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O turismo de saúde no mundo e na América Latina 

Embora ainda não seja amplamente discutida e reconhecida como a oportunidade de 

novos negócios dentro do segmento de saúde que realmente é em diversos países o turismo 

de saúde, ou turismo médico tem se mostrado um modelo de atividade dentro do segmento 

de saúde com evidentes benefícios econômicos e um expressivo crescimento nos últimos anos. 

Especialmente para os países da Ásia e América Latina, que despontam como grandes players 

nesse mercado, embora a América Latina ainda trate do tema de forma excessivamente tímida 

e amadora em relação aos países asiáticos. 

O turismo médico pode ser entendido simplesmente como o deslocamento de pessoas 

entre países em busca de tratamento médico a um custo menor sem abrir mão da segurança e 

da qualidade do serviço médico prestado. Embora o termo “turismo médico” ou “turismo de 

saúde” cause uma “falsa” impressão de que se trata de uma atividade estritamente turística, é 

na verdade uma atividade ligada à saúde utilizando-se da infra-estrutura do turismo que 

oferece os serviços complementares ao paciente-turista. A motivação e objetivo principal 

estão relacionados diretamente com o segmento de saúde e à estrutura médico-hospitalar 

existentes na localidade escolhida. 

Alguns fatores contribuíram para o aumento da atividade nos últimos anos como o 

crescente custo da saúde nos países mais ricos como os Estados Unidos, onde parcela 

expressiva da população não possui seguro saúde ou não está disposta a pagar os altos valores 

dos co-payments exigidos por médicos e hospitais. Como exemplo, nos EUA em 2007 59% dos 

trabalhadores americanos possuía algum seguro saúde. Em 2001 eram 65%. Uma queda de 6% 

que aumentou desde 2007 e se agravou com a crise internacional nos dois últimos anos apesar 

das tentativas do atual governo em melhorar os índices. O custo com a saúde subiu 87% do 

ano de 2000 a 2007 enquanto a inflação no período para os americanos foi de 

aproximadamente 18%. Em alguns países europeus o problema tem sido as longas filas e uma 

oferta de serviços de saúde menor que a demanda real. E não menos importante e em alguns 

casos a principal motivação está o desenvolvimento da medicina em países até então 

considerados periféricos e que apresentam uma medicina tão avançada como nos melhores 

centros médicos mundiais. 
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De acordo com um relatório da Deloitte Healthcare Division (USA) estima-se que em 

2007, 750 mil americanos viajaram para outros países em busca de alguma forma de 

tratamento médico, com a expectativa de ultrapassar os dez milhões de pessoas a partir de 

2015. Ou seja, os números mostram que as perspectivas são promissoras para os próximos 

anos. Embora crises econômicas regionais ou internacionais possam desestimular muitas 

viagens para tratamento médico não-emergencial, obriga de certa forma outra grande parcela 

a buscar tratamento a um custo menor beneficiando países e regiões mais competitivas na 

oferta de atendimento médico, a exemplo da Tailândia, Singapura, Índia, Brasil, Costa Rica e 

México. Mesmo diante das propostas de mudanças no cenário do segmento de saúde norte-

americano, as pessoas propensas a utilizar os serviços de saúde em outros países não são 

necessariamente o alvo da mudança, não impactando nesse segmento de mercado. 

O quadro abaixo mostra o fluxo internacional de turistas em busca de tratamento 

médico em outros países nos anos especificados. A Tailândia lidera no montante de pacientes 

atendidos em comparação com os demais países. 

Ano País Número de pacientes internacionais recebidos 

2006 Tailândia 1,2 milhões 

2007 Índia 450 mil 

2006 Cingapura 410 mil 

2006 Malásia 300 mil 

2008 Brasil 50 mil 

2007 México 40 mil 

2006 Cuba 20 mil 

 

 Há alguns anos atrás quem desejasse realizar um procedimento médico de alta 

complexidade nos países considerados menos desenvolvidos, tinha que viajar a países 

considerados mais desenvolvidos como os EUA e outros da Europa. Nos últimos anos ocorreu 

uma inversão no fluxo de pacientes internacionais, com os países relativamente menos 

desenvolvidos oferecendo serviços atestados por organizações que conferem selos de 

qualidade internacional como da JCI – Joint Commission International e a CCHSA – Canadian 

Council on Health Services. A eficiência e alta qualidade dos tratamentos médicos são seguidas 

pelo baixo custo apresentando uma redução média de 30% a 40% do valor cobrado nos 

grandes centros mundiais. Obviamente, ninguém colocaria a vida em risco por um mero 

desconto na conta hospitalar em um país desconhecido. Ou seja, a qualidade e certeza dos 

resultados atestados por organizações de acreditação prevalecem sobre o valor cobrado pelo 

tratamento. 

