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INTRODUÇÃO: a Covid-19 pode ser tomada como um dispositivo analítico que interroga o
trabalho e cuidado, colocando a Atenção Básica (AB) no cerne do debate.

OBJETIVO: refletir sobre entre profissionalidade como caminho insurgente das práticas na AB
convocada a partir da pandemia de Covid-19.
MÉTODO: estudo reflexivo sobre o trabalho, cuidado e entre profissionalidade na AB realizado por
meio de leituras críticas e inferências das autoras.

RESULTADOS: seria a entre profissionalidade caminho insurgente para produzir outros efeitos no
trabalho e no cuidado em saúde? Elenca-se que a Covid-19 interrogou os modos de centralização
profissional, convocada pela “Atenção Primária à Saúde” (APS) - (APS versus AB, em conceito e
aposta de trabalho). Mediante atravessamento funcionalista, pautado por metas, focando em
instrumentalizações duras e leve-duras, e na “protocologização” da vida, desvalorizando as
produções nos territórios (geográficos e existenciais). A entre profissionalidade discutida, sobretudo
por Merhy e Ceccim, desloca o conceito indo além da construção de rotinas de atendimentos mas,
que apostam no borramento das profissões (em seu campo comum e em suas especificidades) na
produção do cuidado pelos encontros que são tecidos cotidianamente. Elenca-se que a ocupação de
distintas profissões, ainda que no mesmo espaço físico, é insuficiente para deflagrar mudanças.
CONCLUSÃO: diante do contexto pandêmico fica evidenciada a necessidade de resgate dos
aprendizados e da potência da tecnologia leve em saúde e da AB territorializada para se discutir
possibilidades de estar com o outro, conhecendo suas realidades de forma consolidada, e não
meramente com foco em metas e na redução do cuidado em “fiscalização da vida”.
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