
1. CONTEXTO
A OCDE auxilia os países a alcançar sistemas de saúde de alto desempenho, com a

utilização eficiente de recursos e constante modernização tecnológica.

A Organização avalia os resultados de saúde e o uso de recursos dos sistemas de

saúde, bem como analisa políticas que melhoram o acesso, a eficiência e a

qualidade dos cuidados de saúde

A OCDE atua no sentido de monitorar e avaliar os principais aspectos da cobertura

universal de saúde e sua sustentabilidade futura.

2. O QUE É SAÚDE PARA A OCDE 

A OCDE adota o conceito de saúde presente na Carta da Organização Mundial de Saúde

(OMS): "Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas

a ausência de doença ou enfermidade."

Alguns temas de destaque na agenda de saúde na OCDE são: envelhecimento e

cuidado de longo prazo, resistência a microrganismos, saúde digital, desigualdades no

direito à saúde e crescimento inclusivo, força de trabalho na saúde,  saúde mental,

farmacêuticos e novas tecnologias, e questões como obesidade e alcoolismo.
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3. GOVERNANÇA DA OCDE NO TEMA 
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4. INSTRUMENTOS DA OCDE SOBRE SAÚDE

Atualmente, há duas recomendações (não-vinculantes) sobre saúde na OCDE.

Brasil ainda não
aderiu ao

instrumento

IMPACTO PARA A INDÚSTRIAINSTRUMENTO GOVERNANÇA RESUMO 
IMPACTOS PARA A

INDÚSTRIA

Possíveis status do Brasil nos Comitês e

Grupos de Trabalho:

1. Convidado: quando há interesse pontual

e o país é convidado para participar em

determinadas reuniões do GT/Comitê. 

2. Participante: o país é convidado para

todas as reuniões do GT/Comitê e

acompanha melhor as discussões. 

3. Associado: o país tem maior participação

dentro do Comitê/GT, inclusive nos seus

processos decisórios, e pode fazer parte do

Bureau (grupo de países que decidem as

prioridades do Comitê).

Diretoria de Emprego,
Trabalho e Assuntos

Sociais

Comitê de Saúde

Brasil é convidado

Comitê de
Saúde

1. Recomendação do
Conselho sobre

Governança dos Dados
de Saúde

(2016)

Recomenda aos aderentes que
estabeleçam e implementem uma
estrutura nacional de governança de
dados de saúde para incentivar a
disponibilidade e o uso de dados
pessoais de saúde pelo interesse
público.
Promove a proteção da privacidade,
dos dados pessoais de saúde e da
segurança de dados.
Visa apoiar uma harmonização entre
as estruturas de governança de dados
de saúde dos aderentes.

Impacto para empresas que
fornecem serviços de
gestão de banco de dados,
de segurança cibernética e
de adaptação à Lei Geral de
Proteção de Dados.

Grupo de Especialistas
sobre Farmacêuticos e
Dispositivos Médicos

Brasil é convidado

Grupo de Trabalho sobre
Qualidade do Sistema de

Saúde e Resultados

Brasil é convidado

Grupo de Trabalho
em Estatísticas de

Saúde

Brasil é convidado

Grupo de Especialistas
sobre a Economia da

Saúde Pública

Brasil é convidado

Grupo de Trabalho
para o PaRIS

(Patient-Reported
Indicator Surveys)

Brasil é convidado

Visa apoiar uma maior harmonização
entre as estruturas de governança de
dados de saúde dos aderentes, de
modo que mais países possam se
beneficiar dos usos estatísticos e de
pesquisa de dados nos quais há
interesse público, e para que mais
países possam participar de projetos
estatísticos e de pesquisa, protegendo
a privacidade e a segurança de dados.

2. Recomendação do
Conselho sobre Saúde

Mental Integrada,
Habilidades e Política

de trabalho
(2015)

Empresas fornecedoras de
equipamentos de
informática em geral
podem ser beneficiadas.
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https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0433
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0420
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A OCDE tem diversas publicações sobre as muitas dimensões da saúde. Essas publicações, por vezes, contêm os

fundamentos dos instrumentos legais adotados pela Organização.