O mercado mundial de turismo médico tem sido estimado atualmente em cerca de 60 

bilhões de dólares, embora deva ser maior por ser difícil de mensurar adequadamente devido 

ao fato de que muitas das viagens realizadas não são computadas oficialmente, o que pode 

tornar as cifras ainda maiores. Muitas viagens não são computadas oficialmente por fatores 

políticos, econômicos ou diplomáticos, como os americanos que viajam para tratamento em 

Cuba e não declaram a viagem às autoridades ou viagens regionais em meios de transportes 

pessoais. Os principais tratamentos procurados no exterior têm sido as cirurgias plásticas, 
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ortopédicas, bariátricas, cardiovasculares, tratamentos oncológicos, fertilização e tratamentos 

odontológicos. 

 Alguns países como a Tailândia e Índia na Ásia e na América Latina a Costa Rica, o Brasil 

e o México tem se mostrado como duas regiões competitivas e promissoras como destino para 

o turismo médico no mundo, superando referências internacionais em medicina nos países 

mais desenvolvidos. Alguns países já atuam há décadas tratando pacientes do mundo inteiro, 

aliando a experiência adquirida com a tecnologia existente, crescente conhecimento e 

participação na medicina internacional.  

 

A atividade médica no turismo médico 

 Para que o turismo médico ocorra é necessária uma conjunção de fatores 

convergentes como infra-estrutura adequada, hospitais dotados de tecnologia e instrumental 

avançado e principalmente o “médico”. É a figura principal ao ser o responsável final pelo 

resultado da intervenção ou tratamento que o paciente será submetido. Como muitos 

estrangeiros se preocupam em quem cuidará deles (ou “Who holds the knife”) é natural que 

queiram saber das suas credenciais, afinal, entregarão seu corpo e por vezes a vida a um 

estranho em um país distante, além dos temores individuais que cercam qualquer 

procedimento cirúrgico. 

 Muitos médicos brasileiros ficariam surpresos ao saberem do respeito que gozam e da 

percepção positiva que os pacientes estrangeiros têm ao serem tratados no país, 

especialmente quanto ao calor humano e competência técnica. Não foram equipamentos ou 

instituições que tornaram o Brasil referência em algumas áreas da medicina internacional, 

foram médicos que com suas técnicas e habilidades colocaram o país como um competitivo 

destino médico internacional. 

 Contudo, nem sempre a atividade é vista com bons olhos por profissionais de diversas 

áreas como na medicina. Parte da rejeição está atrelada ao fato da relação com as atividades 

de turismo e lazer que costumam acompanhar alguns “pacotes” de tratamento. Obviamente, o 

objetivo da viagem sempre será o tratamento procurado e ocorrerá conforme as 

recomendações médicas. No entanto, nem todas as cirurgias e tratamentos exigem estrita 

observação pré ou pós-operatória liberando o paciente para atividades amenas como passeios 

durante a convalescença. Isso não significa que o paciente fará rapel ou um safári às vésperas 

ou após uma cirurgia cardíaca. É natural que o paciente queira conhecer e visitar alguns locais 

do país em que vai permanecer alguns dias, estando ou não incluídos no tratamento e a 

despeito da vontade médica. 

 Muitos dos pacientes que procuram outro país em busca do tratamento médico que 

necessitam, não o fazem necessariamente por dinheiro. Não se busca um lugar mais barato, e 

sim um que se adéqüe às condições financeiras do paciente, haja vista muitos financiarem 

todo o tratamento, resultando em um custo menor que o tratamento particular ou o 

pagamento dos percentuais (co-payments) devidos ao seguro saúde. Devido à crise nos 

últimos anos, várias empresas nos Estados Unidos têm aventado a possibilidade de tratamento 
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médico no exterior para os funcionários que aceitarem, reduzindo seus custos com 

tratamentos de saúde. 

