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A GHI vem monitorando ativamente as tendências de 
saúde na América Latina durante a crise de Covid-19 
e seguirá com esse trabalho no pós-pandemia. Nossa 
equipe de analistas e especialistas nacionais entrevista 
regularmente médicos, cirurgiões, administradores 
hospitalares e outros profissionais de saúde para 
entender como a pandemia, as cadeias de suprimentos 
e as políticas governamentais têm afetado os resultados 
de saúde dos pacientes e a dinâmica do mercado de 
saúde. 

Neste relatório, apresentamos dados essenciais 
e perspectivas médicas locais sobre os principais 
mercados da América Latina, incluindo Argentina, Brasil, 
Chile e Colômbia, no primeiro e segundo trimestres de 
2022. Nossa análise baseia-se em pesquisas primárias 
realizadas com cirurgiões e chefes de enfermaria. Os 
resultados das análises e pesquisas da GHI mostram as 
variações nas decisões de investimento dos hospitais, 
padrões de compra e volumes de procedimentos de 
um trimestre para o outro. 

	§ Em 2020, a pandemia de Covid levou a uma 
redução de 10% a 60% no volume de alguns 
procedimentos médicos. De lá para cá, os volumes 
dos procedimentos retornaram aos níveis observados 
antes da pandemia.

	§ A GHI monitora continuamente uma ampla variedade 
de procedimentos, tanto eletivos como não eletivos, 
para identificar mudanças na demanda por materiais 
de consumo, equipamentos cirúrgicos e dispositivos 
médicos.  

	§ Os procedimentos minimamente invasivos estão 
em alta, ao passo que as cirurgias abertas ou 
convencionais apresentam tendência de estagnação 
ou queda.

	§ Entre outros, esses procedimentos incluem cirurgias 
gerais, cirurgias gineco-obstétricas, cirurgias 
bariátricas, procedimentos gastroenterológicos, 
cirurgias laparoscópicas e outros procedimentos 
gerais (ver caixa de citação).   

Demanda por equipamentos médicos e considerações de preço

	§ Cirurgias de hérnia laparoscópicas e 
hernioplastia hiatal videolaparoscópica. 

	§ Cirurgia coloproctológica, colonoscopia, 
endoscopia, colectomia videolaparoscópica, 
retossigmoidoscopia com polipectomia, 
fistulectomia ou fistulotomia anal.

	§ Cirurgias abdominais gerais, câncer abdominal, 
colectomia, laparotomia, apendicectomia, 
correção de aderências abdominais, cirurgia para 
tratamento de úlcera péptica e colecistectomia.

	§ Proctossigmoidectomia, cirurgia de 
hemorroidas, tratamento cirúrgico de 
fístula retovaginal, esfincteroplastia anal, 
tratamento cirúrgico de prolapso da 
mucosa anal e excisão de lesões anais.

	§ Cirurgias bariátricas, instalação de 
balão intragástrico, colectomias, 
ressecção do intestino delgado, cirurgias 
antirrefluxo e endoscopia digestiva. 

	§ Traumatologia e procedimentos de trauma.  

Os cirurgiões entrevistados  
são especialistas em:
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		− Os cirurgiões entrevistados também mencionaram 
marcas como Richard Wolf, Boston Scientific, 
Biotronik, Mediform, BD, Continental, 
Sovereign, Tagum e Swann-Morton.

	§ Alguns exemplos de dispositivos que são 
esterilizados e reutilizados em cirurgias gerais 
são equipamentos laparoscópicos e endoscópios. 
Outros materiais críticos incluem instrumentos 
de primeira linha, como tesouras, fórceps, 
bandejas, espalhadores e todos os instrumentos 
de aço inoxidável usados no centro cirúrgico.

	§ As marcas chinesas vêm ampliando sua participação 
nas vendas de dispositivos médicos e materiais de 
consumo. Embora considerados de qualidade inferior, 
elas são competitivas em termos de preço. Por terem 
preocupações com a segurança do paciente, porém, 
os médicos muitas vezes preferem não utilizá-las.  

