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Doutores da Amazônia
Enfrentamento Covid – 19;

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.



Nossa missão sempre foi realizar ações de atendimento
odontológicos e médicos a povos indígenas no Brasil. Com a chegada

do vírus Foi preciso mudar o foco;

Não CONSEGUIREMOS atendê-los, de fato. Mas não é por isso que 
não iremos ajudar.

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, 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.
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ESTADOS BENEFICIADOS DOUTORES DA AMAZÔNIA**
ENFRENTAMENTO COVID 19;

- RONDÔNIA;

- AMAZONAS;

- ACRE;

- TOCANTINS;

- SÃO PAULO;

- PARÁ;

- RORAIMA;

- MATO GROSSO;

- AMAPÁ;
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Arrecadações Doutores da Amazônia para os povos indígenas - enfrentamento Covid-19”

- Uma tonelada e meia de alimentos - Doações anônimas e Santa Helena Alimentos;

- 21.332 máscaras de tecido camada dupla - Grupo Carrefour, Sua Máscara solidária e Anônimo;

- 7.200 frascos de 500ml álcool em gel - Doações anônimas, Cooper Álcool, Kaza Crossfit , Protex;

- 41.500 escovas de dente - Doações - Colgate Brasil;

- 41.512 pastas de dente - Doações - Colgate Brasil;

- 21.100 sabonetes - Doações - Colgate Brasil, Santa Helena alimentos, doações anônimas, Copra indústria;

- Meia tonelada em tecidos - Doações - Kaza Crossfit;

- 300 testes rápidos COVID - 19 - Eco Diagnostica;

- 100 óculos de proteção - Doações anônimaS;
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40 enxadas - Doações anônimas;

- 40 foices - Doações anônimas;

- 50 facões - Doações anônimas;

- 30 machados - Doações anônimas;

- 20.000 metros de linhadas - Doações anônimas.

- 250 litros de detergentes e sabonetes líquidos - Doações anônimas;

- 20 oxímetros - Doações anônimas;

- 2.100 Face Shield - Praxis Dental, Nuvem de borboletas;

- 4 bombas costal - Doação anônima;

- 40 termômetros digitais - Doação anônima.

- 4 nebulizador - Doação anônima;

Total – 135,622 itens de higiene, prevenção , agropecuária.

Uma tonelada e meia em produtos alimentícios, vinte mil metros em linhadas e meia
tonelada em tecidos;
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Sua máscara solidária;

São cerca de 1.000 costureiras, todas de 
comunidades carentes. Elas fazem as máscaras de tecido
duplo em suas residências, seguindo as orientações dos 
órgãos de saúde na produção e embalagem, gerando
proteção e renda para milhares de mulheres vítimas de 
vulnerabilidade e pessoas na mesma situação. Essa ação
foi financiada pelo grupo Carrefour.
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Já foram beneficiadas mais de 50 etnias indígenas em toda Amazônia Legal.

Transportadoras Voluntárias; Transpérola e RV Imola.

Parceiros de distribuição: 

Instituto Raoni, Coiab (Coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira),

Apib (Articulação dos povos indígenas)  Associação Kanindé etno ambiental,

Atix (Associação terra indígena do Xingu), Associação Metareilá do povo indígena Surui,

Dsei Porto Velho, Dsei Xingu, Dsei Médio Rio Purus, Dsei Vilhena.
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Enfrentamento Covid -19;                                           

Ressaltamos que essa parceria não visa oferecer assistência de saúde às comunidades apenas no período da pandemia. “Essa é uma ação de longo prazo. É uma maneira de democratizar o 
acesso à saúde a qual todos tem direito por meio da plataforma, assim 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 on line 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.
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Doutores da Amazônia – Enfrentamento Covid´- 19;
Impactos e referências;

nossas ações em tempo de Covid - 19 já beneficiamos cerca de 100 mil indígenas em nove estados. Nossos levantamentos são com base nos números 

das doações, e relatos dos nossos parceiros de distribuição. Estamos À seis meses trabalhando diariamente nessa luta. Já ultrapassamos 14 toneladas em 
seis carregamentos, e não vamos parar!

Referências entregas:   - Almir surui , ASS. METAREILÁ– (69)99209 – 2288;
- instituto raoni – patxon – (66)9642 – 7856;                                - Ivaneide BANDEIRA – ASS. KANINDÉ – (69) 9984 – 8907;

- Renata prestes – dsei Vilhena – (69) 9204 – 6949; - ANGELA KAXUYANA – COIAB – (61) 9433 – 6230;

- ALISSOM – DSEI PORTO VELHO – (69) 98407 – 0615;
- TATIANE LEMOS – DSEI XINGU – (66) 98137- 6068   - diego reis – dsei mrp – (97) 9150-0325; 
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Parceiros e relatórios finalizados até o momento!

COIAB – COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA AMAZÔNIA BRASILEIRA;                                                                       GRUPO CARREFOUR;

INSTITUTO RAONI;                                                                                                  COLGATE;

ASSOCIAÇÃO KANINDÉ; PROTEX;

ATIX – ASSOCIAÇÃO TERRA INDÍDENA DO XINGU;                                                            SANTA HELENA ALIMENTOS;

ASSOCIAÇÃO METAREILÁ DO POVO INDIGENA SURUI;                                                      COOPER ÁLCOOL;

APIB – ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL;                                                TRANSPÊROLA;

DSEI PORTO VELHO;                                                                                                 RV íMOLA;

DSEI XINGU;                                                                                                           COPRA INDúSTRIA;

DSEI MEDIO RIO PURUS; SUA MáSCARA SOLIDÁRIA;

DSEI VILHENA;                                                                                                        KAzA CROSSFIT.

VALOR ARRECADADO – r$350.000,00
ITENS ENVIADOS – 135.622 – UMA TONELADA E MEIA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, 20 MIL METROS EM LINHADAS E MEIA TONELADA EM TECIDOS;



LEVANTE, 
AVANCE 

eLUTE

Dr CAIO Eduardo C. L. ,Machado
Ativista sócio fundador Doutores da Amazônia;

Especialista em Saúde Indígena;

Especialista em endodontia e implantodontia, Membro do Clã

Gameby do povo indígena Paiter
Suruí,15 anos de experiência na Amazônia 

legal;


