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MUTIRÕES PARA COMBATE AO AEDES
OCORREM ATÉ ABRIL

PRESIDENTE DO COSEMS/SP PUBLICA
MANIFESTO SOBRE NOVA COORDENAÇÃO

NACIONAL DE SAÚDE MENTAL
► PÁG. 8

OMS DECLARA
EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA

OMS DECLARA
EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA

NÃO FIQUE DE FORA! 
FAÇA SUA INSCRIÇÃO EM CURSOS

OU DIVULGUE A EXPERIÊNCIA

EXITOSA DE SEU MUNICÍPIO NO

XXX CONGRESSO DO COSEMS/SP

► #DICADOGESTOR#DICADOGESTOR

Imóveis fechados e abandonados e o combate ao
mosquito Aedes aegypti.
► PÁG. 3

► CENTRAL► PÁG. 6



E stamos perplexos! Justamente num mo-
mento crítico no funcionamento e financia-

mento do sistema público de saúde, o SUS,
somos assolados por uma doença que pode tra-
zer consequências graves às nossas crianças
que ainda estão por nascer. Trata-se da infec-
ção por Zika vírus, tida até recentemente como
doença benigna (fomos nós brasileiros os pri-
meiros a levantar a possibilidade de associação
entre infecção por Zika vírus e microcefalia,
comprovando qualidade do sistema de vigilân-
cia em saúde do SUS).

Esta verdadeira praga se insere dentro de
outra praga: a infestação de todo o país pelo
mosquito Aedes aegypti. Havíamos nos livrado
desta praga, após a praga da
Febre Amarela ter castigado as
áreas urbanas do Brasil, em es-
pecial o Rio de Janeiro no início
do século passado. Fato ambien-
tal de grande magnitude, o mos-
quito foi reintroduzido no país e
se expande há 30 anos em todo
o território nacional e só uma
conjugação de esforços, que in-
clua outros setores além do in-
suficiente setor saúde pode
controlar adequadamente a in-
festação do mosquito.

Outra praga que nos persegue diz respeito ao
arcabouço de organização e financiamento do
SUS. A estrutura interfederativa tem desafios
enormes para um funcionamento azeitado e
uma tarefa como esta, de perseguir a praga do
mosquito, insiste em expor repetidamente nos-
sas deficiências neste aspecto. Precisamos mais
do que nunca de mais solidariedade e colabo-
ração. Temos ouvido com certa insistência que
é obrigação dos municípios controlar a infesta-
ção de Aedes aegypti. Nenhuma divergência
nisso. É verdade. Mas, igualmente verdade,
nossa Constituição Federal diz textualmente,
em seu artigo 30, que “compete aos municípios
prestar, com a cooperação técnica e financeira
da União e do Estado, serviços de atendimento
à saúde da população”. Aguardamos tal coope-
ração porque em tantos momentos nossa con-
dição tem sido bastante solitária. Não se trata

de incorporar uma visão pessimista, mas, so-
bretudo, de apontar o que precisamos para su-
perar nossos problemas e aproveitar essa
experiência para caminharmos para um futuro
mais justo e eficaz.

Não poderia concluir sem falar de outra
praga, dentre tantas, que nos ronda. Esta diz
respeito à praga da permanente ameaça de de-
molição de políticas e programas públicos em
andamento. Exemplos não faltam. A última
ameaça nesse sentido vem sendo denunciada
pelos profissionais que atuam na área de saúde
mental e mesmo por usuários, especialmente
aqueles que se alinham à luta contra a aborda-
gem manicomial, substituindo-a por uma ação

mais respeitadora dos direitos
humanos. Esses colegas profis-
sionais de saúde fizeram várias
ações país afora para denunciar
a nomeação do novo coordena-
dor nacional de Saúde Mental.
Na visão deles isto seria a sim-
bologia de retrocesso num cami-
nho que temos trilhado e nos
feito realizar um “up grade” em
nosso processo civilizatório. Até
aqui, ameaça. O Dr. Valencius, o
novo coordenador nacional de
Saúde Mental, nada disse até

