


SOMOS UMA ONG QUE JÁ ATENDEU

MAIS DE 18.000 INDÍGENAS DE 60

ETNIAS. EM 26 MISSÕES DIFERENTES,

ATUAMOS EM TERRAS INDÍGENAS NA

AMAZÔNIA POR 283 DIAS.



Uma organização sem fins lucrativos e

apartidária que visa garantir o atendimento de

saúde de média e alta complexidade,

educação e bem estar, sem interferir na

cultura, religião e características sociais das

localidades atendidas.

Atuamos com mais de 500 voluntários,

levando atendimentos médicos,

odontologistas, farmacêuticos e biomédicos

floresta adentro das terras indígenas, e

comunidades ribeirinhas na Amazônia Legal.
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A saúde precária das comunidades indígenas

contribuiu com o avanço violento da Covid-19

nas aldeias. Nas regiões indígenas amazônicas,

a falta de atendimento de qualidade foi um

fator agravante, as vezes mais que idade ou

comorbidades, como em outras partes do Brasil.

A Doutores da Amazônia realizou envio de

materiais para o combate à pandemia: foram

mais de 200 mil produtos, totalizando mais de

80 toneladas. Foram realizados mais de 4 mil

exames e comunidades indígenas em 9

Estados foram beneficiadas.

COVID-19



COMO

Nos estados do Amazonas, Mato Grosso

e Rondônia, atuamos com acesso de

consultórios portáteis que são

transportados por aviões, helicópteros,

barcos, caminhões e carros que

permitem atendimento nas áreas de

odontologia, clínica médica,

oftalmologia, pediatria, radiologia,

ginecologia e obstetrícia.



NOSSOS 
PARENTES

A Doutores da Amazônia desenvolve seu

trabalho por meio dos vínculos de

confiança e carinho com as populações

indígenas, nossos parentes. Todas as

missões realizadas foram realizadas à

pedido e com autorização das

lideranças indígenas dos territórios.



RELEVÂNCIA

Na Região Amazônica existem mais de 200

etnias indígenas diferentes, marcadas pelo

isolamento geográfico e com indicadores de

saúde abaixo da média brasileira. Infelizmente

estes povos são, muitas vezes, excluídos dos

estudos nacionais sobre saúde, transformando

o acesso do povo indígena à saúde mais difícil

ainda.



CONSERVAÇÃO
FLORESTAL
Os povos indígenas são a nossa principal

frente de combate na preservação da

Floresta Amazônica. Apesar do aumento

em 64% no desmatamento de áreas

indígenas, elas seguem sendo a principal

barreira. A saúde dos povos indígenas

contribui diretamente para isso, o indígena

saudável consegue lutar por sua terra e

proteger o meio ambiente.
Fonte: Greenpeace Brasil



PRÓXIMOS 
PASSOS



BASES DE ATENDIMENTO 
PERMANENTES 

A existência de bases de saúde fixas é necessária

para melhorar, facilitar e garantir o acesso à saúde

básica e de média e alta complexidade para as

populações indígenas. A Doutores da Amazônia

planeja criar três unidades, uma no Amazonas,

uma em Rondônia e uma no Mato Grosso. A base

fixa possibilita o acesso mais rápido e barato para

as comunidades indígenas e facilita o

acompanhamento médico.



Base de Atendimentos 

Aldeia Yawalapitix

BASES DE ATENDIMENTO 
PERMANENTES 

Base de Atendimentos 

Aldeia de Lapetanha

Base de Atendimentos 

Aldeia dos Marmelos

Amazonas RondôniaMato Grosso



ODONTOLOGIA
Incidência de dentes com cárie:
27% das crianças de 18 a 36 meses
60% das crianças de 5 anos
70% das crianças de 12 anos
90% dos adolescentes de 15 a 19 anos
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Perdas dentárias:
28% dos adultos e 75% dos idosos não possuem
dentes funcionais.
MINISTÉRIO DA SAÚDE

A saúde odontológica é a marca da
desigualdade social no brasil. Um morador da
zona rural em municípios com menos de 10 mil
habitantes, ter uma renda inferior à R$400 reais
proporciona maior chance de ser edêntulo
parcial e total.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA



GERONTOLOGIA
Aproximadamente 2 milhões de idosos no Brasil

sofrem algum tipo de demência, principalmente

Alzheimer.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

Oito em cada dez mortes por pneumonia no

Brasil entre 2015 e 2017 foram de idosos, o que

corresponde a mais de 80% das mortes pela

doença.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Em 2019, mais de 50% das mortes de idosos foram

causadas por neoplasias ou doenças no

aparelho circulatório.

