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A  S E N T E NÇ A

Vencedor de loto cumpre 
pena de nove meses

Michael Carroll, hoje com 22 anos, reco-
lhia lixo até que em Novembro de 2002 
ganhou um jackpot equivalente a mais de 

14 milhões de eu-
ros num loto da 
lotaria nacional 
britânica. De 
então para cá, 
este cidadão 
de Norfolk não 
tem parado de 
ser notícia por 
arranjar os mais 
diversos proble-
mas com a jus-
tiça, sobretudo 

relacionados com o consumo de drogas 
– vício que lhe levou já uma boa fatia da 
fortuna. Esta semana, noticiou a BBC 
on-line, um tribunal de Norwich decidiu 
que Carroll terá de cumprir nove meses 
de cadeia por ter ameaçado e agredido 
adolescentes com um taco de baseball. 
Desde 1997, o milionário foi acusado de 
42 transgressões de diferentes tipos.

O  V Í C I O

Menino de três anos 
fuma dez cigarros por dia

Via o avô fumar cachimbo e começou 
a levá-lo também à boca. Tomou-lhe o 
gosto e hoje, aos três anos de idade, está 
viciado no tabaco. Precisa de pelo menos 
dez cigarros por dia para se sentir satis-
feito. A história do pequeno viciado foi 
contada esta semana num diário chinês, 
o Chongqing Evening. Ao princípio, o avô 
não via mal nas brincadeiras do neto com 
o cachimbo. Agora está inconsolável com 
o desfecho. “A culpa é minha”, declarou. 
Uma psicóloga está a ajudar a criança. 
Diz que quando o menino tiver vontade 
de fumar têm de lhe dar brinquedos para 
o distrair. Se não se conseguir, o passo se-
guinte é um tratamento com medicamen-
tos. A China lidera o ranking mundial de 
mortes causadas pelo tabaco.

O  S O RT E I O

Jackpot está de volta 
ao Euromilhões

O próximo sorteio do Euromilhões vai 
ter um jackpot de 27 milhões de euros, 
uma vez que nenhum apostador acertou 
na combinação vencedora na sexta-feira. 
Em Portugal foi apurada uma das dez 
apostas com o segundo prémio, com o 
valor de 350.342,48 euros cada. Os núme-
ros sorteados foram: 5, 6, 38, 48 e 50; e as 
estrelas 6 e 7.

T o t o l o t o

5 - 9 - 1 3 - 24 - 2 7 - 4 8

Concurso nº 7 > 2006

Joker 000000

+  47

MEDIR A TENSÃO ARTER 
Para alguns habitantes isolados na serra algarvia há cuidados de saúde que chegam, tal como 

o pão e a carne, numa carrinha que buzina à chegada. O enfermeiro que nela segue tanto 
mede a tensão arterial durante uma matança do porco como à beira da lareira onde se seca 

o fumeiro. Viu o contrato renovado depois de um abaixo-assinado com muitas impressões 
digitais a servir de assinatura. São as voltas de uma unidade de saúde todo-o-terreno

POR CATARINA GOMES (TEXTOS) E MIGUEL MADEIRA (FOTOS)

A tensão arterial de Joaquim Ro-
drigues é capaz de ter disparado 
porque acabou de matar um por-
co que lhe deu “uma patada”. No 
caso de Etelvina Cavaco, só pode 
ser dos torresmos que se tem 
“fartado de comer”. E as folhas 
de oliveira que às vezes se encon-
tram no meio dos pensos de Maria 
Teresa são sinal de que, em vez de 
descansar a perna doente, tem ido 
trabalhar para o campo. 

O enfermeiro Ricardo Mestre 
cruza-se todos os dias com as 
vidas de quem habita “montes” 
espalhados pela serra algarvia 
quando segue na unidade móvel 
do Centro de Saúde de Tavira, no 
Algarve. Alargar o número destas 
unidades, para chegar às popula-
ções mais pobres e isoladas do 
país é uma das medidas previstas 
pelo Governo no âmbito da refor-
ma dos cuidados primários (ver 
texto nestas páginas).

Ricardo, com 23 anos, transpor-
ta na carrinha branca transforma-
da em consultório o aparelho de 
medir a tensão arterial, tiras para 
medir o nível de açúcar no sangue 
e uma sacola cheia de pomadas, 
pensos, gazes, Betadine... Mas 

mais do que mudar os pensos e 
“medir os parâmetros vitais” das 
gentes da freguesia do Cachopo, 
Ricardo trata de dar-lhes “aten-
ção”, a eles e às suas vidas.