agora. Nem o ministério. Não há uma posição
oficial, mas não tenho nenhuma razão, de outro
lado, para duvidar desses trabalhadores da
saúde mental, que sei terem lutado por décadas
por uma melhor política para o setor e um me-
lhor sistema público de saúde para o país, e me
parecem, portanto, honestos e comprometidos.
Seria muito bom que o Dr. Valencius e o Minis-
tério da Saúde nos mostrassem para onde pre-
tender ir. Assim não corremos o risco de
descobrir, mais tarde, ter sido só mais uma
praga.
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“APROVEITAR 

ESSAS

EXPERIÊNCIAS 

PARA CAMINHARMOS 

PARA UM 

FUTURO MAIS

JUSTO”

José Fernando Casquel Monti,
secretário municipal de Saúde de
Bauru. Ex-presidente do
COSEMS/SP e do CONASEMS. 



P rincipais decisões da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) ao declarar Emer-

gência de Saúde Pública de importância
internacional (PHEIC), em 1º de fevereiro
de 2016.

n MICROCEFALIA E DISTÚRBIOS

NEUROLÓGICOS

A notificação precisa ser aperfeiçoada e
padronizada;
- Serão estudados novos surtos de micro-

cefalia para determinar se há uma relação de
causa e efeito com o Zika Vírus e outros fa-
tores.

n TRANSMISSÃO DOVÍRUS ZIKA

- Aperfeiçoamento da notificação da infec-
ção por Zika, com padronização;
- Prioridade no desenvolvimento de novos

testes de diagnóstico;
- Aumento da troca de informação entre

os países;

- Estímulo ao engajamento da população
no combate ao mosquito transmissor;
- Controle do mosquito e medidas apro-

priadas para proteger a população devem ser
“agressivamente” promovidos;
-Garantir a mulheres em

idade reprodutiva e, em parti-
cular, às gestantes, a informa-
ção e os meios necessários
para reduzir o risco de exposi-
ção ao mosquito;
- Gestantes expostas ao Zika

deverão ter acompanhamento
antes e depois do parto com
“as melhores informações e
políticas nacionais possíveis”.

n MEDIDAS A LONGO PRAZO
- Pesquisa e desenvolvi-

mento de vacinas e medica-
mentos;
- Os serviços de saúde devem estar prepa-

rados para atender síndromes neurológicas
e malformações congênitas.

n VIAGENS INTERNACIONAIS

- Não deve haver restrições para viagens
e comércio com países e terri-
tórios afetados pelo Zika
Vírus;
- Viajantes para áreas de

transmissão de Zika devem re-
ceber informações sobre risco;
- Medidas de desinsetização

de aviões e aeroportos devem
ser implementadas.

n TROCA DE INFORMAÇÕES

ENTRE OS PAÍSES

- De agora em diante, todas
as informações relativas à
microcefalia e ao Zika

Vírus devem ser compartilhadas com a
OMS.
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OMS DECLARA 
EMERGÊNCIA INTERNACIONAL 

Para 2016, a prefeitura de São Paulo adotou
diversas ações para o combate do mosquito
Aedes aegypti, entre elas, foi à criação da Lei
nº 16.273/15 que, entre outras medidas,
autoriza o ingresso forçado aos imóveis

abandonados ou desabitados onde seja verificada situação de
possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, da
febre Chikungunya e do Zika vírus. Devemos combater os
focos do mosquito para que não tenhamos novos criadouros.
Esta medida ainda não foi utilizada na cidade, mas acredito

que o fato de tê-la, fez com que as pessoas ficassem mais
conscientes que a prevenção não depende apenas do poder
público. Juntos, população e prefeitura devem fazer o
combate ao Aedes, uma vez que 85% dos criadouros estão
dentro das residências.
Uma medida como esta, que hoje foi sancionada pela

presidente Dilma Rousseff, no âmbito nacional, como medida
provisória, certamente vai ajudar no combate e vai unir

►DICA DO GESTORDICA DO GESTOR

A LUTA CONTRA O AEDES NA CAPITAL PAULISTA 

“ Alexandre
Padilha é SMS 
de São Paulo e 
ex Ministro da Saúde.

população e governos para que possamos vencer essa batalha. 