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE / MINISTÉRIO DA SAÚDE



71% dos municípios brasileiros não contam com
médico oftalmologista.
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

No Brasil, 45% dos pacientes aguardam mais de
6 meses e 25% mais de um ano para consultas
oftalmológicas.
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

Em 60% dos casos, as cegueiras são evitáveis se
diagnosticadas precocemente e 20% das
cegueiras instaladas são reversíveis .
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

90% das quase 1,6 milhão de pessoas cegas no
Brasil estão em situação de pobreza e extrema
pobreza.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

OFTALMOLOGIA



Taxa de mortalidade no Brasil é de 12,4 a cada mil

nascidos. Nos Estados do Norte do país, o número

pode chegar em 22 a cada mil nascidos.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

A Sepse é a principal causa de mortes de crianças até

5 anos (excluindo doenças congênitas, prematuridade

e complicações ligadas ao parto). As taxas de

mortalidade em crianças acometidas pelas formas

mais graves da sepse podem chegar amais de 50%.

INSTITUTO LATINO AMERICANO DE SEPSE

20% das crianças brasileiras tem asma. 68,1 % das

mortes por asma são de crianças, e as taxas de

mortalidade são maiores no Norte e Nordeste do país.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA

PEDIATRIA



GINECOLOGIA
No Brasil são registrados mais de 16.000 novos casos

de câncer de colo de útero por ano. Região norte tem

maior incidência de mortes.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER

O câncer ginecológico (mama, colo uterino,

endométrio e ovário) representa quase a metade de

todos os cânceres que ocorrem nas mulheres

brasileiras.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER

No período de um ano, uma em cada treze

adolescentes engravida; 600 mil partos de

adolescentes são realizados; e a estimativa de abortos

ao ano é de 500 mil.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA



O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para

cada ano do triênio 2020/2022, sejam diagnosticados

no Brasil 176.930 novos casos de câncer de pele

basocelular e espinocelular.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER

O Brasil possui altos níveis de prevalência de

Escabiose, a Organização Mundial da Saúde relata

uma taxa de prevalência de 5–10% em crianças em

países tropicais em desenvolvimento.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

No Brasil, vitiligo afeta 0,5% da população

brasileira.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA

DERMATOLOGIA



A taxa de suicídios entre a população indígena é

três vezes maior que a taxa do resto da

população brasileira.

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI)

Para 53% dos brasileiros, a saúde mental

degradou durante a pandemia da Covid-19.
FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL

Mais de 11.5 milhões de pessoas no Brasil sofrem

de depressão, mais de 18 milhões sofrem com

ansiedade.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

SAÚDE MENTAL



Doenças e Agravos Não Transmissíveis são

responsáveis pormais da metade de mortes no Brasil.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Em 2013, 31,3 milhões de pessoas foram

diagnosticadas com hipertensão, 18,4 milhões já

foram diagnosticas com colesterol alto e 9,1 milhões

de brasileiros disseram possuir diabetes.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

Em 2019, 17.3 milhões de pessoas commais de 18 anos

procuraram serviços da Atenção Primária. Entre elas,

69,9% eram mulheres; 60,9% eram pretas ou pardas;

65,0% eram cônjuges e 35,8% tinham entre 40 a 59

anos de idade.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

CLÍNICA MÉDICA



OBRIGADO



Site: doutoresdaamazonia.org.br

E-MAIL: drsamazonia@gmail.com

TEL: +55 11 94023-1727

Contatos

http://doutoresdaamazonia.org.br/
mailto:drsamazonia@gmail.com



