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RESUMO 

LOPES, Felipe Ferreira. Turismo médico: proposta para o desenvolvimento 
econômico para a cidade de Londrina. 2019. 18f. Monografia (Especialização em 
Gestão de Negócios com Ênfase em Gerenciamento de Projetos) - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2019.  

Mais do que lazer, o turismo, na última década tem se voltado, cada vez mais tem se 
voltado a conciliar viagens com consultas médicas, intervenções cirúrgicas e 
tratamentos de recuperação. Vê-se na cidade de Londrina o potencial para se 
desenvolver como um polo de turismo médico. Por isso, o presente artigo buscou 
contextualizar a cidade de Londrina a partir de sua oferta de serviços médico-
hospitalares, além de traçar o perfil de possíveis turistas-paciente para a cidade. 
Também foram levantados questionamentos acerca de potenciais impactos para 
uma localidade como Londrina de um aumento no fluxo de turistas-pacientes. Para 
isso foi realizada uma pesquisa em publicações oficiais do Ministério do Turismo e 
na literatura nacional e internacional. 

Palavras-chave: Turismo médico. Projeto de desenvolvimento econômico. Gestão 
de Projetos. 

 

 



 

ABSTRACT 

LOPES, Felipe Ferreira. Medical tourism: proposal for economic development for 
the city of Londrina. 2019. 18f. Monografia (Especialização em Gestão de Negócios 
com Ênfase em Gerenciamento de Projetos) - Federal Technology University - 
Paraná. Londrina, 2019.  

More than leisure, tourism has, in the last decade, been turning, increasingly 
focusing on reconciling travel with medical appointments, surgical interventions and 
recovery treatments. The city of Londrina has the potential to develop as a center for 
medical tourism. Therefore, the present article sought to contextualize the city of 
Londrina from its offer of medical and hospital services, as well as to profile potential 
tourist-patients for the city. Questions were also raised about potential impacts to a 
locality such as Londrina from an increase in the flow of tourist-patients. For this, a 
research was conducted in official publications of the Ministry of Tourism and in 
national and international literature. 

Keywords: Medical tourism. Economic development project. Project management 

 



 

 SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................06 

DESENVOLVIMENTO ............................................................................................07 

RESULTADOS E DISCUSSÃO ..............................................................................07 

Turismo médico .......................................................................................................07 

O turista-paciente ....................................................................................................07 

Questões sobre o turismo médico ...........................................................................08 

História da cidade e informações quanto ao potencial turístico...............................08 

Contextualização de Londrina a partir da oferta de serviços médico-hospitalares ..09 

CONCLUSÕES .......................................................................................................13 
REFERÊNCIAS .......................................................................................................14 

ANEXO A - CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO ................................17 

ANEXO B - CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO DO ARTIGO ..........................18 

 

 



6 

Turismo Médico: proposta para o desenvolvimento econômico para a cidade 
de Londrina 
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JOSÉ LUIS DALTO – docente UTFPR/LD - josedalto@utfpr.edu.br 
 

 
Palavras-chave: Turismo médio. Projeto de desenvolvimento econômico. Gestão de 
Projetos. 
 
Resumo:  
 
Mais do que lazer, o turismo, na última década tem se voltado, cada vez mais tem se 
voltado a conciliar viagens com consultas médicas, intervenções cirúrgicas e 
tratamentos de recuperação. Vê-se na cidade de Londrina o potencial para se 
desenvolver como um polo de turismo médico. Por isso, o presente artigo buscou 
contextualizar a cidade de Londrina a partir de sua oferta de serviços médico-
hospitalares, além de traçar o perfil de possíveis turistas-paciente para a cidade. 
Também foram levantados questionamentos acerca de potenciais impactos para 
uma localidade como Londrina de um aumento no fluxo de turistas-pacientes. Para 
isso foi realizada uma pesquisa em publicações oficiais do Ministério do Turismo e 
na literatura nacional e internacional. 
 
