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Estivemos em Varginha para verificar como anda o atendimento do 

IPSEMG aos usuários da cidade. O Hospital de Varginha e o Hospital Regional 

são os dois que continuam atendendo os usuários e credenciados ao IPSEMG. 

O Hospital Regional do Sul de Minas atende internações, cirurgias 

eletivas e de urgência. Como é um hospital geral, atende toda a demanda. Uma 

novidade nesse hospital são as consultas eletivas: hoje há um cardiologista que 

atendendo os usuários e soubemos que existe uma negociação com um médico 

obstetra para o plano do IPSEMG (até o momento essas negociações foram 

infrutíferas, uma vez que os profissionais acham a tabela do IPSEMG muito 

baixa).  

O outro hospital credenciado é o Hospital Varginha, que atende pronto 

socorro 24 horas (urgência e emergência), com internações, cirurgias de 

urgência e eletivas. É um Hospital geral de alta complexidade. Temos ainda a 

realização de consultas no ambulatório, nas seguintes especialidades: urologia, 

cardiologia, ortopedia, dermatologia, clínica geral, angiologia, endocrinologia, 

gastroenterologia. Com relação a exames são realizados raio-X, ultrassom, 

mamografia, tomografia, cintilografia, ressonância magnética, exames 

laboratoriais e fisioterapia. O hospital de Varginha atende consultas eletivas. 

O teto dos hospitais é insuficiente e muitas vezes utilizam o extra teto. 

Salientamos que isso é ruim para os usuários, pois quando o teto acaba os 

serviços são paralisados e o hospital passa a atender somente urgência e 

emergência.  

São 27 médicos credenciados em Varginha, nas seguintes especialidades: 

angiologia (1), cardiologia (6), cirurgião plástico (pequenas cirurgias) (1), 



cirurgião bariátrico (1), clínico (3), dermatologia (1), endocrinologia (1), 

gastroenterologia (1), geriatria (2), oftalmologia (1), oncologia (1), ortopedia 

(4), otorrinolaringologia (1), pediatria (1), urologia (2). Constatamos que 

precisa credenciar, com urgência, ginecologista/ obstetra. O CBI afirma essa 

necessidade porque existe um ginecologista credenciado na cidade, porém ele 

não presta atendimento às grávidas, uma opção do profissional.  

Existe grande dificuldade em credenciar médicos em Varginha, pois o 

valor da consulta é muito baixo e não atrai os profissionais. Temos onze clínicas 

credenciadas na cidade, sendo uma do coração, duas de fisioterapia, uma de 

tomografia, uma de ressonância magnética/angiotomografia, uma de 

cintilografia, uma de Raio-X/mamografia/densitometria, uma de 

ecocardiograma, uma de ultrassonografia e uma de oncologia. Além disso, 

temos três laboratórios de análises clínicas.  

As clínicas que realizam exames de imagem, por exemplo, logo no início 

do mês já não possuem mais teto para realiza-los.  A clínica da área 

oftalmológica também possui problemas, pois as cotas são insuficientes para 

atender a demanda. A clínica de cardiologia Cardiocenter MAPE possui o teto 

muito baixo e a clínica de urologia solicita aumento de cota em virtude da 

procura pelos serviços ser regional e a cota muito baixa para atender a 

demanda.  Ou seja, temos sérios problemas para a realização de exames de 

imagem e nas clínicas laboratoriais, onde os usuários só conseguem agendar os 

procedimentos nos primeiros dias de cada mês. Entretanto, caso seja urgência, 

os exames podem ser realizados nos laboratórios dos hospitais credenciados 

junto ao IPSEMG. Outro problema sério em Varginha é o atendimento do exame 

de ressonância magnética, onde o teto de apenas 9 mil reais não é suficiente. A 

clínica Mac-Sul Varginha Imagens Médicas, no início do mês já não possui mais 

teto. Antes o hospital terceirizava os serviços, porém acabou e agora restam 

apenas os 9 mil reais para atendimento regional, provando-se insuficiente.  



Salientamos que o Hospital Varginha está reclamando da tabela paga ao 

IPSEMG.  

Nas cidades de Coqueiral e Carmo da Cachoeira os tetos dos laboratórios 

são insuficientes para atender a demanda. Apenas 1500 reais é um valor 

irrisório e por isso recebemos muitas reclamações dos usuários.  
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