O enfermeiro  sabe, ainda antes 
de a carrinha chegar ao cimo do 
monte, que aquela família vestida 
de negro que espreita do alto está 
de luto porque morreu há pouco o 
pai da casa, quando a sua carrinha 
tombou duma ribanceira. Sabe da 
revolta do filho, que repete desejos 
de vingança porque não percebe 
porque demorou a ambulância 
tantas horas a chegar ao lugar 
serrano da Cortelha. 

Trata também de perguntar 
pela brasileira a um idoso ágil 
que chega de motoreta para me-
dir a tensão. É a história que o 
enfermeiro, assim como muitos 
das redondezas, já conhece: não 
conformado com a sua solidão, es-
te homem “mandou vir” do Brasil 

uma mulher de meia-idade com 
quem ia casar-se. Ela deixou-o. 
Mas “ainda me deu dias bons”, diz 
quem, apesar de tudo, não deu o 
seu dinheiro por mal gasto.

As valências de Ricardo nas 
suas voltas pela serra vão além 
da saúde. Como há-de o casal 
Maria e Manuel Joaquim, da 
Mealha, saber o que lhes querem 
do centro de saúde? “Tenho aqui 
uma carta, eu não sei o que que-
rem que faça”, lamenta o marido. 
É a pedir análises de sangue e de 
urina, lê Ricardo. Às vezes são 
cartas do banco, da luz, da água 
que lhe pede para decifrar quem 
nunca aprendeu a ler. 

Se não fosse ele, como haveria 
Maria José Viegas, 82 anos, de 
ainda se lembrar de quando se 
tomam os medicamentos? Num 
saco de supermercado guarda re-
médios “para as dores e tensão” 
e recapitula com o enfermeiro os 

horários da toma, quase em jeito 
de cantilena: “Este é depois do 
pequeno-almoço”, “este é duas 
vezes por dia...”.

Mergulhar os pés 
na água gélida
A memória vai falhando mas é 
suficiente para que todos se tives-
sem lembrado que este era o dia 
da visita de Ricardo. Estas é que 
já não são as horas costumeiras 
da sua vinda.

“Nunca isto me aconteceu” é 
frase já dita pelo motorista João 
com a carrinha avariada a meio 
da ribeira de Odeleite, que fica 
num vale ao qual só se chega e 
de onde só se sai por estrada de 
terra batida. 

Para não molhar os sapatos foi 
preciso enfermeiro e motorista 
descalçarem-se e mergulharem 
os pés na água da ribeira, que en-
grossou das chuvas de véspera e 

É aqui que se juntam 15 habitantes de uma povoação de 19.
A tensão vai sendo medida e vão surgindo comentários para 

os desempenhos. “Ela agora só tem comido torresmos”
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IAL À SOMBRA DE UM SOBREIRO

corre tão gélida que anestesia os 
pés. Umas gazes esterilizadas 
servem de toalhas improvisadas 
que ajudam a enxugá-los. 

A história da aventura da 
carrinha encravada no meio da 
ribeira vai ser repetida ao longo 
do dia, para explicar o atraso da 
chegada nos sucessivos lugares 
onde os aguardam à hora do 
costume. 

Como na povoação do Castelão. 
“Olha o meu periquito!”, cumpri-
menta a octogenária Maria José 
Viegas, de lábios em forma do 
beijo estridente que vai dar ao 
enfermeiro. “Daqui a pouco é 
meio-dia. A gente estava para lhe 
bater se não viesse, por enquan-
to não apanha porrada”. É a frase 
de arranque de um ajuntamento 
que vai engrossando. Ouviram 

a buzina do veículo, que apita 
para dizer que chegou, tal como 
faz a carrinha do pão, da carne e 
do peixe.

É a sombra de um sobreiro com 
um banco de jardim de ripas ver-
melhas aparafusado ao chão que 
faz as vezes de consultório ao ar 
livre. É aqui que se juntam 15 
habitantes de uma povoação de 
19. Das poucas portas do casario 
em volta vão saindo apressadas 
mulheres com lenço atado à ca-
beça encimado com chapéu de 
palha com fita de pano; e alguns 
homens, menos. 

