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IPSEMG judicializa saúde em Uberlândia 

Fomos surpreendidos mais uma vez na última quarta-feira 
(07/06/2017) com uma publicação no Diário do Executivo (IOMG, páginas 7 
e 8, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais) onde 
o presidente do IPSEMG, Dr. Hugo Vocurca, autorizou o pagamento da 
despesa de urgência e emergência em Uberlândia no valor de R$ 853.973,59. 
Os procedimentos foram realizados, em sua maioria, nos meses de março e 
abril de 2017.  Ou seja, um valor altíssimo para poucos atendimentos. 

Importante salientar que o governo gastava mensalmente dois milhões 
de reais para atender toda a região. O dinheiro acima mencionado, quase um 
milhão de reais, refere-se ao atendimento de poucas pessoas, somente 
aquelas que ajuizaram ação para conseguir atendimento pelo IPSEMG. Isso é 
prova de uma gestão ineficiente. 

O SINDPÚBLICOS-MG e o CBI – Conselho de Beneficiários do IPSEMG 
estão há mais de um ano lutando e reunindo-se com a direção do IPSEMG, dos 
hospitais e com os usuários do IPSEMG em Uberlândia para tentar levar um 
atendimento digno àquela região. Estivemos na cidade pela última vez em 
novembro de 2016, pois tentamos resolver os problemas que os usuários 
enfrentam na localidade.  

Na época ficamos surpresos ao ouvir dos diretores e representantes 
dos hospitais Santa Martha e UMC que os usuários do IPSEMG só conseguiam 
atendimento via liminar de justiça. Esses pacientes são atendidos pela rede 
hospitalar de Uberlândia com os preços de três a quatro vezes maior do que 
os praticados por outros convênios de saúde. Os próprios hospitais acreditam 
que para o IPSEMG é cômodo atender somente os casos onde a justiça é 
envolvida, mesmo que isso signifique pagar até quatro vezes mais pelos 
procedimentos. 

Mais uma vez a nossa pergunta é: o que é feito com o dinheiro 
economizado em Uberlândia? Os usuários da cidade e região pagam 
mensalmente ao IPSEMG – além da parte patronal. Onde está esse dinheiro? 
Por que o IPSEMG não credencia o Madrecor, hospital de referência na 
cidade? Por que o IPSEMG não conversa com os Sindicatos e com o CBI 
respondendo às perguntas diretamente ao invés de esquivar de todas?  
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