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É com grande prazer que apresento um relatório sobre a "Índia - 

o Destino de Turismo Médico para Angolanos" preparado pelo Sr. 

Aditya Vats, Chefe da Chancelaria. 
 

2 A Índia nos últimos anos tem emergido como um 
importante centro do turismo médico e agora é considerada entre os principais 
destinos de viagens de valor médico do mundo. 19,5% do total de turistas de África 
visitaram a Índia para fins médicos em 2020.  
 

3. Tem havido um interesse crescente nos angolanos que viajam para a Índia a 
fim de satisfazerem as suas necessidades médicas. A assinatura de um Memorando 
de Entendimento para a cooperação no domínio da Saúde e da Medicina entre a 
Índia e Angola em Abril de 2022, marcou o ritmo para fortalecimento da cooperação 
bilateral reforçada .Os hospitais indianos possuem infra-estruturas de classe 
mundial, tecnologias avançadas e especialidades que incluem transplante renal, 
transplante pulmonar, tratamento do cancro, tratamentos cardiovasculares e outros 
tratamentos avançados, onde os angolanos são convidados a aproveitar.  

 

4. Angola e a Índia partilham relações bilaterais históricas e amigáveis baseadas 
na confiança e respeito mútuos. Ambos os países estão a esforçar-se para 
diversificar as suas relações económicas e reforçar a cooperação nas áreas da saúde 
e farmacêutica, agricultura e processamento de alimento, energia, recursos minerais 
e tecnologia. A Índia é o 3º maior parceiro comercial de Angola - partilhando cerca 
de 10% do comércio externo angolano, principalmente por na compra de petróleo 
bruto.   
 

5. A Embaixada da Índia em Angola tem estado activa na organização de vários 
webinars e eventos virtuais para reforçar o comércio e o investimento entre ambos 
os países. A Embaixada também empenha se em divulgar informação sobre 
oportunidades de negócios e investimento em ambos os países através de boletins 
informativos económicos e relatórios sectoriais específicos, que estão disponíveis no 
website da Embaixada. Encorajamo-lo a enviar as suas questões e contributos 
económicos e comerciais para a nossa Direcção Comercial nos seguintes correios 
electrónicos sscom.luanda@mea.gov.in, com.luanda@mea.gov.in 

(Pratibha Parkar) 
Embaixadora  

Embaixada da Índia , Luanda 

Preâmbulo 



Introdução 

O turismo médico (também chamado de viagem 
médica, turismo de saúde ou cuidados de saúde 
globais) é uma prática em rápido crescimento de 
viajar através das fronteiras internacionais para 
procurar serviços de saúde. Um sector em 
prosperidade  a nível mundial, estima-se que o 
turismo médico tenha uma dimensão de 
mercado de 45 bilhões de dólares, com cerca de 
14 milhões de pessoas a viajarem para diferentes 
países para melhor tratamento médico, 

formando essencialmente o sector do turismo médico. 

Os pontos fortes da Índia 

A Índia nos últimos anos tem emergido como um importante centro do turismo médico 
e agora é considerada entre os 6 principais destinos de viagens de valor médico do 
mundo. 19,5% do total de turistas de África visitaram a Índia para fins médicos em 2020. 
Tem havido um interesse crescente nos angolanos que viajam para a Índia a fim de 
satisfazerem as suas necessidades médicas. A Índia proporciona turismo médico de alta 
qualidade aos cidadãos globais a custos acessíveis e inclui turismo de bem-estar,  
Ayurveda, Unani, Ioga, Siddha e Homeopatia (AYUSH) que posiciona a Índia como um 
famoso destino de saúde e bem-estar.  A Índia tem vantagem como destino de turismo 
médico devido aos seguintes factores: 

i) A maioria dos médicos e cirurgiões dos hospitais indianos têm formação e experiência 
de trabalho em instituições médicas proeminentes na Índia, EUA, Europa, e outras 
nações desenvolvidas. 

ii) A maioria dos médicos e enfermeiros são fluentes em inglês e altamente experientes 
em procedimentos opcionais e cirurgias complexas. 

iii) Equipamentos médicos e de diagnósticos de primeira linha de conglomerados 
internacionais estão disponíveis em muitos hospitais indianos. 

iv) Os enfermeiros indianos estão entre os melhores do mundo. Cerca de 1000 centros 
de formação de enfermeiros reconhecidos na Índia, na sua maioria ligados a hospitais 
universitários, formam anualmente cerca de 10.000 enfermeiros. 

v) Mesmo o viajante mais atento ao orçamento pode pagar serviços de alta qualidade e 
comodidades de luxo. 

vi) A Índia oferece tratamentos médicos avançados com tecnologias e infra-estruturas 

actualizadas. 