 Em muitos casos, o turismo médico ocorre por fatores impeditivos como a regulação 

de organismos governamentais que não autorizam determinados procedimentos no país, 

como ocorre nos Estados Unidos com a FDA (Food and Drug Administration). Restando ao 

paciente procurar o tratamento onde ele é permitido ou possível. Tratamentos experimentais 

ou técnicas inovadoras é a esperança de muitos que não podem esperar pelo tempo, quando 

não possuem tanto tempo de vida para isso. 

 Com o constante aprimoramento dos profissionais de saúde, especialmente dos 

médicos que estudam e se especializam em outros países, trocando experiências e 

participando em projetos internacionais de amplo espectro, praticamente desapareceram as 

diferenças de qualificação profissional entre muitos dos países considerados mais ou menos 

desenvolvidos. Restando ao paciente apenas escolher o local onde deseja encontrar o 

tratamento que necessita. 

 As viagens em busca de tratamento médico sempre existiram na história da 

humanidade. Doentes percorriam enormes distâncias e despendiam todos seus recursos em 

busca da cura para os seus males. Com o passar do tempo, o que se percebe é que mudaram 

os meios, mas não o objetivo. Pessoas saem de regiões rurais para tratamento nos grandes 

centros urbanos, outros saem dos grandes centros para resgatarem a saúde nas regiões rurais. 

Não seria diferente nesse mundo globalizado onde o fluxo internacional de pacientes siga 

direções inversas sem necessariamente esgotarem-se todas as possibilidades. É a busca de 

resultados tangíveis onde se acredita que ele esteja, dentro das possibilidades que o paciente 

procura. 

 Assim as razões para a busca da “cura” fora de casa são muitas, e embora a primeira 

vista pareça ter um cunho eminentemente econômico, a atividade está centrada na solução do 

problema de saúde do paciente. Era de se esperar que se desenvolvesse toda uma estrutura 

de suporte e apoio no entorno da atividade, inclusive o interesse nos processos de certificação 

da qualidade internacionais. É interessante notar os questionamentos pela procura do 

tratamento médico em países relativamente menos desenvolvidos atualmente, pois inexistiam 

quando o destino era os países relativamente mais desenvolvidos. 

 Em muitos casos, associações médicas e odontológicas de países emissores 

internacionais de pacientes como nos Estados Unidos, preocupam-se com a perda de 

pacientes em algumas regiões fronteiriças, como ocorre com o México e pela qualidade do 

atendimento prestado em outros países. Especialmente devido a fatores como distância, 

questões legais, qualidade da assistência proporcionada dentre outros. No entanto, esses 

fatores não parecem impedir o aumento da procura por tratamento médico no exterior 

resultando em elevados índices de satisfação dos pacientes e aumento do número de 

instituições acreditadas nos países mais procurados. Uma avaliação da qualidade do 

atendimento recebida por pacientes no México, conforme uma pesquisa realizada nos Estados 

Unidos recebeu a nota de “90” em uma escala de zero a cem, enquanto a nota máxima obtida 

dentro dos EUA foi de “80”. 
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 Em suma, a tendência será de crescimento do turismo médico no mundo para os 

próximos anos devido aos fatores abordados, especialmente para alguns países da Ásia e da 

América Latina, apesar do pouco estímulo recebido na América Latina se comparada com suas 

potencialidades. As ações de atração de pacientes internacionais hoje vistas têm sido 

caracterizadas pelo trabalho isolado mesmo diante da constatação de aumento da demanda 

internacional para os próximos anos. Apesar da crise econômica internacional que afetou 

muitos países altamente desenvolvidos, a América Latina e especialmente o Brasil tornou-se 

um importante destino médico atraindo parte importante da demanda internacional e 

consolidando a imagem de referência em diversas especialidades médicas. Com uma ampla e 

avançada estrutura hospitalar, o país tem sido reconhecido por órgãos internacionais e se 

mostrado no mesmo nível que os grandes centros de excelência mundiais. 

 

A hotelaria hospitalar como diferencial de hospitalidade  

 Embora vários hospitais em diferentes cidades brasileiras, mais notadamente nas 

capitais, tenham uma estrutura modelo de acomodação hospitalar, ainda assim  está distante 

do padrão construído em outros países cujo atendimento está mais avançado e arrojado. 

Houve a oportuna percepção de que o edifício e as partes que compõem o hospital podem 

contribuir para tornar o ambiente mais agradável, inserir facilidades nas atividades diárias dos 

profissionais de saúde e tornar a estada no hospital menos dolorosa. 