“Depois sou eu!”, reclama uma 
das senhoras. A tensão arterial 
vai sendo medida e do grupo 
vão surgindo comentários para 
os melhores ou piores desempe-
nhos. “Ela agora só tem comido 
torresmos”, acusam Etelvina 
Cavaco, de 68 anos, no tom da 
cumplicidade de quem conhece 
do direito e do avesso a vida uns 
dos outros. “Tchauzinho minha 
linda”, “prontinho senhor Ma-
nuel” – são já as despedidas.

Além do atraso, o tema da ma-
nhã é também o fim do contrato 
de Ricardo, já no próximo mês 
de Março. O enfermeiro explica 
que é “extraquadro”. O contrato 
acabou por ser renovado no ano 
passado depois de um abaixo-as-
sinado da população, com muitas 
impressões digitais a servir de 
assinaturas. 

“O que é bom num instante 
acaba” – é o que desabafa uma 
idosa que põe em contraste as 
atenções que recebem do “meni-
no Ricardo” com “o doutor, que 
é raro olhar para a gente”, que 
dá consulta “de cabeça baixa”. 
“Não vamos consentir que se vá 
embora”, refila.

Ricardo sabe que, em terminan-
do o contrato, até vai ter saudades 
de ter o corpo dorido das curvas e 
contracurvas. E logo agora,  que 
já tinha percebido muita coisa. 
Em plena serra algarvia pergun-
tavam-lhe às vezes: “Estava cho-
vendo no Algarve? Vai já para o 
Algarve?” “No início estranhei, 
mas depois percebi a lógica. Eles 
só têm o sol do Algarve”– tudo o 
mais, como “a praia e o mar”, fica 
lá longe, a uns 40 quilómetros. ■

HISTÓRIAS À PASSAGEM DA CARRINHA

Agradecer 
com laranjas

Bárbara, 85 anos, é a única habitante 
do lugar do Pulo de Cão. “Não tenho 
aqui nada vivo senão eles”: Charoca 
e o Chico – os dois gatos que se 
sentam com ela em frente à lareira de 
canto numa cadeira que é tal e qual a 
sua, feita de pau, com uma almofada 
encovada de flores encardidas. 
Bárbara usa um chapéu que não é de 
palha, como os das outras senhoras 
da serra, e por isso destoa – é de 
lã fina e tem uma fivela de pedras 
brilhantes. Foi dado pela sobrinha 
numa das últimas vezes que aqui veio. 
À parte o pessoal do centro de dia, 
que lhe vai entregar comida e fazer a 
higiene, Bárbara quase só recebe em 
casa o enfermeiro da unidade móvel 
de saúde. À despedida aponta para a 
porta de onde se vêem umas poucas 
árvores de fruto. “Se quiserem uma 
laranja, tirem daí”. Nesta altura do 

ano esta é a forma escolhida pelos 
habitantes da serra para agradecer 
os serviços prestados, conta o 
enfermeiro Ricardo Mestre. Tem a 
casa cheia de laranjas.

À mesa de Dona 
Catarina
Em chegando a Fateira, à beira da 
estrada no lugar que já é costumeiro, 
junto a um chafariz caiado de branco, 
a carrinha da unidade móvel de saúde 
buzina e o enfermeiro Ricardo anuncia, 
como quem entoa um pregão: “É a 
tensão”. De imediato saem pessoas 
de cartõezinhos na mão onde têm 
registado os níveis de tensão arterial. 
Porque a temperatura não está para ar 
livre é Catarina Palma, uma das idosas, 
quem disponibiliza a sua longa mesa 
de jantar para medir a tensão quase à 
aldeia inteira: “Sentem-se em roda”, 
convida. Nas paredes está ainda 
pendurada uma fotografia da selecção 

portuguesa de futebol de 1974 e num 
azulejo lê-se: “Nossa Senhora de 
Fátima abençoe este lar”. Apesar da 
fila que se formou, há quem dê a sua 
vez porque se conhecem as rotinas de 
cada pessoa. “Vá a senhora à frente, 
que o seu marido já foi para almoçar”.

Destinado a ficar 
despovoado
O enfermeiro Ricardo Mestre e 
o motorista João Dias fazem a 
contabilidade em conjunto e chegam 
à conclusão de que “no ano passado 
ninguém nasceu na freguesia do 
Cachopo”. A Lúcia, “a da Sandra”, 
veio ao mundo ainda corria 2004. 
A população servida pela unidade 
móvel de saúde tem na sua maioria 
mais de 65 anos. “Este é um sítio 
destinado a ficar despovoado, os 
mais novos ou vão para Faro ou para 
Tavira”. “É raro alguém querer ficar 
cá”, notam.

