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A GHI vem monitorando ativamente as tendências 
do setor de serviços de saúde durante a crise de 
Covid-19 e prosseguirá com esse trabalho depois da 
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 locais sobre o mercado médico argentino 
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, padrões de compra 
e volumes de procedimentos dos hospitais de um 
trimestre para o outro. Os resultados referentes a 
edições anteriores dos relatórios Pulso do mercado 
médico latino-americano estão disponíveis aqui: 
atualização sobre o mercado de saúde da argentina 
(janeiro de 2022). 

	§ ●	Em	2020,	a	pandemia	de	Covid	levou	a	uma	redução	
no volume de procedimentos que variou de 10% 
a 60%, dependendo do tipo de procedimento. 
Desde então, o volume de procedimentos retornou 
aos níveis observados antes da pandemia.

	§ A GHI monitora uma ampla gama de procedimentos 
eletivos e não eletivos para entender as 
mudanças na demanda de materiais consumíveis, 
equipamentos cirúrgicos e dispositivos médicos.  

	§ Os procedimentos incluem cirurgias gerais, 
cirurgias ginecológicas e obstétricas, cirurgias 
bariátricas, procedimentos gastroenterológicos, 
cirurgias laparoscópicas e outras cirurgias 
gerais de vesícula, cólon, hérnias, hérnias 
umbilicais e hemorroidas (veja o quadro).     

Demanda de equipamentos médicos e considerações de preço

	§ Cirurgia aberta de hérnia da parede abdominal, 
histerectomia de emergência, gastrectomia, 
retirada de cisto hidático hepático, cirurgia 
de reparo de úlcera, acalasia, laparotomia, 
apendicectomia parcial, apendicectomia, 
cirurgia da vesícula biliar, salpingooforectomia 
de emergência e cirurgia de bypass gástrico. 

	§ Remoção ou destruição local da pele 
e lesão ou tecido subcutâneo. 

	§ Cirurgias proctológicas, coloproctologia, 
colecistectomia, cistectomia, eventração, 
cirurgia bariátrica, cirurgia digestiva, 
endometriose e cirurgia hepatobiliar.

	§ Outros tipos de cirurgia laparoscópica 
e videolaparoscópica.

Os cirurgiões entrevistados incluem 
especialistas em:

https://globalhealthintelligence.com/pt-br/nao-categorizado/atualizacao-sobre-o-mercado-de-saude-da-argentina-janeiro-de-2022/
https://globalhealthintelligence.com/pt-br/nao-categorizado/atualizacao-sobre-o-mercado-de-saude-da-argentina-janeiro-de-2022/
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Considerações relativas à  
seleção de produtos e marcas 
preferidas

	§ As marcas estrangeiras têm uma participação 
de mercado maior que os fabricantes nacionais. 
As marcas líderes de mercado são Johnson & 
Johnson, B.Braun e Covidien, e os atributos mais 
valorizados são a qualidade, a garantia e o preço.

	§ As marcas nacionais mais proeminentes são as 
seguintes: FAICO Surgical Instruments, Gama, 
Bifarma, Propato, Pam Argentina, Surgiwell, Pajunk, 
Ecleris, Necod, Argentine Surgery e Tecnoimagen. 

	§ Em relação a dispositivos duráveis, reutilizáveis 
e descartáveis usados em cirurgias gerais, estas 
são as marcas preferidas pelos cirurgiões:

		− Marcas da Johnson & Johnson, incluindo Ethicon: 
suturas mecânicas, suturas lineares, suturas 
circulares,	telas,	sistemas	de	fixação	laparoscópica	
de telas, pinças laparoscópicas e laparoscópios.

		− Marcas da Metronic, incluindo Covidien: suturas 
mecânicas, suturas lineares, suturas circulares, 
telas,	sistemas	de	fixação	laparoscópica	de	telas.

		− Stryker: torres laparoscópicas, suturas de nylon 
e linho, pinças laparoscópicas convencionais; 
telas, trocartes, grampeadores, eletrocautério, 
equipamentos de anestesia, tesouras.

