Doutores da Amazônia
Chegando a lugares antes muito distantes ..

D.R.A AMAZÔNIA 2005
Em 2005, ainda estudante, Caio Eduardo C. L. Machado, conheceu e
começou a participar ativamente da ONG NAPRA (Núcleo de Apoio à
População Ribeirinha da Amazônia) como voluntário. Após 8 anos, já
como profissional dentista, foi convidado à coordenar a equipe de
odontologia e naturalmente criou raízes com a região e com o povo
ribeirinho do Baixo Madeira, Rondônia,
Como voluntário e especialmente como coordenador de equipe,
presenciou o descaso das autoridades nessas regiões e passou a ver de
perto as principais necessidades apresentadas por esta população.

www.doutoresdaamazonia.org.br

D.R.A AMAZÔNIA 2014
Como toda semente plantada e cuidada, o Projeto começou a nascer e
tomar forma em 2014.
Surgiu então a Doutores da Amazônia. Um projeto que não se limita a
atuações pontuais e focadas, mas que pretende cada vez mais, aumentar
e explorar as possibilidades de auxílio e colaboração, unindo
profissionais dispostos a retribuir suas conquistas como forma de
agradecimento e conscientização de solidariedade..
www.doutoresdaamazonia.org.br

D.R.A AMAZÔNIA 2015
Com quatro voluntários da área odontolgica

sendo dois

estudades, começamos aplicar nosso protocolo de atendimentos
especializados em comunidades ribeirinhas, e reservas extrativistas na
Amazônia. Resex do Cuniã e Distrito de Nazaré.

www.doutoresdaamazonia.org.br

2016 - Fundação Doutores da Amazônia
Nascemos no mercadinho do finado Aluizio !!

na comunidade

do Distrito de Nazaré – RO. Comunidade beradeira as margens do Rio
Madeira .
Nazaré é um distrito rural do Município de Porto Velho (PVH) no

estado de Rondônia. A comunidade está localizada às margens do Rio
Madeira, em uma região popularmente conhecida como Baixo
Madeira. Hoje o local é classificado como uma área de assentamento
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

www.doutoresdaamazonia.org.br

• D.R.A AMAZÔNIA 2016
Chegamos!!
Fomentando mais profissionais da saúde !!
em 2016 levamos 24 voluntários realizando atendimentos
odontologicos especializados em regiões de difícil acesso na
Amazônia. Foram beneficiados pacientes de 21 comunidades
ribeirinhas . Realizamos 250 atendimentos com 940
procedimentos em 20 dias de ação.
Beneficiados:
Baixo e Médio Rio Madeira (Comunidades)
Distrito de Calama: Calama, Nova Esperança e Papagaios
Distrito de Nazaré: Boa Vitória, Nazaré, Santa Catarina e Tira Fogo.

Distrito de São Carlos: Bom Serazinho, Brasileira, Cuniã e Curicacas
, Itacuã , Mutuns e São Miguel.
Região de Cujubim: Bom Jardim, Cujubim Grande, Cujubinzinho,
Região de Porto Velho: Belmont, Boa Fé, Maravilha e Niterói
www.doutoresdaamazonia.org.br

DRA AMAZÔNIA 2017
Em 2017 adentramos em terras indígenas realizando ações junto aos Uru – eu – wau – wau e Paiter Surui. Inovamos levando a mais alta tecnologia da área
odontológica (Cerec Cad Cam ). Aumentamos nossa equipe para 70 voluntários, e iniciamos os atendimentos médicos.
Realizamos 854 atendimentos em sua maioria especializados, com 3923 procedimentos médicos e odontológicos durante trinta dias.
•

Terras Indígenas 7 de Setembro – RO, os povos : Jupaú (Uru-eu-wau-wau), Amondawa, Apurinã, Aikanã, Sakirabiar, Paiter Surui e Cinta Larga.

•

Lago do Cuniã – RO (ICMbio), as comunidades: Pupunha, Silva Lopes, Araçá e os próprios moradores da Cuniã.

•

Distrito de Nazaré – RO, as comunidades: Boa Vitória, Calama, Boa Hora, Tira Fogo, Papagaio, Santa Catarina, Cujubim Grande, Conceição da Galera, São José, Vista
Alegre e a própria população de Nazaré.

•

Comunidade de Santa Catarina, foram atendidos na própria comunidade, e para tratamentos especializados foram encaminhados para Nazaré.

DRA AMAZÔNIA 2018
Em 2018 começamos aumentar as ações totalizando 60 dias em terras indígenas e
comunidades ribeirinhas com uma equipe de 120 voluntários. Também realizamos uma ação
junto aos indígenas isolados Suruawá.
Realizamos 1669 atendimentos em sua maioria especializados, com 6013 procedimentos
médicos e odontológicos.

