? 
 

O único país desenvolvido em que a população não 
tem acesso à saúde são os Estados Unidos. O 
programa centralizado Medicare for All poderia 
substituir os planos de saúde empresariais por um 
programa de saúde público e universal. Já existe um 
projeto de lei para isso no estado de Massachusetts:  
 

Projeto que institui 
o Medicare for All em Massachusetts 

H. 1267 (Câmara estadual), S. 766 (Senado estadual) 
 

 
 

Como seria financiado? 
O gasto per capita do estado de Massachusetts em 
saúde é maior que o de qualquer país do mundo. O 
Medicare for All vai direcionar para a saúde recursos 
que hoje pagam lucros, marketing e administração, 
economizando US$ 34 bilhões só no primeiro ano.  

● Pessoas físicas e empresas não terão mais que 
pagar planos de saúde 

● O trabalhador passa a pagar um imposto de 
2,5%, e as empresas, 7,5% ou 8% sobre a 
folha de pagamento, conforme o porte (os 
primeiros US$ 20 mil não são tributáveis) 

● A folha de aposentados, inclusive do sistema 
de seguridade social, não é tributada 

● Isso traz uma economia para os 90% mais 
pobres da população de Massachusetts em 
comparação com as condições atuais; só 
haverá aumento para os 10% mais ricos 

 
 

 
 

O que o Medicare for All vai cobrir? 
 

● Cobertura vitalícia para todos os serviços de 
saúde :hospitalar, ambulatorial, odontológico, 
planejamento familiar (inclusive aborto) – e 
assistência permanente 

● Fim da mensalidade, coparticipação e outras 
despesas 

● Toda a população de Massachusetts terá 
direito, sem distinção de situação laboral ou 
imigratória, idade ou renda  

 

 
Como será a cédula de votação? 

 

As cédulas de votação trarão a seguinte pergunta: “O 
representante legislativo deste distrito deve votar a 
favor de um projeto de lei para a criação de um 
sistema de saúde universal centralizado, que 
contemple toda a população de Massachusetts com 
ampla assistência em saúde, liberdade na escolha dos 
médicos e outros profissionais de saúde, 
estabelecimentos e serviços, e que acabe com a 
dependência de planos de saúde ao criar um fundo 
de saúde administrado pelo governo?” 
 

 
O que significa votar no “Sim”? 

 
Ao votar na resposta “Sim”, você instrui seu 
representante no legislativo estadual a aprovar a lei 
que estabelece o Medicare for All. No momento, o 
projeto conta com o apoio de 40% do legislativo. 
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Crise na saúde em Massachusetts 

 
41% das famílias de Massachusetts não têm 
condições de pagar assistência médica, apesar de 
quase toda a população do estado ter plano de 
saúde.  
 
O impacto no nosso frágil sistema de saúde é 
concreto. Em Massachusetts, 9% do total de óbitos 
poderia ser evitados com atendimento médico a 
tempo. A população negra é ainda a mais afetada. 

 
E a situação só piora. O custo da saúde está subindo 
muito acima da inflação, e esse aumento é repassado 
para o bolso do trabalhador. Os trabalhadores de 
Massachusetts gastaram em média US$ 3.194 por 
ano com mensalidades e despesas dedutíveis – isso 
só nos planos individuais. Os trabalhadores com 
dependentes gastaram em média US$ 10.649 por 
ano. 
 
Enquanto as empresas de saúde lucram cada vez 
mais, os pacientes escolhem se ficam endividados ou 
sem atendimento médico. A maior causa de falência 
em Massachusetts é o endividamento com saúde. 
 
*dados do relatório de 2021 da comissão de Políticas de Saúde de MA 

 
 

 

Medicare for All = mais opções 
 
Se hoje os planos de saúde têm redes de atendimento 
restritas, com o Medicare for All você poderá marcar 
consulta no médico ou estabelecimento de sua 
preferência.  
 
Com o Medicare for All, sua saúde não vai mais ficar 
amarrada ao seu emprego. Assim, o trabalhador fica 
livre para sair de um emprego insatisfatório, abrir 
empresa ou até se aposentar mais cedo.  
 
 
Com a 
tributação 
justa e 
progressiva, 
vai ter mais 
dinheiro no 
bolso da 
população 
de baixa e 
média 
renda. No 
sistema privado de saúde, uma ida ao médico pode 
ser uma tragédia socioeconômica.   
 
Os orçamentos municipais e do estado também saem 
ganhando. Serviços públicos essenciais, como 
educação e transporte, são alvos frequentes de cortes 
quando a conta da saúde aumenta. 
 
 
 
 
 

A TERCEIRA IDADE terá mais direitos que 
hoje. O projeto de lei Massachusetts Medicare for All 
inclui cobertura para odontologia, visão, aparelhos 
auditivos e cuidados de longo prazo, e elimina os 
custos extra-orçamentais. 
 
PEQUENAS EMPRESAS ficarão mais 
competitivas frente às grandes empresas, pagando 
um imposto mais justo sobre a folha de pagamento, 
em vez de arcar com a saúde de todos os 
funcionários. 
 
MUNICÍPIOS O novo modelo gerará economia 
para os municípios, que hoje pagam os planos de 
saúde de servidores e aposentados. É o fim dos 
cortes da prefeitura por aumentos na saúde acima da 
arrecadação. 
 
SINDICATOS Sem o plano de saúde na pauta, os 
sindicatos se concentrarão em melhores salários, 
benefícios e condições de trabalho. Em caso de 
greve, os trabalhadores não correrão mais o risco de 
perder o plano de saúde.  

De todas as formas de desigualdade, a injustiça na 
saúde é a mais chocante e desumana. 
 

Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. 

“Olha, parece que seu plano de saúde não inclui doença.” 


