Prezados amigos e parceiros,
A equipe dos Expedicionários da Saúde-EDS, tem o prazer de informar os resultados da 37 ª
Expedição, realizadas em novembro de 2016, desta vez atendendo às populações indígenas
do Alto Rio Negro-AM :
A 37 ª Expedição-EDS, foi realizada entre os dias 12 à 18 /11/2016 em Iauaretê, para realização
de cirurgias de Triquíase Tracomatosa, atendendo a população Hupda da região. Foram
realizadas, um total de 68 cirurgias de pálpebras , beneficiando 34 pacientes.

A 37ª Expedição, foi realizada num pequeno Hospital em Iauaretê, Alto Rio Negro-AM, para
realização de cirurgias de Triquíase Tracomatosa . Foi uma parceria entre a EDS, SESAI e
SVS, que tem como objetivo comum, erradicar o Tracoma nas populações indígenas.
Principalmente nas etnias Hupdas que são mais vulneráveis a essa doença devido a situação de
extrema pobreza em que se encontram. O Tracoma é uma conjuntivite bacteriana que se
estabelece na conjuntiva do olho, ao longo dos anos e sem tratamento a doença passa a
acumular cicatrizes nas pálpebras com a inversão dos cílios, que pode levar a cegueira
irreversível.
Os resultados alcançados só foram possíveis graças ao apoio de nossos parceiros, assim como:
Ministério da Saúde (SESAI-DSEI), Ministério da Defesa (FAB-Exercito) e Ministério da Justiça
(FUNAI), além do patrocínio fundamental de empresas, pessoas físicas e instituições
socialmente responsáveis.
Agradecemos em especial aos profissionais de saúde e logística do DSEI-ARN e SESAI, assim
como os AIEs e AISANs, ao Exército de SGC, que não mediram esforços para a perfeita e

complexa logística, e aos indígenas de Assunção do Içana, que muito contribuiram para o
sucesso da duas Expedições -EDS.
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Há muito ainda a ser feito e estamos certos de podermos continuar contando com o
importante apoio de nossos parceiros e voluntários, para que possamos juntos,
dar continuidade ao "Projeto de levar Saúde e Qualidade de Vida" para a
população indígena da Amazônia Legal Brasileira.

Um grande abraço,