Algumas publicações de interesse estão elencadas abaixo:

5. PROJETOS E PUBLICAÇÕES DA OCDE SOBRE SAÚDE

SAÚDE NA OCDE - 2021

Lidando com o Uso
Problemático de Opióides

em Países da OCDE
(2019)

O Fardo Pesado
da Obesidade: A

Economia da Prevenção
(2019)

Uma Nova Referência
para Sistemas de Saúde

Mental
(2021)

Prevenção do Uso
Prejudicial de Álcool

(2021)

Quem se importa? Atrair
e Reter Trabalhadores
que Cuidam de Idosos

(2020)

Visão Geral da Saúde:
América Latina e Caribe

2020

Inovação Farmacêutica e
Acesso a Medicamentos

(2018)

Combatendo Gastos
Desnecessários com

Saúde
(2017)

Cuidados Necessários:
Melhorando a Vida de

Pessoas com Demência
(2018)

COVID-19

Achatando o pico de
COVID-19: Políticas de
contenção e mitigação

(2020)

Além da contenção:
Respostas dos sistemas de

saúde ao COVID-19 na OCDE
(2020)

Aumentando a confiança do
público na vacinação COVID-19:

O papel dos governos
(2021)

Respostas da política da
OCDE ao coronavírus

(COVID-19)
(2021)

Financiamento Adaptativo da
Saúde: Respostas Orçamentárias

e do Sistema de Saúde para
Combater o COVID-19

(2021)

Durante a pandemia da Covid-19, a OCDE criou um hub de informações, com estudos, relatórios e análises

sobre diversos temas e o impacto em países-membros e não-membros. 

Destacamos, abaixo, alguns dos materiais publicados sobre a doença, seu tratamento e  suas relações com a

economia:

Acesso às vacinas da COVID-
19: Abordagens Globais em

uma crise global
(2021)

https://www.oecd.org/health/addressing-problematic-opioid-use-in-oecd-countries-a18286f0-en.htm
https://www.oecd.org/health/addressing-problematic-opioid-use-in-oecd-countries-a18286f0-en.htm
https://www.oecd.org/health/the-heavy-burden-of-obesity-67450d67-en.htm
https://www.oecd.org/health/the-heavy-burden-of-obesity-67450d67-en.htm
https://www.oecd.org/health/a-new-benchmark-for-mental-health-systems-4ed890f6-en.htm
https://www.oecd.org/health/a-new-benchmark-for-mental-health-systems-4ed890f6-en.htm
https://www.oecd.org/fr/publications/preventing-harmful-alcohol-use-6e4b4ffb-en.htm
https://www.oecd.org/fr/publications/preventing-harmful-alcohol-use-6e4b4ffb-en.htm
https://www.oecd.org/social/who-cares-attracting-and-retaining-elderly-care-workers-92c0ef68-en.htm
https://www.oecd.org/social/who-cares-attracting-and-retaining-elderly-care-workers-92c0ef68-en.htm
https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-latin-america-and-the-caribbean-2020-6089164f-en.htm
https://www.oecd.org/health/pharmaceutical-innovation-and-access-to-medicines-9789264307391-en.htm
https://www.oecd.org/health/pharmaceutical-innovation-and-access-to-medicines-9789264307391-en.htm
https://www.oecd.org/health/tackling-wasteful-spending-on-health-9789264266414-en.htm
https://www.oecd.org/health/tackling-wasteful-spending-on-health-9789264266414-en.htm
https://www.oecd.org/health/care-needed-9789264085107-en.htm
https://www.oecd.org/health/care-needed-9789264085107-en.htm
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/flattening-the-covid-19-peak-containment-and-mitigation-policies-e96a4226/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/flattening-the-covid-19-peak-containment-and-mitigation-policies-e96a4226/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/beyond-containment-health-systems-responses-to-covid-19-in-the-oecd-6ab740c0/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/beyond-containment-health-systems-responses-to-covid-19-in-the-oecd-6ab740c0/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/enhancing-public-trust-in-covid-19-vaccination-the-role-of-governments-eae0ec5a/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/enhancing-public-trust-in-covid-19-vaccination-the-role-of-governments-eae0ec5a/
https://www.oecd.org/coronavirus/en/policy-responses
https://www.oecd.org/coronavirus/en/policy-responses
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/adaptive-health-financing-budgetary-and-health-system-responses-to-combat-covid-19_69b897fb-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/adaptive-health-financing-budgetary-and-health-system-responses-to-combat-covid-19_69b897fb-en
https://www.oecd.org/coronavirus/en
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/access-to-covid-19-vaccines-global-approaches-in-a-global-crisis-c6a18370/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/access-to-covid-19-vaccines-global-approaches-in-a-global-crisis-c6a18370/
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6. INDICADORES DA OCDE PARA SAÚDE

