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1 – Concepção de politicidade do cuidado

2- Gestão do cuidado e processo de trabalho 

em saúde: similitudes, especificidades e 

disrupturas

3- Redes de Atenção à Saúde: centralidade da 

APS para reorganização das práticas

4- Gestão do cuidado nas RAS: implicações 

políticas e técnicas para o enfermeiro
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- Refletir sobre a gestão da politicidade
do cuidado e sua relação com o
trabalho em saúde;

- Sintetizar as principais características
das RAS para a mudança do modelo
tecno-assistencial no SUS;

- Indicar, a partir do triedro
emancipatório do cuidar, as
possibilidades políticas e técnicas para a
atuação do enfermeiro nas RAS.



Politicidade do cuidado: centralidade do político para a 
gestão da ajuda-poder

Politicidade

(Demo,2002):

Habilidade política de 

saber pensar e intervir; 

lateja na matéria, pulsar 

disruptivo; poder como 

dimensão intrínseca; 

Enfrentamento dos limites 

postos, sejam sociais, 

culturais ou biológicos

Politicidade do Cuidado 

(Pires, 2005):

Gestão da ajuda-poder capaz 

de subversão emancipatória; 

unidade dialética entre modo 

de ser solidário e vir a ser 

político; pulsação de vida 

capaz de gerar rupturas e 

reordenação de poderes, 

democratizando-os. 



PROPOSIÇÕES DISRUPTIVAS DO CUIDAR

- O cuidar sobrevive da relação de vínculo (poder) 

que o alimenta;

-O Cuidado também é contra-poder, na medida 

em que restabelece o corpo  e a subjetividade;

- Existe uma possível utopia a ser resgata pelo 

cuidado;

-A politicidade do cuidado, por operar nas 

relações sociais produtivas, pode vir a emancipar 

pela capacidade de forjar subjetividades, desejos e 

projetos próprios - ou no gesto que transforma 

ajuda em autonomia dependente (Morin, 2002). 



- Gestão da ajuda-poder para a construção da autonomia de 

sujeitos, expresso pelo conhecer para cuidar melhor, cuidar para 

confrontar, cuidar para emancipar;

- Interação e desconstrução  presente nas relações consigo e que se 

estabelecem com o outro,  capaz de dinâmicas libertárias;

- Epistemologia crítica do cuidado: foco na humanidade que é 

sapiens e demens, comunhão e destruição, poder e contra-poder, 

corpo, alma e desejo. Biopolítica de produção emancipatória de 

sujeitos centrada em concepções filosóficas, ontológicas, ecológicas 

e políticas – crítica à ciência moderna.

SÍNTESES DA POLITICIDADE DO CUIDADO
(Pires 2005)



GESTÃO DO CUIDADO E TRABALHO EM SAÚDE - I

Embora o cuidar, interação e 

disrupção reconstrutora de 

subjetividades espoliadas, revele-se 

no encontro que se estabelece entre 

profissionais e usuários, ele não 

coincide com o processo de trabalho 

em saúde. Cuidado: angústia 

libertária sobre a existência e 

dimensão articuladora de si 

(Heidegger, 2002)

A Gestão do cuidado no processo 

de trabalho em saúde é a forma 

com que o cuidar se revela e se 

organiza na interação propiciada 

entre sujeitos, podendo gerar 

interações e subversões 

potencialmente emancipatórias ou 

restritivas das múltiplas liberdades 

humanas.

(Pires 2005; 2009)



- Necessidade de mudança nas práticas profissionais: alterar o

aprisionamento do cuidado no trabalho em saúde expresso pela

especialização alienante do todo, pelo modo mecanicista de produzir as

ações em saúde e na inibição das autonomias presente na relação que se

estabelece no ato de cuidar.

- Trabalho: requer um objeto em que se operam os meios para se obterem

os bens e serviços, necessitando da essência genérica humana e alienando-a

dos sujeitos que a produzem (Marx. 1963). No caso da saúde, as

semelhanças com o cuidado intensificam-se porque ocorre encontro

intersubjetivo para produção social da saúde, como ‘trabalho-vivo-em ato’

(Merhy,1997)

GESTÃO DO CUIDADO E PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE - II



Cuidar para Confrontar: 
Exercitar uma ajuda 

que, sendo poder, 
potencializa 

enfrentamentos

Cuidar para 
Emancipar:

Epistemologia para 
um cuidar capaz de 

democratizar poderes

TRIEDRO EMANCIPATÓRIO DO CUIDAR

Conhecer para Cuidar Melhor:
Cuidado como forma de 

reconhecer, vivenciar, criar e 
reinventar culturas e cotidianos

CUIDADO: MEDIAÇÃO CRIADORA ENTRE A RACIONALIDADE 

E A PULSÃO PRESENTE NA AJUDA-PODER



RAS: arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 

tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de 

gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (Brasil, 2010)



População e território definidos; 

Extensa gama de estabecimentos; 

APS como primeiro contato e serviços especializados no local adequado; 

Mecanismos de coordenação e de continuidade do cuidado; 

Atenção à saúde centrada no usuário,governança e participação social; 

Gestão integrada aos sistemas logísticos, administrativos, clínico; 

Recursos humanos suficientes; 

Financiamento tripartite; 

Ação intersetorial, abordagem dos determinantes de saúde e equidade; 

Gestão baseada em resultados. 
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Gestão da Clínica;

Diretrizes Clínicas;

Linhas de cuidado;

Gestão da Condição 

de saúde

Gestão de caso

Auditoria clínica 
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Qual a concepção de cuidado que 

sustenta a mudança de práticas 

nas RAS do SUS ?

Gestão da ajuda-poder para a 

construção da autonomia de 

sujeitos (sejam usuários, equipes de 

saúde, gerentes, técnicos, gestores 

de políticas públicas)



GESTÃO DO CUIDADO: IMPLICAÇÕES PARA A QUALIDADE POLÍTICA 
DOS ENFERMEIROS



GESTÃO DO CUIDADO: IMPLICAÇÕES PARA A QUALIDADE POLÍTICA 
DOS ENFERMEIROS
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CARACTERISTICAS DO TRABALHO DAS EAB NAS RAS
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CONCLUSÃO

A gestão do cuidado no processo de
trabalho em saúde implica numa
reorganização das práticas para a
promoção da autonomia, com ênfase na
centralidade dos usuários e na
consolidação das RAS no SUS.

Para o enfermeiro em especial, há de se
articular as dimensões política e técnica
do fazer para que a gestão do cuidado
se constitua em reflexão-ação e práxis
emancipatória.



MUITO OBRIGADA !
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