O link para acesso à Lei nº 16.273/15 pode ser encontrado no
portal do COSEMS/SP. 

“TODAS AS

INFORMAÇÕES

SOBRE

MICROCEFALIA 

E ZIKA VIRUS

DEVEM SER

COMPARTILHADAS”
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Desde o final de 2015, diretores e assessores
do COSEMS/SP participam de reuniões sema-
nais na sala de situação estadual de combate ao
mosquito Aedes aegypti, em conjunto com a
Defesa Civil, Polícia Militar, Forças Armadas e
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
(SES/SP). Nos encontros são informados
dados atualizados de notificações e ações, rea-
lização de Web Conferência com a sala de si-
tuação Nacional, além de elaboração de
planejamento estratégico para o combate aos
focos do mosquito.
“O COSEMS/SP tem um papel de extrema im-

portância neste grupo. É mais um instrumento
para o combate às arboviroses transmitidas pelo
Aedes, porém, não é o único. As ações municipais
são constantes e permanentes. O mutirão foi
exemplo da conjunção de esforços dos municí-
pios. E o Conselho promove frequentes discus-
sões com a SES
para fortalecer o
apoio”, disse Davi
Oliveira, secretá-
rio de Saúde de
Brodowski e vice-
presidente do
COSEMS/SP.  
O secretário

chefe da Casa Mi-
litar e Coordena-
dor Estadual de
Defesa Civil, co-
ronel José Ro-
berto Rodrigues de Oliveira, lançou site para
inscrição de voluntários que poderão ajudar nos
mutirões, http://www.aedes.emplasa.sp.gov.br
Segundo o coronel, cada voluntário atuará em
cerca de 200 residências próximas a sua casa.
Todos passarão por capacitação prévia e serão
acompanhados.

n PROTAGONISMO CAPILAR NAS CIDADES

São José do Rio Preto, localizado a 454 Km da
capital paulista, com aproximadamente 438 mil
habitantes, promoveu três mutirões em 2016. Ao
todo, 500 agentes de Saúde participaram, além
de mil voluntários da Igreja Universal do Reino
de Deus. Os voluntários foram capacitados por
técnicos da SES/SP e acompanhados por agentes
de Saúde durante a ação. 
Focos do mosquito foram encontrados em vá-

rios locais. Mais de 30 toneladas de entulhos
foram removidas e 15 mil imóveis visitados. “Ex-
celente estratégia de mobilização da sociedade
civil, que tem se mostrado motivada e já estamos
finalizando plano estratégico para a manutenção
desta atividade durante todo o ano. Com certeza

o reflexo dessas ações propicia a incorporação
pelo morador da necessidade de manter sua re-
sidência livre de criadouros”, avaliou a secretária
de Saúde de São José do Rio Preto, Terezinha
Aparecida Pachá.  
A secretaria tem trabalhado de forma ininter-

rupta, tanto na parte preventiva, com a ação das
equipes que realizam vistorias em imóveis espe-
ciais, pontos estratégicos e áreas verdes, como
no bloqueio e eliminação de criadouros em áreas
consideradas críticas.
Em de janeiro, a secretaria deu início ao levan-

tamento do Índice de Breteau (IB), com o intuito
de mapear o índice de infestação do mosquito na
cidade, correlacionando o IB com outras infor-
mações epidemiológicas, tais como ocorrência
de casos positivos. Assim, a gestão elaborou
mapas digitais para melhor direcionar das ações
de prevenção e controle.
Também está em negociação a ampliação da

capacidade de trabalho, através da contratação
de empresa especializada em nebulização, bem
como, a secretaria aguarda o ingresso de, apro-
ximadamente, 50 agentes ainda no primeiro tri-
mestre de 2016.

