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Em Manhuaçu temos o atendimento hospitalar prestado pelo Hospital
Cesar Leite, que oferece aos usuários exames de análise clínica (laboratoriais),
mamografia, raio-x, tomografia, ressonância magnética, ultrassom (comum e
transvaginal), colonoscopia, endoscopia, cateterismo e eletro-cardiograma e. É
um hospital que pode ser considerado de alta complexidade devido a sua
estrutura para realização de procedimentos complexos como cirurgia cardíaca.
O hospital realiza ainda partos normais e cesariana.
Ele está sendo ampliado e com certeza as novas instalações oferecerão
aos usuários do IPSEMG mais tecnologia e conforto. O hospital funciona e
atende bem nossos usuários com um porém: todo mês o extra teto é utilizado. A
direção do IPSEMG em Belo Horizonte devia ficar atenta a isso, pois sabe que o
valor do teto é insuficiente para atender toda a demanda regional – e não
apenas de Manhuaçu.
Como a cidade é pólo regional precisa-se aumentar o teto. O CBI tem feito
este apelo e cobrado insistentemente da Direção do IPSEMG. Em todas as
nossas visitas à cidade nos deparamos com esse problema de teto e solicitamos
que seja resolvido, pois Manhuaçu é responsável pelo atendimento regional
com vários municípios que dependem do seu atendimento. (Alguns usuários
buscam atendimento de alta complexidade em Muriaé, os demais atendimentos
são feitos em Manhuaçu mesmo).

Temos na cidade uma clínica na área de oncologia, oftalmologia e de
exame de imagem, porém não foi autorizado pela direção do IPSEMG de Belo
Horizonte. Os editais abertos só servem para iludir os prestadores de serviços
da cidade, que encaminham toda a documentação necessária, porém não são
credenciados.
Na clínica Oftalmocordis o teto é insuficiente para atender a demanda.
Além disso, o pagamento está atrasado e a demanda é grande. As clínicas
Chiareli e Ferreira e Portella, também na área oftalmológica, possuem uma
grande demanda e o atendimento fica prejudicado devido a falta de teto
(insuficiente para atender a demanda).
As clínicas de fisioterapia que são credenciadas ao IPSEMG em Manhuaçu
possuem teto muito baixo. Os usuários reclamam que não conseguem realizar
um tratamento de fisioterapia em Manhuaçu sem dificuldades, pois o teto é
insuficiente para atender a demanda da região.
Os

médicos

credenciados

em

Manhuaçu:

01

Ortopedista;

01

neurologista; 02 cardiologista; 01 dermatologista; 03 oftalmologista; 01
angiologista; 01 geriatra; 03 ginecologistas; 01 mastologista; 01 pediatra; 01
otorrino; 02 clínico geral; 01 urologista.
Temos ainda 13 dentistas credenciados. Precisa-se credenciar com
urgência: endrocnologista, psiquiatra, pediatra e oftalmologista para atender a
demanda.
Manhuaçu conta atualmente com quatro laboratórios credenciados. Pelo
que observamos o teto é suficiente para atender a demanda.

Na

Agência

Regional

de

Manhuaçu

temos

quatro

servidores

administrativos e um coordenador. Esses funcionários são suficientes para
atender a demanda, mas é importante ressaltar que apenas o coordenador é
servidor de carreira, os demais são da MGS.
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.
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