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ENFRENTAMENTO COVID-19

Continuamos juntos!

O coronavírus chegou de forma avassaladora nos territórios indígenas. Muitos 

povos afetados e centenas de mortes registradas.

Com o intuito de ajudar essas aldeias e povos mais distantes e isolados, a 

Doutores da Amazônia está arrecadando doações.

Cada vida importa! Cada ajuda importa!

Uma campanha de arrecadação financeira, de materiais e de parcerias, para ser 

convertida integralmente em auxílio a esses povos



ENFRENTAMENDO COVID-19

• NOVE ESTADOS BENEFICIADOS PELA DOUTORES DA 

AMAZÔNIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID 19;

200 MIL PRODUTOS, SUPERANDO AS 28 TONELADAS 

ENVIADOS PARA TERRAS INDÍDENAS, EM 

CARREGAMENTOS.

• 4.104 PROCEDIMENTOS ENTRE TESTAGENS E CONSULTAS.



Arrecadações Doutores da Amazônia para os 
povos indígenas 

Enfrentamento Covid-19”

3 tonelada e meia de alimentos;

29.332 máscaras de tecido camada dupla;

22.500 frascos de 500ml álcool em gel;

53.500 escovas de dente;

51.512 pastas de dente;

28.100 sabonetes;

2.987 Face Shield;



Arrecadações Doutores da Amazônia para os 
povos indígenas 

Enfrentamento Covid-19”

Meia tonelada de tecidos;

2.780 testes rápidos COVID - 19;

289 óculos de proteção;

76 enxadas;

81 foices;

50 facões;

98 machados;

20.000 metros de linhadas;



Arrecadações Doutores da Amazônia para os 
povos indígenas 

Enfrentamento Covid-19”

5.750 frascos de detergentes e sabonetes líquidos;

39 oxímetros;

12 bombas costal;

68 termômetros digitais;

Foram realizados 1.264 atendimentos, totalizando 4.104 
procedimentos;



Principais Financiamentos e Doações
R$ 1.454.000

- Colgate Brasil – 123,120 mil Kits de higiene Bucal – R$ 730.000;

- Grupo Carrefour – Doação de R$ 340.000. Confecção de 29,322 mil mascaras de tecidos. Geramos proteção e renda para quem mais precisa! São cerca de 
1.000 costureiras, todas de comunidades carentes. Elas fazem máscaras de tecido em suas residências . Essa iniciativa gera proteção e renda para milhares de 
mulheres vítimas de vulnerabilidade e pessoas na mesma situação. Parte dessas máscaras foram encaminhas aos povos indígenas.

- Cooper álcool / Protex – 10.200 frascos de álcool em gel - R$100.000 ;

; - Copra indústria – 28.100 sabonetes – R$ 112.000 

- Eco Diagnostica /M2em2 – 2.780 testes rápidos Covid 19 – R$ 278.000;

- Santa Helena alimentos / Rede incentivo - Três toneladas e meia em alimentos - R$ 90.000;

- Transpérola e Rv imôla – Transporte de 18 toneladas para a Amazônia  – R$126.000;

Esses foram nossos principais parceiros. Também recebemos  doações em menor escala de outras empresas, e pessoas físicas.  



Enfrentamento Covid-19
TELEMEDICINA NAS ALDEIAS

• A saída encontrada para continuar a dar assistência, mesmo que à distância, foi a adoção da 

prática de consulta online. Para ajudar nesse desafio, a Mymedi disponibilizou o acesso 

gratuito à sua plataforma de telemedicina para todos os médicos voluntários que atuam 

nessa causa..

• É uma maneira de democratizar o acesso à saúde a qual todos tem direito, será possível 

oferecer um atendimento seguro e completo já que, havendo a necessidade de realizar uma 

análise mais detalhada de um determinado quadro, o médico pode compartilhar o 

prontuário online do paciente para ter uma segunda opinião e debater com seus colegas o 

melhor tratamento.

