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Relatório de viagem – Patrocínio – junho de 2017. 
 
 

Em Patrocínio temos um atendimento do IPSEMG que podemos 
considerar bom, mas observamos um grande porém: todas as cirurgias 
programadas sempre tem um pagamento extra exigido pelos médicos dos 
hospitais que atendem o IPSEMG. Os médicos da Santa Casa de Patrocínio e o 
Hospital MedCenter.  

 
Conversando com alguns usuários na sede do Posto do IPSEMG na cidade 

é possível observar que é quase insustentável este procedimentos, entretanto já 
é tão comum que os usuários estão acostumados a conviver com este 
pagamento extra aos médicos. Qualquer procedimento cirúrgico que não seja 
de urgência/ emergência é cobrado do usuário. Um exemplo disso é o parto. 
Para realização de um parto com acompanhamento desde o pré-natal, os 
usuários precisam combinar um preço com o médico a ser pago por fora além 
daquele já pago pelo IPSEMG dentro do contrato normal de credenciamento. 
Porém, se o paciente precisa realizar um parto com urgência é atendido pelo 
obstetra de plantão e não precisa pagar por serviço extra.  

 
Observamos que tanto o Hospital MedCenter como a Santa Casa tem 

prestado serviços de alta complexidade, mesmo porque sem hospital 
credenciado em Uberlândia tem que resolver todos os problemas na própria 
cidade.  

 
A Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio atende Pronto Socorro 24 

horas, com atendimento de urgência e emergência, internações e vários exames 
à disposição dos pacientes, como raio-X, ultrassom, tomografia, exames 
cardiológicos, análises clínicas, hemodiálise, além de UTI, inclusive com leitos 
neonatal. É um hospital de alta complexidade e atende consultas eletivas, nas 
seguintes especialidades: oftalmologia, ortopedia, pediatria, ginecologia, sem 
dificuldade para agendar, apesar da demanda ser grande. 
 

O Hospital MedCenter também atende pronto socorro 24 horas, com 
urgência e emergência, internações, além de exames como: raio-X, mamografia, 
tomografia, ressonância magnética, exames da área cardiológica, análises 
clínicas. O hospital possui UTI e hemodinâmica e é referência no atendimento 
cardiológico. As consultas eletivas são nas seguintes áreas: cardiologia, clínico 
geral, dermatologia, ortopedia, pediatria e endocrinologia. 



 
 
Em Patrocínio não constatamos problemas com falta de cotas para 

realização de nenhum procedimento. Caso haja necessidade usa-se o extra teto 
dos hospitais credenciados e a administração (coordenação) do posto do 
IPSEMG encaminha e o que for necessário é realizado.  

 
Os credenciamentos de Patrocínio são suficientes para atender a 

demanda local. São 19 médicos: 01 cardiologista; 01 cirurgião geral; 01 clínico 
geral; 02 dermatologistas; 02 gastroentereologista; 01 ginecologista; 02 
oftalmologistas; 04 ortopedistas; 01 otorrinolaringologista; 01 pediatra; 03 
urologistas, além de uma fisioterapeuta e uma fonoaudióloga. A cidade conta 
ainda com uma clínica de fisioterapia (Centro Integrado de Saúde); 04 
laboratórios de análises clínicas; uma clínica de cardiologia; um centro médico 
e dois hospitais.  

 
No Instituto do coração os usuários podem realizar exames diversos, tais 

quais: marcapasso, cateterismo, angiografia e angioplastia. Enquanto isso, na 
clínica MedImagem podem ser realizados ultrassom, ecocardiograma com 
Doppler adulto e pediátrico, eletrocardiograma, mapa e holter.  

 
Em suma, a cidade possui uma boa infra estrutura médico hospitalar.  
 

 
 
 
 
 

 
_________________________________________ 

Geraldo Antônio Henrique da Conceição 
Conselho de Beneficiários do IPSEMG 

 


