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Na Agência Regional do IPSEMG de Manhuaçu nossos usuários são 

atendidos pelo hospital César Leite (média complexidade) que atende urgência 

e emergência, pronto socorro 24 horas, cirurgias de urgência e eletivas de 

média complexidade, internações e consultas de emergência.  

O Hospital César Leite oferece aos usuários exames de análise clínica 

(laboratoriais), mamografia, raio-x, tomografia, ressonância magnética, 

ultrassom, colonoscopia, endoscopia, cateterismo e eletro-cardiograma e 

ultrassom transvaginal. É um hospital que pode ser considerado de alta 

complexidade devido a sua estrutura para realização de procedimentos 

complexos como cirurgia cardíaca.  

O hospital funciona e atende bem nossos usuários com um porém: todo 

mês o extra teto é utilizado. A direção do IPSEMG em Belo Horizonte devia ficar 

atenta a isso, pois sabe que o valor do teto é insuficiente para atender toda a 

demanda regional – e não apenas de Manhuaçu.  

Constatamos na cidade necessidades urgentes como aumentar as cotas 

dos médicos de cardiologia e otorrinolaringologista. Devido ao número de 

exames que são realizados as cotas acabam no dia 10 de cada mês e os usuários 

não conseguem realizar consultas ou exames.  O CBI já solicitou esse aumento 

várias vezes, mas até o momento não foi atendido.  

As clínicas de imagem estão com o funcionamento normal, com as cotas 

suficientes para atender a demanda. Os laboratórios, por outro lado, possuem 

cotas insuficientes: os exames são agendados para o mês seguinte, fazendo com 

que o usuário tenha que esperar para realiza-los.  



Além disso, em Manhuaçu temos problemas para realização de 

fisioterapia, pois a cota é muito baixa e não atende a demanda. O CBI fez várias 

solicitações à administração do IPSEMG em Belo Horizonte, mas infelizmente 

não foram atendidas.  

A Agencia de Manhuaçu solicitou novos credenciamentos com o intuito 

de atender a demanda, pois a procura em Manhuaçu é grande. São vários 

municípios que são pertencentes ao pólo de infra estrutura medico hospitalar 

de Manhuaçu.  

Apesar das dificuldades, a cidade ainda oferece aos usuários do IPSEMG 

um atendimento razoável.  
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