Introdução   
 
O índice FIRJAN (2018) de desenvolvimento municipal de Londrina, anos-bases 
2014 a 2016, apresenta uma queda de seu índice de emprego e renda. Apesar de 
uma recuperação em relação a 2015, em 2016 a cidade encontrava-se em 12º lugar 
nesse mesmo índice no Paraná. 
 O IBGE (2016) aponta que neste mesmo ano a população ocupada da cidade era 
de 37,2% com um salário médio mensal dos trabalhadores formais de 2,8 salários 
mínimos. 
Essa tendência também observada no IPC Maps (2016), que retrata uma retração 
no potencial de consumo da população local abandonando o posto de 33º lugar em 
2015 para o 35º na edição de 2016. A proposta deste trabalho, então, é analisar a 
viabilidade de investimento em turismo médico para aumento da empregabilidade da 
cidade. 
Para isso foi realizada uma pesquisa qualitativa, quantificando a oferta de serviços 
de saúde, além de empreendimentos voltados a este setor. Além de procurar traçar 
um perfil da cidade quanto um potencial polo de turismo médico na região. Além de 
procurar traçar um perfil da cidade quanto um potencial polo de turismo médico na 
região.  
Também foi realizada uma pesquisa na literatura (ALMEIDA; GRECHI, 2018; 
BAUKUTE, 2012; CONNELL, 2006; EDMONDS, 2011; GUOJINGA, F.A.N; ZHIJUN, 
2013; HOPKINS et al., 2010; MUN et al., 2015; WONG; VELASAMY; TENGKU 
ARSHAD, 2014) acerca da temática “turismo médico” apresentando estudos de caso 
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sobre a implantação desse modelo de desenvolvimento não só no brasil, mas em 
outras cidades mundiais. 
 
Desenvolvimento 
 
A Natureza desse trabalho é de cunho quanti-qualitativo, uma vez que assim como 
GODOY (1995), parte de questões ou focos de interesse amplos, que vão se 
definindo a medida que o estudo se desenvolve. O trabalho como afirma a autora, 
envolve a obtenção de dados descritivos. O presente artigo também visa a obtenção 
de dados descritivos sobre a cidade de Londrina, procurando averiguar se a mesma 
seria capaz de desenvolver-se como um destino para o turismo médico na região. 
 
Resultados e Discussão  
 
Turismo médico 
 
Mais do que uma experiência puramente hedonista, o turismo, na última década tem 
se voltado para experiências mais voltadas para saúde e bem estar (CONNELL, 
2006). As estadias relaxantes a spas dão espaço a clinicas de fertilização in vitro, 
cirurgia plástica, odontologia e cirúrgicas (WONG; VELASAMY; TENGKU ARSHAD, 
2014).  
O termo “turismo médico” ainda é vago e não distingue claramente pacientes em 
busca de melhores tratamentos médicos daqueles que querem uma intervenção 
estética a preços mais baixos do que os de seu país de origem (HOPKINS et al., 
2010). Viajar em busca de uma vida mais saudável não é necessariamente algo 
novo, no século 19, por exemplo as elites europeias viajavam aos trópicos para se 
banhar de sol e nas águas do mar (CONNELL, 2006). 
Hoje, turistas da Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá e Oriente Médio viajam 
até países da América Latina, Ásia e, mais recentemente, Europa Oriental em busca 
de tratamentos médicos variados (CONNELL, 2006) 
Na Ásia, companhias de turismo e hotelaria, marqueteiros e governantes locais tem 
se posicionado em busca de destaque neste segmente onde os principais atores 
são: Malásia, Tailândia, Índia e Cingapura (MUN et al., 2015). 
Uma das principais adversidades com que esse tipo de turismo precisa lidar é a 
preocupação com a qualidade dos serviços oferecidos, uma vez que os destinos 
mais populares são países em desenvolvimento como Índia e Tailândia, cujos 
padrões de higiene são considerados inadequados até mesmo por pacientes 
nativos. (CONNELL, 2006 
 
O turista-paciente 
 
Ainda não se tem um estudo sobre o perfil de turistas-pacientes que possivelmente 
estariam interessados em viajar para a cidade de estudo. Entretanto é possível 
estabelecer uma hipótese de qual seria seu perfil, tendo como base a literatura 
internacional. 