Cooperação Índia-Angola  

A assinatura de um Memo-
rando de Entendimento  
de cooperação no domínio 
da Saúde e da Medicina 
entre a Índia e Angola em 
Abril de 2022, marcou o 
ritmo para o reforço da 
cooperação bilateral. O 
Memorando de 

Entendimento prevê o intercâmbio no sector da saúde, para explorar e tirar vantagens 
das capacidades e oportunidades de uma forma focada e abrangente, desenvolver 
iniciativas e parcerias conjuntas, desenvolvimento tecnológico e capacitação. O 
Memorando de Entendimento abriu assim o caminho para intercâmbios e formação de 
médicos e outros profissionais de saúde, assistência no desenvolvimento de recursos 
humanos e criação de instalações de cuidados de saúde, regulamentação de produtos 
farmacêuticos, dispositivos médicos, cosméticos e intercâmbio de informação, aquisição 
de medicamentos e equipamento médico e outras áreas para o reforço da cooperação. 

 
Índia - o Destino de Turismo Médico para Angolanos  

 A Embaixada da Índia em Angola organizou um evento para reforçar a cooperação 
no sector da saúde entre a Índia e Angola e promover o turismo médico de Angola para a 
Índia. O primeiro evento do género intitulado "Índia - o Destino de Turismo Médico para 
Angolanos" realizou-se no dia 26 de Maio de 2022, em modo virtual.  O evento teve 
como objectivo promover iniciativas conjuntas, parcerias entre entidades do sector da 
saúde em Angola e na Índia, e sensibilizar a população angolana sobre as oportunidades 
de recorrer a instalações médicas de alta qualidade e avançadas disponíveis na Índia, 
quando necessário. 

 
Representantes de destacados hospitais indianos apresentaram as suas infra-estruturas, 
instalações e equipamentos que estão disponíveis para angolanos. Os hospitais indianos, 
nomeadamente : A Fortis Healthcare, o grupo de Hospitais KIMS, os hospitais Yashoda e 
o Hospital Venkateshwara, estão dispostos a estabelecer ligações com hospitais e clínicas 
angolanas. 

 

Os Hospitais angolanos como : Clinica Sagrada Esperança e Afrisaúde também 
destacaram as suas necessidades e procuraram parcerias com a fraternidade médica 
indiana. 



 Os hospitais indianos estão extremamente interessados em estabelecer parcerias 
com o Ministério da Saúde e os Hospitais/Clínicas em Angola e disponibilizaram se em 
fornecer: 
i) Troca de conhecimentos, 
ii) Um destino alternativo para o cumprimento dos requisitos médicos dos angolanos, 
iii) Prestação de cuidados pré e pós tratamento a doentes angolanos, incluindo tele-
consultas a médicos e doentes, 
iv) capacitação através de formação de médicos angolanos na Índia e 
v) Um pacote completo, incluindo o regime de chegada e partida, embarque, 
alojamento, tratamento médico e turismo. 
 
 Os hospitais indianos possuem infra-estruturas de classe mundial, tecnologias 
avançadas e especialidades que incluem transplante renal, transplante pulmonar, trata-
mento do cancro, tratamentos cardiovasculares e outros tratamentos avançados. 

 
 As brochuras das instalações fornecidas pelos seguintes hospitais estão a ser 
anexadas com o boletim informativo. 
 

1) Fortis Health Care                                                                                                                                                                                            

A Fortis Healthcare limited é o 2º 
maior prestador de serviços de 
saúde da Índia com presença em 
toda a Índia com 36 instalações de 
saúde (incluindo projetos em 
desenvolvimento), 
aproximadamente 4.000 camas 
operacionais, mais de 415 centros 
de diagnóstico e mais de 10.000 
profissionais de saúde formados. 

 

A Fortis tratou mais de 200.000 pacientes internacionais de mais de 175 países, com 20 
parcerias com governos internacionais e 18 hospitais credenciados pela NABH. 

 

O hospital tem reputadas instalações de Gastrociências, Cardiociências, Neurociências, 
Oncologia, Ortopedia, Transplante de medula óssea, Transplante de fígado, Transplante 
cardíaco, Transplante de rim. 



