
MAIS DE 3 MIL

Caravana ajuda a suprir alta demanda 
por oftalmologia  em Tangará

“ Ter a oportunidade de ver aproximadamente três mil pessoas com solução no problema de oftalmologia (…) é motivo de muita satisfação”, afirma Junqueira

Além de ofertar vários 
serviços que beneficiam 
a população, a Caravana 
da Transformação sedia-
da em Tangará da Serra 
desde a última terça-fei-
ra, 17, também veio com 
a missão de diminuir a 
alta demanda por aten-
dimentos oftalmológi-
cos acumulada no mu-
nicípio. De acordo com 
o prefeito Fábio Martins 
Junqueira (PMDB), no 
início de sua gestão Tan-

gará da Serra apresenta-
va uma fila de espera de 
mais de três mil pessoas, 
demanda que não dimi-
nuiu com o passar dos 
anos. “O objetivo nosso 
em buscar essa parceria 
com o estado para a rea-
lização da Caravana da 
Transformação aqui se 
relaciona com a deman-
da reprimida da oftal-
mologia. Quando assu-
mi, tinha uma demanda 
reprimida de cirurgias 
de cataratas de milha-
res de pessoas. Tangará 
vem desenvolvendo um 
trabalho mensal de aten-

dimento de oftalmologia 
dentro de nossa capaci-
dade. Contratamos um 
trabalho com uma clíni-
ca de olhos em Cuiabá, e 
o município encaminha 
oportunamente as pes-
soas, mas nunca conse-
guimos baixar essa lista 
de espera,  porque se 
atende um grupo e sur-
ge outro. (…) Essa polí-
tica criada pelo governo 
do Estado de atender as 
pessoas através da cara-
vana é uma grande opor-
tunidade”, comentou o 
chefe do Executivo mu-
nicipal, ao destacar que 

a Caravana da Transfor-
mação está construindo 
uma série histórica de 
procedimentos cirúrgi-
cos em Tangará da Ser-
ra. “Não seria apropria-
do que Tangará ficasse 
de fora (da caravana). 
Só pelos resultados da 
parte de oftalmologia, 
já ficamos intensamen-
te felizes. Ter a opor-
tunidade de ver apro-
ximadamente três mil 
pessoas de Tangará da 
Serra com solução no 
problema de oftalmo-
logia, com o retorno da 
visão plena, já é moti-

vo de muita satisfação 
para nós. Por exemplo, 
recebi um abraço de 
uma senhora que fez ci-
rurgia no olho, a Dona 
Diva, que está muito 
feliz por voltar a enxer-
gar. Isso traduz a nos-
sa satisfação”, avaliou 
Junqueira.

O prefeito ainda 
lembrou que o atual 
serviço de informati-
zação implantado na 
saúde pública do muni-
cípio possibilita quan-
tificar o atendimento 
prestado pelo setor de 
oftalmologia, chegan-

do a  60 procedimentos 
mensais entre consul-
tas,  exames e cirurgias. 
“Passamos a quantificar 
quando contratamos o 
sistema de informati-
zação na saúde. Antes 
dessa tecnologia, não 
tínhamos como saber-
mos porque o contrato 
anterior nunca fun-
cionou e Tangará não 
tinha números na Saú-
de. Agora temos, sendo 
certo que há em média 
60 atendimentos de of-
talmologia no municí-
pio por mês”, finalizou 
Fábio Junqueira.
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