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Pulso do mercado médico latino-americano
Dados essenciais e perspectivas sobre o cuidado aos pacientes

Chile
A GHI vem monitorando ativamente as tendências de 
saúde na América Latina durante a crise de Covid-19. 
Nossa equipe de analistas e especialistas nacionais 
entrevista regularmente médicos, cirurgiões, equipes 
médicas, importadores, distribuidores e especialistas 
em compras para entender como a pandemia, as 
cadeias de suprimentos e as políticas governamentais 
afetam os resultados de saúde dos pacientes e a 
dinâmica do mercado de saúde. 

Neste relatório, apresentamos dados essenciais e 
perspectivas médicas locais sobre o Chile no último 
trimestre de 2021. Nossa análise baseia-se em 
pesquisas realizadas com especialistas em cardiologia, 
neurologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, 
ginecologia e outras especialidades de cirurgia 
geral. Além disso, entrevistamos administradores 
hospitalares, formadores de opinião do setor e 
especialistas dos mercados de dispositivos médicos e 
equipamentos cirúrgicos para monitorar as variações 
nas decisões de investimento dos hospitais, padrões de 
compra e volumes de procedimentos de um trimestre 
para o outro.

Principais dados sobre a  
pandemia de Covid no Chile* 

§§ Mortes por Covid-19 (contagem 
oficial): Mais de 39.000   

§§ Excesso de mortes devido à 
Covid-19*: Mais de 36.950

§§ Taxa de vacinação com a primeira 
dose da vacina: 90%    

§§ Taxa de vacinação** com as 
duas doses da vacina: 86%  

§§ Velocidade de imunização de rebanho 
– imunidade do rebanho alcançada.

Fontes: Americas Market Intelligence, Council of the 
Americas, The Economist, Repositório de dados sobre 
Covid-19 do Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas 
(CSSE) da Universidade Johns Hopkins.

*Estimativa para o período de 6 de abril de 2020 a 26 de 
dezembro de 2021 (atualizada em 17 de novembro de 
2022). Muitos veículos de comunicação têm divulgado as 
contagens oficiais de mortes, mas várias fontes indicam 
que esses números estão muito abaixo da verdadeira 
quantidade de vidas perdidas. Uma dessas fontes é o The 
Economist, que comparou o número efetivo de mortes 
com as médias históricas do mesmo período dos anos 
anteriores para estimar o excesso de mortes atribuído ao 
coronavírus.

**Estimativa em 19 de novembro de 2021.
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§§ Os volumes de procedimentos eletivos vêm 
retornando lentamente a suas médias históricas 
e devem voltar aos níveis pré-pandemia no 
início de 2022.

“Estamos observando um aumento dos 
procedimentos eletivos: são eles que movimentam 
o mercado de dispositivos médicos. Sem cirurgias, 
os médicos não ganham dinheiro.” 
—Gerente de vendas, distribuidora de dispositivos 
cirúrgicos neurológicos, Santiago, Chile  
(outubro de 2021).

§§ A defasagem varia de acordo com a 
especialidade: os volumes de procedimento 
ainda apresentam uma queda de cerca de 10% 
para intervenções cardiovasculares; 30% para 
endocrinologia; 25% para otorrinolaringologia; e 
15% para neurocirurgia. 
   

“A pandemia levou a uma redução de cerca 
de 35% nos procedimentos. Foi uma tendência 
momentânea e a situação retornará à normalidade.”      
—Cirurgião de cabeça e pescoço, grande hospital 
privado, Santiago, Chile (outubro de 2021).

§§ As compras hospitalares de dispositivos usados 
em cirurgias eletivas vêm aumentando à medida 
que os hospitais repõem estoques esgotados. 

“O nível de gastos com equipamentos de proteção 
individual dobrou em relação a 2019. Por outro 
lado, os gastos com equipamentos e dispositivos 
cirúrgicos caíram 70% em 2020.”
—Gerente de produtos, fornecedor de vários 
produtos e marcas, Santiago, Chile (outubro de 2021).

“No ano passado, as clínicas que não atenderam 
pacientes de Covid reduziram ao mímimo as 
compras de estoques. Desde a reabertura 
das importações, já retornamos aos volumes 
normais. No entanto, os orçamentos hospitalares 
aumentaram quase 15% devido ao aumento do 
custo dos insumos.”
—Gerente de suprimentos, clínica privada de médio 
porte, Santiago, Chile (outubro de 2021).

“Esperamos um aumento na compra de 
sistemas de monitoramento de pacientes, como 
oxímetros, esfigmomanômetros, estetoscópios, 
termômetros e assim por diante – em geral, 
todos os dispositivos básicos e ao mesmo tempo 
fundamentais para o diagnóstico de doenças 
respiratórias.”
—Otorrinolaringologista, grande hospital privado, 
Santiago, Chile (outubro de 2021).

§§ Houve um aumento médio de 10 a 15% no custo 
dos dispositivos médicos devido a restrições 
e gargalos de importação durante o auge da 
pandemia em 2020 e início de 2021. 

“A oferta de produtos asiáticos aumentou 
consideravelmente em razão da liberalização e da 
falta de regulamentação no Chile.”
—Gerente de logística, Central de Abastecimento do 
Sistema Nacional de Serviços de Saúde (CENABAST), 
Chile (outubro de 2021).

“O custo dos dispositivos médicos aumentou, e 
a redução dos envios para o país levou a uma 
diminuição dos estoques.”
—Gerente de suprimentos, clínica privada de médio 
porte, Santiago, Chile (outubro de 2021).

§§ As marcas B. Braun e Medtronic destacam-se 
como as líderes no Chile para procedimentos 
cardiovasculares. 

“Os stents da B. Braun são ultrafinos e, na minha 
opinião, nenhuma outra marca tem uma espessura 
tão excelente para procedimentos de angioplastia.”
—Cirurgião cardiovascular, Hospital privado de 
grande porte, Santiago, Chile (outubro de 2021).

Principais dados sobre os resultados de saúde  
dos pacientes na Chile
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A GHI continuará a informar sobre as principais tendências observadas no país. Para obter análises e dados de inteligência 
de mercado mais aprofundados, entre em contato com: info@globalhealthintelligence.com

Sobre a GHI 
Global Health Intelligence (GHI) é a organização líder no fornecimento de análises de dados sobre o setor de saúde 
da América Latina, com foco especializado em hospitais da região. Seus bancos de dados disponibilizam dados 
estratégicos de mercado para fabricantes de equipamentos e dispositivos médicos, permitindo que identifiquem 
novas oportunidades de vendas, avaliem a demanda por novos produtos, conheçam sua participação no mercado 
em relação à dos concorrentes, identifiquem tendências na aquisição de produtos, determinem as necessidades 
do mercado e muito mais.


