
São Paulo 13 de dezembro 2021

PROGRAMAÇÃO DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS & ODONTOLÓGICOS POSTO
LEONARDO VILAS BOAS JULHO DE 2022

INICIATIVA DOUTORES DA AMAZÔNIA & INSTITUTO ARITANA

 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 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.      Desde 2015

realizamos 26 missões, promovendo saúde em mais de 60 povos Indígenas , em três Estados da

Amazônia Legal, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso.    Na área Odontológica e Médica realizamos

atendimentos de média e alta complexidade.

Essa ação tem como objetivo beneficiar o Alto, Baixo, Médio e Leste Xingu com atendimentos

especializados nas áreas Médicas e Odontológicas. Para isso, a equipe de saúde local, CONDISI

precisa fazer uma triagem, selecionando as principais demandas das especialidades ofertadas.

Serão dez dias de atendimentos, podendo chegar a 12 dias se disponibilizarem o apoio aéreo da nossa

equipe diretamente na pista de pouso do Posto Leonardo Vilas Boas. Em dois dias podemos atender

cerca de 300 pessoas a mais. Com a logística utilizando as estradas demoramos cerca de 30 horas para

chegar , perdendo dias na chegada e no final.

Todos os atendimentos, logística dos pacientes serão organizados diretamente pela equipe do Dsei

Xingu , CONDISI e lideranças indígenas. Não vamos conseguir atender todos, mas vamos beneficiar

muitos. Os atendimentos especializados são demorados e complexos. Por esse motivo, a organização

será fundamental focando nos casos mais complexos.
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Indicamos, que todos os pacientes selecionados estejam com os atendimentos primários realizados, ou

durante a ação, odontólogos do distrito, montem seus consultórios e realizem esses atendimentos, para

nossos especialistas ficaram nos  atendimentos complexos.

Segue o cronograma realizando o deslocamento pela estrada, podendo aumentar em dois dias

chegando diretamente no Posto Leonardo.

Ação Posto leonardo Alto Xingu em Julho 2022

Início Missão:

02/07/2022 – Saída São Paulo – Goiânia;
03/07/2022 – Querência – Polo Leonardo;
04/07/2022 – Atendimentos;
05/07/2022 – Atendimentos;
06/07/2022 – Atendimentos;
07/07/2022 – FOLGA;

08/07/2022 – Atendimentos;
09/07/2022 – Atendimentos;
10/07/2022 – Atendimentos;
11/07/2022 – FOLGA;
12/07/2022 – Atendimentos;
13/07/2022 – Atendimentos;
14/07/2022 – Atendimentos;

15/07/2022 – Atendimentos;
16/07/2022 – FOLGA;
17/07/2022 – Deslocamento Querência
18/07/2022 – Goiânia – São Paulo;
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Especialidades – Odontológicas:

Odontologia Digital;

Endodontia:

Odontopediatria;

Dentística:

Cirurgia;

Procedimentos – Odontológicas:

Tratamento de canal; ( 25 diários)

Próteses CAD-CAM fixas (mediante avaliação); ( 15 diários)

Atendimento odontopediátrico; (40 pacientes diários)

Exames Raio X digital; (livre)

Cirurgias complexas (mediante avaliação);

Observações: no mínimo com 3 meses de antecedência precisamos das planilhas dos levantamentos

médicos e odontológicos das aldeias que serão atendidas, é extremamente importante que todos os

pacientes selecionados estejam com os atendimentos básicos odontológicos em dia, para que possam

receber os atendimentos especializados. Sabemos da suma importância desses atendimentos para toda

região, porém, precisamos avaliar caso a caso, determinando se é possível realizar os atendimentos de

alta complexidade.

Especialidades – Médicas:

Clínico Geral;          

Pediatria;         

Ginecologia:

         Obstetrícia;        

Medicina da Família;          
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Oftalmologia;

Farmacêutico;

Procedimentos– Médicos:

Consultas médicas; (150 pacientes diários)

Consultas oftalmológicas; (80 pacientes diários)

Assistência farmacêutica; (todas prescrições médicas)

Ultrassonografia pélvica; ( 10 diários)

Ultrassonografia transvaginal; ( 10 diários)

Eletrocardiograma; ( 10 diários)

Biomicroscopia; ( 80 diários)

Fundoscopia; ( 80 diários)

Tonometria; ( 80 diários)

Teste de sobrecarga hídrica; ( 80 diários)

Triagem oftalmológica pediátrica; ( 80 diários)

Mapeamento de retina; ( 80 diários)

Confecção de óculos de grau; ( 35 armações diárias)

Fica a cargo da Doutores da Amazônia.

• 30 Profissionais da Saúde (médicos, odontólogos e farmacêutico)
• 05 Profissionais de Apoio;
• 02 Sistema Cerec Cad Cam;
• Materiais odontológicos especializados;
08 consultórios odontológicos

• 02 Emissores de RX portátil;
• 03 Sensores de RX portátil;
• Instrumentais Clínicos e Cirúrgicos;
• 04 Motores de Endodontia;
• 04 Computadores;

• 01 Aparelho de ultrassom;
• 01 Eletrocardiograma;
• 01 Autorefrator;

• 01 Laboratório Oftalmológico Portátil;
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• Fichas atendimentos DRA;

Fica a cargo do Dsei Xingu / Sesai

Alimentação para voluntários DRA;

Logística dos Voluntários DRA, de sua cidade de origem ao Polo Base Leonardo;

Tendas de Apoio;

04 Autoclaves;

04 Compressores;

05 consultórios completos portáteis;

EPIS (luvas, máscaras, jaleco, touca);

Anestésicos odontológicos;

Fio sutura;

Insumos (gazes, álcool 70%, algodão, gel condutor, lençol descartável, descartex)

Materiais (papel grau, sugadores, rolete algodão, agulha)

Combustível;

Geradores;

Medicações da Atenção Básica (RENAME);

Equipes de apoio;

É de suma importância que se haja articulações com o CONDISI no planejamento dos atendimentos

que serão disponibilizados pela DRA em Julho de 2022.

Há necessidade de uma pré-triagem de todos pacientes que irão passar pelos atendimentos

especializados. No ato dos atendimentos especializados será necessário equipes de odontologia

do DSEI XINGU para realizar os atendimentos de atenção básica odontológica, podendo assim,

realizar com qualidade e agilidade os atendimentos de média e alta complexidade. pela D.R.A

Essa ação foi uma solicitação das Lideranças do território indígena..
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RESULTADOS DA MISSÃO REALIZADA JULHO DE  2021 POLO BASE LEONARDO

REALIZAMOS EM 2021 - 2.450 ATENDIMENTOS COM UM TOTAL DE 9.889

PROCEDIMENTOS SOMANDO UM VALOR DE R$ 3.472.500,00

Atendimentos Odontológicos

Total de atendimentos odontológicos 1.224

Total de procedimentos odontológicos 7.251

Valor total dos atendimentos odontológicos R$ 2.872.250,00

Atendimentos Médicos

Total de atendimentos médico 1.284

Total de procedimentos médico 2.638

Valor total dos atendimentos odontológicos R$ 600.250,00

Ca�� Edu M����do

Dr Caio Eduardo Machado Presidente Doutores da Amazônia

Lideranças Indígenas :
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