
Belo Horizonte, 06 de julho de 2017. 

 

Relatório de viagem – Passos – Julho de 2017 

 

Visitamos a cidade de Passos para verificar como anda o atendimento na 

região. Foi gratificante sermos recebidos pelo Fabricio, novo coordenador da Regional 

de Passos. Ele é servidor de carreira do IPSEMG e possui nível superior em 

Enfermagem. 

 

 O hospital credenciado é o São José, que oferece consulta eletiva, atendimento 

de urgência e emergência 24 horas – pronto socorro. Temos ainda internações, 

cirurgias eletivas, partos, consultas de urgência realizadas pelos plantonistas – caso 

necessite de médico especialista o próprio hospital encaminha para a especialidade. O 

processo funciona de forma normal. Nesse hospital realizam-se exames como: 

ultrassom, raio-x, clínicos patológicos, tomografia computadorizada, ressonância 

magnética, Eco, CDI e marca-passo. O hospital realiza ainda cirurgias ortopédicas, 

oncológicas, ginecológicas, pediátricas, neurológicas, gástricas entre outras. O teto é 

suficiente para atender a demanda.  

 

A coordenação de Passos está tentando o credenciamento da Santa Casa de 

Misericórdia de Passos.  

 

Temos atualmente 29 médicos credenciados ao IPSEMG nas seguintes 

especialidades: 02 angiologistas; 03 gastroentereologistas; 01 cardiologista; 05 

ginecologistas; 01 clínico geral; 01 oncologista; 01 dermatologista; 03 ortopedistas; 01 

infectologista; 01 otorrinolaringologista; 01 neurologista; 01 pediatra; 05 

oftalmologistas; 01 urologista; 02 pneumologistas.   

 

Temos sete laboratórios de análises clínicas; três clínicas de fisioterapia; duas 

clínicas de ultra-sons, RX simples e contrastados, mamografia, duplex-scan, 

densiometria óssea, tomografia e uma clínica de videoendoscopia; e 13 dentistas. A 

Climmagem realiza todos os exames de imagem, entre eles tomografia, ressonância 

magnética, raio-x e mamografia, ultrassom, exames cardiológicos. As clínicas que 

realizam exames laboratoriais também estão atendendo normalmente, todas com 

cotas suficientes para atender a demanda. (Exceto em casos que a demanda seja 

excessiva e sobrecarregue o atendimento). 

 

No final de 2015 a unidade de Passos recebeu uma reforma e a unidade ficou 

excelente. Atualmente temos quatro dentistas atendendo no ambulatório. Não temos 

mais médicos atendendo e nem médicos concursados aguardando, mas temos espaço 



físico (consultório) para atendimento. Esse ambulatório da agência carece de médicos 

de diversas especialidades, entre elas: cardiologista, ginecologista, pediatria, 

oftalmologia, ortopedista, entre outros. Além dos médicos do quadro do IPSEMG, 

torna-se necessário a realização de concurso público para prover novas vagas e 

oferecer aos usuários um atendimento de alto nível. Por isso fazemos a defesa de 

concurso público para médicos no IPSEMG para atendimento onde as Regionais e 

Agências possuem ambulatório próprio como no caso de Passos. 

 

Passos responde por uma região com muitos municípios pequenos que 

dependem do bom atendimento prestado ali. São cidades como: Alpinópolis, Guapé, 

Guaxupé, Piumhi, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Santo Antônio do Monte, Itaú de 

Minas, São Sebastião do Paraíso, Cássia, sendo ao todo 32 municípios na região.  

 

Temos hospitais credenciados em: Piumhi, Itaú de Minas, Cássia e São 

Sebastião do Paraíso. Todos estes hospitais ajudam no atendimento básico, porém as 

demandas mais complexas são enviadas para Passos. Na Santa Casa de Paraíso temos 

atendimento de hemodinâmica, sendo referência em toda a região. Para atendimento 

cardiológico o tratamento é realizado na Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. 

Haverá ainda o credenciamento da Santa Casa em Capitólio. 
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