PANORAMA NACIONAL

360 centros de saúde
1800 extensões de centros 
de saúde
5800 médicos de família
3,8 médicos hospitalares para 
um médico de família
750 mil utentes não têm 
médico de família
Cerca de 70 por cento dos 
médicos de família estarão 
aposentados em 2013-15 
40 mil enfermeiros no activo
6966 enfermeiros trabalham 
em centros de saúde

Centros de saúde vão identificar “grupos 
de risco” para novas unidades móveis
Governo quer que até Setembro estejam seleccionados os 
locais mais isolados.  POR CATARINA GOMES

Os centros de saúde de todo o país têm 
até ao final  de Junho para identificar 
“grupos de elevado risco de saúde e ou 
social”, existentes na sua área de influ-
ência, que possam beneficiar da criação 
de novas unidades móveis de saúde, re-

fere o documento que aponta as metas 
de reforma dos cuidados primários que 
o Governo está a iniciar.

Já existem algumas destas unidades 
no país, por iniciativa dos próprios 
centros de saúde, normalmente em 

parceria com as câmaras municipais, 
que fornecem os veículos. A experi-
ência pioneira aconteceu no Algarve, 
no Centro de Saúde de Alcoutim, mas 
há também pelo menos no distrito de 
Viseu e Bragança, afirma Luís Pisco, 
responsável pela Unidade de Missão de 
Cuidados Primários de Saúde.

Só no Algarve existem oito unidades 
a funcionar nas zonas mais isoladas da 
serra, explica Lurdes Guerreiro, coor-
denadora da subregião de Saúde de 
Faro. Mais do que medir a tensão e dar 
injecções, o objectivo é falar com as pes-
soas e “fazer educação para a saúde”, 
o que acaba por funcionar como “uma 
forma de convívio”.

Neste momento só vai pessoal de en-
fermagem nas unidades móveis, mas 
Lurdes Guerreiro acredita que com os 
incentivos remuneratórios que vão ser 
dados aos clínicos para visitas domici-
liárias também passem a ir médicos a 
estes locais. Há utentes acamados que 
têm dificuldade em deslocar-se. “Não 
faz sentido deslocá-los para hospitais 
e centros de saude”. A criação de 
unidades móveis é importante “para 
conforto das pessoas e porque é mais 
económico”, completa Luís Pisco.

Para o responsável, “continua a 
haver zonas onde não é possível criar 
extensões dos centros de saúde”. Trata-
se de “um conjunto da população tão 
pequena (onde há 200 ou 300 pessoas), 
que não é justo que estejam isolados”, 
realça. “Estas populações não precisam 
só de cuidados médicos, precisam de 
outro tipo de acompanhamento: con-
selhos de exercício, de alimentação, de 
vacinação, de controlo da hipertensão 
e diabetes.”

“Populações isoladas 

não são assim tantas”

Para chegar a estes grupos, o Governo 
coloca outra hipóteses, explica Pisco: 
o fornecimento de transporte para as 
pessoas virem aos centros de saúde, 
criando-se protocolos de articulação 
com as câmaras. 

Mas o responsável pela unidade de 
missão defende que “a quantidade de 
populações isoladas e pequenas não são 
assim tantas”. O documento que traça 
os caminhos da reforma dos centros de 
saúde – as Linhas de Acção Prioritária 
para o Desenvolvimento dos Cuidados de 
Saúde Primários – define que até 30 de 
Junho os centros de saúde terão identi-
ficado grupos de risco que justifiquem 
as unidades. A seguir, até 30 de Setem-
bro, será a vez de as Administrações 
Regionais de Saúde, em parceria com 
as autarquias e outras instituições, ela-
borarem um mapa de “grupos de risco, 
permitindo o planeamento e orçamen-
tação de equipas móveis”.

As unidades móveis são apenas um 
ingrediente da reforma dos cuidados 
primários, que inclui também um cen-
tro de atendimento telefónico nacional 
que fará a triagem e o encaminhamento 
de doentes. Mas a peça essencial serão 
as unidades de saúde familiares, um 
novo modelo organizativo dos centros 
de saúde que prevê que um grupo de 
médicos, enfermeiros e administrativos 
se junte para prestar cuidados a um nú-
mero definido da população. ■

Haverá mais carrinhas transformadas em consultório, como no Algarve


