A FORÇA DELES É NOSSO MOTIVO DE EXISTIR

DOUTORES DA AMAZÔNIA 2021

LEVANTE E LUTE
D.R.A
• A Associação Doutores da Amazônia é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo fomentar a
retribuição das conquistas profissionais, por meio da colaboração, utilizando o conhecimento técnico de seus associados com o intuito de
erradicar a falta de acesso de determinadas populações às premissas básicas de saúde, educação e bem estar, sem interferir na cultura,
religião e características sociais das localidades atendidas..

•

Já foram realizados mais de 8000 atendimentos, superando os 20.000 procedimentos em terras indígenas e comunidades ribeirinhas na
Amazônia Legal . Sendo beneficiadas trinta e duas etnias indígenas , e oito comunidades ribeirinhas.

www.doutoresdaamazonia.org.br

Propósito

•

O propósito dessas ações é garantir aos povos indígenas
acesso a tratamentos médicos e odontológicos especializados.

•

Com o avanço das novas técnicas e tecnologias podemos
desenvolver nessas regiões os mesmos tratamentos que são

realizados em grandes centros.
•

Aplicar um planejamento de quatro anos em cada região
descontruindo hábitos antigos, criando novos hábitos e
consequentemente criando um vinculo com profissionais que

atuam em campo. Garantindo um acompanhamento pós
atendimentos, desenvolvendo saúde e levando oportunidade
para essas regiões.

www.doutoresdaamazonia.org.br

IMPACTO SOCIAL SAÚDE INDÍGENA

• Dar oportunidade

para indígenas que vivem
em situação de vulnerabilidade em regiões de
difícil acesso.

• Levar atendimentos especializados, desenvolvendo
saúde e consequentemente esperança.
• Garantir que todos tenham a oportunidade de
serem agentes do seu próprio destino ;
• Inclusão, auto estima gerando oportunidades;

• Saúde é um direito de todos !!.

www.doutoresdaamazonia.org.br

IMPACTO ECONÔMICO NA SAÚDE INDÍGENA

Recebendo nas aldeias os atendimentos
especializados, os indígenas não precisarão se
deslocar para municípios, onde muitas vezes
também não terão acesso a esses
atendimentos.
Gerar economia com deslocamentos,
alimentação, tratamentos, alojamento não
apenas para o paciente, como também para os
seus acompanhantes.

www.doutoresdaamazonia.org.br

DOUTORES DA AMAZÔNIA
LEVANDO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LUGARES ANTES MUITO DISTANTES..

PROCOLOS DE ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PIONEIROs NO MUNDO EM REGIÕES DE DIFÍCIL ACESSO;

• Desde 2014 atuando em regiões de difícil acesso na Amazônia desenvolvemos um protocolo odontológico pioneiro no mundo. A partir de 2017

começamos levar o sistema Cerec cad cam, um scanner intra oral onde capturamos a imagem da arcada dental . Enviamos a imagem para um software, e
manipulamos a imagem desenhando os elementos dentários. Em seguida essa imagem é encaminhada para uma fresadora 3D, conseguindo fazer elementos
dentários definitivos em minutos. Também desenvolvemos uma técnica para realizar tratamentos de canal. Conseguimos realizar trinta tratamentos
endodônticos diários com dois especialistas usando equipamentos de alta tecnologia, como um sensor digital e um emissor de RX portátil.

•

Essa técnica possibilita realizar atendimentos de ponta em um curto espaço de tempo. Devolvendo estética, função em poucas ho ras. Todos esses protocolos de
atendimentos são cientificamente comprovamos em publicações cientificas dos professores Manoel E. L Machado professor Mestre , Doutor e Livre Docente da
universidade de São Paulo (USP), e do José Umberto de Lucca , primeiro usuário do sistema Cad Cam na América Latina.

BASES DE ATENDIMENTOS
•

Resex lago do Cuniã – RO BASE D.R.A FIXA.

•

Distrito de Nazaré – RO BASE D.R.A FIXA.

•

Aldeia de Lapetanha – RO BASE D.R.A FIXA.

•

Aldeia Uru-eu-wau-wau – RO BASE D.R.A FIXA.

•

Aldeia Amondawa – RO

•

Barco Hospital - RO BASE D.R.A FIXA.

•

Pirahã - AM PLANEJAMENTO BASE FIXA 2021.

