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Relatório de viagem – Governador Valadares – julho de 2017 
 

Estivemos em Governador Valadares para verificar o atendimento aos 
usuários da cidade. São credenciados os hospitais: Bom Samaritano, Hospital de 
Olhos Governador Valadares e Hospital Nossa Senhora das Graças. Continua 
pendente o credenciamento do Hospital São Vicente para a realização dos 
partos. 

 
Em Governador Valadares temos um problema sério na área 

oftalmológica. Mesmo com dois hospitais de referência nessa área (Hospital de 
Olhos e a Clínica Oculares) além do Hospital Samaritano e a Clínica Márcio 
Teixeira. O serviço oftalmológico é oferecido pelo IPSEMG na cidade através do 
Hospital dos Olhos e a Clínica Oculares. Entretanto, mesmo com a oferta, a 
demanda é tão grande, que os usuários esperam meses para a realização dos 
procedimentos – sejam eles simples consultas ou complexas cirurgias.  

 
Ainda assim o atendimento é insuficiente, pois o IPSEMG de Governador 

Valadares atende não apenas os usuários da cidade como de toda a região do 
Mucuri: Teófilo Otoni, Nanuque, Carlos Chagas, Itambacuri e todas as demais 
cidades que pertencem a Teofilo Otoni. A região do Vale do Jequitinhonha 
Araçuai, Almenara, Jequitinhonha, Rubim, Pedra Azul, Itaobim, Novo Cruzeiro, 
entre outras. Governador Valadares também é a cidade responsável pelo 
atendimento na área oftalmológica da região de Ipatinga, Coronel Fabriciano, 
Timoteo e as cidades do entorno do Vale do Aço. Como conseqüência as cotas 
para oftalmologia de Governador Valadares ficam insuficientes para atender a 
demanda.  

No hospital de olhos, por exemplo, só temos atualmente urgência e 
emergência. Estão tentando colocar a agenda em dia, porém disponibilizam 
consulta a partir do primeiro dia de cada mês e uma cirurgia de três mil reais, 
por exemplo, prejudica a realização das 50 consultas porque a cota do hospital 
é muito baixa (100 mil reais) para atender três regiões.  

 
O valor da cota da Clínica Oculares também não é suficiente para atender 

a demanda. A procura é muito grande e a cota da clínica é de apenas 50 mil 
reais para atender os usuários das três regiões do Estado que são carentes na 
área de atendimento oftalmológico.  

 
Em Governador Valadares temos também um grave problema com 

atendimento fonoaudiológico. A procura é muito grande e temos apenas um 
profissional credenciado na cidade com teto de apenas três mil reais. Esse é um 



especialista procurado geralmente pela área da educação, mas outros 
profissionais também têm interesse em seus serviços. É possível resolver o 
problema aumentando o teto ou credenciando mais um profissional.   

 
Temos três hospitais credenciados em Governador Valadares: Hospital 

de Olhos, Hospital Samaritano e Hospital Nossa Senhora das Graças. Temos 
ainda credenciados nas cidades vizinhas pertencentes a regional: Resplendor, 
Mantena, Itabirinho de Mantena, Santa Maria de Suaçui. Todas estas cidades 
possuem hospitais credenciados prontos para atender primeiros socorros 
(atendimento básico). 

 
O Hospital Samaritano, em GV, atende as seguintes especialidades: 

cardiologista, angiologista, ortopedista, neurologia, pediatra, clínica médica, 
oncologista, entre outros. 

 
O Hospital de Olhos também é credenciado e nele é feito todo o 

atendimento da área oftalmológica. São realizados exames, cirurgias de baixa, 
média e alta complexidade, e é uma referência importante para os usuários do 
IPSEMG nessa área tão essencial.  

 
São 32 médicos credenciados na cidade: 11 clínicos; 02 cardiologistas; 04 

dermatologistas; 03 ginecologistas; 02 pediatras; 02 urologistas; 03 
endrocnologistas; 01 angiologista; 01 gastroentereologista; 02 ortopedistas e 
01 otorrinolaringologista. Temos algumas especialidades (pediatra; 
mastologista; anestesista; geriatra; ginecologista; oftalmologista; 
reumatologista; neurologista) que precisam ser credenciadas com urgência 
pelo IPSEMG, porém o valor das consultas não são atrativas para os médicos. A 
direção do IPSEMG precisa rever esse valor.   

 
Em Governador Valadares temos uma demanda muito grande, pois a 

cidade é responsável pelo atendimento de toda a região do Vale do Rio Doce e 
do Vale do Mucuri, uma vez que Teófilo Otoni ainda é muito carente e na região 
do Vale do Aço o atendimento é muito precário. Temos ainda a demanda de 
Caratinga; depois que a Agência do IPSEMG foi fechada o atendimento está um 
caos, com muitas reclamações por falta de credenciamento e com isso todos os 
usuários buscam atendimento em GV.  
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