		− Endoflex: bainha introdutora de acesso biliar, 
esfincterótomo	para	esfincterotomia	biliar,	ligadura	
elástica endoscópica multibanda, escova para 
citologia gastrointestinal e biliar, coletor de 
pólipos, mordedor; stents pancreáticos, biliares, 
gastrointestinais, esofágicos e pilóricos.

		− B.Braun: pinça laparoscópica e laparoscópio, 
prótese para hérnia abdominal, bolsa coletora 
de espécime para cirurgia laparoscópica, 
retratores hepáticos, retratores laparoscópicos; 
grampeador cirúrgico para suturas dérmicas, 
aplicador de clipe laparoscópico.

		− Wellead: circuito respiratório, tubo 
endotraqueal oral e nasal, trocador de calor 

“Em geral, o volume de cirurgias laparoscópicas tem 
crescido, mas em um hospital público temos limitações 
de insumos fornecidos pelo governo e isso torna o 
crescimento menos perceptível”. 
—Cirurgião geral, hospital público, Argentina  
(abril de 2022)   
 
“Em	 um	 futuro	 próximo,	 vejo	 um	 aumento	 na	 adoção	 de	
sistemas robóticos em alguns países do mundo, mas, no caso 
da Argentina, acho que isso acontecerá em um horizonte mais 
distante. Mas sim: digo que já é uma realidade em alguns 
países e que será uma realidade no mundo inteiro”. 
—Cirurgião geral, hospital público, Argentina  
(abril de 2022)  

	§ Na Argentina, os dados mostram que, em 
média, os setores público e privado respondem, 
cada, por 50% do mercado de produtos 
e dispositivos para cirurgias gerais.

	§ Os produtos incluídos na pesquisa são 30% mais 
caros no setor privado do que no público. Os 
preços têm subido e não devem voltar aos níveis 
pré-pandemia	em	função	da	forte	alta	da	inflação	
e da desvalorização do peso em relação ao dólar 
americano.	Além	disso,	os	preços	têm	flutuado	devido	
a interrupções na cadeia de suprimentos. Os aumentos 
de preços em relação a 2020 dependem muito do 
tipo de produto, variando de apenas 15% a até 100%.

	§ O sobrepreço médio praticado pelos distribuidores 
de produtos médicos varia de 20% a 40%. 

“A oferta foi afetada em parte pela pandemia e em parte 
pelos custos. Tudo está subindo e o preço dos produtos é 
fixado	em	dólares”. 
—Gerente de compras, clínica privada, Argentina  
(abril de 2022) 
 
“Muitas cirurgias foram suspensas por conta da pandemia, 
mas agora estão voltando a ser realizadas e a demanda 
aumentou um pouco”. 
—Coordenador dos centros cirúrgicos, hospital público, 
Argentina (abril de 2022) 
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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 nos 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 conosco: info@globalhealthintelligence.com

	§ Entre	outros	exemplos	de	dispositivos	que	são	
esterilizados e reutilizados em cirurgias gerais, 
podemos citar as pinças laparoscópicas, tesouras, 
pinças, retratores, cânulas, bisturis elétricos, bisturis 
de	segurança,	laparoscópios,	endoscópios,	filtros,	
insufladores	de	CO2	e	aplicadores	de	clipes.

	§ Alguns modelos de grampeadores cirúrgicos 
também são reutilizados. Os cirurgiões mencionaram 
o grampeador de sutura dérmica da B.Braun, que é 
descartável, e o grampeador linear, que é reutilizável. 

para circuito respiratório, tubo de gastrostomia, 
coletores de drenagem de feridas. 

		− Outras marcas preferidas incluem Life Like: 
modelo anatômico do intestino; Neomedic: cânula 
de traqueostomia; equipamentos eletrocirúrgicos, 
dissectores, aspiradores, agulhas, porta-
agulhas (também da Fengh, Purple, Tagumesh, 
Kolpen, Karl Storz); pinças intestinais, pinças de 
apreensão (Croce), pinças, sistemas de irrigação 
e	sucção,	sistemas	de	fios	e	tubos (também da 
Purple, Karl Storz, Mindray, Valley Lab Force).

		− Os cirurgiões também mencionaram Super Max, 
Mediform, BD, Continental, Farmax, Soverane, 
Tagum e Swann-Morton como marcas preferidas.  
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