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RESUMO 

Era uma vez uma instituição de unidade, de cooperação funcional, peremptória no gregário 

porque dirigida para o exterior (indivíduos e grupos), sendo que a articulação interna tinha a 

subjacência da equidade e a motivação inerente à consideração de todas as funções, que se 

chamava Centro de Saúde. Esta instituição foi “extinta” para dar lugar aos actuais Agrupamentos 

de Centros de saúde (ACES) que são um aglomerado de Unidades Funcionais (como diz o 

próprio nome: são Unidades) em detrimento da Unidade.  

De salientar (recordando), em oportunidade, um dos princípios basilares da Psicologia da 

Gestalt - o todo não é igual à soma das partes. 

O artigo centra-se no jogo de significados e conceitos que debitam os próprios significantes 

usados, de forma tão banal que para-acrítica, usando o humorístico paralelismo com a construção 

de uma moradia, onde o (aparente) intuito está centrado em fazer valer (vender) um projecto, no 

qual os missionários reservaram, salvaguardaram e garantiram um lugar cimeiro neste, enquanto 

duradouro, “Domínio dos Deuses” (Título de uma aventura de Astérix o Gaulês – Goscinny e 

Uderzo).   

 

Palavras-chave (leia-se siglas-chave): ACES, USF, UCSP, USP, UCC, URAP, UAG.  
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“Uma gralha vestida de pavão não é reconhecida nem pelas gralhas nem pelos pavões” 

Esopo (escritor e fabulista grego – séc. VI a.C.) 

 

O Decreto-Lei n.º 28/2008 de 22 de Fevereiro define a caracterização geral e a criação dos 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), intentando a reestruturação dos Cuidados de Saúde 

Primários. 

 Numa designada missão, um punhado de criadores com pensamentos e intenções de 

notável alta engenharia, decidiram por mãos à obra e “abrir então uma firma”, que se designará 

de “construção civil”, de modo a dar lugar ao que se materializou, posteriormente, no citado 

Decreto-Lei. 

A primeira obra: construção de uma moradia de luxo, sita à beira mar ou com vista para a 

montanha, num ambiente rural ou citadino, etc, etc, etc, como cada um/a protagonista desejar. 

Obra pronta para ser apresentada! 

Consta de espaços completamente distintos, a saber: 

   - Espaço Um (E1) 

   - Espaço Dois (E2) 

   - Espaço Três (E3) 

   - Espaço Quatro (E4) 

   - Espaço Cinco (E5) 

   - Espaço Seis (E6) 

E1 - De fazer roer de inveja é uma fabulosa suite que apadrinhou o nome de Unidade de 

Saúde Familiar (USF) e com poderes de auto-hierarquização (pois ele há as A, ele há as B e, 

quem sabe se um dia ainda se cumpre todo o abecedário!) e, não vá a abrangência da 

generalização se estender, vai que até, e como convém, é disciplinada por legislação específica, 

preventivamente estipulado no art.º 9.º do Capítulo II do referido Decreto-Lei; 

E2 - Um quarto simples, limpinho, com bom ar, para quem não gostar muito de altas 

cavalarias, ou para os moradores que não reúnam as simpatias ou competências necessárias para 

adormecerem no amplo manto dourado da designada USF, tendo assim sido baptizada por 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP); 

E3 - Um quarto, também compostosinho, com vista para um jardim lateral, que pouco 

mudou, a não ser o nome, fixando-se como Unidade de Saúde Pública (USP); 

E4 - Um modesto quarto de fundos, com vista para os terrenos traseiros da mansão onde 

fica o estendal da roupa e uma horta de ervas aromáticas, mas com o confortozito necessário para 
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poder tapar as vozes (eventualmente mais reivindicativas) dos moradores e impedir ameaças ao 

sereno e harmonioso equilíbrio “familiar”, cuja designação passa a ser Unidade de Cuidados na 

Comunidade (UCC);  

E5 - Um quartito de hóspedes, nas águas furtadas, que também serve de arrumações, onde 

se guardam todas as tralhas que, durante a construção da mansão, estavam a atrapalhar a 

concepção e decoração, a que foi dado o nome baptismal de Unidade de Recursos Assistenciais 

Partilhados (URAP); 

E6 - Um quartito menos mau, para garantir assento a familiares, amigos e convidados de 

comunhão ideológica, que adoptou o nome de Unidade de Apoio à Gestão (UAG). 

