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Relatório de viagem – Januária – setembro de 2016 

 

Estivemos novamente em Januária para verificarmos o atendimento médico 

hospitalar na cidade.  

Januária não possui hospital em condições de se credenciar ao IPSEMG, sendo 

que todos os procedimentos e atendimentos como urgência e emergência, cirurgias e 

internações são realizados em Montes Claros. Devemos ressaltar que é uma distância 

considerável e por isso o CBI solicita a administração do IPSEMG o credenciamento do 

hospital de Moltalvânia, o hospital Cristo Rei. Importante ressaltar que toda a 

documentação já está pronta, o contrato está assinado, o hospital tem interesse e está 

aguardando apenas a boa vontade do presidente do IPSEMG para oficializar o 

contrato.  

Temos também em Januária o pedido de encaminhamento para credenciar a 

clínica Santa Alice que atende fonoaudióloga, psicologia e fisioterapia, o que é 

extremamente necessário na cidade. A documentação também já foi enviada e a 

clínica aguarda apenas a decisão da direção do IPSEMG. 

O CBI insiste que a direção do IPSEMG precisa melhorar o atendimento em 

Januária, principalmente devido a distância que a cidade está de Montes Claros e Belo 

Horizonte.  

Pedimos urgência para credenciar a clínica de tomografia Danilo Batista Souza, 

pois não temos como realizar esse exame na cidade ou mesmo em suas adjacências., 

somente em Montes Claros. Mais uma vez reiteramos que MOC é uma cidade longe de 

Januária. A clínica já enviou a documentação para se credenciar ao IPSEMG e o CBI vai 

cobrar agilidade.  

Januária precisa ainda de pediatra e neurologista – existem os profissionais na 

cidade, mas não são credenciados ao IPSEMG e se recusam devido ao valor da tabela, 

que consideram baixo. Precisamos na cidade ainda: oftalmologista, cardiologista, 

gastroentereologista, ortopedista, entre outros.  



Em Januária possuímos 04 laboratórios de análises clínicas. São eles: 

laboratório Santo Antonio, Roma, Emojan, e Milênio, todos com cotas suficientes para 

atender a demanda de Januária e cidades vizinhas.   

Temos em Januária uma clínica de raio-x e tomografia com interesse em se 

credenciar ao IPSEMG, porém até o momento não saiu edital para que Januária possa 

ser contemplada com este credenciamento.  

Temos na cidade credenciados ao IPSEMG: cinco (05) clínicos geral – um (01) 

ortopedista, dois (02) pediatras, um (01) cardiologista e um (01) 

otorrinolaringologista. Eles atendem normalmente os usuários do IPSEMG. Porém, 

temos outros médicos especialistas, mas que infelizmente não possuem interesse em 

credenciar ao IPSEMG devido ao valor pago pelo instituto pelas consultas frente o 

valor que eles cobram. Quem perde nisso são os usuários do IPSEMG, por exemplo: 

Temos apenas um oftalmologista na cidade e que não tem interesse em se credenciar 

porque é muito procurado e consegue atender apenas consultas particulares com 

preço muito além daquele praticado pelo ISPEMG.  

Mesmo assim podemos verificar uma melhora considerável no atendimento em 

Januária que podemos creditar ao CBI que vem lutando incansavelmente para que isso 

aconteça.  

O atendimento odontológico em Januária também recebe várias reclamações 

pois apenas oito dentistas são credenciados e o teto é insuficiente para atender a 

demanda, uma vez que o valor é insuficiente para fazer o tratamento decente nos 

pacientes. Existem ainda seis pedidos de credenciamento de dentistas que não foram 

atendidos pelo IPSEMG e já faz muito tempo que o CBI vem cobrando.  
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