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O Hospital Santa Lucia, de alta complexidade, atende os usuários do IPSEMG 

com casos mais complexos, tais como cirurgia cardiológica, neurológica, 

oftalmológica, UTI, ortopedia, gástrica, entre outros. Esse hospital tem 

utilizado constantemente o extra teto. Um dos principais motivos para o uso 

desse extra teto é o atendimento oftalmológico, pois esse é o único hospital 

que realiza cirurgias nessa área. Inclusive constatamos que já temos 

cirurgias agendadas para novembro de 2017. Além do atendimento 

oftalmológico, a procura regional pelo atendimento em Poços de Caldas que 

possui uma excelente infra estrutura médico hospitalar de alta 

complexidade é muito grande. Os dois hospitais credenciados oferecem um 

vasto atendimento, o que faz com que a procura seja muito grande.  

A Santa Casa também oferece atendimento de alta complexidade, porém não 

oferece consultas eletivas. Seu teto é de 200 mil reais, mas consome apenas 

de 70 a 80 mil reais no máximo. Ou seja, não atinge o teto estabelecido. O 

CBI solicitou a direção do IPSEMG para que o valor não utilizado pela Santa 

Casa de Misericórdia seja repassado ao Hospital Santa Lúcia, onde existe 

ambulatório, consultas eletivas, além de atendimento geral para toda a 

região de Poços de Caldas. É fundamental o aumento de teto para o Hospital 

Santa Lúcia, ele é para a região Sul do Estado o que o Madrecor significa para 

a região do Triângulo Mineiro. 

Nesses dois hospitais concentra-se grande número de atendimento, pois são 

hospitais que realizam cirurgias de alta complexidade nas áreas 

cardiológica, neurológica, ortopédica e de oncologia.    

As clínicas credenciadas em Poços de Caldas estão atendendo normalmente 

aos usuários, porém estão no limite. A procura ocorre também pela 

facilidade que os usuários encontram no atendimento do IPSEMG, pois o 

número de médicos credenciados é bom.  

Ainda assim, ressaltamos que é necessário credenciar algumas 

especialidades: urologista, psiquiatra, endrocnologista, fonoaudiologista, 

geriatra.  



 

Em Andradas temos a Santa Casa de Misericórdia de Andradas que estava 

com o contrato vencido, pois houve atraso na documentação encaminhada 

pela Santa Casa de Andradas. Segundo constatamos foi renovado em 

21/07/2017. Observamos que o teto oferecido para a Santa Casa de 

Andradas no valor de 12 mil reais é muito baixo. Acreditamos que será 

sempre necessário utilizar o extra teto.  

O volume de serviços em Poços de Caldas na unidade é muito grande. Três 

servidores se aposentaram, restando apenas um coordenador, um servidor 

administrativo e um servidor administrativo da MGS cedido pela UAI. 

Podemos observar que o IPSEMG precisa fazer reposição de servidores na 

unidade, pois precisamos manter o bom atendimento prestado na região.  

 

As cidades que buscam atendimento em Poços de Caldas: Varginha, Alfenas, 

Pouso Alegre, Passos, São Sebastião do Paraiso, Andradas, Itajubá, Botelhos.  
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