A OCDE dispõe de muitos indicadores sobre saúde em 13 subáreas diferentes. São elas:

Gasto de Saúde
e Financiamento

Status de
Saúde

Determinantes de
Saúde Não-médicos

Recursos de
Saúde

Migração da Força
de Trabalho e Saúde

Utilização do
Sistema de Saúde

Indicadores de
Qualidade do

Sistema de Saúde

Mercado
Farmacêutico

Recursos e Utilização
de Longo Prazo do
Sistema de Saúde

Proteção
Social

Referências
Demográficas

Referências
Econômicas

Indicadores de
saúde de COVID-19

Formação bruta de
capital fixo no

sistema de saúde

Custos de insumos
para prestadores de
cuidados de saúde

Despesas por doença,
idade e sexo no âmbito
do Sistema de Contas

de Saúde (SHA)

Receita de
prestadores de

cuidados de saúde

Mortalidade Expectativa de vida Saúde infantil
(baixo peso)

Status de saúde por
idade e gênero

Consumo de tabaco Consumo de álcool Peso corporalOferta e consumo
de alimentos

Há dados sobre o Brasil
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Abaixo, listamos alguns exemplos dos indicadores de cada subárea:

Gasto de Saúde e Financiamento

Status de Saúde

Determinantes de Saúde Não-médicos
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Saúde e emprego
social

Médicos por categoria Tecnologia médicaRemuneração de
profissionais de

saúde

Migração de
médicos

Migração de
enfermeiros

Número de enfermeiros
estrangeiros treinados

por país de origem

Número de médicos
estrangeiros treinados

por país de origem

Consultas Imunização Procedimentos cirúrgicosExames diagnósticos

Há dados sobre o Brasil

Qualidade do
cuidado pontual

Qualidade do cuidado de
pacientes com câncer

Experiências de
pacientes

Qualidade do
cuidado da saúde

mental

Consumo
farmacêutico

Vendas
farmacêuticas

Mercado genérico

Trabalhadores de
cuidado de longo

prazo: setor formal

Trabalhadores de
cuidado de longo

prazo em casa

Camas em instituições
de cuidado de longo

prazo

Recursos de Saúde

Migração da Força de Trabalho e Saúde

Utilização do Sistema de Saúde

Indicadores de Qualidade do Sistema de Saúde

Mercado Farmacêutico

Recursos e Utilização de Longo Prazo do Sistema de Saúde

SAÚDE NA OCDE - 2021
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Seguro saúde
público e privado

primário total

Seguro saúde
governamental/social

Seguro saúde
privado

Demografia
geral

Estrutura etária da
população

Força de trabalho
(emprego civil total)

Referências
macroeconômicas

Taxas de conversão
monetária

Mortalidade
semanal

Mortes em excesso
por semana

Há dados sobre o Brasil

Brasil nos indicadores de saúde da OCDE

anos foi a expectativa de vida para

mulheres ao nascer em 2019

79.6

crianças mortas a cada mil nascidas vivas em

mortalidade infantil e materna em 2019

12,4

da população usava

tabaco em 2019

9,8%

da população era

obesa em 2019

26,8%

litros de álcool foram

consumidos por pessoa em 2019

6,1

de cobertura vacinal contra tétano,

difteria e coqueluche em 2018.