 A hotelaria dentro dos hospitais ainda não é reconhecida ou entendida na plenitude 

necessária para que sejam avaliados os reais benefícios que pode trazer ao paciente, 

familiares, visitantes e profissionais de saúde. A rejeição ou indiferença principalmente por 

médicos e gestores hospitalares mantém a grande maioria dos hospitais como era, centros de 

tratamento de doentes afastando o fator cura e saúde como os principais produtos da 

atividade. Há unanimidade em buscar melhorias quando estas são questionadas, porém pouco 

é investido para mudar o ambiente hospitalar. Talvez a saída nos próximos anos de médicos e 

gestores mais conservadores do mercado, e a entrada de novos profissionais mais propensos à 

inovação e criatividade transforme o ambiente positivamente com fatores hoje considerados 

dispensáveis. 

 Apesar de o Brasil avançar lentamente na melhoria da estrutura de hotelaria em seus 

hospitais devido a entraves internos, outros países praticam há anos um modelo de 

hospitalidade inovador seguindo um modelo bem sucedido ao oferecer conforto, luxo e 

segurança ao paciente e seus acompanhantes, inclusive com repercussão positiva no 

tratamento médico recebido. Um paciente, seja um presidente ou um executivo acostumado a 

hospedar-se em hotéis luxuosos, vê-se durante um tratamento médico em quartos espartanos 

de hospitais, encarando o tratamento como um inconveniente e não uma oportunidade para 

recuperação e descanso. 

 A imagens a seguir retratam o modelo de hospitalidade praticado normalmente em 

países asiáticos, que se transformaram em centros de excelência no atendimento médico e 

hospitalar internacional, atraindo milhões de pacientes anualmente para os seus requintados e 
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confortáveis hospitais. A rejeição e apatia a esse modelo de ambiente, talvez pelo receio de 

que este seja considerado mais importante que o tratamento por muitos médicos não se 

justifica, pois é justamente a existência dessa estrutura que torna mais agradável e efetiva a 

intervenção médica. 

 É indiscutível o conforto e a decoração arrojada da Suíte Premium deste Hospital na  

Tailândia. A decoração não levou em conta tons pastéis ou outros excessivamente utilizados 

em hospitais. A maioria das internações são breves ou de curta permanência não sofrendo 

interferência das cores. Espaços modernos e confortáveis proporcionam ao paciente uma 

experiência que não seja traumática e por vezes revigorante  aproximando-se  do universo que 

freqüenta, como ocorre com autoridades e executivos de grandes empresas. A cama hospitalar 

denuncia ser um quarto de hospital dotado de tecnologia avançada e escondendo outros itens 

como a régua de gases, com uma ante sala permitindo a saída do espaço de recuperação para 

outro mais rebuscado. 

   

  

 Como nem todos possuem preferências semelhantes, esta suíte apresenta cores bem 

fortes até mesmo agressivas, porém em um amplo espaço. A mesa com oito lugares, o bar 

americano e os sofás possibilitam aos familiares, visitantes, acompanhante ou equipe de 

seguranças do paciente dispor de um ambiente agradável sem invadir sua privacidade. 

 

  

 Esta outra suíte do mesmo hospital evoca um ambiente mais clean, utilizando cores 

mais fortes transmite alegria e energia ao ambiente com auxílio da iluminação natural direta e 

artificial indireta. A utilização de painéis transforma o ambiente tornando-o mais agradável 

com menos referência a um quarto de hospital onde não se visualiza a régua de gases e há 

espaço para uma decoração moderna e jovial. 
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 Embora uma enfermaria de dois ou mais leitos seja sinônimo de um atendimento de 

qualidade inferior, e não deixa de ser na prática apesar do tratamento ser indiferente, não é 

por isso que precisa ter acomodações tão inferiores às demais do hospital. O espaço menor 

não deixou de lado a mesma tecnologia das suítes e acabamento similar com os painéis ao 

fundo dos leitos, valorizando o espaço. 

 

  

 Essas características marcantes não são exclusivas de um único hospital, em outros 

hospitais também encontramos características similares como a utilização de cores mais vivas, 

os painéis cobrindo os itens que denunciam ser um quarto de hospital, exceto a cama 

hospitalar. Características como mesas com cadeiras, sofás e poltronas, iluminação indireta e 

bar americano estão presentes na grande maioria das suítes. 