2) KIMS group of Hospitals 

 Actualmente, o Grupo Krishna 
Institute of Medical Sciences (KIMS) opera 
9 hospitais nos estados de Andhra Pradesh 
e Telangana, no sul da Índia. O KIMS 
Hospital é um dos principais hospitais 
multiespecializado de 1800 camas na 
cidade de Hyderabad, no sul da Índia, 
prestando serviços de saúde de 
Cardiologia, Neurologia, efectuando 4000 
substituições de articulações todos os anos 

e 10.000 cirurgias anualmente. Com uma capacidade total de mais de 3.600 camas, o 
KIMS Group é inequivocamente os principais grupos hospitalares em Hyderabad. Além 
disso, os Hospitais KIMS oferecem diferentes serviços de saúde em mais de 25 
especialidades e super especialidades, tornando-o o melhor hospital de super 
especialidades em Hyderabad. As várias especialidades e departamentos incluem 
neurociências, ciência robótica, ciências reprodutivas, ciências dentárias, ciências 
oncológicas, transplante de órgãos, transplante de coração e pulmão e cuidados 
materno-infantis. Sendo um dos hospitais de topo em Hyderabad em inovação, os 
Hospitais KIMS visam facilitar a saúde dos nossos pacientes utilizando a mais recente 
tecnologia e o avanço da ciência médica. 
 

3) Yashoda Hospitals 

Desde há três décadas, o Grupo de 
Hospitais Yashoda tem prestado cuidados 
de saúde de qualidade às pessoas nas suas 
diversas necessidades médicas. O Grupo de 
Hospitais Yashoda tem evoluído como um 
centro de excelência em medicina, 
fornecendo os mais elevados padrões de 
qualidade de tratamento médico a todos os 
sectores da sociedade. O seu trabalho é 
sempre guiado pelas necessidades dos 
pacientes e entregue através da 

combinação perfeita de tecnologia revolucionária, melhores conhecimentos médicos e 
procedimentos avançados. O hospital oferece diagnósticos sofisticados e cuidados 
terapêuticos em praticamente todas as especialidades e sub-especialidades da medicina 
e cirurgia com 3 hospitais independentes, 3 Institutos do Coração, 3 Institutos do Cancro, 
2.400 Camas, 62 Especialidades Médicas e 700 Médicos Especialistas. 



  Além de profissionais qualificados que se destacam em habilidades clínicas e 
cirúrgicas de procedimentos avançados que beneficiam os pacientes com o mínimo de 
dor e desconforto, menos tempo no hospital, período de recuperação mais rápido, 
retomada mais rápida das suas rotinas regulares da vida, menos cicatrizes e eliminação 
de muitas potenciais complicações da cirurgia convencional.  

 
 O hospital oferece suítes cirúrgicas com sistemas de integração total e 
equipamento médico de ponta, Centro de Trauma com salas de múltiplos traumas e um 
tomógrafo dedicado que permite aos médicos identificarem o que há de errado com os 
pacientes imediatamente após a sua chegada na Unidade de Cuidados Intensivos 
empregam uma abordagem de "linha de visão" que assegura um acesso de 360 graus a 
pacientes críticos, a Unidade de Observação Cirúrgica é uma área especializada onde os 
pacientes recebem cuidados adicionais pós-operatórios ou pós-procedimentos  e o 
Departamento de Serviços de Reabilitação oferece serviços de reabilitação em regime de 
internamento e ambulatório - fisioterapia e terapia ocupacional. 

 

4) Venkateshwara Hospital 

No Hospital Venkateshwar, tecnologia 
de ponta e médicos especialistas 
dedicados foram reunidos sob o mesmo 
tecto para prestar cuidados médicos 
éticos. Equipados com equipamentos e 
Tecnologia da Informação 
ultramodernos, os nossos Médicos 
trabalham em equipa para fornecer o 
melhor tratamento possível aos nossos 
pacientes. O hospital tem 14 Centros de 

Excelência, em 34 especialidades, 100 camas de UCI, 325 camas, 10 OTs modulares, 
bancos de sangue de 24 horas por dia. O Departamento de Serviços Internacionais do 
Hospital Venkateshwar é um serviço 24 horas por dia que oferece aos pacientes que 
procuram tratamento médico na Índia um único ponto de contacto para acederem a 
cuidados da mais alta qualidade. Compreendem que cada paciente internacional tem 
necessidades e expectativas diferentes, e uma equipa dedicada assegura uma orientação 
personalizada através de cada aspecto do tratamento. O seu pessoal dedicado pode 
ajudá-lo a ligá-lo a um dos nossos distintos médicos, fornecendo e assegurando 
estimativas de custos e coordenando marcações e admissões que vão ao encontro das 
suas datas de viagem. A equipa de intérpretes internos formados em várias línguas que o 
assistem ao longo da sua visita ao Hospital. 