 
“No caso da Fujifilm, as imagens têm boa resolução e o 
endoscópio tem boa pegada e pode ser manuseado sem 
dificuldade”. 
—Gastroenterologia, clínica privada, Bogotá, Colômbia 
(julho de 2022)  
 
“Super Max, Mediform, BD, Tagum, Swann-Morton e 
Continental são marcas reconhecidas e aprovadas em todo o 
mundo. São as marcas que têm a maior presença e oferecem 
os equipamentos necessários para as cirurgias do dia a dia”. 
—Chefe de emergência traumática, clínica privada, Chile 
(julho de 2022)  

“Os equipamentos da Medtronic têm tecnologia superior 
e design diferenciado, proporcionando maior precisão. Na 
minha opinião, eles têm várias características exclusivas: 
além de uma maior potência e velocidade, os motores 
cirúrgicos da Medtronic também possuem componentes 
nemáticos e elétricos e são muito fáceis de manusear. A 
qualidade da broca cirúrgica é excelente, proporcionando 
maior firmeza e precisão que as de outras marcas”. 
—Cirurgião ortopédico, hospital privado, São Paulo, Brasil 
(julho de 2022) 
 
““Os produtos chineses estão chegando ao mercado. Não sei 
se são de boa qualidade porque ainda não os usei, mas acho 
que os preços são inferiores aos de outros equipamentos”. 
—Chefe de emergência traumática, clínica privada, Chile 
(julho de 2022) 

“Os procedimentos realizados por laparoscopia vêm 
crescendo por serem menos invasivos e proporcionarem 
ao paciente uma recuperação mais rápida”. 
—Equipe de qualidade médica, hospital privado, Colômbia 
(abril de 2022) 
 
“Em comparação com a pandemia, temos observado um 
aumento em todos os procedimentos. Com o fim dos 
confinamentos, as pessoas voltaram a circular normalmente 
e isso aumenta o risco de acidentes”. 
—Chefe de Emergência Traumática, clínica privada, Chile 
(julho de 2022) 

● ●

Fatores relacionados à seleção de 
produtos e preferências de marca

	§ ● Entre outras, as marcas a seguir se destacam 
por serem as preferidas de cirurgiões que 
utilizam dispositivos descartáveis, reutilizáveis 
e duráveis em cirurgias gerais:

		− B.Braun: sistemas de irrigação e aspiração, 
trocartes, telas, tesouras, eletrobisturis, torres 
laparoscópicas, eletrodos laparoscópicos; 
retratores abdominais, retais, vaginais, hepáticos 
e laparoscópicos; fios de sutura absorvíveis; cola 
cirúrgica para suturas de pele, agulhas de sutura.

		− Marcas da Johnson & Johnson, incluindo 
Ethicon: âncoras de sutura, tesouras 
de dissecção, laparoscópio, trocarte 
laparoscópico, pinça laparoscópica; fios de 
sutura absorvíveis e não absorvíveis; kit de 
laparoscopia, bisturi, clipes de titânio.

		− Endoflex: coletores de pólipos, cesta para 
extração de cálculos renais e biliares; 
ligadura elástica endoscópica multibanda, 
esfincterotomia biliar, escovas de citologia. 

		− Marcas da Medtronic: stents pancreáticos, 
esofágicos e biliares; suturas; pinça de laparoscopia 
convencional, bisturi frio, pinça convencional.

		− Outras marcas priorizadas incluem a Protec: 
aspirador elétrico cirúrgico, frasco coletor 
para aspiradores, máscara de oxigênio para 
traqueostomia, circuitos de anestesia; Limmer: 
laser de CO2; Sonoscape: videogastroscópios 
e colonoscópios; Welch Allyn: duodenoscópio, 
sigmoidoscópios e retoscópios.
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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.

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
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