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Estivemos em Paracatu e verificamos que ainda não temos hospital 

credenciado na cidade. A Clínica da Faculdade Atenas está atendendo toda a 

parte clínica e exames dos usuários do IPSEMG enquanto a construção do 

Hospital está a todo vapor. Logo teremos um hospital credenciado para atender 

a demanda do IPSEMG em Paracatu.  

O atendimento ambulatorial continua do mesmo jeito, com consultas e 

exames (oftalmológico, pediatra, ginecológico, cardiologia, clínica médica, 

ortopedia) hoje os usuários da região de Paracatu que precisam de tratamento 

oftalmológico e gastro os encontram na clínica Atenas. Os exames de imagem 

tais como ultrassom, dopler, exames cardiológicos são feitos também na clínica 

Atenas.  

A clínica ProVida passou a ser credenciada ao IPSEMG oferecendo os 

serviços: Alergologista, cardiologista, clínica médica, cirurgia geral, 

gastroentereologia, neurologia, cirurgião psiquiátrico, pediatria, 

otorrinolaringologista, endrocnologista, exames de endoscopia (gastro), 

dermatologia, ortopedia, além de fisioterapia. Esta clínica foi credenciada 

recentemente, era uma solicitação antiga CBI e vai ajudar muito o atendimento 

em Paracatu.  

A  Leme Clínica continua atendendo normalmente nas áreas de 

ginecologia, cardiologia, clínica geral, exames cardiológicos, ultrassom, 

mamografia e densiometria óssea.  

A situação de Paracatu poderia estar melhor caso o teto da Clínica Atenas 

fosse suficiente para atender a demanda, o que infelizmente não é. Depois do 

dia 10 de cada mês já não há teto (que é muito baixo, apenas 15.000 reais por 

mês) para atender os usuários. O valor é tão baixo que chega a ser vergonhoso. 

É preciso urgente rever o valor desse teto.  

Além disso, em Paracatu, não temos o atendimento de tomografia e 

ressonância magnética. A clínica Tomoscenter faz tomografia, além de 

ultrassom e mamografia. A clínica Ressonância Magnética Paracatu realiza o 

exame, porém não é credenciada ao IPSEMG. Ambas possuem interesse em 

credenciar ao IPSEMG, porém a Direção precisa responder positivamente.  



Em Paracatu precisamos aumentar o teto da Clínica Atenas, Clínica Leme, 

Clínica FF (Fisioterapia com teto de apenas 3 mil reais) e credenciar as Clínicas 

Tomoscenter e Ressonância Magnética Paracatu para que tenhamos exames de 

tomografia e ressonância. 

Também serão solicitados no novo edital aberto recentemente as 

especialidades urologista, endrocnologista, pediatra, cardiologista. Todos com 

interesse em se credenciar ao IPSEMG. Caso seja atendido este pedido teremos 

um atendimento razoável em Paracatu.  

Importante ressaltar que  Paracatu, como cidade pólo e regional do 

IPSEMG, atende vários municípios que dependem de atendimento médico 

hospitalar na cidade. São eles: João Pinheiro, Unaí, Brasilândia de Minas; 

Guarda-Mor; Lagamar; Lagoa Grande; Vazante. 
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