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Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS): 
A indicação de Nísia Trindade para o Ministério da 
Saúde é considerada uma vitória do movimento da 
Reforma Sanitária por sinalizar um compromisso 
com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde 
e a retomada do diálogo com a ciência. Qual sua 
avaliação sobre as primeiras medidas do governo 
Lula para o setor, entre elas o revogaço de portarias 
contrárias às diretrizes do SUS, e quais os principais 
desafios daqui em diante?

Ana Costa: O direito universal à saúde, principal 
objetivo da luta do movimento da Reforma Sanitária 
(MRS), não visa somente consolidar o SUS, mas garantir 
o conjunto de direitos e políticas sociais que produzem 
qualidade de vida e possibilitam acumulação de mais 
cidadania ao povo brasileiro. Por isso o MRS reitera 
que saúde se conquista com democracia articulada, 
naturalmente, a um modelo de Estado edificado e em 
consonância aos interesses populares.  O esvaziamento 
na democracia acarreta recuos para a saúde, em todas 
as suas dimensões.

Perdemos muito nestes anos recentes sem democracia 
e com obscurantismo e autoritarismo. Os dispositivos 
legais identificados e revogados no início do Governo 
Lula expressam parte dos retrocessos desviantes 
do SUS constitucional, mas para além das perdas 
irrecuperáveis das vidas humanas, haveremos que 
cuidar também dos problemas que comprometem o 

cotidiano dos trabalhadores do setor ou que incidiram 
sobre a cultura institucional.

A decisão por Nísia mobiliza muitas esperanças por 
diversas razões. Para além da felicidade de uma 
mulher ministra, Nísia conta com o respeito do campo 
sanitário e está cercada não apenas de seus auxiliares 
diretos, mas da comunidade sanitária, ou seja, de 
muitos profissionais altamente comprometidos, 
competentes e experientes na gestão da saúde, 
prontos e disponíveis para ajudar.

O Ministério da Saúde mais uma vez foi muito 
cobiçado e, ao escolher a ministra, o presidente 
confirma o rumo constitucional para a saúde.  O 
terreno de disputa no setor é complexo, bem 
sabemos. Os interesses do mercado se explicitam 
continuamente nas últimas décadas de implementação 
do projeto definido pela Constituição Federal e 
estamos distantes de uma necessária hegemonia. 
Essa pantanosa configuração de alianças do atual 
mandato presidencial irá exigir muita habilidade e 
firmeza política do governo. As forças e interesses 
presentes no Congresso não darão trégua e isso 
exigirá uma articulação virtuosa do governo e da base 
governamental para garantir as mudanças que serão 
necessárias. 

A saúde não conta nessa Legislatura com uma bancada 

“Repressão e legislação são importantes, mas ineficazes isoladamente para a 
reconstrução da democracia e da esperança que o Brasil precisa. O desafio é revolucionar 
culturalmente, criar uma nova hegemonia no imaginário social radicalmente democrática, 
criativa e confiante”. Esta é a análise de Ana Maria Costa, doutora em Ciências da 
Saúde pela Universidade de Brasília (UnB), professora do Programa de Pós-Graduação 
na Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal e a entrevistada de 
fevereiro do Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS), no qual coordena o eixo 
Acompanhamento de Iniciativas do Poder Legislativo Federal em Saúde. Na entrevista, a 
diretora do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) comenta as expectativas em 
torno da escolha de Nísia Trindade para o Ministério da Saúde e o perfil da nova bancada 
do Congresso Nacional, em sua maioria não comprometida com o SUS, nem com os 
interesses populares – cenário que “talvez delineie uma responsabilidade para a militância 
sanitária que garanta uma consistente e permanente ação política junto ao Congresso”. A 
pesquisadora também aponta o debate sobre direitos sexuais e reprodutivos das mulheres 
como “urgência sanitária” e pauta central para a democracia, além de discutir o papel do 
controle social no novo governo Lula, que em sua avaliação tem dado sinais de estímulo 
à radicalização democrática, o que não prevaleceu em governos populares anteriores, nos 
quais “os movimentos sociais acabaram disciplinados para a garantia da governabilidade”. 
Boa leitura!
 

