
 

 

1. Título  

Economia Política da Saúde: APS, ultradireita e o debate crítico na contemporaneidade 

 

2. Instâncias da Abrasco proponentes: 

Comissão de Política, Planejamento e Gestão em Saúde – PPGS 

  

3. Nome do(a) responsável pelo envio da proposta 

Áquilas Mendes 

 

4. Breve resumo (até 300 palavras)  

Esta proposta de roda de conversa tem o objetivo de discutir a relação entre capitalismo, doença 

e política de saúde no calor dos acontecimentos em plena pandemia de coronavírus. Quando a 

necessidade histórica de um sistema nacional de Saúde Pública se revelou incontornável, com o 

país imerso na maior crise econômica de sua história, enfrentando uma crise social aguda e sob 

a ameaça permanente de ruptura institucional, os olhares analíticos devem ser guiados para 

uma análise concreta do impacto da conjuntura nacional sobre a política de saúde com uma 

atenção especial a este período mais recente, marcado pela presença da ultradireita no 

comando do Estado. Na tentativa de organizar um debate que traga os elementos críticos para 

o exame dos últimos dois anos (Bolsonaro no poder), os debatedores irão transitar por alguns 

pontos que são fundamentais para compreensão do cenário. São estes: a) a Crise do capital e o 

Estado: o desmonte da Saúde Pública brasileira em curso no neofascismo de Bolsonaro; b) 

Análise crítica do modelo de alocação de recursos implantado pelo Previne Brasil e seus 

impactos na Atenção Primária à Saúde (APS); c) o neofascismo e sua relação com a burguesia 

associada mantendo o SUS na mira da extrema-direita; d) os aspectos relacionado à fome, a 

alimentação no cenário (trans)pandêmico. 

 

5. Metodologia (como será a dinâmica da atividade)  

Momento 1 – Abertura da atividade e apresentação dos debatedores 

Áquilas Mendes. Apresentação da atividade. (5 min) 

 

Momento 2 – Exposição dos debatedores 

Áquilas Mendes: A Crise do capital e o Estado: o desmonte da Saúde Pública brasileira em curso 

no neofascismo de Bolsonaro; (15min) 

Mariana Alves Melo: Análise crítica do modelo de alocação de recursos implantado pelo Previne 

Brasil e seus impactos na Atenção Primária à Saúde (APS); (15min) 



Leonardo Carnut: O neofascismo e sua relação com a burguesia associada: o SUS na mira da 

extrema-direita; (15min) 

Lúcia Guerra: Os aspectos relacionado à fome e a alimentação no cenário (trans)pandêmico; 

(15min) 

 

Momento 3 – Provocações dos moderadores para o debate 

Moderadores do debate - Celso Zilbovicius e Thaisa Simplício Matias (15min) 

Participantes - (40min) 

 

6. Composição de debatedoras(es) e coordenação da atividade  

Coordenação: 

 Áquilas Mendes. Membro da Comissão de Política, Planejamento e Gestão Abrasco. 

Universidade de São Paulo (USP)  

 

Debatedores: 

 Áquilas Mendes. Membro da Comissão de Política, Planejamento e Gestão Abrasco 

 Lúcia Guerra. Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém (UFOPA) 

 Leonardo Carnut. Universidade Federal de São Paulo, São Paulo (UNIFESP) 

Mariana Alves Melo. Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São 

Paulo, (COSEMS-SP) 

 Celso Zilbovicius. GT de Saúde Bucal Abrasco.  

 Thaisa Simplício Matias. Movimento Social: Frente Nacional Contra Privatização da 

Saúde – Seccional Campina Grande, Paraíba (PB) 

 

7. Previsão da data da atividade (preferencialmente, para a 1ª atividade de junho) 

28 de junho 2022 ou 05 de julho de 2022 

 

 

e-mail elisa@abrasco.org.br 


