
Belo Horizonte, 03 de outubro de 2016. 
 
 

Relatório de viagem – Monte Carmelo – outubro de 2016. 
 
 

Estivemos em Monte Carmelo para verificarmos como está o 
atendimento na cidade e o Hospital Santa Terezinha não está atendendo os 
usuários. O motivo é que o alvará sanitário que o Hospital necessita para anexar 
ao contrato não foi encaminhado e isso tornou impossível a renovação. Soma-se 
a isso um outro problema: o Hospital Santa Terezinha está bloqueado no 
CADIN, impossibilitando a renovação do credenciamento.  

 
Desde o dia 31/08/2016 o atendimento está paralisado em Monte 

Carmelo, ficando apenas o Hospital e Maternidade Virgilio Rosa atendendo os 
usuários do IPSEMG. Os dois hospitais são de média complexidade, sendo os 
casos de complexos encaminhados para outro centro, como Uberlândia. Porém, 
Uberlândia hoje não tem hospital credenciado. Devido a isso alguns casos estão 
sendo encaminhados para Araguari – ou as vezes Patrocínio ou até mesmo 
Uberaba. 

 
Precisamos, com urgência, do Hospital Santa Terezinha funcionando em 

Monte Carmelo, pois assim teríamos dois hospitais com atendimento de média 
complexidade, com pronto socorro 24 horas, além de internações e cirurgias 
eletivas de pequeno e médio porte. São realizados também exames de 
ultrassom, raio-X, endoscopia, colonoscopia. O corpo clínico dos hospitais 
atende consultas eletivas nas seguintes especialidades: ortopedia e 
traumatologia, pediatria, clínica geral, ginecologia obstetrícia. Há ainda as 
consultas feitas durante os plantões, na urgência e emergência, durante 24 
horas. As consultas eletivas são agendadas de forma antecipada por telefone e 
as de urgência, de acordo com a necessidade do paciente. 
 

Em Monte Carmelo temos somente sete médicos credenciados. São eles: 
ginecologista/ obstetra; oftalmologista; clínico geral; 01 clínico geral e 01 
laboratório em Coromandel. Ao questionarmos o por quê de tão baixo número 
de credenciados, fomos informados que muitos médicos especialistas vêm de 
outras cidades para dar consultas em Monte Carmelo (de Uberlândia, 
Patrocínio, etc), portanto, não são profissionais com residência fixa na cidade. 
Algumas vezes, são credenciados do IPSEMG em suas cidades de origem. 
 

Em Monte Carmelo temos sete dentistas atendendo pelo IPSEMG. Esse é 
um número razoável, porém o valor determinado para atendimento é irrisório. 



Com relação a clínicas e laboratórios, temos três clínicas credenciadas em 
Monte Carmelo - Clínica de imagem de Monte Carmelo; Clínica cardiológica 
Ideraldo de Aguiar Melo e Clinica e Laboratório Santa Clara Ltda que estão com 
contrato em processo de renovação (porém o contrato  finda em outubro de 
2017) 
 

As seguintes cidades buscam atendimento em Monte Carmelo: Romaria, 
Grupiara, Douradoquara, Estrela do Sul, dentre outras. A grande preocupação 
do CBI é com a unidade de Monte Carmelo: como vivemos governados por um 
modelo de Estado Mínimo, não tenhamos dúvida que o projeto da Direção do 
IPSEMG seja fechar o IPSEMG dessa cidade. Vamos lutar para que isso não 
aconteça. 
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