https://observatorio.analisepoliticaemsaude.org/eixos/cc0b03804105ae931e997807702da1d8/apresentacao
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A SAÚDE NÃO CONTA NESSA 

LEGISLATURA COM UMA 

BANCADA FORTEMENTE 

COMPROMETIDA COM O SUS, 

INFELIZMENTE. OS PROBLEMAS 

ACUMULADOS SÃO GIGANTESCOS 

E O POVO ESPERA RESPOSTAS 

RÁPIDAS NA MEDIDA DAS 

URGÊNCIAS SANITÁRIAS QUE ELE 

VIVENCIA

fortemente comprometida com o SUS, infelizmente. 
Os problemas acumulados são gigantescos e o povo 
espera respostas rápidas na medida das urgências 
sanitárias que ele vivencia. E o Ministério terá sob sua 
responsabilidade formular e implementar respostas 
e, ao mesmo tempo, avançar nas iniciativas para a 
consolidação do direito à saúde e do SUS. Acabar com 
as filas, dar resposta ao represamento das demandas, 
ampliar as coberturas vacinais constituem urgências 
que devem ser adotadas.

Ao mesmo tempo, o Ministério precisará dedicar-se à 
busca da estabilidade e adequação do financiamento 
ao aperfeiçoamento do modelo de gestão do 
sistema, além de promover a criação de consórcios 
nos territórios, apoiar a implementação das redes 
de atenção à saúde (RAS), atuar na implementação 
de políticas paralisadas como as de promoção da 
equidade para negros, indígenas, mulheres e outros 
grupos vulneráveis e em condição de intolerável 
desigualdade.

O MRS espera que a saúde atue na pauta das políticas 
sociais no conjunto do governo, incidindo no processo 
da determinação social da saúde e consolidando 
os direitos sociais, promovendo mais cidadania e 
contribuindo na acumulação da qualidade de vida e 
saúde. Há algum tempo ficaram claras as evidências 
de que o investimento em saúde não é gasto e é base 
essencial para o projeto de desenvolvimento do país, 
rendendo múltiplos impactos que incluem desde a 
melhoria da situação sanitária da população à sua 
consolidação enquanto setor produtivo estratégico 

para a economia e soberania nacional. Estamos 
atrasados nesta questão e os efeitos deste atraso 
foram gritantes na pandemia. 

Não podemos deixar de citar algumas das pautas 
pendentes que se acumulam ao longo das décadas de 
implementação do SUS, destacando as temáticas da 
força de trabalho, formação de RH, carreiras, fortaleci-
mento e qualificação dos atores e dos processos de 
gestão participativa e de controle social. Ainda citando 
desafios, a urgência climática irá requerer um investi-
mento especial do Ministério na questão da saúde e 
vigilância ambiental, ao mesmo tempo, é preciso dar 
respostas aos alertas sobre a gravidade para a saúde 
acarretada pelo registro, comercialização e uso dos 
agrotóxicos e insumos agrícolas.

Como podemos ver nestes breves comentários, desa-
fios não faltarão para a ministra que, por certo, disporá 
de habilidades, inteligência política e liderança para 
enfrentá-los. Estamos convencidas quanto à importân-
cia de um pacto político da sociedade brasileira pela 
saúde e o SUS.

Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS): 
Sobre o papel do controle social nos próximos anos, 
como os movimentos sociais, especialmente aqueles 
ligados à saúde, devem pautar sua atuação diante 
de um governo federal que contribuíram ativa-
mente para eleger?

Ana Costa: O direito universal à saúde e o SUS 
não contam com uma hegemonia que assegure 
tranquilidade... ao contrário, nas últimas décadas 
penamos com o financiamento inadequado e 
insuficiente e presença predatória do setor privado, 
apenas para citar duas pedras que barram o 
projeto constitucional. A saúde tem tradição em 
relação à participação social institucionalizada nos 
conselhos e conferências, que têm sido de grande 
valia nesse cenário político complexo de jornada 
contra-hegemônica. Entretanto, precisamos de mais 
participação e mobilização e talvez agora, mais do 
que nunca, da presença do povo nas ruas, que não 
é panaceia, mas poderá fazer a diferença sobre as 
expectativas de avanços.

