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O conjunto dos melhores hospitais da América Latina mostra aumentos significativos em quase todos os 
indicadores do ranking, o que mostra intensa atividade em um dos setores mais dinâmicos da região. 
 
Um dos dados mais sintomáticos da edição deste ano do ranking dos Melhores Hospitais e Clínicas 
da América Latina é que nenhum hospital perde pontos em relação ao ano anterior. Todos sobem, 
indicando que estão melhorando, alguns outros menos, em algum aspecto da medição. 
 
O impacto disso, no nível do ranking, é que as diferenças de posição ocorrem entre os hospitais 
que se movem mais rápido ou mais devagar. Mas, mais significativo ainda é observar os 
fenômenos que estão por trás de um grupo que não para de melhorar. 
 
O avanço mais palpável é o crescimento na infraestrutura física dos hospitais. Considerando 
apenas os 30 hospitais que estiveram presentes nos últimos cinco rankings, estes cresceram 31% 
em termos dos metros quadrados construídos. Isso envolveu a criação de novos pavilhões, salas 
de reabilitação de pacientes e salas individuais. Um aumento percentual maior que o das 
despesas, que registrou 6% em cinco anos. 
 
Em conjunto com o crescimento físico, o cultivo do conhecimento também aumenta. Esses 30 
hospitais em 2014 relataram um total de 513 documentos anuais do ISI, e este ano o relatório foi 
de 1.316, mostrando um aumento de 156%. Segundo Diego Duque, diretor da Fundação 
Hospitalar Universitária de San Vicente, em Medellín, "grande parte das capacidades atuais do 
desenvolvimento mais complexo dos hospitais se deve ao fortalecimento histórico das unidades 
de pesquisa e conhecimento". 
 
Um importante indicador de complexidade clínica é a capacidade de realizar transplantes e estes 
aumentam e aumentam em cinco anos. Para o ranking de 2014, os 30 hospitais realizaram 6.878 
transplantes durante o triênio 2011-2013, número que, para o período observado no ranking de 
2018, aumentou para 10.896. E eles não são nenhum transplante, porque os aumentos mais 
significativos são registrados em procedimentos muito complexos, como medula óssea, rim e 
fígado. 
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Pacienticentrismo 
 
A evolução dos hospitais e clínicas participantes foi notada a partir do desejo de melhorar a 
experiência do paciente. Criar um ambiente acolhedor e humanizar o atendimento médico são os 
modelos que os melhores hospitais da América Latina realizam para oferecer um melhor 
atendimento a seus pacientes, embora essas iniciativas impliquem, pelo menos no início, um 
custo financeiro maior. 
 
Assim, a mudança mais notável é o aumento de 27% no número de quartos individuais, que 
cresceu em cinco anos, de 4.109 para 5.227, somando todos os 30 hospitais. O que é consistente 
com o aumento da capacidade do pessoal, que passou de 13 para 17 médicos em tempo integral 
para cada mil descargas no mesmo período. Além disso, o número de enfermeiros (auxiliares e 
universitários) por leito subiu de dois para três. 
 
Outra maneira de buscar uma melhor experiência do paciente e conquistar sua lealdade é cuidar 
de sua saúde emocional. No ranking, esse esforço é observado, principalmente, pelas facilidades 
que hospitais e clínicas fornecem aos familiares para acessar o paciente. Desta forma, constata-
se que, desde 2014, o tempo médio diário de visitas permitido aumentou de 13 para 16 horas. 
 
Tanto os 30 hospitais observados para este artigo como os 58 que compõem a medição hoje 
configuraram espaços privados para comunicar à família as decisões e os resultados clínicos 
difíceis. 
 
Novos na lista 
 
O ranking também cresce. Somente neste ano foram adicionados dez novos hospitais que 
atendem aos requisitos para se qualificarem entre os melhores da região. A maioria são 
brasileiros: BP Mirante, Pró Cardíaco, Samaritano Botafogo e Brasília. Do México, vem o hospital 
Zambrano Hellión Tec Salud, o hospital Vivian Pellas, na Nicarágua, o Hospital Universitário Infantil 
de San José, a Clínica Las Vegas e o Centro Policlínico Olaya. E pela primeira vez no ranking entra 
um membro do Paraguai: o Sanatório La Costa. 
 
Após anos de ausência, o Hospital Metropolitano do Equador, a Clínica Universitária da Colômbia, 
a Clínica Cardio Vid da Colômbia e o Hospital 9 de Julho do Brasil também retornam a essa medida. 
 
 
Link para a Lista do Ranking  
 
https://clustersalud.americaeconomia.com/gestion-hospitalaria/ranking-de-clinicas-y-
hospitales-2018-estos-son-los-mejores-de-latinoamerica 
 