8 

O Brasil como um todo, vem se tornando um país referência no tocante a cirurgia 
plástica (EDMONDS, 2009). O perfil deste tipo de paciente é majoritariamente 
feminino (69% dos pacientes do ano de 2004 eram mulheres), de classe média com 
faixas etárias variadas. Por exemplo, um número crescente de mãe tem realizado 
cirurgias plásticas após a gravidez, e outra tendência é a de jovens que ganham 
intervenções cirúrgicas como presentes de seu aniversário de quinze anos. 
As cirurgias mais procuradas por turistas-pacientes da América do Norte e Europa 
quando viajam em busca de tratamento são: ponte aorto-coronária, angioplastia, by-
pass gástrico e prótese de joelho (WONG; VELASAMY; TENGKU ARSHAD, 2014). 
Além de intervenções cirúrgicas, estes pacientes também buscam tratamentos 
contra a infertilidade e tratamentos odontológicos (BAUKUTE, 2012).  
 
Questões sobre o turismo médico 
 
Os ministérios do turismo de países como Tailândia, Malásia, India e Cingapura, que 
são conhecidas destinações de turismo médico tem fomentado essa modalidade de 
turismo em suas fronteiras como uma forma de desenvolvimento econômico 
(BLOUIN, 2010).   
Todavia, especialistas destas mesmas localidades questionam se realmente essa 
experiência é benéfica. Por um lado, há argumentos de economistas de que um 
fomento do turismo médico facilitaria melhorias no comércio internacional em 
serviços, especialmente se traduzindo em uma maior portabilidade ou cobertura de 
planos de saúde para além das fronteiras de seus usuários (BLOUIN, 2010).  
Por outro lado, tem-se também a legitima preocupação se o turismo médico poderia 
melhorar o acesso de populações carentes dessas localidades a seus serviços de 
saúde ou se o impacto na força médica do país acabaria por dificultar ainda mais o 
acesso dessas populações a tratamentos de qualidade, aumento as filas de espera 
e diminuindo o número de leitos disponíveis para elas (BLOUIN, 2010). 
Do ponto de vista do turista-paciente, há a preocupação de como será feito o 
acompanhamento deste paciente, quando o mesmo voltar de sua viagem (HOPKINS 
et al., 2010).    
 
História da cidade e Informações quanto ao potencial turístico 
 
A cidade de Londrina surgiu em 1929, quando a Companhia de Terras Norte do 
Paraná (CNTP) tomou posse das terras, dando início a plano de colonização com o 
nascimento do povoado de Três Bocas (primeiro nome de Londrina) (SUZUKI, 
2002). Sendo oficialmente elevada à categoria de município em 1934, Londrina 
tornou-se o caso mais bem sucedido do empreendimento de colonização da CNTP 
em terras brasileiras (SUZUKI, 2002). 
Hoje, a cidade de população estimada em torno de 563 mil habitantes (IBGE,2018) é 
a quarta maior da região Sul e também a segunda com maior potencial de consumo 
(IPCMaps, 2018) do Paraná. Com um PIB per capita de R$ 33.374,97 segundo o 
IBGE (2016), a cidade é uma capital regional que exerce influência sobre todo o 
norte do Estado. 
Segundo o Ministério do Turismo (2017), Londrina é classificada como uma cidade 
tipo B no mapa do turismo do Paraná, em uma classificação que vai de A a E. Além 
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das faculdade, comércio de atacado e varejo, e uma ampla oferta de serviços 
médico-hospitalares posicionam Londrina como uma receptora de visitantes.  
Segundo o Núcleo de Turismo de Londrina [2018?], a cidade possui uma rede 
hoteleira com 7,2 mil leitos e uma ampla rede gastronômicas, sendo que além de 
receber eventos locais, a cidade recebe também eventos estaduais, regionais, 
nacionais e internacionais. Dentre estes eventos recorrentes vale-se destacar: a 
ExpoLondrina (exposição agropecuária e industrial, que também conta com espaços 
voltados a gastronomia e entretenimento), FILO (Festival Internacional de Londrina), 
Fórmula Truck e Eletrometalcon (Feira eletromecânica e Construção Civil).  
Nesse sentido cerca de 50 setores são movimentos direta e indiretamente pelo 
turismo de negócios e eventos na cidade como: transporte, hospedagem, 
alimentação, recreação, serviços e entretenimento, entre outros. 
 
Contextualização de Londrina a partir da oferta de serviços médico-hospitalares 
 
A cidade de Londrina, apresenta 15 hospitais gerais (IPERDES, 2019) e variadas 
clínicas cujo atendimento se dá tanto pelo sistema único de saúde (SUS), quanto 
pela iniciativa privada. A Tabela 1 apresenta os números de estabelecimentos de 
saúde segundo seu tipo em 2018.   
 