Lula tem dado sinais que estimulam a radicalização 
democrática, mobilizações e participação popular 
como método para avançar e garantir que prevaleçam 
interesses populares. Não foi o que prevaleceu em 
governos populares anteriores, onde os movimentos 
sociais acabaram disciplinados para a garantia da 
governabilidade. O impeachment de Dilma, a injusta 
e longa prisão de Lula e a presença massacrante da 
extrema direita no governo e na sociedade constituem 
fatos e circunstâncias que não podem sair da memória 
política do país. O outro Brasil que se apresenta hoje já 
não esconde seus povos originários, seus pretos, seus 
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A criação de um Conselho articulado ao Sistema 
de Participação Social interministerial, envolvendo 
instituições e órgãos governamentais, constitui uma 
importante iniciativa de diálogo entre governo e 
grupos sociais, de democratização da gestão, mas não 
pode encerrar a mobilização da sociedade que deve 
ser livre, autônoma e instituinte enquanto sujeito da 
Política. O Decreto 11.407/2023, que cria esse sistema, 
é claro quanto à sua missão de “estruturar, coordenar 
e articular as relações do governo com os diferentes 
segmentos da sociedade de forma transversal às 
políticas públicas” e certamente será uma ferramenta 
potente para a redução das desigualdades no país, 
pautando os diversos setores de governo. 

Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS): 
Em 01 de fevereiro, com a posse dos/as 513 
deputados/as federais eleitos/as no ano passado, 
teremos uma Câmara composta majoritariamente 
por homens (83%), pessoas brancas (72,12%) e 
representantes de partidos do centrão e de centro-
direita (53%). O que esperar de uma Câmara com 
esse perfil?

Ana Costa: No Congresso Nacional as sucessivas 
legislaturas têm exibido o crescimento do campo con-
servador não à custa dos democratas, mas de parla-
mentares de extrema direita, anunciando o fenômeno 
presente na sociedade. Esta 57a legislatura da Câmara 
repete a tendência de perfil dos deputados. Apesar 
de um amplo e eclético bloco de apoio ao governo de 
496 deputados, onde mais uma vez o “centrão” lidera, 
é de apenas 126 a contagem de deputados vinculados 

    LULA TEM DADO SINAIS QUE 

ESTIMULAM A RADICALIZAÇÃO 

DEMOCRÁTICA [...] NÃO FOI O 

QUE PREVALECEU EM GOVERNOS 

POPULARES ANTERIORES, ONDE 

OS MOVIMENTOS SOCIAIS 

ACABARAM DISCIPLINADOS 

PARA A GARANTIA DA 

GOVERNABILIDADE

a partidos de centro, centro esquerda e esquerda. Ou 
seja, ainda não foi dessa vez que elegemos uma ban-
cada significativa para garantir os interesses populares.

E todos sabemos que os negócios constituem a força 
que move o “centrão”, que se serve de estratégias de 
chantagens para atingir seus objetivos, constrangendo 
os governos a situações extremamente difíceis. Para 
a saúde o cenário não será simples, já que não existe 
uma bancada forte na defesa consistente do SUS e do 
direito universal à saúde. Em situações e temas par-
ticulares o assunto merece uma lente mais apurada. 
Por exemplo, para os direitos sexuais e reprodutivos a 
situação agora agravou-se, pois a bancada evangélica 
continua seu crescimento, tendência observada desde 
1999, e agora conta com 25% dos deputados, ou 
seja, 132 deles. No Senado esse contingente também 
aumentou para 14 senadores.

Esse cenário talvez delineie uma responsabilidade 
para a militância sanitária que garanta uma consistente 
e permanente ação política junto ao Congresso 
Nacional. Bom lembrar que esta prática do MRS 
foi essencial na aprovação do capítulo da saúde na 
Assembleia Constituinte.