 

 

 Obviamente cada país tem sua legislação específica, normas e regras que disciplina o 

funcionamento dos estabelecimentos de saúde. Embora em alguns exista uma grande 

preocupação com itens como cortinas, carpetes, almofadas de tecidos e outros que são 

proibidos nos locais onde o paciente é tratado como o quarto, percebe-se claramente que 

esses mesmos itens não oferece riscos para o paciente em outros países. Embora seja sempre 
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possível encontrar justificativa para proibições na literatura, há também mecanismos de 

prevenção, higiene e limpeza que assegure a não contaminação ou a desinfecção adequada 

com a utilização de produtos específicos. 

 Por outro lado, situações cotidianas consideradas inofensivas pela esmagadora maioria 

dos profissionais da saúde em países como o Brasil, são altamente condenáveis nesses países. 

Impregnado na cultura do povo brasileiro ainda está o uso do jaleco, do estetoscópio 

(esfigmomanômetro), e de uniformes brancos como símbolo de status social, a despeito dos 

riscos que isso pode causar aos pacientes e repercutir nos índices de contaminação hospitalar. 

O simples ato de lavar as mãos regularmente no ambiente hospitalar precisa ser lembrado 

regularmente em muitas instituições de saúde. 

 Há quem ache condenável uma cortina ou almofada de tecido no quarto de um 

hospital devido ao risco de contaminação, porém use o jaleco dias seguidos sem lavá-lo, leve-o 

para almoçar e jantar fora do hospital, repousa no banco do veículo acumulando mais que pó, 

utilizando-o diariamente dentro de UTI’s e no contato diário com pacientes. Apesar do 

problema, ignora-o sem aceitá-lo como um dos vetores de infecção hospitalar. A situação não 

é diferente com os demais profissionais da saúde no Brasil. O objetivo não é o de crítica, e sim 

de que o que nos é aceitável pode ser repulsivo em outras culturas, e vice-versa. Como a 

legislação não acompanha as mudanças na mesma velocidade em que ocorrem no mundo, 

tem-se na maioria das vezes pessoas mais preocupadas em seguir normas obsoletas que 

questioná-las e buscar alternativas já utilizadas em outras partes do mundo. 

 

O espaço como determinante do impacto visual no ambiente hospitalar 

 O que para muitos gestores são apenas espaços ociosos ou áreas que seriam mais bem 

ocupadas por algum departamento, é para o paciente, seus visitantes e profissionais ilhas de 

tranqüilidade onde podem aguardar uma notícia, interagir com outras pessoas ou 

simplesmente minimizar a característica de hospital-empresa que algumas instituições de 

saúde possuem. 

 Muito pode ser feito para tornar os ambientes hospitalares mais agradáveis, como 

transformar a decoração de cada andar com cores e mobiliário diferenciado. A padronização 

utilizada de manter uma única cor e o mesmo estilo visual mais confunde que ajuda os 

pacientes. Unidades diferenciadas por cores e outros meios auxiliam não apenas os pacientes 

e visitantes, como também os funcionários que reduzem o desgaste provocando pelo mesmo 

ambiente. Muda-se de unidade de internação (andar) sem notar-se nenhuma diferença, 

enquanto isso poderia ser bem mais agradável para pacientes e profissionais de saúde. 

 As seguintes imagens mostram alguns postos de atendimento de enfermagem nas 

unidades de internação com cores, decoração e estilos bem diferentes. Perceba que a 

iluminação indireta, cor do piso e o design do mobiliário do posto de atendimento são 

diferenciados, tornando fácil a identificação seja por visitantes ou funcionários. 
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 Muitas salas de espera são fechadas entre quatro paredes com alguns quadros para 

amenizar a tensão da espera. Espaços em frente a jardins e plantas que deixam entrar a 

iluminação natural cria uma sensação de tranqüilidade maior e reduz o desgaste da espera. 

Mesmo prédios antigos podem utilizar essa estratégia ao inserir sacadas e criar jardins 

suspensos. A criatividade ao desenhar espaços diferenciados por tipo de decoração e cores 

auxilia no bem-estar de quem passa muitas horas dentro de um hospital. As paredes vazias 

monocromáticas de muitos corredores hospitalares poderiam receber alguma forma de 

decoração, iluminação artificial e cores diversas tornando menos estressante a circulação 

interna das pessoas dentro do edifício hospitalar. A idéia de que tudo precisa ser prático e sem 

diferenciação induz à falta de possibilidades criativas como as utilizadas em outros hospitais 

voltados para a hospitalidade e humanização no atendimento aos pacientes. 

