São Paulo 30 de dezembro de 2021

DOUTORES DA AMAZÔNIA ALDEIA FORQUILHA GRANDE & MARMELOS 2022 - AM
A Associação Doutores da Amazônia inscrita no cnpj: 26.680.514/0001-29 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.

Cronograma oficial.
Primeira equipe - 12 voluntários D.R.A (atendimentos Pirahã)
15/10 Saida cidade de origem dos Voluntários 15/10
16/10 Chegada das equipes na aldeia Forquilha Grande;
17/10 Atendimentos;
18/10 Atendimentos ;
19/10 Atendimentos;
20/10 Atendimentos; ( saída segunda equipe cidade de origem destino Porto Velho /
Humaitá)
21/10 Deslocamento equipe aldeia Forquilha Grande para aldeia dos Marmelos;
21/10 Chegada segunda equipe aldeia dos Marmelos - 30 voluntários D.R.A
22/10 Atendimentos;
23/10 Atendimentos;
24/10 Atendimentos;
25/10 Folga
26/10 Atendimentos;
27/10 Atendimentos;
28/10 Atendimentos;
29/10 Atendimentos;
30/10 Folga;
31/10 Retorno Humaitá , Porto Velho.
01/11 Retorno para a cidade de origem.
Os tratamentos oferecidos nos Pirahãs por serem indígenas serão :

ODONTOLOGIA
●
●
●

Tratamentos de canal;
Restauração;
Extração;
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●
●
●
●
●
●
●

Art;
Confecção de elementos dentários;
Blindagem radicular com pino de fibra de vidro;
Exames de RX digital;
Prótese ( mediante avaliação);
Prevenção;

MEDICINA
●
●
●
●
●
●
●

Oftalmologia com entrega de óculos de grau se houver indicação
Ginecologia com exames de ultrassom;
Pediatria ;
Dermatologia;
Clínico geral;
Assistência Farmacêutica;
Exames laboratoriais;

Na aldeias dos Marmelos serão os mesmos atendimentos, podendo ser acrescentado em
ambos, mais algumas especialidades, de acordo com a necessidade de cada região.

Contamos com o apoio dos órgãos responsáveis, SESAI, CONDISI, Dsei Porto Velho, ,
instituições, e municípios com logística, alimentação e estrutura.

CAIO EDUARDO MACHADO
—-------------------------------Dr Caio Eduardo C. L Machado.
presidente Doutores da Amazônia
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