Além da hegemonia masculina, a nossa maioria de 
pessoas negras na população está longe de ser repre-
sentada na Casa do Povo, já que entre os eleitos para 
a 57a legislatura, apenas 5% são identificados como 
negros e 0,9% indígenas. Mas como nossos passos 
e lutas vêm de longe, é importante registrar as mu-
danças mesmo que discretas e muito lentas. Veja que 
atualmente contamos com 91 deputadas mulheres, 
17,7% do total da Casa, sendo duas delas trans. No 
Senado a bancada tem 11 senadoras.

Para ampliar a representatividade e o poder político 
das mulheres vem ganhando força no Congresso a 
ideia de estabelecimento de participação obrigatória 
de mulheres nas mesas diretoras da Câmara e do 
Senado e, nesse sentido, o foco deve ser para o 
projeto de Luiza Erundina, que trata do assunto. No 
Senado, a bancada feminina discute formas de garantir 
ainda nas eleições a paridade de candidaturas.  

Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS): 
O que uma análise sobre a nova configuração do 
Congresso Nacional pode apontar em termos da 
relação Legislativo x Executivo, correlação de forças 
e desafios do governo Lula diante de heranças 
como o orçamento secreto?

Ana Costa: Com o orçamento secreto, os deputados 
ganharam o poder de fazer negócios, definir políticas 
e avançar nas funções do Executivo, comprometendo 
especialmente dois setores, o da saúde e da edu-
cação. A invasão bárbara que resulta desta manobra 

marginalizados e quer re-construir-se a partir deles. 
Decolonizar-se. E, para isso, vai apostando até agora, 
na radicalização da sua democracia.
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compromete a democracia e mutila princípios da 
Constituição. O Governo jogou alto com o foco nas 
eleições e entregou-se de joelhos à Câmara, criando as 
tais emendas de relator.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado 
a inconstitucionalidade destas emendas, sob francas 
ameaças e chantagens de deputados, rapidamente 
vestido de roupagem nova, mas igualmente nocivo, 
surge um novo mecanismo de emendas já com a 
anuência do governo eleito Lula, negociado no bojo 
da chamada PEC da Transição – que era essencial para 
o cumprimento de promessas eleitorais almejadas para 
bancar o Bolsa Família e outros programas sociais.

COM O ORÇAMENTO SECRETO, 

OS DEPUTADOS GANHARAM O 

PODER DE FAZER NEGÓCIOS, 

DEFINIR POLÍTICAS E 

AVANÇAR NAS FUNÇÕES DO 

EXECUTIVO, COMPROMETENDO 

ESPECIALMENTE DOIS SETORES, 

O DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. A 

INVASÃO BÁRBARA QUE RESULTA 

DESTA MANOBRA COMPROMETE 

A DEMOCRACIA E MUTILA 

PRINCÍPIOS DA CONSTITUIÇÃO

De quebra, salta para as algibeiras do governo o mes-
mo “centrão” que criou e manobrou pela criação do 
orçamento secreto, agora na base do novo governo, 
e que certamente irá jogar buscando manter Lula sob 
suas rédeas. Nos resta apostar na Política.

Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS): 
Em entrevista recente, você defendeu políticas de 
saúde de caráter transversal e afirmou que “as mul-
heres já não podem mais ser fatiadas em demandas 
supostamente mais importantes que outras”. Quais 

devem ser as prioridades das políticas de saúde 
para garantia do cuidado integral às mulheres?

Ana Costa: A prioridade deve ser saúde das mulheres 
e não um ou outro problema ou ciclo de vida. A popu-
lação feminina contém no seu interior todas as diversi-
dades e, portanto, todas as necessidades e demandas 
em saúde! Esta Política de Atenção Integral às Mul-
heres foi adotada no Brasil no início dos anos oitenta, 
foi reafirmada no primeiro governo Lula e não deveria 
ser abandonada porque se trata de uma abordagem 
correta, moderna e coerente sobre as necessidades, 
demandas e direitos das mulheres em todas as fases 
da vida e contempla a diversidade etária, étnico-racial, 
a orientação sexual, as mulheres com deficiências etc.

