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Após 11 dias, a 10ª 
Caravana da Transfor-
mação chegou ao  seu 
final com um saldo de 
5.390 consultas, 5.529 
cirurgias e 43.773 pro-
cedimentos oftalmológi-
cos.

“Chegamos ao fim de 
mais uma Caravana da 
Transformação batendo 
um recorde: Tangará da 
Serra foi a edição com 
maior número de ci-
rurgias já realizadas até 
hoje. Das 5.529, 4.217 
foram de catarata, 674 
pterígio e 638 yag la-
sers”, ressalta a coor-
denadora de Saúde da 
Caravana da Transfor-
mação, Simone Balena.

Programada para 
ocorrer  por 10 dias, de-
vido a procura expressi-
va, teve um dia a mais, 
ofertado pelos organi-
zadores. Mas, embora 
tenha finalizado as ci-
rurgias e consultas, os 
profissionais continuam 
no município, ainda por 
alguns dias. “A Caravana 
tem na oftalmologia esse 
atendimento depois do 
operatório. De imedia-
to que é com 24 horas e 

de sete dias que termina 
no dia 02 de novembro. 
Todo mundo sai daqui 
agendadinho, todos re-
cebem agendinha e vi-
rão aqui mesmo no gi-
násio de esportes fazer o 
seu pós operatório. E do 
dia 21 a 26 de  novem-
bro eles deverão  estar 
aqui  conosco, quando 
tem o pós operatório de 
30 dias, que a gente fala 
que é obrigatório, que é 
quando ele vai ter alta. 
Se tem algum paciente 
aqui que necessita de 
acompanhamento nós 
temos a unidade fixa em 
Cuiabá. Temos o 0800 e 
a gente continua  acom-
panhando esse paciente. 
A gente espera que eles 
façam a sua parte. Deus 
primeiramente, a gente 
veio aqui e fez a nossa 
parte. Agora esperamos 
que eles se cuidem bas-
tante”, informou a coor-
denadora. O município 
ainda não conseguiu 
realizar o levantamento 
de quantas pessoas de 
Tangará da Serra foram 
cirurgiadas, mas acredi-
ta que aproximadamen-
te 3 mil tangaraenses 
voltaram a enxergar, 
graças a 10ª Caravana da 
Transformação.

Segundo a coordena-

dora, como já era de se 
esperar, os atendimen-
tos em Tangará da Serra, 
superaram as expectati-
vas. “Terminamos hoje, 
com mais que a sensa-
ção de dever cumprido, 
mas a certeza, pois as 
respostas obtidas aqui 

nos deixam bastante 
satisfeitos”, destacou. 
“Principalmente pelo 
fato de termos atendi-
do várias pessoas que 
já estavam sem luz nos 
olhos, principalmente, 
os acima de 55 anos  e  
achavam que  isso era 

uma consequência de 
sua velhice e assim, 
terminariam seus dias”, 
frisou.

 De acordo com Ba-
lena, a Caravana da 
Transformação com 
seus serviços, devolve 
à população possibili-

dades tidas por impos-
síveis.“A gente fala que 
a Caravana está che-
gando as pessoas não 
tem ideia do que é a 
Caravana, mas quando 
ela se insere no contes-
to,  todos admiram”, fi-
naliza.
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Caravana chega ao fim, porém
profissionais continuam em Tangará

“A gente fala que a caravana está chegando as pessoas não tem ideia do que é a Caravana”, salienta Balena
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