83%

de cobertura vacinal contra

sarampo em 2018.

84%

de cobertura vacinal contra

hepatite B em 2018.

83%

foi o número de médicos

no país em 2019

488
mil

foi a taxa de sobrevivência ao câncer de

mama após cinco anos, entre 2010 e 2014.

74,9%

Para acessar os indicadores, entre em https://stats.oecd.org/ e, no menu à esquerda, selecione: "Health".

SAÚDE NA OCDE - 2021

Proteção Social

Referências Demográficas

Referências Econômicas Indicadores de saúde de COVID-19

https://stats.oecd.org/
https://stats.oecd.org/
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7. OPORTUNIDADES E DESAFIOS EM APLICAR AS BOAS PRÁTICAS

DA OCDE EM SAÚDE

OPORTUNIDADES

Melhoria na qualidade da saúde

dos profissionais e colaboradores,

com reflexos positivos no

ambiente de trabalho

Modernização dos sistemas de

saúde gera oportunidades para

empresas de tecnologia e

baseadas na inovação

Reforço dos sistemas de saúde

pode gerar oportunidades para

a indústria do setor de fármacos e

de equipamentos médicos

Maior atenção por parte das

empresas a problemas de saúde

mental e sua conexão com a

produtividade no trabalho

Oportunidade para empresas

melhorarem a abordagem

conferida à saúde de empregados

e à saúde do trabalho

DESAFIOS

PARA O GOVERNO

1 Diminuir as desigualdades nos serviços de saúde,

principalmente as diferenças entre o sistema público

e o privado.

2
Internalizar práticas e políticas de saúde exitosas

adotadas em outros países, com destaque para

aqueles que oferecem sistema único de saúde similar

ao brasileiro.

3
Reforçar principalmente a saúde preventiva, que é

menos custosa para o sistema de saúde, evitando

tratamentos dispendiosos e  incapacidade na

população em idade produtiva.

4 Melhorar a forma de manutenção e gestão de dados

sobre saúde, com a finalidade de otimizar a utilização

de recursos.

PARA A INDÚSTRIA

1 Ofertar produtos e soluções para novas dimensões

da saúde, como, por exemplo, a telemedicina.

2 Aumentar a capacidade de produtos essenciais à

saúde, especialmente em momentos de crise e de

restrições ao comércio.

3 Atualizar políticas sobre saúde no trabalho,  como

fator protetor e promotor de saúde, inclusive da

saúde mental.

4 Aumentar o investimento em pesquisa e inovação, a

fim de ofertar produtos mais eficientes e baratos ao

sistema de saúde.

SAÚDE NA OCDE - 2021
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RISCOS POR NÃO APLICAR AS BOAS PRÁTICAS DA OCDE 

PARA OS PAÍSES, INDÚSTRIA E SOCIEDADE

População menos saudável, com disseminação de

problemas relacionados à obesidade, saúde mental e

outros problemas sanáveis por meio de saúde

preventiva.

2 Maiores gastos e desperdícios  com gestão e

operação do sistema de saúde e dificuldades em

programas preventivos.

3

4

Dificuldades em momentos críticos como epidemias

e pandemias, com aumento no número de

infectados, pressão sobre o sistema e elevação no

número de óbitos.

Permanência de problemas de desigualdade entre o

sistema público e privado de saúde, com reflexos na

desigualdade social crônica do país.

1

Conheça mais
Informações sobre publicações e a agenda internacional da CNI em:
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/assuntos-internacionais/
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5 Perpetuação das dificuldades de acesso aos serviços

de saúde.  6
Aumento de pessoas com incapacidade precoce,

pressões sobre o sistema previdenciário e perda de

capacidade produtiva para o país.

7 Aumento dos índices de morbidade e mortalidade

precoce.