Tabela 1 Número de estabelecimentos de saúde segundo o tipo de estabelecimento 
(2018)  

TIPO DE ESTABELECIMENTO NÚMERO 
Academia de saúde - 
Centro de atenção psicossocial 3 
Centro de saúde/ Unidade básica de saúde 51 
Clínica especializada / Ambulatório especializado 192 
Consultórios 1043 
Hospital geral 15 
Policlínica 31 
Posto de saúde 5 
Unidades de pronto atendimento (UPAs) 4 
Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia 70 
Unidade de vigilância em saúde 1 
Unidade móvel de nível pré-hospitalar – 
urgência/emergência 

11 

Outros tipos 30 
TOTAL 1456 

Fonte: IPARDES, 2019 
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A pesquisa aponta então que pouco mais que 71% dos estabelecimentos de saúde 
da cidade são consultórios, seguidos de clinicas especializadas (13,2%) e das 
unidades de serviço de apoio de diagnose e terapia (4,8%). A mesma pesquisa 
resultou ainda no levantamento do número de leitos hospitalares existentes na 
cidade (Tabela 2).  
 
 
Tabela 2 Número de leitos hospitalares existentes (Total, SUS e Não SUS) segundo 
a especialidade (2018)  

ESPECIALIDADE TOTAL SUS NÃO SUS 
Cirúrgicos 679 327 352 
Clínicos 509 364 145 
Obstétricos 137 69 68 
Pediátricos 167 112 55 
Outras especialidades 358 297 61 
Hospital-dia 77 35 42 
TOTAL 1927 1204 723 

Fonte: IPARDES, 2019 

 
Observando ambas tabelas pode-se ter uma ideia da disponibilidade dos serviços 
médicos na cidade. A maioria dos leitos hospitalares (62,5%) atendem a pacientes 
do SUS, que resulta em 3,42 leitos para cada mil habitantes. Valor que está dentro 
do considerado como positivo por Almeida e Grechi (2018). A Tabela 3, apresenta 
ainda a relação de especialidades médicas brasileiras e o número de médicos 
cadastrados em cada especialidade na cidade.  
 
 
Tabela 3 Especialidades Médicas Brasileira e sua disponibilidade na cidade de 
Londrina segundo o Guia Médico Unimed Londrina  

ESPECIALIDADE Médicos 
cadastrados 
Londrina 

Acupuntura 11 
Alergia e Imunologia 7 
Anestesiologia 47 
Angiologia 15 
Cancerologia 24 
Cardiologia 64 
Cirurgia Cardiovascular 3 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço 3 
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Cirurgia de mão 3 
Cirurgia do Aparelho Digestivo 23 
Cirurgia Geral  66 
Cirurgia Pediátrica 12 
Cirurgia Plástica 25 
Cirurgia Torácica 3 
Cirurgia Vascular 28 
Clínica Médica 35 
Coloproctologia 3 
Dermatologia 35 
Endocrinologia e Metabologia 13 
Endoscopia 21 
Gastroenterologia 22 
Genética Médica - 
Geriatria 2 
Ginecologia e Obstetrícia 88 
Hematologia e Hemoterapia 6 
Homeopatia 7 
Infectologia 11 
Mastologia 8 

Fonte: SCHEFFER, 2016, com dados compilados de UNIMED-LD (2016) e LISTA MÉDICOS [2019?] 
 
Tabela 3 Especialidades Médicas Brasileira e sua disponibilidade na cidade de 
Londrina segundo o Guia Médico Unimed Londrina cont. 

ESPECIALIDADE Médicos 
cadastrados 
Londrina 

Medicina de Família e Comunidade 1 
Medicina do Trabalho 13 
Medicina Esportiva 3 
Medicina Física e Reabilitação 8 
Medicina Intensiva 6 
Medicina Legal e Perícia Médica  - 
Medicina Nuclear 5 
Medicina Preventiva e Social - 
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Nefrologia 14 
Neurocirurgia 16 
Neurologia 14 
Nutrologia 2 
Oftalmologia 64 
Ortopedia e Traumatologia 73 
Otorrinolaringologia 32 
Patologia 13 
Patologia Clínica / Medicina Laboratorial 6 
Pediatria 70 
Pneumologia 7 
Psiquiatria 15 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem 38 
Radioterapia 2 
Reumatologia 8 
Urologia 32 

Fonte: SCHEFFER, 2016, com dados compilados de UNIMED-LD (2016) e LISTA MÉDICOS [2019?] 
 
