Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2017.
Relatório de viagem – Uberaba – janeiro de 2017
Estivemos em Uberaba para fiscalizar o atendimento do IPSEMG e temos uma
boa notícia para os usuários do IPSEMG: O Hospital Mario Palmerio da UNIUBE –
Universidade de Uberaba – assinou o contrato com o Instituto. O treinamento dos
servidores funcionários do hospital termina nesta semana – em breve todos estarão
aptos a cuidar dos usuários do IPSEMG. A princípio o hospital começaria a atender no
dia 05/01/2017, porém começará a atender apenas no dia 17/01/2017, próxima
terça-feira.
Porém, infelizmente, não será possível o atendimento de consultas eletivas,
pois os médicos não têm interesse em atender. Não sabemos se é pelo valor pago pelo
convênio ou se é porque não tem espaço no Hospital. Não sabemos, ainda, se é porque
não houve consenso na negociação entre Hospital e IPSEMG.
O CBI compromete-se a insistir na realização de consultas eletivas, pois
entendemos que é de fundamental importância para os nossos usuários.
O Hospital vai disponibilizar exames, clínicas e de imagem. Não oferece
hemodinâmica e não tem ressonância magnética. O hospital realiza inclusive cirurgias
de alta complexidade (cardíacas, ortopédicas, abdominais, etc), além de pronto
socorro 24h com internações.
O pronto socorro do Hospital Mario Palmerio funciona 24h com internações,
cirurgias eletivas, exames de imagem, raio-x, ultrassom, tomografia, exames clínicos
laboratoriais. Ainda não realiza ressonância magnética.
É importante ressaltar que mais um hospital na cidade vai melhorar o
atendimento não apenas na cidade como na região do Triângulo Mineiro.
A área de pediatria é bastante completa então teremos um atendimento em
Uberaba de pediatria de boa qualidade. A área de ortopedia do hospital também é bem
completo e este serviço está também a nossa disposição.
Além disso, os outros serviços continuam sendo oferecidos na cidade. O
Hospital São José (hospital de grande porte, que presta atendimento de pronto
socorro e cirurgias complexas) atende o IPSEMG pronto socorro – que atende 24h e
que tanta falta fazia aos usuários de Uberaba – com consultas eletivas, pois o hospital
oferece especialidades no ambulatório que o IPSEMG não conseguiu credenciar na
cidade e região.
Em Uberaba enfrentamos dificuldade na clínica CIMI – o teto dessa clínica é
irrisório porque é uma clínica hemodinâmica – todos os procedimentos do coração

como angioplastia e cateterismo. Além disso, as consultas eletivas do Hospital Mario
Palmerio está sendo negociado pela direção do IPSEMG, porém tem que aguardar o
novo edital.
Outra dificuldade detectada em Uberaba é aumentar o número de médicos
credenciados, pois o valor de R$50,00 (cinquenta reais) é pouco atrativo em vista ao
poder aquisitivo da cidade que está entre os melhores do país. Uberaba está localizada
em uma região muito rica, quase divisa com o Estado de São Paulo, motivo pelo qual
os preços praticados na cidade são baseados no perfil paulista.
O mesmo ocorre em cidades vizinhas de Uberaba onde é muito difícil
credenciar prestadores de serviços médicos e hospitalares para o IPSEMG. Um
exemplo é a cidade de Frutal onde já foram realizadas inúmeras visitas do conselheiro
do CBI e poucos foram os resultados.
Já o Hospital Helio Angotti, mesmo sendo um hospital destinado ao tratamento
de câncer, está fazendo o possível para dar atendimento aos nossos usuários que lá o
procuram, mas não há pronto socorro.
Uberaba possui credenciados ao IPSEMG atualmente: um clínico geral (que
também atende como gastroentereologista), um médico alergista, um cardiologista,
quatro clínicos gerais, dois dermatologistas, um endocrinologista, um fonoaudiólogo,
três ginecologistas obstetras, dois mastologistas, um hematologista, cinco
oftalmologistas, três ortopedistas, dois otorrinos e um urologista.
Em relação às clínicas são quatro de exames de imagem, uma oftalmológica,
uma de exames cardiológicos e angiológicos, uma de fisioterapia e três laboratórios de
patologia clínica. Além disso, são três periodontistas, seis odontologistas gerais e dois
endodontistas.
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