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RESUMO

O turismo doméstico de saúde é um segmento ainda pouco conhecido e explorado. Enquanto os pacientes permanecem internados, seus 
acompanhantes podem converter-se em consumidores de serviços turísticos neste período. A segmentação do turismo é entendida como uma 
forma de organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e mercado. Para tanto, foram definidos os segmentos turísticos e estes podem 
ser estabelecidos a partir dos elementos que sejam comuns à oferta e à demanda. Para que a segmentação do turismo seja efetiva, é necessário 
conhecer profundamente as características do destino: a oferta, ou seja, atrativos, infraestrutura, serviços e produtos turísticos. E também 
conhecer a demanda, ou seja, as características próprias dos grupos de turistas que já o visitam ou que virão a visitá-lo. Neste sentido, foi 
identificado um segmento constituído por pacientes e seus acompanhantes que viajam dentro da sua região de origem, ou mesmo país de 
origem, e que podem se constituir como fonte constante de hóspedes para os meios de hospedagem próximos a hospitais. Assim, o objetivo geral 
deste trabalho é verificar de que forma a oferta e a demanda de serviços de hospedagem se comportam em relação ao turismo doméstico de 
saúde na principal área hospitalar da cidade de Porto Alegre. E surge a seguinte questão de pesquisa: A oferta e demanda da hotelaria para o 
turismo doméstico de saúde estão em sintonia na região pesquisada? A hipótese é de que os turistas domésticos de saúde utilizem a os meios de 
hospedagem ofertados na região. Com isso, o presente trabalho se trata de um estudo de caso. É uma pesquisa de caráter investigativo e 
qualitativo, realizado através de entrevistas feitas pela pesquisadora com os responsáveis pelos locais visitados.  As entrevistas foram conduzidas 
durante o mês de outubro de 2015. A pesquisa por meios de hospedagem para realização do presente estudo concentrou-se em uma área 
estabelecida como sendo aquela compreendida em um raio de aproximadamente 1000 metros contados a partir do maior dos dois hospitais da 
região, o HCPA – Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o HPS – Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. Ao número total de internações no 
HCPA no ano de 2014 somou-se, por estar dentro da área de estudo, o número de internações do HPS. Para fins de cálculo, foi considerado que 
cada paciente de fora de Porto Alegre fez-se acompanhar de um familiar. Este número, de um acompanhante corresponde ao número de 
acompanhantes permitido conforme o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS. Somando os dois hospitais, 
temos um número estimado de acompanhantes de 15.172/ano com tempo médio de permanência de 18,34 dias. De acordo com uma das fontes 
pesquisadas haveria na área sete estabelecimentos que poderiam ser considerados como tendo a hospedagem como atividade fim. No entanto, 
ao realizar-se a pesquisa de campo, foram localizados, dentro da área estipulada, um apart hotel, um hotel e dois hostels. A taxa de ocupação 
relacionada ao turismo doméstico de saúde variou de 0 a 10% até 30 a 40%. O valor das diárias variou de R$ 40,00 a R$ 140,00. Portanto, a taxa 
de ocupação nos meios de hospedagem encontrados nas proximidades é baixa, mostrando desconhecimento quanto ao potencial do segmento. 
Conclui-se que demanda e oferta ainda não estão em sintonia. É preciso maior conhecimento sobre as particularidades e potencialidades do 
segmento para que possa ser melhor explorado e atendido nas suas particularidades. A partir destas considerações, um estudo que se faz 
necessário é verificar onde ficam alojados os acompanhantes dos pacientes de fora de Porto Alegre e como se locomovem na cidade. Igualmente 
importante é estudar estratégias para aumentar a ocupação dos estabelecimentos situados na área em estudo, entre outras ações.
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