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Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Gabinete
OFÍCIO Nº 1655/2021/SESAI/GAB/SESAI/MS
Brasília, 03 de agosto de 2021.

Ao Senhor
Caio Machado
Presidente
Associação Doutores da Amazônia
Avenida Jabaquara, 830 - Mirandópolis, São Paulo/SP.
CEP 04046-100.
E-mail: contato@doutoresdaamazonia.org.br

Assunto: Agradecimento aos Doutores da Amazônia - Ação de saúde no Xingu

Senhor Presidente,
1.
A Secretaria Especial de Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, SESAI/MS, no âmbito do Programa “SESAI Mais Saúde Indígena” tem o objetivo de reforçar a assistência de saúde nos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEI) a partir de equipes próprias ou parcerias que ajudem a reforçar o atendimento de saúde básico e especializado diretamente às populações das aldeias.
2.
No período de 12 a 26 de julho de 2021, a SESAI/MS e o Distrito Sanitário Especial Indígena Xingu, em parceria com a Associação Doutores da Amazônia e Ministério da Defesa, ofereceram uma grande estrutura
de atendimento de saúde no Polo Base Leonardo, Estado de Mato Grosso, para beneficiar a população indígena com atendimentos médicos, odontológicos, exames laboratoriais e complementares, confecção de próteses
dentárias e entrega de óculos.
3.
Insta destacar a atuação da Associação Doutores da Amazônia, na área odontológica foram realizados tratamentos de canal,
implantes dentários, restaurações, cirurgias simples e complexas, Raio X digital, tecnologia Cad Cam, próteses totais e parciais, atendimentos infantil, palestras de prevenção. Na área médica, consultas ginecológica,
oftalmológica, exames de ultrassom, laudos , clínico geral, radiologista, acupuntura , testes rápidos e entrega de óculos de grau.
4.
Foram realizados 2.511 atendimentos e 9.989 procedimentos, beneficiando 18 aldeias e mais de 10 etnias. Os resultados alcançados evidenciam a grandeza e importância da ação desenvolvida pelos profissionais
voluntários da Associação, superando os diversos obstáculos encontrados, mas comprometidos com o cumprimento dessa missão .
5.
Face ao exposto, reconheço a excelência do trabalho realizado pelos Doutores da Amazônia, assim como agradeço o apoio fundamental, sem o qual não teria sido possível esta ação de saúde para os povos
indígenas do Xingu.
Atenciosamente,
RODRIGO DOS SANTOS SANTANA
Secretário Especial de Saúde Indígena - Substituto
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