Das 53 especialidades citadas (Tabela 3), 50 ou seja 93,3% apresentam ao menos 
um profissional alocado na cidade. As demais 3 especialidades não apresentavam 
nenhum profissional cadastrado nas duas fontes de referência.  
O grupo SALUS (Saúde Londrina União Setorial) tem como missão fortalecer 
Londrina como um polo de saúde. Para isso o grupo atua empresas, instituições de 
ensino e pesquisa, entidades e demais atores que podem contribuir com a inovação 
no setor (SALUS, [2018?]). 
O Salus também incentiva a criação de novos negócios inovadores e startups do 
ramo da saúde (SALUS, [2018?]). Além disso eles promovem a excelência em 
gestão para as empresas e indústrias do setor da saúde em Londrina, por meio de 
cursos, palestras, capacitações, programas, pesquisas e atividades de fomento 
(SALUS, [2018?]). 
Em 2018, o grupo SALUS, em parceria com o SEBRAE e a Fundação CERTI, 
lançou um relatório executivo sobre a cidade de Londrina, com o propósito de 
colocar em evidencia as características da cidade que a fazem de Londrina uma 
referência em saúde. 
Segundo o relatório, a região de Londrina apresenta importante competências 
competitivas instaladas como: 3.721 empresas e 16.687 empregos formais, 
apresentam 40 cursos de graduação na área da saúde distribuídos em seis 
instituições de ensino superior que possuem matriculados mais de 10 mil alunos 
(SALUS; SEBRAE; CERTI, 2018). 
Ainda no tocante ao potencial científico-tecnológico da cidade em saúde, é 
importante contabilizar os 13 mestrados e 8 doutorados na área ofertados em 
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instituições da cidade (SALUS; SEBRAE; CERTI, 2018). Isso resulta numa estrutura 
de 119 grupos e 343 linhas de pesquisa relacionadas a área de saúde (SALUS; 
SEBRAE; CERTI, 2018). 
Este cenário que fomenta inovação em saúde é benéfico para o turismo médico, 
assim como afirma Baukute (2012). A imagem da cidade como polo de saúde 
aumentaria a confiabilidade na mesma no tocante a qualidade de seus serviços 
ofertados. 
 

 
Figura 1 – Análise SWOT (Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças) . 

A partir das informações apresentadas ao longo deste artigo foi possível a análise 
SWOT da proposta de turismo médico para o desenvolvimento da cidade (Figura 1). 
Identificou-se como sendo pontos fortes da cidade sua infraestrutura que inclui um 
aeroporto com voos para e das capitais e maiores cidades da Região Sul-Sudeste. 
Além de ter a presença de parcerias público-privadas para o desenvolvimento da 
cidade como um polo em saúde.  
Como pontos fracos foram identificados a competição com outras formas de turismo 
como o turismo empresarial que utilizam a mesma infraestrutura, o fato da cidade 
não ser uma cidade notoriamente turística pelo grande público como Rio de Janeiro 
ou Salvador. 
 
 
Conclusões  
 
O objetivo geral da pesquisa era investigar a relação entre a oferta dos serviços 
médico-hospitalares existentes na cidade e a viabilidade da cidade como destinação 
para o turismo médico. A dificuldade para organizar as fontes de pesquisa, acessá-
las e organizá-las forçou os pesquisadores a readequar o escopo da pesquisa. 
Dessa forma estabeleceu-se como novos objetivos a: identificação e delimitação da 
oferta de produtos e serviços médico-hospitalares existentes na cidade; além do 
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levantamento de questionamentos acerca do segmento de turismo denominado 
turismo-médico, bem como a definição deste segmento. 
Pode-se dizer que a cidade de Londrina apresenta potencial para se desenvolver 
como um destino do turismo-médico, sendo um dos principais indícios deste 
potencial o relatório executivo apresentado pelo grupo SALUS.  
Percebe-se ainda a necessidade do estudo do fluxo de pacientes oriundos de outras 
localidades e do impacto do aumento deste na rede pública de saúde.  
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