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Convênios com instituições de ensino beneficiam usuários do SUS 
 
Além dos serviços tradicionais, oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de Juiz de Fora, as equipes de profissionais que atuam nas 
Unidades de Atenção Primária à Saúde (Uaps) contam com o reforço relevante para as comunidades: uma série de convênios com 
instituições pública e privadas de ensino superior oferecem acompanhamento, orientações, visitas domiciliares e realizam pesquisas junto 
aos moradores dos bairros atendidos pelas Uaps. 
 
Os trabalhos são realizados, principalmente, por estudantes dos cursos de Medicina, Odontologia, Serviço Social, Enfermagem, 
Fisioterapia, Nutrição, Educação Física, Farmácia e Arquitetura. Estes últimos, concomitante aos cursos da área de saúde, auxiliam em 
questões relativas a adequações, reformas, melhor utilização de espaços específicos, incluindo ainda construções de prédios destinados a 
estas unidades.  
 
“O apoio da atuação destes estudantes, supervisionados por profissionais de suas respectivas áreas, representa uma rica experiência, 
tanto para os profissionais que atuam no setor de saúde quanto moradores e estudantes. ‘Salas de Espera’, esclarecimentos aos 
pacientes com hipertensão, diabetes e obesidade, assim como informações a cuidadores, estão entre algumas das tarefas realizadas 
pelos estudantes. Com os trabalhos, eles passam a compreender melhor a importância de um trabalho com enfoque multiprofissional”, 
relata a responsável pelo Setor de Convênios, da Secretaria de Saúde, Cláudia Biscotto.  
 
A realização de pesquisas, desenvolvimento de projetos de extensão e de assistência farmacêutica; programas específicos nas áreas de 
saúde do trabalhador, doenças renais crônicas e de residência médica são temas que estão contemplados na efetivação destes convênios. 
Vila Olavo Costa, Furtado de Menezes, Santa Efigênia, Nossa Senhora Aparecida, Santa Cecília e São Benedito são exemplo de algumas 
destas Uaps que oferecem projetos mais abrangentes, sob o ponto de vista interdisciplinar. Cláudia Biscotto afirma que tais programas 
têm como objetivo integrar diversos setores das faculdades conveniadas. 
 
*Informações com a Assessoria de Comunicação da Saúde, pelos telefones 3690-7123/7389 
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