n NOVAS AÇÕES

Uma série de 12 mutirões foi programada para
o combate do mosquito Aedes aegypti em diver-
sas regiões do estado de São Paulo. Para promo-
ção das ações municipais, o COSEMS/SP
disponibilizou na página da rede social Face-
book, espaço para divulgação destas ações. Envie
fotos e informações para o e-mail comunicacao
@cosemssp.org.br e divulgaremos.

n Secretária Therezinha, de São José do Rio Preto, explica como serão as atividades às equipes de Saúde

A GUERRA NOS MUNICÍPIOS PAULISTAS CONTRA O MOSQUITO AEDES

É poca de festas e aumento no con-
sumo de bebidas alcoólicas, o carna-

val é um período quente, chuvoso e de
grandes aglomerações de pessoas. Os fa-
tores citados, quando somados, são
ideais para a disseminação de inúmeras
doenças, sejam sexualmente transmissí-
veis, ou por meio de vetores como o mos-
quito Aedes aegypti, causador da
dengue, febre chikungunya e a tão te-
mida Zika. Para a gestão municipal de
Saúde trata-se de uma data no calendá-
rio que exige atenção e planejamento
prévio. Municípios com tradição nas fes-
tividades chegam a dobrar sua popula-
ção durante o carnaval. 
Localizado na região me-

tropolitana de São Paulo,
Embu das Artes possui
mais de 250 mil habitantes.
Segundo a secretaria de
Cultura, foram previstos
mais de 10 mil foliões por
dia, concentrados em dois
pontos da cidade, Centro
Histórico e Parque Rizzo
(Parque da Região Central
da Cidade). Quatro blocos
de rua estão programados.
A secretaria de Saúde programou uma

tenda com distribuição de materiais e in-
formações gerais sobre formas de pre-
venção de Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST). O local contou
com a presença de nove profissionais da
saúde para orientações durante os qua-
tro dias, além da distribuição 80 mil ca-
misinhas. 
“A preparação do carnaval começou

no início de dezembro de 2015. Ações
são  realizadas desde 2009 e percebe-
mos que a procura dos serviços logo
após o carnaval aumenta, qualificando
a ação de prevenção das DST”, disse
Sandra Magali, secretária de Saúde de

Embu das Artes.
De acordo com a secretária, devido ao

atual momento de enfrentamento ao
mosquito Aedes, os profissionais tam-
bém estão focados nas orientações para
eliminação dos criadouros. “Debatemos
este tema na última reunião do Comitê
de Dengue municipal, no início de feve-
reiro, para a intensificação das ações.
Temos que aproveitar essas oportunida-
des para propagar as informações”, res-
saltou.
Já em Franca, município com mais de

340 mil habitantes, escolas de samba fi-
zeram a alegria dos visitantes.  Cerca de

três mil pessoas eram
aguardadas para cada dia.
“Em outubro já nos reuni-
mos para o planejamento,
junto a coordenação de Tu-
rismo, secretaria de Desen-
volvimento, de Finanças e
Comunicação. ”, relatou Ro-
sane Alonso, secretária mu-
nicipal de Saúde. 
Ao todo, 50 profissionais

da Saúde, incluindo serviço
de ambulância, SAMU, fis-
cais sanitários, agentes de

controle vetores, agentes comunitários
de saúde, dentre outros, são mobilizados
para orientação e atuação na campanha
de carnaval.     
Além da prevenção das DST/AIDS,

Franca contou ainda com uma tenda
educativa e distribuição de material da
campanha contra os Aedes aegypti.
Uma equipe médica e de enfermagem
ficará de plantão. “Tudo necessita de
programação prévia, pois as ações pre-
cisam de financiamento planejado, re-
duzido este ano por causa dos cortes, e
por se tratar de um trabalho didático
por parte dos agentes de Saúde”, desta-
cou Rosane.

n Locais onde foram encontrados focos do mosquito

PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DURANTE O CARNAVAL

“O COSEMS/SP

TEM 

PAPEL

FUNDAMENTAL

NESSE 

GRUPO”

