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Depois de uma criança de Santo Antão com 13 anos ter sido tratada com sucesso, a deficiente visual de
S.Vicente Suzy Paula Melo Delgado seguirá hoje, 25, rumo à Alemanha, onde será operada na clínica
Basteicenter, sita em Ulmer.

A deslocação surge, segundo Luís Monteiro Silva, no quadro da cooperação entre a ADVIC e Freunde Helfen
Freuden (Amigos apoiam amigos). Esta é uma Organização-não -governamental alemã, presidida por Wolfgang
Hundt, que vem ajudando as instituições cabo-verdianas na luta contra a cegueira.
Com 16 anos, Suzy vinha sendo observada, desde os seis anos, pela médica Lígia Calderon, oftalmologista do
Hospital Baptista de Sousa em S.Vicente. Inicialmente foi-lhe diagnosticada uma miopia. Recentemente a
observação acusa a possibilidade de ela perder a visão do seu olho esquerdo. A do lado direito apresenta também
alguns problemas, sobretudo quando esta adolescente está na presença de luzes fortes.
«O médico e professor Dr. Chistopf W.Spaul, em Ulmer Basteicenter, espera que possa salvar a visão de Suzy. O
tratamento é garantido gratuitamente por aquele médico cirurgião. A FHF assume os custos administrativos, a
passagem de avião para a Alemanha e estadia», avança o delegado da Advic no Mindelo. Luís Silva acrescenta
que Suzy Paula permanecerá sete dias na Alemanha, um tempo que se espera ser suficiente para que recupere a
visão e regresse a Cabo Verde.
Maria Arlindo Monteiro, de 38 anos da idade, será a próxima paciente a beneficiar, brevemente, do apoio da
Freunde Helfen Freuden. Esta vem sendo acompanhada pela médica Francisca Inocêncio, também oftalmologista
colocada no Hospital Baptista de Sousa. «Operada no olho direito em 2003, Maria Arlinda diz ter recuperado
parcialmente a visão até um ano e meio após a cirurgia. Que quatro meses depois num parto eutócico, teve uma
baixa súbita da acuidade visual que foi diagnosticada com um deslocamento da retina», descreve Silva.
Recorde-se que a jovem Celésia, da localidade de Janela da ilha de Santo Antão, foi a primeira paciente que
bonificou, com sucesso, do apoio da organização Freunde Helfen Freuden para o tratamento da cegueira na
Republica Federal da Alemanha.
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