 

Há ainda algum pessoal que tanto dorme em casa como não, às vezes comem lá outras não 

mas que ajudam a compor o arranjito fotográfico que, francamente, não parece ser relevante para 

a caracterização da mansão, pelo que ficarão por aqui mesmo, bem como alusões à Direcção 

Executiva do condomínio, uma vez que esta tanto pode ser residente como hóspede temporário. 

 

Que nome para a mansão? ACES! Que já é quase palavra e significa Agrupamento de 

Centros de Saúde. 

 

Ora, como se movimenta e dinamiza cada Espaço: 

 

E1 - No salvaguardado e protegido conforto do seu espaço, os protagonistas escolhem-se 

mutuamente e acreditam e maquinizam um projecto conjunto, canalizado e posto em prática em 

função dos objectivos (se não é engano!), onde são, salutarmente, dignitários do sufrágio no que 

concerne ao papel e respectiva figura de coordenação. 

Aqui, as pessoas podem entrar e sair da equipa e do seu contributo para a exequibilidade do 

projecto. Podem sair para outro quarto do mesmo calibre, ou para um mais modestito (E2) mas 

também com a subjacência da liberdade para a mobilidade, certamente que consoante as 

motivações e os tempos relativos à contractualização. 

Contudo, é de alertar para os perigos inerentes ao barroquismo excessivo.  

E2 – Enformam-se neste espaço os que preferem o desempenho do seu exercício 

profissional sem condições que ultrapassem as da própria competência e em detrimento do 

exercício funcional canalizado para objectivos (prioritariamente definidos como qualitativos mas, 

em razão, apontam-se ao cariz quantitativo e/ou burocrático). 

Podem, se cumprirem os critérios para serem escolhidos e tiverem as condições 

profissionais exigidas, integrar uma família E1, ou mesmo, por aglomeração, criarem uma. 
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E3 – Por obrigatoriedade à disciplina definida desde longa data, aqui se movimentam todos 

os que já “gozavam” de alguma distância. O último nome que tiveram foi de Unidade Operativa 

de Saúde Pública (UOSP) e agora são ainda Unidade, designada Unidade de Saúde Pública 

(USP). 

Aqui, tanto quanto é do conhecimento geral, as diferenças não são significativas e não 

transparece grande necessidade de mudança e de mobilização, mantendo-se numa posição 

vantajosa para um dos jardins da mansão. 

A “estirpe menos poderosa”, neste Espaço, pode e tem a possibilidade de ser mobilizado/a 

e/ou de se mobilizar. 

E4 – Este é o local onde mais se salientam as divergências entre as referências e as 

pertenças - fonte de um constante conflito internalizado e enraizado.  

Quando se está em sofrimento é-se obscenamente individualista e egoísta, sentindo-se até 

uma omnipotência que, posteriormente e perigosamente, só fazem colher amarguras.  

Para afogar o eventual sofrimento/rancor causado pela extinção de cargos e funções de topo 

e fazer manter o mar navegável, foi criado um pequeno espaço onde o modelo do decisório 

reinado pouco diverge do passado, sem contudo se poder intrometer nas grandes decisões 

condóminas.  

E5 – Eis uma praga que assolou esta construção! Não vinha nada a propósito! O que fazer 

com as sobras? Para o mar se manter chão e com o “leme em mãos seguras”, há que 

”infantilizar” o Espaço, através de várias regras, salientando-se: a nomeação (não a 

representatividade pela eleição!) do/a coordenador/a; minimizar esclarecimentos lógicos e 

sólidos, através da inexistência de regulamentação consistente e universal (vão aparecendo  

algumas directrizes dispersas e fugazes, quando o Decreto Lei é de 2008); manutenção das 

indefinições para se cumprir o velho jogo de fazer prevalecer as opiniões interpretativas e 

convenientes; a tentativa de encantamento com referências às (impossíveis) semelhanças de 

prestígio e igualdade relativamente a outros Espaços desta obra; das posturas discursivas 

centradas na equidade de direitos e de condições; enfim tudo o que já é habitual usar-se para 

travestir a menoridade com um traje conveniente e apresentável, quando o desejo é enviá-la para 

um qualquer bairro periférico.   

Quando a obediência e a mansidão estão instaladas e as rédeas em “mãos de conivente 

confiança”, fala-se em cooperação, em articulação, em harmonia, enfim qualificam-se e 

congratulam-se assim os regentes do condomínio. 

