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Relatório de viagem – Patos de Minas –setembro de 2016 

Estive em Patos de Minas e constatei que tivemos o credenciamento do 

Hospital Imaculada Conceição, onde são realizados partos e oferecido  UTI neonatal. 

Além deste temos outros quatro hospitais: Vera Cruz, Nossa Senhora de Fátima, São 

Lucas, Actual.  

As reclamações de Patos são antigas: os médicos cobram um valor extra para 

realização de cirurgias. Infelizmente, quem paga, não tem coragem de denunciá-los e 

por isso a prática continua. Os médicos alegam que os valores pagos pelo IPSEMG 

pelas intervenções cirúrgicas são muito baixos e não concordam com a tabela. Os 

valores da referida tabela, englobando até mesmo as consultas eletivas e demais 

procedimentos são reclamações constantes dos médicos.  

A direção do IPSEMG deve lembrar-se que Patos pertence a Região do 

Triângulo e fica próxima a Uberaba e Uberlândia, onde os preços são baseados 

naqueles praticados em SP. O número de médicos credenciados é baixo não atendendo 

a demanda, e os cinco hospitais credenciados realizam poucas consultas eletivas, 

gerando reclamações dos usuários. Entre os hospitais estão: 

No Hospital Nossa Senhora de Fátima temos as seguintes especialidades de 

consultas eletivas: ginecologia, angiologia, mastologia, oncologia, cardiologia, clínico 

geral, pneumologia, ortopedia. O que nos surpreende é o baixo número de consultas 

realizadas nesse hospital – apenas uma por mês. O Hospital Vera Cruz atende as 

seguintes especialidades: gastroentereologia, ortopedia, ginecologia, mastologia, 

cardiologia, angiologia. O número de consultas aqui também é muito baixo. No 

Hospital São Lucas temos as seguintes especialidades: oftalmologia, ginecologia, 

clínico geral, urologia, neurologia. O mesmo problema do baixo número de consultas 

existe nesse hospital. Temos o Hospital Atual que atende a especialidade urologia, 

incluindo consultas, exames e cirurgias. Esse credenciamento ajuda a atender a 

demanda da região.  

O IPSEMG precisa, com urgência, rever a tabela oferecida em Patos de Minas. 

Nem mesmo a tabela do IPSM da Polícia é bem aceita na cidade, porém acredito que 

caso ela seja oferecida haverá um aumento no número de consultas eletivas e os 

médicos fariam as cirurgias nos hospitais credenciados sem cobrar por fora dos 

pacientes operados. Basta que o IPSEMG ofereça ao Triângulo um tratamento 

diferenciado dentro da realidade que a região exige. Caso isso não seja feito esse 

problema crônico de Patos de Minas nunca será resolvido.  



As cotas são suficientes para os exames de imagem e laboratoriais, mas os 

exames de oftalmologia não podem ser feitos pois não temos profissionais habilitados 

para tal.  

Temos em Patos de Minas 56 médicos credenciados, sendo apenas um 

oftalmologista. É impossível realizar um tratamento nessa área em Patos de Minas 

devido a falta dos médicos. Com os valores pagos pelo IPSEMG é mais difícil conseguir 

consultas, até mesmo porque os próprios médicos as limitam pelo IPSEMG. 

Encontramos essa mesma dificuldade na pediatria.  

Mesmo tento consultas eletivas em quase todos os hospitais de Patos de Minas 

temos dificuldades em algumas áreas como por exemplo gastroentereologia, 

dermatologia, endrocnologista, que são procuras constantes na Regional. 

Otorrinolaringologista, por exemplo, não temos nenhum profissional credenciado. Na 

pediatria temos consultas sendo agendadas já para 2017. Uma questão que deve ser 

levada em consideração pela diretoria do IPSEMG é que os médicos: são de Ub erlândia 

ou trabalham nas duas cidades ou em cidades da Região de Paranaíba, o que faz com 

que todos estejam unidos. Além disso, quase todos os profissionais são formados em 

Uberlândia. Portanto não há como diferenciar o tratamento entre as cidades dentro de 

uma mesma região. O tratamento oferecido à Uberlândia deve ser extendido a Patos 

de Minas para que esse problema crônico de pagamento por fora para cirurgia e 

consulta eletiva. 
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