•

Suruawá - AM

•

Aldeia Kuikuro - MT

•

Aldeia Kamayurá – MT BASE D.R.A FIXA.

•

Aldeia Meninako – MT

www.doutoresdaamazonia.org.br

POVOS BENEFICIADOS
•

Uru - eu - wau~wau; Suruawá; Pirahã, Paiter Suruí;

Amondawa; Zoró; Aikanã; Sakarabiar; Cinta Larga, Karitiana;
Macurap; Tupari; Jaboti; Cujubim; Canoé; Awujuru; Aruá; Tenharin;
Paritintintin; Diarroy; Oro Wari; Oro Waram; Oro Waram Xijein; Oro
At; Oro Win; Woro Naó; Oroa mon; Oro Jowin; Kuikuro;

Kamayurá; Meninako; Waura, Comunidade de Nazaré; Resex do
Cuniã, Comunidade de Papagaios; Comunidade de Santa Catarina;
Comunidade Terra Caída ,Comunidade de Surpresa, Comunidade
de São Carlos do Jamarí.

‘’‘A FORÇA DELES É NOSSO MOTIVO DE EXISTIR’’
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Dr Caio Eduardo C. L. Machado
Sócio fundador Doutores da Amazônia;
Especialista em Saúde Indígena Posfg;
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.

ATUAÇÃO D.R.A 2021

BARCO HOSPITAL PAPA FRANCIASCO

Atuação no Barco Hospital Papa Francisco entre os dias 05/05 a 12/05/2021.;
Serão beneficiadas comunidades ribeirinhas na região de Óbidos – PA.

Quinze participantes D.R.A, ( Dentistas e Médicos)
Meta de 1000 atendimentos superando os 2000 procedimentos;

Serão realizados tratamentos de canal,, confeção 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 ultrasson, colocação de DIU, entrega de óculos de grau
e kits de higiene.

•

ATUAÇÃO D.R.A 2021

ALDEIA KAMAYURÁ ALTO XINGU- MT
10/07 – 28/07/21
Atuação na aldeia kamayurá, alto Xingu – MT;
Construção do centro de apoio YPAWU KAMAYURÁ – DOUTORES
DA AMAZÔNIA;
Serão beneficiadas todas as aldeias vizinhas;

Trinta participantes D.R.A, ( Dentistas e Médicos)
Meta de 2.500 atendimentos superando os 5000 procedimentos;

Serão beneficiadas todas crianças indígenas do PIX com a
distribuição de 10 mil kits de higiene e palestras de prevenção.
Serão realizados tratamentos de canal, prótese parcial, confeção 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 ultrasson, colocação de
DIU, entrega de óculos de grau e kits de higiene.

D.R.A ALTO XINGU - MT 2021

10/07 – 28/7/21 – ALDEIA KAMAYURÁ

Os Kamayurás constituem

uma referência importante

na área cultural do Alto Xingu, em que povos falantes de
diferentes línguas compartilham visões de mundo e modos

de vida bastante similares. Estão ainda vinculados por um
sistema de trocas especializadas e rituais intergrupais, os
quais recebem diferentes nomes no interior de cada etnia,
mas que ficaram mais conhecidos (dentro e fora do
universo xinguano) justamente pelos termos usados na
língua Kamayurá, tais como o Kwarup e o Jawari.
O Parque Indígena do Xingu engloba, em sua porção sul,
a área cultural conhecida como alto Xingu, formada pelos
povos Aweti, Kalapalo, Kamaiurá, Kuikuro, Matipu, Mehina

ko Nahukuá, Naruvotu, Trumai, Wauja e Yawalapiti .

CENTRO DE APOIO
YPAWU KAMAYURA – DOUTORES DA AMAZÔNIA
•

Em parceria direta com lideranças Kamayurá (Kotok Kamayurá) elaboramos a construção de um centro de apoio
na aldeia Ypawu Alto Xingu;

•

Esse centro, além de beneficiar diretamente os Kamayurás, beneficiarão indígenas das aldeias vizinhas, e
profissionais da saúde que atuam em campo durante o ano.

•

Com essa estrutura de atendimentos vamos levar mais profissionais especialistas, dar mais estrutura para
profissionais do Dsei, e consequentemente melhorar a saúde nessas regiões de difícil acesso.