Os figurantes, deste Espaço, não têm escolhas e estão votados à instabilidade e indefinição, 

mais ou menos camufladas por uma interesseira e irreal imagem. São os eternos devedores ao 

condomínio.    
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E6 – Aqui a mobilidade do elenco é uma porta que não se fecha, para garantir as 

necessidades de circunstância temporal, sem que o próprio elenco tenha alguma palavra a dizer. 

São os fazedores acríticos das conveniências do sistema do hierárquico classicismo. 

Evidencia-se por estar pouco centrada na realidade do ACES e muito centrada na ginástica que, 

obedientemente cumpre para as representações de superiores. 

Alimentam e alimentam-se das vontades dos seus “admirados” superiores, manipulando-se 

na base da certeza da subalternidade, para garantia do expectante carreirismo e do próprio lugar 

numa determinada mansão. 

Os que aqui não se enquadram mobilizam-se consoante a sua robustez de dignidade. 

 

   A unidade que era característica de um Centro de Saúde está desmembrada em Unidades 

Funcionais (UF) nos actuais ACES, onde as construções atitudinais e consequentes manifestos e 

posturas discursivas são de dispersão e de falsa coesão, com agravamento da insana e hipócrita 

necessidade de competitividade, onde os objectivos se sobrepõem às áreas específicas de 

intervenção para indivíduos e grupos (modelo este que operava, com coesão, nos Centros de 

Saúde). 

A mobilização colectiva que imperava na auto-regulação funcional dos Centros de Saúde 

transformou-se em para-mobilizações fragmentadas pelo individualismo das UF nos ACES.  

Umas UF estão viradas para si e sobre si próprias, funcionais em liberdade de mobilidade e 

com direito ao justo e elegante sufrágio, como excelente instrumento de qualificação relacional e 

produtiva, mas já debitando uma ou outra fugitiva insatisfação rancorosa, não conseguida ser 

silenciada para o exterior. 

Outras UF estão presas a uma imagem (referências não conjugadas com as pertenças) 

pondo em risco as práticas suportadas por motivos técnico-científicos, mas assegurando um 

aluguer temporário de uma (medrosa) sensação de liberdade. 

Outras estão viradas para coisa nenhuma, pois a moradia ficou inacabada, tanto em regras e 

processos normativos para a regência global, como por falta de seriedade da seguradora a quem 

foi confiada o pacote de esperanças e expectativas. 

Remar sem coesão e em diversas direcções em simultâneo traduz desnorte, superficialidade, 

inoperância, incompetência e induz ao desmoronamento das tripulações com o inevitável 

afundamento da embarcação.  

A união, no sentido de unidade, que vigorava nos Centros de Saúde, traduzia-se na Unidade 

dos Cuidados de Saúde Primários. A dispersão e fragmentação por Unidades Funcionais 

componentes dos ACES, com as competitividades idiossincráticas que adoecem o texto da sua 

curta historiografia, promovem a difusão de responsabilidades e a atribuição causal 
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desorganizadora na imagem abstracta do ACES, cujas consequências recaem, com riscos, sobre a 

luz que já ia brilhando há alguns anos, nesses mesmos Cuidados de Saúde Primários. 

Apressadamente, nalguns sentidos, fez-se avançar a obra, sem que as fundações estivessem 

maduramente solidificadas, contagiando com o bicho da impaciência, da desmedida ambição e da 

soberba, toda a estrutura que já sangra pelas brechas dos conflitos e sem vislumbre de purga, mas 

com vestígios de auto-implosão,   

 

… não sendo mais uma ferida invisível … ! 

 

A todos (e a tudo!) os que, por hiper-susceptibilidade ou por desacatos com o humor ou 

indisponibilidade para confronto com a verdade, apresentam os autores os seus antecipados 

lamentos, disponibilizando-se contudo, para contribuir no aclaramento de dúvidas ou de opiniões 

e pontos de vista de cariz defensivo (no seu sentido psicanalítico), que possam estar a 

obstaculizar a capacidade de elaboração. 

 

Por questões de prevalência do bom senso não foram tecidos comentários sobre os 

diferentes rendimentos auferidos nos diversos Espaços, nem sobre as divergências desses 

rendimentos entre os operantes de um mesmo Espaço. 
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