•

Os povos indígenas atendidos neste período foram: Labiway, Arara, Rikbaktsa, Suruí, Cinta
Larga, Kwaza,Tawandê, Sabanê, Mamaindê, Manduca, Aikanã, Oro nao, Oro eo, Oro mon,
Oro at, Oro waram, Oro waramxijein,Jabuti, Aruá, Canoê, Tupari, Cujubim, Macurap, Wajuru,
Arikapú, Aruak, Cabixi, Massaká.

•

Rio Madeira: Distrito de Nazaré e Lago do Cuniã (reserva ICMBio).

•

Indígenas isolados: Suruawá.

www.doutoresdaamzonia.org,br

DRA AMAZÔNIA 2019
Em 2019 passamos a focar exclusivamente nos

povos indígenas e realizar três ações por ano durante sessenta dias com mais de 150 voluntários

envolvidos.

Adentramos no alto Xingu!!
•

Realizamos 2710 atendimentos em sua maioria especializados, aplicando 9.987 procedimentos.

Povos beneficiados:
•

Oro nao, Oro eo, Oro mon, Oro at, Oro waram, Oro waramxijein, Aikanã, Jabuti, Aruá, Canoê, Tupari,

•

Cujubim, Macurap, Wajuru, Arikapú, Aruak, Cabixi, Massaká, Rikbaktsa, Suruí, Cinta Larga, Kwaza,

•

Tawandê, Sabanê, Mamaindê, Manduca, Aikanã, Zoró, Gavião, Arara e Uru eu- wau-wau, Kuikuro, Kamayurá.

!

DRA AMAZÔNIA 2020

•
Continuamos juntos, mesmo que de longe!

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.
•
Já foram beneficiadas mais de 60 etnias indígenas em
toda Amazônia Legal superando as 17 toneladas com
mais de 140.000 produtos enviados; Parceiros de
distribuição.
Instituto Raoni, Coiab ( Coordenação das organizações

indígenas da Amazônia Brasileira) , Apib ( Articulação
dos povos indígenas do Brasil), 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.

DRA AMAZÔNIA 2020
Além das campanhas de arrecadações realizamos duas forcas tarefas no combate ao Corona vírus: Barco hospital e Alto Xingu.
Foram realizados 1600 atendimentos com 3.441 procedimentos médicos e odontológicos.

Somando as duas ações passamos 36 dias em terras indígenas.
Povos beneficiados:
Oro nao, Oro eo, Oro mon, Oro at, Oro waram, Oro waramxijein, Aikanã, Jabuti, Aruá, Canoê, Tupari, Utawana, Topepeweke, Batuvu, Aturua, Mirassol,
Iaraman, Nekupai, Meninako.
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TECNOLOGIA D.R.A
TECNOLOGIA VERDE

Fomentamos empresas privadas das áreas médicas
e odontológicas para disponibilizar todos os
equipamentos gratuitamente.
Depois de quatro anos fizeram a doação do

Sistema Cerec cad cam.
Entre todas as vantagens e benefícios , esse
equipamento é considerado uma tecnologia verde.
Os resíduos gerados são muito menores que
resíduos dos protocolos tradicionais.

D.R.A. SEMPRE AVANÇANDO
ODONTOLOGIA

Em 2017 levamos pela primeira vez na história, a mais alta tecnologia (SISTEMA CAD CAM) desenvolvendo trabalhos
sociais.
• Vamos inovar novamente em outubro de 2021 na missão Pirahã e Tenharim. Levaremos para essas regiões (terras indígenas)
exames odontológicos 100% digitais.
• Vamos aplicar o sistema Cad Cam com o sistema integrado de tomografias e panorâmicas proporcionando gratuitamente para

os indígenas tratamentos que são realizados nas melhores clinicas do mundo.

ESTRUTURA DRA

A força deles é nosso motivo de existir …

Partindo do princípio que as sementes jogadas ao solo nascem e crescem dando posteriormente seus frutos, esperamos que nossas
jornadas sejam as sementes para uma conscientização, promovendo saúde e construindo bons hábitos e que os governos locais
estimulados ampliem a rede de atendimento com melhorias e que mais patrocinadores nos apoiem para que possamos ser
autossuficientes para que o nosso trabalho possa prosseguir com qualidade e sustentabilidade.

Dr. Caio Eduardo C. L. Machado
Sócio fundador Doutores da Amazônia;

• CONTATO (011) 94023-17-27
• drsamazonia@gmail.com

• WWW.DOUTORESDAAMAZONIA.ORG.BR

PARCEIROS D.R.A