Aqui cabe uma clássica, importante – e talvez, esquec-
ida – discussão crítica sobre os problemas decorrentes 
da verticalização programática na organização dos 
serviços de saúde quando a escolha recai sobre a pri-
orização de problema de saúde e definição de priori-
dades, destinação de recursos e incentivos, aquisição 
de insumos, tal como nos programas que existiam 
antes do SUS. Importante lembrar que justamente 
o conceito de integralidade que se tornou princípio 
do SUS advém e se ancora na crítica aos programas 
verticais. As pessoas chegam inteiras nos serviços de 
saúde e os profissionais e serviços as fragmentam e, ao 
fazerem isso, comprometem a atenção e o cuidado.

A saúde é um tema complexo se a tomamos no seu 
conceito ampliado e na compreensão da determinação 
social e econômica. Por isso, para ser eficaz, sua abor-
dagem exige iniciativas de articulação intersetorial, 
adoção de políticas transversais exercitando o trabalho 
integrado no que denominamos de intrasetorialidade.

Claro que determinadas situações de iniquidade ou de 
emergência sanitária exigem tratamento especial, com 
estabelecimento de metas e estratégias específicas. De 
toda sorte, trata-se de estratégias voltadas a mudanças 
para os serviços e equipes de saúde que não podem 
redundar em prejuízos para o conjunto das mulheres. 
O caso da mortalidade materna, um dos objetivos 
inalcançados dos desafios para o milênio (ODM) e 
agravado agora com a pandemia, precisa de definições 
estratégicas especiais. Isso não significa retomar redes 
temáticas que se alguns argumentam que servem para 
as equipes, na prática cotidiana não apresentam utili-
dade alguma para as mulheres.

Outra questão envolve retomar o compromisso de 
gestores e profissionais de saúde com os valores da 
autonomia, direitos, cidadania e saúde das mulheres. 
Os profissionais precisam se perguntar se as mulheres 
sob sua reponsabilidade estão tendo informações e 
conhecimentos adequados e suficientes para fazer suas 
escolhas reprodutivas e contraceptivas! Se a oferta 

https://outraspalavras.net/outrasaude/saude-da-mulher-a-necessaria-aposta-na-integralidade/
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O DEBATE SOBRE DIREITOS 

SEXUAIS E REPRODUTIVOS DAS 

MULHERES É PAUTA CENTRAL 

PARA A DEMOCRACIA, ALÉM 

DE CONSTITUIR UMA URGÊNCIA 

SANITÁRIA PORQUE A AUSÊNCIA 

DESTES DIREITOS ADOECE E MATA 

AS MULHERES

O Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFêmea) 
divulgou recentemente resultados de um levantamento 
de posicionamentos que realizou nas redes sociais de 
novos parlamentares e o cenário é mais preocupante 
do que nunca para os temas dos direitos sexuais e 
reprodutivos, violência contra a mulher, concepção de 
família e todas as modalidades de expressão anti-
gênero. Esta situação exigirá muita negociação para 
a busca de pautas comuns e possíveis no Congresso 
e, nas ruas, muita presença e mobilização para que as 
reinvindicações sejam ouvidas.

A pauta dos direitos das mulheres, gênero, aborto, 
família, direitos LGBTQiA+, também conhecida 
como pauta de costumes, vem demarcando a 
realidade política e ideológica da extrema direita e 
do neoconservadorismo. Esse estudo do perfil dos 
parlamentares destaca a sobrevivência dos clássicos 
conservadores, que mesmo com posições duras 
em relação ao aborto, não rechaçam pautas como 
isonomia salarial e violência contra mulheres e, talvez, 
aí nesta cunha essa legislatura possa avançar. O 
certo é que o fascismo identificado na forte presença 
da extrema direita no atual Congresso espelha a 
distribuição da ideologia na sociedade nacional e esta 
é a realidade que não podemos escamotear. 

Observatório de Análise Política em Saúde 
(OAPS): Em artigo publicado após as eleições do 
ano passado, você apontou a presença real da 
ultradireita fascista entre as lideranças eleitas, o 
crescimento do bolsonarismo na política nacional 
e a existência de uma base de extrema direita 
coesa e organizada. Nesse contexto, quais as 
medidas necessárias para frear as manifestações 
antidemocráticas e assegurar a própria democracia 
brasileira?

