Belo Horizonte, 05 de fevereiro 2018.
Relatório de viagem – Uberaba – fevereiro de 2018
Verificamos que em Uberaba, apesar dos hospitais estarem há 3 meses
sem receber e sem previsão de data de recebimento ainda atendem nossos
usuários normalmente, porém seguem cobrando diariamente da Direção do
IPSEMG o que lhes é devido.
Temos na cidade três hospitais credenciados: Mario Palmerio da
UNIUBE; Helio Angotti e São José. Apenas o Mario Palmerio tem extrapolado o
teto devido a procura, pois por se tratar de um hospital de alta complexidade
tem atendido toda a região do Triângulo Mineiro. Ele funciona 24h com
internações, cirurgias eletivas, exames de imagem, raio-x, ultrassom,
tomografia, exames clínicos laboratoriais. Podemos dizer que eles está indo
muito bem e que seus serviços são idênticos ao saudoso hospital Madrecor de
Uberlândia.
Em relação às clínicas e laboratórios, seguem atendendo normalmente
aos usuários, mas também pressionando a direção do IPSEMG para receber os
quatro meses de atraso. Eles ameaçam paralisar o atendimento. A situação é de
muita preocupação, tanto por parte dos prestadores de serviços tanto por parte
dos nossos usuários, que ficam prejudicados.
A notícia positiva em Uberaba é o credenciamento de duas clínicas que
começaram a prestar atendimento no dia 01/01/2018: Clínica Cardiológica
Atrium Cor Cardiologia Center. São quatro médicos cardiologistas e exames na
área cardiológica. A outra clínica é a MedImagem (raio-x, ultrassom de todos os
tipos, tomografia, densiometria óssea. Os tetos das clínicas são baixos, apenas
10 mil reais para cada clínica em uma cidade grande como Uberaba o valor é
muito baixo para atender a demanda regional. Ressaltamos que a procura por
atendimento em Uberaba é tão grande como a procura em Uberlândia. Esses
são os principais pólos do Triângulo Mineiro, que possuem um grande número
de servidores públicos a serem atendidos. Lutaremos para aumentar o teto.
Foi credenciado ainda o laboratório São Lucas. Há pouco tempo foi
paralisado o atendimento no laboratório Jorge Furtado. Perdemos também no
final de 2016 o atendimento do laboratório Sabim, que hoje tem pretensão de
retomar o atendimento junto ao IPSEMG. Toda documentação já foi
encaminhada para o IPSEMG, estaremos aguardando autorização de
atendimento e valor da cota que será disponibilizada.

Na cidade de Iturama temos um hospital, São José de Iturama. Iremos
lutar pelo seu credenciamento, pois é de muita importância para os usuários da
região. Iturama pertence a regional de Uberaba, embora esteja a 350km de
Uberaba e mais de 700km da capital. Precisamos incluir com urgência Iturama
no edital para credenciamento. Iremos cobrar isso da Administração do
IPSEMG.
Temos na cidade 34 médicos especialistas, seis clínicas de exame de
imagem, três clínicas de exame cardiológico e de angiologia, duas clínica de
fisioterapia. são quatro de exames de imagem, uma oftalmológica, uma de
exames cardiológicos e angiológicos, uma de fisioterapia e três laboratórios de
patologia clínica.
Na área odontológica temos dois periodontistas, cinco odontologistas
gerais e três endodontistas.
As cidades que buscam atendimento em Uberaba são: Frutal, Iturama,
Conceição das Alagoas, Campina Verde, Água Comprida, Sacramento, Planura,
Aramina, Santa Juliana, Perdizes, Comendador Gomes, Fronteira, Itapagipe,
Carneirinho, Limeira do Oeste, São Francisco de Sales, União de Minas, Campo
Florido, Conquista, Delta, Pirajuba, Veríssimo, Pratinha, Pedrinópolis, Ibiá,
Campos Altos.
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