•

Essa construção está sendo feita pelos próprios indígenas com apoio da D.R.A. sem financiamentos ou vínculos
políticos partidários.

•

O centro de apoio será exclusivamente dos indígenas, tendo um responsável pela administração escolhido por
eles.

•

A previsão de inauguração esta prevista para o dia 11/07/2021 em nossa chegada na aldeia YPAWU Alto Xingu
iniciando nosso planejamento de atendimentos por quatro anos na região.

•

As empresas privadas das áreas medicas e odontológicas vão nos ajudar com equipamentos, e nossos
profissionais especialistas vão atender voluntariamente por um período de quatro anos, consolidando o centro de
apoio .

ATUAÇÃO D.R.A 2021

ALDEIA PIRAHÃ E TENHARIM – AM 10/10 – 25/10/21
Atuação nas aldeias Pirahã e Tenharim – AM;
Vamos inovar novamente. Pela primeira vez em toda história vamos levar um

aparelho de tomografia e panorâmica odontológica para realizar exames bucais em
todos os indígenas da região;

Serão beneficiadas todas as aldeias vizinhas;
Trinta participantes D.R.A. (Dentistas e Médicos);
Distribuição de 10 mil kits de higiene.
Meta de 1.500 atendimentos superando os 5.000 procedimentos incluindo exames
de tomografia e panorâmica.
Serão realizados exames digitais ( Tomografia e Panorâmica), tratamentos de canal,
prótese parcial, confeção 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
ginecologicos e obstétricos, oftalmologicos, clínca médica, exames de ultrasson,
colocação de DIU, entrega de óculos de grau e kits de higiene.

D.R.A AMAZONAS 2021

10/10 - 25/10/21 ALDEIAS PIRAHÃ E TENHARIM

Os Pirahã

se auto-denominam hiaitsiihi,
categoria de seres humanos ou corpos (ibiisi)
que se diferencia dos brancos e dos outros
índios. Possuem um elaborado sistema de
nominação articulado à sua cosmologia.

Tenharim

é o nome pelo qual são
conhecidos três grupos indígenas que vivem
hoje na região do curso médio do rio Madeira,
no sul do Estado do Amazonas, pertencentes a
um conjunto mais amplo de povos que chamam
a si mesmos de Kagwahiva
Serão benefíciadas todas aldeias vizinhas.

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.

D.R.A. BARCO HOPITAL
2021
01/12 – 17/12/21 - VALE DO GUAPORÉ

Os grupos

indígenas da região da Coordenação

Regional de Guajará - Mirim, RO, é denominado
de "Pacaás Novos", devido ao rio Pacaás Novos

que corta a região. No entanto, os indígenas
dessa etnia se autodenominam povo "Oro Wari"
e são a grande maioria. As demais etnias

presentes são os Macurap, Jaboti, Canoe,
Wajurú, Tupari, Arowá, Cabixi, Uru Eu Wau Wau,
Massacá, Aricapú.

ATUAÇÕES D.R.A 2021

BARCO HOSPITAL – PACAÁS (RO) 16/02 – 01/03/21

Atuação em aldeias indígenas do Vale do Guaporé – RO;
Entre os dias 01/12 a 17/12/21;
Trinta participantes D.R.A (Dentistas e Médicos),

Meta – 1.000 atendimentos superando os 3.000
procedimentos;
Serão realizados tratamentos de canal, confeção 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 e atendimentos Ginecologicos,

Oftalmologicos, Cinica médica , Obstetrícia, exames de
ultrasson, colocação de DIU, entrega de óculos de grau e kits
de higiene.

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.

METAS D.R.A
Com uma equipe de noventa profissionais da saúde, nossa meta é realizar 4.000 atendimentos
superando os 12.000 procedimentos em sua maioria tratamentos especializados. Serão cinquenta dias em
terras indígenas da Amazônia no ano de 2021.

Além dos atendimentos, muitos indígenas serão beneficiados com as atuações voltada a prevenção, e
exames digitais (tecnologia verde). Vamos orientar lideranças indígenas, e treinar profissionais que atuam em
campo dar continuidade em nosso programa de orientação.
Levar atendimentos especializados e de prevenção para essas regiões é fundamental !! vamos desenvolver
saúde e garantir que tenham força para defender seus territórios, e consequentemente proteger a floresta.

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