“CARNAVAL:

SAÚDE 

EXIGE 

ATENÇÃO E

PLANEJAMENTO

PRÉVIO”



F omentar e propagar as experiências de su-
cesso nos municípios paulistas. Esses são os

objetivos da parceria entre COSEMS/SP e Insti-
tuto de Saúde para divulgação dos melhores tra-
balhos que serão apresentados na XIII Mostra de
Experiências Exitosas dos municípios, que acon-
tece durante o XXX Congresso do COSEMS/SP,
de 13 a 15 de abril, no Centro de Convenções do
Anhembi. As inscrições devem ser realizadas
pelo site: www.cosemssp.org.br/congresso2016

Anualmente, o COSEMS/SP promove o Prê-
mio David Capistrano, que em 2016 chega a sua
sexta edição. O prêmio é entregue as 10 melho-
res experiências da Mostra e outras 10 recebem
menção honrosa. Este prêmio
representa o reconhecimento do
mérito dos atores envolvidos e é
um incentivo às experiências
transformadoras do SUS na ges-
tão municipal. Todas as 20 ex-
periências premiadas serão
publicadas no Boletim do Insti-
tuto de Saúde. 

“Trata-se de uma parceria
fundamental para promoção das
experiências em um veículo res-
peitado pelos profissionais e
gestores de Saúde. São iniciati-
vas como esta que ajudam na
consolidação e fortalecimento
do SUS por todo o país”, decla-
rou o presidente do
COSEMS/SP, Stênio Miranda.

Para a vice-diretora do Insti-
tuto de Saúde, Sonia Venâncio,
a publicação serve de inspiração para que ou-
tras pessoas possam implementar essas expe-
riências em seus municípios. “A capilaridade
do boletim é muito grande. Também é uma
homenagem ao David Capistrano, que tanto
contribuiu para a Saúde Pública nacional. Es-
pero que a parceria se fortaleça cada vez
mais”, disse.

n MOSTRA

A Mostra é um universo abundante de expe-
rimentações de municípios de pequeno, médio
e grande porte, em variadas áreas da saúde pú-
blica e estimula as equipes na qualificação dos
serviços. 

Cada ano a comissão organizadora do Con-
gresso recebe mais de 500 inscrições de traba-

lhos, que são encaminhados aos
mais de 40 avaliadores convida-
dos. Os temas da Mostra são de-
batidos nas rodas de conversas,
onde os autores podem apresen-
tar e difundir suas experiências
com outros congressistas.

Os trabalhos deverão revelar
práticas de gestão do sistema e
ou cuidado em saúde, que efeti-
vem os princípios norteadores
do SUS, ou seja, universalidade,
integralidade, equidade, controle
e participação social, e serem
inscritos nos temas relacionados.

n PRIMEIRO SUPLEMENTO

O primeiro suplemento espe-
cial do Boletim do Instituto de
Saúde, produzido em 2015,

trouxe as 25 experiências que conquistaram
o V Prêmio David Capistrano e menção hon-
rosa. São mais de 100 páginas recheadas de
trabalhos dos mais variados temas. A publi-
cação está disponível para download no por-
tal do COSEMS/SP e também será entregue
no estande do Conselho durante o XXX Con-
gresso.  
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TRABALHOS PREMIADOS NA XIII MOSTRA 
DE EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS SERÃO 
PUBLICADOS NO BOLETIM DO 
INSTITUTO DE SAÚDE

