
Belo Horizonte, 22 maio de 2017. 

 

Relatório de viagem – Unaí – maio de 2017 

 

O Conselho de Beneficiários do IPSEMG esteve na cidade de Unaí para verificar de 

perto a situação do atendimento médico hospitalar na cidade. Atualmente temos 

um atendimento bastante reduzido. O hospital Santa Monica, por exemplo, tem 

oferecido atendimento básico com pronto socorro, internação, cirurgia de média 

complexidade, atendimento ambulatorial, consultas eletivas das especialidades 

básicas com clínico médico, cardiologia, ginecologia, pediatria.  

 

O hospital Santa Monica não tem pronto socorro 24h. O atendimento funciona 

apenas de dia, até as 18h. Em caso de emergência a noite não temos atendimento 

pelo IPSEMG em Unaí.  

 

Temos na cidade muitos servidores públicos revoltados com o descaso da 

administração do IPSEMG com Unaí, inclusive estão migrando para outros planos 

de saúde devido ao descaso com os usuários. Hoje Unaí conta com apenas quatro 

médicos credenciados ao IPSEMG, não existem médicos especialistas ou clínica de 

imagem. 

 

O IPSEMG tem perdido a credibilidade perante os prestadores de serviços médicos 

hospitalares na região de Unaí. Por exemplo, algumas clínicas, laboratórios e 

médicos já não fazem mais questão de se credenciar ao IPSEMG, pois alegam ser 

“perda de tempo”. Segundo eles preparam todos os papéis exigidos pelos editais, 

encaminham para Belo Horizonte e não recebem sequer resposta. Como a cidade 

não possui Agência para fazer o acompanhamento fica ainda mais difícil se 

credenciar.  

 

Apesar de ter um edital novo aberto os médicos sentem-se ludibriados e enrolados. 

Enquanto isso, o atendimento em Unaí segue precário, pois temos o reflexo do não 

atendimento em Uberlândia, cidade para onde eram encaminhados os casos de 

alta complexidade de Unaí. Esses atendimentos poderiam ser feitos em Patos de 

Minas, porém os hospitais de lá cobram por praticamente todos os serviços de alta 

complexidade prestados ao IPSEMG.  



Em Unaí a esfera da Atenção a Saúde Primária ainda não começou, porém quando 

começar já não haverá mais servidores credenciados.  

 

A agência do IPSEMG em Unaí fechada faz muita falta, pois as clínicas que 

poderiam se credenciar ao IPSEMG na cidade não se credenciam, pois falta uma 

referência na cidade. Ou então, pelo fato de existir referência na cidade (IPSEMG), 

é melhor cobrar particular dos servidores públicos ou então atender outros planos 

de saúde, fazendo assim os servidores migrarem para outros planos como no caso 

da educação, que tem o plano da UNIMED. O serviço odontológico praticamente 

não existe em Unaí.  

 

As cidades que buscam atendimento em Unaí são: Buritis, Arinos, Urucuia, 

Riachinho, Bonfinópolis, Cabeceira Grande, Dom Bosco, Formoso, Paracatu, João 

Pinheiro, Chapada Gaúcha, dentre outras. 
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