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Não bastavam as difi-
culdades já conhe-
cidas na área da
Saúde, a falta de re-

cursos humanos, as dificulda-
des no acesso e na marcação
de consultas de especialidade
que por vezes demoram meses
ou anos, as longas filas de es-
pera, quase intermináveis,
para marcação de cirurgias ou
os problemas crescentes com
equipamentos de diagnóstico
e de terapêutica obsoletos.
Mesmo ultrapassadas todas
essas dificuldades, nenhum doente tem
agora a garantia de poder adquirir a medi-
cação que lhe foi prescrita pelo seu médico
assistente, numa farmácia comunitária.

Perante tudo isto, é penível ouvir quem
descaradamente insiste na descrição de
um sistema de saúde sem constrangimen-
tos, sem problema e em melhoria acen-
tuada. Essa não é de todo a realidade deste
país.

A Cefar (Centro de Estudos e Avaliação
em Saúde) da Associação Nacional de Far-
mácias divulgou recentemente os resulta-
dos preliminares de um estudo sobre a in-
disponibilidade da dispensa de medica-
mentos nas farmácias.

Foram avaliados 22830 questionários
entregues em 2079 farmácias de todo o
país.

52,3% dos utentes reportaram que nos
últimos 12 meses tiveram, no mínimo, um
caso em que não conseguiram obter os
medicamentos prescritos pelo médico. A
região centro do país ainda é mais afetada
já que nos distritos de Castelo Branco,
Coimbra, Guarda, e Viseu esse valor sobe
para 56,60%, 52,83%, 67,30% e 60,94%
respetivamente. No interior do país quase
um terço dos utentes não pôde aviar a sua
receita pelo menos uma vez.

Mais de um quinto destes utentes tive-

ram de ir a uma nova consulta
na sequência desta indisponi-
bilidade para o fornecimento
de medicamentos.

Esta situação acaba por ter
um impacto grave sobre os
doentes e sobre o sistema de
saúde.

O primeiro, o mais grave, é o
doente perder a capacidade de
adquirir os fármacos para tra-
tar o seu problema de saúde. 
A situação agrava a sua doença
e aumenta a probabilidade do
doente ter de recorrer a uma

nova consulta ou ir ao Serviço de Urgência.
O estudo revela que 5,70% dos doentes

interromperam o tratamento.
Deste facto resulta também uma maior

utilização dos serviços de saúde, com au-
mento das listas de espera.

O impacto financeiro sobre o sistema de
saúde pode atingir os 44 milhões de euros
e sobre os doentes 4,4 milhões de euros.

O Infarmed, autoridade nacional que
gere o medicamento, já veio garantir que
haverá sempre alternativas nem que seja
através da importação de medicamentos.

É uma argumentação absurda.
Nesta área, o recurso a uma solução al-

ternativa, tal como a compra de medica-
mentos no estrangeiro, faz sentido antes
da rotura de stock em Portugal como uma
medida preventiva.

Perante a incompetência do Ministério
da Saúde, incapaz de prever e corrigir a
mais pequena dificuldade que enfrente o
Serviço Nacional de Saúde, não restará ou-
tra solução aos doentes de que esperarem
pacientemente que os fármacos em falta
sejam repostos? Obviamente que não! As
consequências para muitos doentes que
não podem tomar a sua medicação podem
ser graves.

Esta situação merece uma intervenção
prioritária do Ministério da Saúde.|

Fui buscar o título deste
artigo a um livro que
tive o privilégio de re-
ceber como prenda

“L’Art d’Être Grand-Père”, de
Victor Hugo. Trata-se de uma
coletânea de poesia, do grande
escritor francês, que vou tentan-
do ler ao mesmo tempo que
vivo o encantamento de ser avô.

Mas haverá uma arte de ser avô? Estou
certo que sim. Cada avô e cada Avó são, à
sua maneira, artistas.

O problema que enfrentamos, aqui em
Coimbra, está na existência de condições e
equipamentos públicos que nos permitam
realizar plenamente a nossa arte avoenga.

Com efeito, a definição e existência de
uma rede de equipamentos, a nível de par-
ques infantis, no município, não será con-
sentânea com as necessidades e aqueles 
que existem são pequenos e limitados, e, 
em muitos casos impossíveis de utilizar no
verão e no inverno porque não têm qual-
quer cobertura.

Aliás, há uma preocupação incomensura-
velmente superior em arranjar parques de
estacionamento para os automóveis e até
mesmo para passear o cão do que fazer par-
ques infantis estratégicos e adequados que
permitam às crianças brincar e exercitar-se,
sem atropelos.

Também há uma segmentação etária, con-
cretamente com parques para os mais pe-
quenos e depois alguns parques (?) com
equipamentos para exercício dos seniores,
que não faz sentido. Com efeito seria salutar
espaços com equipamentos que permitis-
sem o exercício convivial entre benjamins,
infantes e seniores.

É difícil para muitos avós, para mais quan-
do “tomam conta” de mais que um neto, te-
rem de se deslocar de carro a um parque in-
fantil que dista alguns quilómetros da sua
casa para que estes possam divertir-se,
exercitar-se e socializar.

Aliás, a ida ao parque infantil
apresenta-se muitas vezes
como uma “aventura”, para que
se aguarda com expectativa o
fim-de-semana ou uma data es-
pecial, quando deveria ser uma
possibilidade permanente.

Quando se pensa em Coimbra
fala-se de tanta coisa, decerto
importante, mas esta é uma

questão omissa que não se vê ser colocada
na agenda da cidade, como deveria ser, até
porque os primeiros anos de vida são mar-
cantes para memória futura, e há coisas ele-
mentares que levam a que os mais peque-
nos nunca esqueçam e que os leve a assu-
mir decisivamente e para o resto das suas
vidas, o amor pela cidade.

Hoje a cidade tem um conjunto de par-
ques e espaços verdes, regra geral desarticu-
lados e em muitos casos mal aproveitados,
que merecia a pena olhar e considerar de
uma forma nova, tanto mais que temos tam-
bém, na nossa arte de avós, de procurar va-
riar nos espaços para levar os netos e os de-
senjoar do baloiço de sempre.

Neste contexto, por mim, gostaria muito
de ter na minha cidade um parque amplo,
com algumas árvores e alguns equipamen-
tos inovadores, mas em que fosse possível
correr, jogar, empoeirar-se e enlamear-se
sem constrangimentos, novos e velhos. En-
fim um “Parque de Liberdade”, para os cida-
dãos da Coimbra do futuro. |
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A cidade tem um conjunto
de parques e espaços ver-
des, regra geral desarticu-
lados e em muitos casos
mal aproveitados, que me-
recia a pena olhar e consi-
derar de uma forma nova