TEMAS PARA 2016

n Assistência Farmacêutica

n Atenção Básica

n Gestão em Saúde

n Gestão de Pessoas, do Trabalho e Educação em

Saúde

n Promoção em Saúde e Práticas Integrativas

n Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas

n Vigilância em Saúde

n Redes de Atenção à Saúde

n Participação Social
n Stênio e Sonia Venâncio em lançamento do BIS



A pós três anos de sua assina-
tura, em 18 de dezembro de

2012, o Termo de Ajustamento e
Conduta (TAC) formalizado na
região de Sorocaba, apesar de
muito ainda ter que viabilizar a
desospitalização de todos os pa-
cientes, moradores nos sete hos-
pitais psiquiátricos da região,
possibilitou um significativo
avanço na construção da Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS).
Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS) foram implantados e a
ocorreu transferências de pa-
cientes para Residências Tera-
pêuticas, descentralizadas nas
cidades de origem dos pacientes
institucionais dos hospitais psi-
quiátricos.
O TAC conta com a participa-

ção do Ministério Público Esta-
dual, Ministério Público Federal,
Ministério da Saúde, Secretaria
de Estado da Saúde de São Paulo
(SES/SP) e prefeituras dos mu-
nicípios de Sorocaba, Salto de
Pirapora e Piedade. 
Iniciativa inédita no país na

área de saúde mental, o TAC teve
no início de seus trabalhos, além
das entidades signatárias, a par-
ticipação de representantes do
Conselho Nacional de Justiça,
Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República,
Universidades, Conselho Esta-
dual de Saúde e do COSEMS/SP.
O instrumento possibilitou a

construção de uma articulação e
de trabalho conjunto de atores
dos três entes federados e tem
como objetivo a construção de
uma nova forma de tratar as
questões ligadas à assistência à
saúde mental, segundo os princí-
pios da Luta Antimanicomial e
em consonância a Política Nacio-
nal de saúde Mental.

Em uma região que se notabi-
lizou como o maior parque asilar
de nosso país, o TAC permitiu
desnudar a real situação dos pa-
cientes mantidos
nos hospitais psi-
quiátricos, como o
Hospital Vera
Cruz em Sorocaba,
onde a equipe de
avaliação e mídia
encontraram pa-
cientes em condi-
ções desumanas
de tratamento e
assistência.
Na região, os

hospitais envolvi-
dos abrangiam
mais de 7.500 leitos
e seus pacientes eram “asilares”,
com possibilidade de estarem in-
ternados por décadas sem identi-

dade, contato com seus familiares
ou sua cidade de origem. O finan-
ciamento para implantação das re-
sidências terapêuticas é tripartite,

fato ainda não con-
cretizado em ou-
tras regiões do
estado e decorrente
da forte pressão
com que o ministé-
rio público tensio-
nou a questão. 
As cidades, pro-

g re s s i vamente ,
estão habilitando
seus serviços de
residência tera-
pêutica para colhi-
mento integral aos
seus pacientes, que

passam a ter acompanhamento
ambulatorial de suas patologias,
humanização familiar e reinserção

social. Os leitos hospitalares pas-
sam a ser destinados para quadros
de desintoxicação por abuso de
drogas psicoativas ou urgências
psiquiátricas, com acompanha-
mento da RAPS. 
Em outras regiões do estado,

há ainda dificuldade na discus-
são das redes e do co-financia-
mento. A SES/SP e o Ministério
da Saúde não mantém uma regu-
laridade nas pactuações e repas-
ses de recursos aos serviços
habilitados e esses serviços ten-
dem a ser financiados com re-
cursos próprios municipais, que
em época de crise de financia-
mento, provoca resistência nos
governos municipais por au-
mento de gastos em Saúde. 
A luta anti-manicomial é uma

das principais bandeiras de luta
do COSEMS/SP.
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SAÚDE MENTAL NA REGIÃO DE SOROCABA E
A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

“TAC É

INICIATIVA

INÉDITA NO

PAÍS NA ÁREA

DE SAÚDE

MENTAL”

Fonte:  Portaria do Ministério da Saúde nº 336/2002; Portaria do Ministério da Saúde nº 130/2012.