Ana Costa: Gostaria de desdizer o que disse 
naquela ocasião que você relembra na pergunta, mas 
infelizmente a realidade se impõe. Especialmente 
depois do 8 de janeiro último. Quando Hitler chega ao 
poder na Alemanha, Reich escreve “A Psicologia de 
Massa do Fascismo” no qual afirma que as massas não 
foram “enganadas” como alguns quiseram acreditar, 
ao contrário, elas desejaram o fascismo. Para o autor, 
em decorrência da rigidez no sistema educacional 
alemão, que impunha uma repressão sexual muito 
forte, posicionando o pai (e, na sua imagem, o chefe) 
como alguém dotado de todos os poderes, como o 
portador da verdade, enfrentar o Poder significaria 
enfrentar uma quantidade enorme de significantes que 
ao mesmo tempo reprimiam os desejos e conferiam 
uma suposta estabilidade psíquica.

Reich adverte que a crítica do discurso, a explicação 
racional das coisas, não dá conta de quebrar a couraça 
instituída por essa repressão do desejo. Vejam como 

de insumos tem determinado escolhas forçadas pela 
ausência de alternativas de métodos contraceptivos. 
Se o gestor movido por interesses de mercado ou por 
qualquer motivo, compra apenas alguns métodos con-
traceptivos...enfim, precisamos repensar sobre o que já 
foi valor para o SUS e que hoje está fora da agenda.

Retomar essa pauta dos valores associados à saúde 
das mulheres importa muito e é determinante para 
intervenções em problemas crônicos como as per-
sistentes taxas de cesarianas, laqueaduras tubárias, 
uso de contraceptivos hormonais e outras situações 
que envolvem decisões e prevalecem assimetrias nas 
relações de poder entre a mulher e a equipe. 

Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS): 
Que lugar o debate sobre direitos sexuais e repro-
dutivos das mulheres deve ocupar neste cenário 
marcado por retrocessos em questões ligadas a 
direitos das mulheres, gênero e aborto?

Ana Costa: O debate sobre direitos sexuais e reprodu-
tivos das mulheres é pauta central para a democracia, 
além de constituir uma urgência sanitária porque a 
ausência destes direitos adoece e mata as mulheres.

https://cebes.org.br/arriscando-impressoes-para-o-futuro-por-ana-costa/29967/
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esse modelo reichiano ajuda na compreensão de um 
fenômeno assustador de nossos dias: a completa 
imunidade dos extremistas de direita à verdade, à 
razão, aos fatos. Tudo o que é verdade eles negam. Ou 
seja, é preciso ir além do simples desmentido. Por que 
agências de checagem de fatos não adiantam para 
fazer essas pessoas enxergarem a realidade? Porque 
sua estrutura psíquica as tornou imunes aos fatos. 
Estão blindadas contra a verdade, assim como contra 
o bem.

Mas o núcleo da teoria explicativa de Reich é que, 
quando se mente compulsivamente, ou quando se 
acredita compulsivamente na mentira, é porque existe 
um desejo por trás disso, que não vai ser vencido pelo 
discurso apenas racional. A energia de ódios, mentiras 
e violências da extrema direita, portanto, resulta 
em grande parte da manipulação de afetos e do 
imaginário da sociedade que a conduz a um imaginário 
utópico regressivo e reacionário fartamente exibido 
nos ataques golpistas do 8 de janeiro. 

O que é capaz de atingir esse nível da psique 
humana se não a cultura e a comunicação? Repressão 
e legislação são importantes, mas ineficazes 
isoladamente para a reconstrução da democracia 
e da esperança que o Brasil precisa. O desafio é 
revolucionar culturalmente, criar uma nova hegemonia 
no imaginário social radicalmente democrática, 
criativa e confiante. Tarefa de toda a sociedade, 
cuja responsabilidade governamental recai sobre o 
Ministério recriado da Cultura, que tem o grande 
papel, seja plantando pontos de cultura Brasil afora, 
seja ocupando esse imaginário popular dominado pelo 
alastramento das igrejas neopentecostais – que foram 
as instituições de poder que cravaram a repressão do 
desejo onde prosperam as mentiras, os medos e ódios 
que são as bases para o fascismo.
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