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Em novembro 2020 foi assinado um Termo de Cooperação entre a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) e a USP para apoio as atividades de assistência, ensino
e pesquisa no Centro de Saúde Escola do Butantã - CSEB (Faculdade de Medicina
da USP), com contratação de profissionais para ampliar a assistência a
moradores na área de cobertura (mapa em anexo). Os profissionais foram
selecionados em janeiro e fevereiro e estão em treinamento e já assumindo
funções.
Áreas da Vila Nova Alba e da 1010, no Rio Pequeno, e do Morro do QueroseneVila Indiana vão contar, cada uma, com uma equipe de Estratégia Saúde da
Família (ESF), com um enfermeiro/a, um médico/a, duas técnicas de
enfermagem e seis agentes comunitários de saúde, que vão fazer a assistência
básica à saúde aos moradores.
Os agentes comunitários de saúde vão ser selecionados entre moradores da área
(demarcada com a SMS) há mais de dois anos e com vontade de trabalhar com
promoção de saúde e prevenção de doenças.
A equipe com os agentes vai começar se apresentando nas casas e conhecendo
as pessoas para planejarmos o trabalho e, depois, vai cadastrar quem quiser ser
atendido pela equipe da Estratégia Saúde da Família do CSEB. Devemos fazer
planos também para melhoria da qualidade de vida nos bairros.
Como parte dos recursos humanos do Termo de Cooperação SMS e USP,
recebemos também equipe para a Farmácia e Saúde Bucal – estamos
preparando a reabertura para março.
Com o aumento do numero de profissionais esperamos também ampliar os
cuidados com promoção da saúde e prevenção de doenças dentro e fora do
prédio do CSEB, junto com grupos organizados e equipamentos sociais. E
aumentar a capacidade do CSEB de receber estagiários das áreas da saúde em
programas mais diversificados e ricos.
No momento devemos ter metade da população da área de cobertura do CSEB
de 25 mil habitantes que será atendida por outros profissionais do serviço que
não as equipes ESF.

No CSEB será também constituído um Conselho Gestor do SUS com participação
de representantes de usuários, trabalhadores e da gestão. A USP e a SMS devem
ter representantes para acompanhar a implantação do Termo de Cooperação; o
contrato dos profissionais novos foi feito pela SPDM, através de termo aditivo
(verba da SMS repassada à organização social).
Da negociação de um convênio USP-SMS participaram a Direção da FMUSP
professores, alunos e, do lado da SMS, Secretários de Saúde de diversas gestões
e funcionários. O Comitê em Defesa do CSEB atuou durante o período pior de
funcionamento do CSEB sem recursos e se mantem ativo. O grupo de idosos
usuários do CSEB organizou e participou de manifestações em 2019 a favor da
manutenção do CSEB com recursos não só da USP, mas também da prefeitura.
Sabemos que a participação de todos foi muito importante para a renovação do
CSEB.
Negociamos ainda com a SMS e com a USP a adequação dos recursos humanos
às necessidades da população e às atividades de ensino. Além dos profissionais
contratados pelo Termo de Cooperação SMS-USP de novembro de 2020, temos
necessidade para assistência a população de profissional assistente social,
administrativos, mais horas de dentista, a quarta equipe de ESF e, para apoio ao
ensino, de profissionais USP.
Em 2021 temos ainda que enfrentar a epidemia da COVID e a vacinação da
população.
Temos trabalhado em equipe para articular todos os profissionais no CSEB e
poder oferecer bons cuidados para a população e formação aos estagiários
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