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PREVENÇÃO

Executada desde o dia 
1º de setembro, a vacina-
ção Antirrábica que vinha 
acontecendo na zona ru-
ral, chega nessa sexta-fei-
ra, 13, aos distritos, tendo 
como primeira parada, 
São Joaquim do Boche. A 
ação será realizada no sa-
lão comunitário das 8h30 
minutos até o meio dia. 
Já no dia 19 será a vez da 
Triângulo e acontece no 
mesmo horário citado aci-
ma, em frente ao postinho 
de Saúde. No dia 20 chega  
ao postinho da São Jorge, 
sempre das 8h30minutos 
ate às 12 horas. Desde que 
iniciou na zona rural, vá-

rios sítios, fazendas e as-
sentamentos já foram vi-
sitados, tendo como saldo 
4.276 animais vacinados 
até a última sexta-feira, 
06. Sendo 3.180 cães e 
1.096 gatos.

Além de todos esses 
dias, acontecerá no dia 
28, o Dia ‘D’ de vacinação 
Antirrábica, quando o dis-
trito de Progresso também 
será visitado.

Segundo a coordena-
dora  da Vigilância Am-
biental, Izabela Talita Sil-
va Gomes, caso não haja 
possibilidade de vacinar o 
animal nesse dia, o dono 
poderá do dia 24 até o dia 
31, se dirigir até a Vigi-
lância Ambiental, onde a 
vacinação será realizada, 
mas há a necessidade de 

se levar o animal, pois a 
vacina não será liberada 
para ser levada para casa. 
“Os donos devem ir até a 
vigilância e lá nós temos 
pessoas capacitadas para 
fazerem as vacinas, que 
devem ser realizadas 
no local”, destaca, ao 
ressaltar que o dia 28, 
quando acontece o dia 
‘D’, todas as Unidades 
de Saúde da Família es-
tarão abertas atendendo 
à partir das 8:00 até às 
16 horas.

A coordenadora apro-
veita para solicitar que 
adultos levem os ani-
mais, evitando mandar 
crianças. “Precisamos 
que adultos levem os 
animais, principalmente 
quando é um animal ar-

redio, pois muitas vezes 
a criança não consegue 
conter o animal e difi-
culta muito nosso traba-
lho”, orienta, Izabela.

Ainda segundo a res-
ponsável, a meta é vaci-
nar 18.103 animais.

A Vigilância Ambien-
tal está situada na Rua 

Francisco Avelino  Dantas, 
390- E, ao lado do estádio  
Mané Garrincha. Dúvidas 
podem ser sanadas pelo 
telefone   993237679.
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Caravana beneficiará 
13 municípios 
da região

DE 17 à 27PRóxima SEmaNa

Caravana de Tangará conta com mais 
de quatro mil pacientes regulados

Somente em Tangará 
da Serra, existem mais 
de 13 mil idosos, segun-
do dados do IBGE Censo 
2010. Para o prefeito do 
município, Fábio Jun-
queira, o programa che-
gou no momento certo 
em Tangará, visto que a 
região já recebeu a pri-
meira Caravana, realiza-
da em Barra do Bugres, 
em julho de 2016.

“Nós estamos muito 
felizes que a nossa Ca-
ravana aconteceu agora, 
depois de nove edições 
já realizadas. Sabemos 
que o programa cresceu, 
aumentou a capacidade 
de atendimento e que 
melhorou, se comparar-
mos com Barra do Bu-
gres”, destacou o prefei-
to.

Na oportunidade, o 
secretário do Gabinete 
de Governo e coordena-
dor-geral da Caravana, 

José Arlindo de Olivei-
ra, lembrou que são as 
parcerias que tornam o 
programa do Governo 
um sucesso. “Costumo 
dizer que a Caravana é 
um ganha-ganha: ganha 
o Estado, ganha a pre-
feitura, ganha a socieda-
de, que terá acesso aos 
serviços de Saúde e de 
Cidadania”, completou 
Arlindo.

Além da cidade sede, 
outros 13 municípios da 
região serão contempla-
dos. São eles: Alto Para-
guai, Arenápolis, Barra 
do Bugres, Campos de 
Júlio, Campo Novo do 
Parecis, Denise, Dia-
mantino, Nortelândia, 
Nova Marilândia, Nova 
Olímpia, Porto Estrela, 
Santo Afonso e Sapezal. 
As ações ficaram assim 
divididas: Consultas e 
exames: 17 a 23 de ou-
tubro. Cirurgias agenda-
das: 18 a 27 de outubro 
e Serviços de Cidadania: 
19, 20 e 21 de outubro.

Há pouco mais de uma 
semana para ter início a 
10ª edição da Caravana da 
Transformação, no muni-
cípio de Tangará da Serra, 
mais de 4,4 mil pacientes 
dos 14 municípios bene-
ficiados já passaram pela 
regulação das secretarias 
municipais de saúde.

A expectativa é de que 
nesta edição o Estado rea-
lize 7 mil consultas e 3,6 
mil cirurgias oftalmológi-
cas durante os 11 dias de 
evento. A Caravana tem 
capacidade máxima de 
realizar até mil consultas e 
400 cirurgias diariamente.

Durante reunião com 
secretários, técnicos e re-
guladores de Saúde reali-
zada na última sexta-feira, 
06, a coordenação executi-
va da Caravana da Trans-
formação apresentou um 
novo sistema desenvolvi-
do pela Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES) para 
a regulação dos pacientes. 
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A meta é vacinar 18.103 animais. Até o momento 4.276 animais já foram  vacinados

A expectativa é de que nesta edição o Estado realize 7 mil consultas e 3,6 mil cirurgias oftalmológicas

Segundo a coordenadora 
de Saúde da Caravana, Si-
mone Balena, a ferramenta 
que será testada nesta edi-
ção servirá para as carava-
nas futuras.

“A Caravana cresceu 
não só em estrutura, mas 
também em atendimentos. 
A regulação dos pacien-
tes, que é uma espécie de 
pré-agendamento, se faz 

necessária por uma série 
de fatores, mas o mais im-
portante deles é que preci-
samos ter pelo menos uma 
estimativa de quantas pes-
soas passarão por atendi-
mento. E é nesse contexto 
que surgiu este sistema”, 
explicou Simone.

A ferramenta permitirá 
que as próprias prefeituras 
dos municípios beneficia-

dos insiram seus pacien-
tes que já passaram pela 
regulação. Algumas con-
dicionalidades para inser-
ção dos pacientes foram 
criadas com o objetivo de 
seguir os critérios de aten-
dimento adotados pela 
Caravana, a exemplo da 
idade do paciente e a obri-
gatoriedade do número do 
Cartão SUS.

Dia ‘D’ de vacinação Antirrábica 
acontece no dia 28 em Tangará
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