  

 Os Serviços Internacionais dos Hospitais incluem agendamento de consultas, 
pacotes de tratamento com antecedência, assistência com visto, facilidade de embarque 
e desembarque no aeroporto, reservas de hotel (se necessário), serviços gratuitos de 
intérprete de línguas. Jornais Internacionais e acesso à Internet na Sala, The Recliner's 
Lounge para o seu conforto, Recolha de Ambulância do Aeroporto (se necessário), Para 
todas as suas necessidades médicas e não médicas, executivos dedicados irão assisti-lo 
durante toda a sua estadia connosco, Serviços de Concierge para Jantar e 
Entretenimento, e acompanhamento pós-tratamento, Pré-tratamento/segunda opinião, 
10 minutos de carro do Aeroporto Internacional, 5 minutos da estação de metro mais 
próxima, Vídeo Conferência com o Médico, e Visita Guiada. 

 

Conclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Há oportunidades por explorar e um vasto potencial que existe entre a Índia e 
Angola para intercâmbios no sector da saúde e farmacêutico.  Este é um ponto de 
partida para explorar e aproveitar as capacidades e oportunidades de uma forma focada 
e abrangente, para desenvolver iniciativas e parcerias conjuntas, visando o 
desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de capacidades e a troca de 
conhecimentos no sector médico e farmacêutico que seria vantajoso tanto para a Índia 
como para Angola. 

 
******* 



Organização da Conferência Virtual pela Embaixada intitulada "Índia - O destino de 

turismo médico para angolanos"  

No sentido de promover a Importância do Turismo  Médico na Índia, foi organizada pela 

Embaixada no dia 26 de Maio de 2022 uma Conferência Virtual intitulada 'Índia - O 

destino de turismo médico para angolanos' '. Durante o evento, a Sra. Pratibha Parkar, 

Embaixadora convidou os angolanos a aproveitarem as melhores instalações médicas de 

primeira linha disponíveis na Índia e divulgou um relatório sobre o sector da Saúde em 

Angola. A Embaixadora Parkar salientou que a Índia é agora conhecida como a farmácia 

do mundo e, durante a época de Covid-19, a Índia forneceu medicamentos e kits 

médicos a mais de 150 países, vacinas a mais de 95 países e esteve com o mundo como 

uma família.  Apontou que a Índia acredita firmemente na cooperação Sul-Sul. A Sra. 

Embaixadora apontou que o recurso humano talentoso é a força da Índia e a Índia utiliza 

esta força para os benefícios da humanidade.  

 
O turismo médico é uma indústria em crescimento na Índia e a Índia recebe meio milhão 
de turistas médicos todos os anos de diferentes partes do mundo. Ela sublinhou 4 
factores principais que estão a contribuir para este sector. 
 
 Primeiro, tratamento médico de baixo custo; segundo, disponibilidade das mais recentes 
tecnologias médicas; terceiro, cumprimento das normas internacionais de qualidade, 
quarto, médicos formados em países ocidentais, incluindo Estados Unidos e o Reino 
Unido. O pessoal formado em língua inglesa também ajuda a quebrar a barreira 
linguística. Muitos hospitais fornecem intérpretes de diferentes línguas aos pacientes 
visitantes. Salientando que a Índia e Angola partilham relações bilaterais amigáveis 
baseadas na confiança e respeito mútuos, a Embaixadora Parkar afirmou que há muito 
potencial para aumentar a cooperação em diferentes áreas e diversificar as nossas 
relações económicas e a Embaixada tem organizado regularmente eventos em diferentes 
sectores económicos, tais como agricultura, processamento de alimentos, pedras 
preciosas e joalharia, e tem tentado reunir indianos e angolanos que estão interessados 
em fazer negócios em Angola ou na Índia. 



1.  Fortis Health Care  



2.    KIMS group of Hospitals 



3.    Yashoda Hospitals 



4.    Venkateshwara Hospital 


