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realidade de um curso de medicina numa cidade do interior
ainda pode surpreender algumas pessoas, mas são inegáveis os
benefícios trazidos para região, seja com melhoria em estrutura,
pessoal e até mesmo acesso a um atendimento diferenciado. Para que
isso seja possível a Universidade precisa estabelecer parcerias nas qua's
se utiliza do serviço prestado e como contrapartida, oferece materials e
pessoal qualificado.
A relação harmoniosa entre CIS-EVMJ/CEAE e a FAMMUC gerou
um novo fruto, o ambulatório de planejamento famillar.Coordenado

A

pelo professor Helbio de Oliveira
Miranda, o ambulatório tem como
função auxiliar as famílias a planejar
a chegada dos filhos, principalmente
prevenindo a gravidez não planejada.
Através da orientação sobre métodos
contraceptivos, inserção de DIU
(Dispositivo Intra Ulterino) e assistência
em situações especiais o objetivo 0
dar a familla o direito de ter quantos
filhos quiser, no momento que lhe
for mais conveniente, com toda a
assistência necessária para garantir
isso integralmente.
No contexto critico atual da saúde
publica brasileira com a pandemia
da COVID-19, observamos a
descontinuidade e limitação de vários
serviços de saúde, em contrapartida
o inicio das atividades do ambulatório
em meados de 2021 tem um grande
impacto positivo, contribui para a
garantia de direitos da população
feminina e reafirma o compromisso da
Universidade com a comunidade.

PARCERIA po IS-EVMJ COM 0
CTCM - COMTE TECNICO CIENTIFICO E
MULTIDISCIPLINAR/UFVJM

0 laboratório de Pesquisa e Diagnostico de Biologia Molecular, do campus Mucuri - UFVJM já iniciou suasatividades.
Em nota o comité agradece todas as instituições parceiras que possibilitaram a concretização desse sonho. Reforça
os compromissos em salvar as vidas da população dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, as quais todos do comitê,
servidores públicos, dedicam suas ações e igualmente suas vidas.
0 coordenador geral do CTCM, professor Leonel Pinheiro informa que o laboratório esta com toda infraestrutura
instalada e equipe capacitada para realização de exames entre eles RT-PCR de covid, febre amarela, dengue,
hanseniase entre outras doenças endêmicas e parasitárias da região.
O CTCM/UFVJM já tem insumos garantidos para os próximos meses e agradece pela parceria do Consórcio
Intermunicipal de Saúde entre os Vales do mucuri e Jequitinhonha ( CIS-EVMJ), presidido pelo Presidente Nego
Sampaio - prefeito de Poté.
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SERVIÇOS ADMINISTRADOS
PROGRAMA

1ST-AIDS

CEAE

Sistema Estadual de Transporte em Sande

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
Angelândia
Ataléla
Campanário
Carai
Carlos Chagas
Catuji
CrisOlita
Franciscópolis
Frei Gaspar
Fronteira Dos Vales

Itaipé
ltambacuri
Ladainha
Machacalls
Malacacheta
Monte Formoso
Nanuque
Nova Módica
Novo Cruzeiro
Novo Oriente De Minas

Ouro Verde De Minas
Padre Paraíso
Pavão
Pescador
Pote
Sao Jose Do Divino
Serra Dos Aimorés
Setubinha
Tegfilo Otoni
Umburatiba

26 ANOS CONTRIBUINDO PARA 0 DESENVOLVIMENTO DOS VALES
MUCURI E JEQUITINHONHA DE MINAS GERAIS