CAPS I CAPS II CAPS III CAPS i CAPS ad RESIDÊNCIAS
TERAPÊUTICAS

CAPS ad III
82 93 36 61 78 15 208

ESTRUTURA DA REDE SUBSTITUTIVA NO ESTADO DE SÃO PAULO

n CAPS I – território com população entre 20 000
e 70 000 habitantes (critério para implantação) e é
referência para um território com população de até
50 000 habitantes.

n CAPS II – território com população entre 70
000 e 200 000 habitantes (critério para implantação)
e é referência para um território com população de
até 100 000 habitantes.

n CAPS III – Destinado a um território com
população acima de 200 000 habitantes (critério para
implantação) e é referência para um território com
população de até 150 000 habitantes.

n CAPS i II – Destina-se ao atendimento de
crianças e adolescentes e é concebido para atender
preferencialmente portadores de transtornos

mentais graves. Destinado a um território com
população acima de 200 000 habitantes, é referência
para um território com população de até cerca de
200 000 habitantes ou outro parâmetro populacional
definido pelo gestor local. 

n CAPS ad II – Destina-se ao atendimento de
usuários com transtornos mentais decorrentes do
uso e dependência de substâncias psicoativas
(incluindo o álcool). Destinado a um território com
população acima de 700 000 habitantes. 

n CAPS ad III – É destinado a proporcionar
atenção integral e contínua a usuários com
transtornos mentais decorrentes do uso e
dependência de substâncias psicoativas (incluindo o
álcool). Foi idealizado para atender a uma população
de 200 000 a 300 000 habitantes por unidade. 
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Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes”Jor

na
l d
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F oi com surpresa que o COSEMS/SP, en-
tidade representativa dos 645 Secretá-

rios Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo, recebeu a informação sobre a no-
meação do Dr. Valencius W. Duarte Filho
para comandar a Coordenação Nacional de
Saúde Mental.
Como é de conhecimento geral, o Dr. Va-

lencius W. Duarte Filho foi diretor técnico da
Casa de Saúde Dr. Eiras de Paracambi, ser-
viço que foi objeto de vistoria pela Câmara
dos Deputados - Comissão de Direitos Hu-
manos, durante a I Caravana Nacional de Di-
reitos Humanos, que em seu relatório final
aponta uma série de irregularidades neste
manicômio.
Não bastasse isso, o Dr. Valencius foi

opositor de todo o processo de construção
da Política Nacional de Saúde Mental,
desde o começo dos anos 90, quando o fi-
nanciamento da Assistência Psiquiátrica
começou a ser redirecionado, buscando me-
lhorar a assistência oferecida nos hospitais
psiquiátricos contratados pelo poder pú-
blico, além de induzir os municípios a cons-
truírem serviços territoriais, até mais

recentemente com a Portaria que Institui a
Rede de Atenção Psicossocial para pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e
com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Sr. Ministro, necessitamos que sua equipe

esteja alinhada com as Políticas Nacionais e

ajude no avanço das conquistas já alcançadas.
Não existe qualquer chance de continui-

dade da Política Nacional de Saúde Mental,
se esta tiver em seu comando alguém que
tem como trajetória a luta e perpetuação de
uma política
manicomial.
Coerentes

com o que de-
fendemos e
expressamos
em nossa
‘Carta de
Campos do
Jordão’, do-
cumento de
compromis-
sos e propos-
tas do último
Congresso do COSEMS/SP (2015): “Reafir-
mar o compromisso inabalável com os prin-
cípios da Reforma Psiquiátrica e da Política
Nacional de Saúde Mental”, manifestamos
nosso desagrado com a nomeação do Dr. Va-
lencius W. Duarte Filho para a Coordenação
Nacional de Saúde Mental.

CARTA AO MINISTRO DA SAÚDE

n COSEMS/SP envia carta ao ministro Marcelo Castro
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“COSEMS/SP

REAFIRMA

COMPROMISSO 

COM A POLÍTICA

NACIONAL DE

SAÚDE MENTAL”

TEXTO

Conheça a diferença entre Dengue, Zika e
Chikungunya, seus principais sintomas,

tratamento e como se prevenir. 
Entenda como se dá a infecção do vírus Zika e

sua relação com a microcefalia -
http://combateaedes.saude.gov.br