 

   

 

 Uma das principais preocupações do gestor de saúde deveria ser com o impacto e a 

receptividade que o paciente terá ao adentrar ao edifício hospitalar. A primeira imagem ou 

primeira impressão visual que o cliente tem ao chegar dirá muito a ele sobre a instituição. 

Normalmente os pacientes tendem a confiar mais em hospitais com uma arquitetura arrojada, 

amplos saguões e salas de espera e uma estrutura de porte imponente. Transmite ao cliente 

segurança e tranqüilidade, pois se o hospital investe na arquitetura e na recepção do cliente, 

investe também em tecnologia, equipamentos de última geração e ainda mais importante, 

possui excelentes profissionais. Há uma associação qualitativa de espaço requintado com alto 

nível dos serviços oferecidos. Não por acaso, são instituições de saúde desse porte que atraem 

os profissionais mais renomados e reconhecidos do mercado. 

 Ambientes espaçosos e arejados, bem iluminados e de preferência com iluminação 

natural, com uma equipe de atendimento hospitaleira tendem a ser bem vistos e atrair uma 

demanda altamente qualificada. O velho ditado popular de que uma imagem vale mais que mil 
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palavras pode ter suas verdades, principalmente na associação comumente feita em muitos 

países. As imagens em seguida mostram entradas de hospitais em diferentes países, e que em 

alguns momentos poderiam ser confundidas com recepções de hotéis de luxo. 

   

 Despercebidos na maioria dos hospitais, os profissionais responsáveis pela decoração  

insistem em manter entradas, portas e acessos parecidos confundindo quem não pertence ao 

ambiente hospitalar. A decoração desses espaços com painéis coloridos, iluminação 

diferenciada, imagens e outros meios tornam a entrada fácil de ser memorizada, além de 

agradável. Não é por ser hospital que departamentos como de cirurgia plástica ou a entrada de 

um centro cirúrgico além de outros acessos não possam ser belos. 

 Embora haja muita discussão sobre humanização e hospitalidade, poucos profissionais 

arriscam-se a ousar ao ir além das posições ortodoxas assumidas pela maioria. Uma 

unanimidade nem sempre inteligente que justamente impede a inovação e criatividade de 

transformar ambientes e trazer mais vida aos nem sempre leves e agradáveis espaços internos 

e externos de um hospital, como demonstrado abaixo pela imagens de um departamento de 

estética, do centro cirúrgico e de um lounge para o paciente receber visitas. 

   

 

 É possível abordar numerosos temas e descrever inúmeros espaços diferenciados de 

hospitais em diversos países que estão inovando o ambiente hospitalar, servindo de modelo 

para os gestores que relutam em aceitar o novo como parte dos conceitos inovadores que 

estão se transformando em realidade. Deixar outros tomarem a dianteira aguardando os 

resultados para então decidir se vale a pena investir ou valer-se de paradigmas obsoletos e 

ultrapassados pode resultar em perda de competitividade diante da concorrência.  

 Em um mundo globalizado a concorrência não é necessariamente do hospital ao lado, 

podendo ser em outra parte do mundo. Como abordado no início do artigo, até esta data o 

Brasil tem estado entre os países com menor fluxo de pacientes internacionais ou turistas de 

saúde, dentre os países mais procurados. Embora seja citado como referência internacional 

em áreas como cirurgia plástica, os números mostram que o Brasil não atrai pacientes 
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internacionais na proporção da sua fama, enquanto outros países sem a tradição e referência 

na medicina tradicional como a Costa Rica, México, Tailândia e Índia recebem mais pacientes e 

oferecem uma estrutura invejável de atendimento ao paciente como as imagens 

demonstraram. 

 Se um país deseja tornar-se um destino médico internacional de alto nível, precisa 

mais que simplesmente possuir profissionais qualificados. Precisa também investir na 

estrutura de hospitalidade, no atendimento e principalmente na hotelaria hospitalar. Embora 

seja indiscutível o fato de que o tratamento médico é o objetivo principal da busca pelo 

paciente, que o médico é a pessoa mais influente dentro do ambiente hospitalar e que a 

tecnologia é um diferencial que trará mais segurança ao paciente, ainda assim a estrutura de 

hospitalidade dará o suporte necessário para que tudo o mais funcione perfeitamente e torne 

a estada do paciente tão agradável que o faça desejar retornar. Mesmo em se tratando de um 

hospital. 

* * * 

 

 

 

 


