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O principal problema encontrado em Manhuaçu diz respeito a 

paralisação do atendimento: clínicas e laboratórios alegam que não recebem 

pagamento há cerca de quatro meses e por isso não vão mais atender os 

usuários da cidade. O hospital, embora também não tenha recebido o que lhe é 

devido, continua prestando serviços. O hospital da cidade agora já é referência 

e atende como alta complexidade. 

Existe um descaso por parte da direção do IPSEMG quem nem ao mesmo 

oferece uma satisfação ou explicação aos prestadores de serviço com uma data 

para pagamento. É constrangedor quando procuramos os credenciados do 

IPSEMG para saber sobre a situação e eles demonstram o quanto se sentem 

isolados, sem ter a quem recorrer para receber, uma vez que são quatro meses 

de atraso. É muito tempo de espera e acreditamos que isso traga problemas 

para a contabilidade desses estabelecimentos.  

O que nos preocupa é a perda destes prestadores de serviço devido a 

falta de credibilidade que ocorrerá ao plano de saúde do IPSEMG em virtude 

desses atrasos. Enquanto isso os servidores públicos pagam pelo plano de 

saúde religiosamente, uma vez que é descontado diretamente no seu contra-

cheque. Segundo o CBI apurou, infelizmente esses valores não são repassados 

pela SEF ao IPSEMG. Isso é roubo, é apropriação indébita, é calote e corrupção. 

É tudo de errado que podemos imaginar.  

Os usuários estão indignados com a situação em Manhuaçu. Como o 

hospital continua atendendo a situação ainda não chegou ao caos total como em 



outras cidades, mas acreditamos que isso não vá demorar. É triste ver o 

IPSEMG, que era um plano de saúde razoável ficar pior do que o SUS.  

 

As cidades que procuram atendimento em Manhuaçu são: Alto Jequitiba, 

Caparaó, Alto do Caparaó, Ipanema, Matipó, São Pedro do Avaí, Santa 

Margarida, Caputira, Procaru, Laginha, Reduto, Muturu, Taparuba, Ipanema, 

Simonesia, Santana do Manhuaçu. 

 

 

 

__________________________________________ 

Geraldo Antônio Henrique da Conceição 

Conselho de Beneficiários do IPSEMG 