• Já os pacientes, poderão receber pedidos de exames e prescrição de medicamentos de 

maneira remota, por meio de receituário digital. Além de disponibilizar a plataforma, tanto 

Marcelo como Paulo Lázaro, outro sócio da empresa e médico especializado em radioterapia, 

farão parte da equipe de especialistas que irão realizar os atendimentos aos indígenas de 

forma voluntária.

•



PARCEIROS DISTRIBUIÇÃO.

• Parceiros de distribuição.

Instituto Raoni, Coiab ( Coordenação das 

Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira) , 

Associação Kanindé etno ambiental, Atix ( 

Associação Terra Indígena do Xingu), Associação 

Metareilá do Povo Indígena Suruí, Dsei Porto 

Velho, Dsei Xingu, Dsei Médio Rio Purus, Dsei

Vilhena, Dsei Vilhena e Sesai;



1.264 atendimentos, totalizando 4.104 procedimentos;

Valores consolidados R$ 529.702

ENFRENTAMENTO COVID 19
FONTE www.doutoresdaamazonia.org.br



PRINCIPAIS REPORTAGENS

ENFRENTAMENTO COVID 19

FONTE www.doutoresdaamazonia.org.br/imprensa



PRINCIPAIS REPORTAGENS 
ENFRENTAMENTO COVID 19

FONTE
www.doutoresdaamazonia.org.br/imprensa



ATUAÇÃO D.R.A 2021
ALDEIA YAWALAPITI ALTO XINGU- MT

10/07 – 28/07/21

Atuação Posto Leonardo  alto Xingu – MT;

Construção do centro de apoio  DOUTORES DA AMAZÔNIA;

Serão beneficiados os povos:  Aweti, Kalapalo, Kamaiurá, Kuikuro, Matipu, 

Mehinako, Nahukuá, Naruvotu,  Trumai,  Wauja e Yawalapiti

Trinta participantes D.R.A, ( Dentistas, Médicos, Farmacêuticos e Biomédicos).

Meta de 2.000 atendimentos superando os 5000 procedimentos;

Serão beneficiadas todas crianças indígenas do PIX com a distribuição de 2 mil kits 

de higiene e palestras de prevenção.

Serão realizados tratamentos de canal, prótese parcial, confecção de elementos 

dentários com pino de fibra de vidro (Cerec Cad Cam), restaurações simples e 

complexas, cirurgias simples e complexas, exames de rx, implantes dentários, 

prótese sobre implantes, atendimento infantil, atendimentos Ginecológicos 

e Obstetrício,, Oftalmológicos, Clínica médica, exames de ultrassom, exames 

biomédicos , entrega de óculos de grau e kits de higiene.



RESUMO FINAL;

- Foram beneficiadas mais de 60 etnias indígenas , superando 80 mil indivíduos, em 8

estados da Amazônia legal, e indígenas do Estado de São Paulo. Arrecadamos um total

de R$ 1.784.000,00 em financiamentos e doações. Realizamos 1.274 atendimentos,

com 4.104 procedimentos somando R$ 529.702

- As comprovações estão em reportagens, relatórios das Associações indígenas , Coiab,

Associação Kanindé , Associação Metareilá , Instituto Raoni, Atix e Dseis Vilhena, Médio

Rio Purus, Xingu, Porto Velho.

- Os atendimentos estão registrados em documentos oficiais pela SESAI ( Secretaria

especial de saúde indígena), por meio do Ministério da Saúde.

- Total consolidado entre Doações e atendimentos – R$ 2.312.000,00



Dr Caio Eduardo C. L. Machado

Sócio fundador Doutores da Amazônia;

Especialista em Saúde Indígena Pósfg;
Especialista em Endodontia e Implantodontia pelo Hospital Geral de Medicina Militar

do Estado de São Paulo; Membro do clã Gameby do povo indígena Paiter Surui; 
quinze anos de experiência na Amazônia Legal.


