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O Centro Takiwasi é uma associação civil Peruana sem fins lucrativos,
localizado na cidade de Tarapoto na Amazónia Peruana. Desde 1992, o Centro
Takiwasi dedica-se a melhorar as condições de saúde da população e a
conservar o meio ambiente, desenvolvendo técnicas e modelos inovadores que
resgatam os conhecimentos tradicionais amazónicos combinados com a
ciência e a tecnologia moderna.
O Centro é liderado por uma equipa interdisciplinar e intercultural de
médicos, psicólogos, terapeutas indígenas, investigadores, engenheiros,
químicos farmacêuticos e especialistas em sustentabilidade, que articula a
ação da associação em 3 eixos de trabalho principais:

TRATAMENTO NAS ÁREAS DE
INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE
SAÚDE MENTAL E DEPENDÊNCIAS
E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE
E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Investigamos conhecimentos e práticas
médicas tradicionais da Amazónia,
utilizando os recursos científicos
e tecnológicos da medicina
e da psicologia moderna.
60 projetos internacionais de investigação
sobre Medicina Tradicional Amazónica

O Centro Takiwasi nasceu como uma associação sem fins lucrativos dedicada à investigação científica
básica e psicologia clínica aplicada sobre o potencial terapêutico da Medicina Tradicional Amazónica
no tratamento de problemas de saúde mental e vícios.
Com 28 anos de experiência nesta área, a sua abordagem à saúde mental tem sido objeto de estudo de
mais de 60 projetos de investigação internacionais, articulando uma comunidade académica
interdisciplinar, composta por instituições científicas de excelência mundial. Estas incluem: Centre for
Addiction and Mental Health - CAMH (Canadá), James Cook University (Austrália), University of
Fribourg (Suíça), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociale de Paris (França), Ecole de Santé
Publique de la Université de Médecine Henri Poincaré de Nancy I (França).
De forma a garantir uma divulgação adequada dos resultados e descobertas, Takiwasi apresenta o seu
trabalho de investigação e experiência clínica em conferências no âmbito da saúde, participa em
programas de divulgação científica em emissoras televisivas de todo o mundo e organiza fóruns
científicos de relevo internacional.
Desenvolve também a sua própria linha editorial que conta com várias revistas, documentários e livros,
realiza programas de formação, sensibilização e estágios, dirigidos a profissionais de saúde,
terapeutas tradicionais e responsáveis de saúde comunitária.
Possui uma biblioteca especializada em medicinas tradicionais, que detém um fundo de mais de 5000
livros, 2000 artigos e 250 audiovisuais na área da etnomedicina, espiritualidade indígena e botânica,
que representa um recurso único para os investigadores.

TRATAMENTO NAS ÁREAS
DE SAÚDE MENTAL
E DEPENDÊNCIAS

Contribuímos para gerar um ambiente social
saudável e seguro, tratando problemas de
toxicodependência e saúde mental,
com um protocolo terapêutico
de vanguarda mundial.
8446 pessoas tratadas, 865 doentes internados
no programa de reabilitação

O Centro Takiwasi é também uma Comunidade Terapêutica reconhecida pelo Estado Peruano,
dedicada ao tratamento de pessoas com problemas de dependência e saúde mental. A proposta
terapêutica do Centro baseia-se no seu protocolo inovador que complementa o conhecimento e as
práticas da Medicina Tradicional Amazónica com a psicologia e a medicina moderna.
Em 28 anos de atividade, consolidaram-se resultados importantes:
Uma equipa terapêutica multidisciplinar, composta por 7 psicólogos, 2 médicos e 3 terapeutas
tradicionais indígenas, garante uma abordagem abrangente.
865 doentes com vícios graves tratados na nossa Comunidade Terapêutica, registando uma taxa de
sucesso de 54%: uma eficácia significativamente maior em comparação com os métodos de
tratamento convencionais.
4932 doentes e famílias com problemas de saúde mental tratados em ambulatório. 2649 pacientes de
todo o mundo receberam acompanhamento terapêutico através de retiros de desenvolvimento pessoal
e psico-emocional, inspirados na Medicina Tradicional Amazónica.
Para melhorar a nossa proposta terapêutica e contribuir para a compreensão dos vícios d
e uma forma mais ampla, o Centro Takiwasi desenvolveu um sistema informatizado de recolha,
armazenamento e gestão de dados clínicos (Projeto Plus), cujo desafio é adaptar-se a práticas muito
diferentes como são a Medicina Tradicional Amazónica e a psicologia e ciência médica moderna.

CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Promovemos a geração de valor acrescentado
na utilização sustentável dos recursos
da biodiversidade da Amazónia, como
estratégia para combinar a conservação
do meio ambiente e o desenvolvimento
inclusivo das comunidades.
Ajudamos a preservar 19655 hectares
de floresta Amazónica

O Laboratório de Produtos Naturais constitui a unidade de negócio do Centro Takiwasi. É um projeto que
se desenvolve como uma empresa social na área do biocomércio do Peru. Produz produtos naturais de
elevada qualidade e valor acrescentado, inspirados nos conhecimentos ancestrais da Medicina Tradicional
Amazónica, e comercializa-os no mercado regional, nacional e internacional.
Trabalha com 74 famílias de produtores agroflorestais, em 21 comunidades indígenas e camponesas,
formando-os para a gestão sustentável dos recursos florestais e garantindo-lhes um pagamento justo
pela recolha e cuidados das plantas medicinais.
Mediante esta estratégia de articulação da cadeia de valor das plantas medicinais, o trabalho do
Laboratório de Produtos Naturais promove a valorização e conservação de 19655 ha da floresta
Amazónica.
Também trabalha para ajudar as comunidades nativas a controlarem os seus conhecimentos ancestrais
relacionados com a utilização das plantas medicinais. Desde 2006, 180 terapeutas indígenas foram
acompanhados no registo de 236 receitas com base em plantas medicinais no registo nacional dos
Conhecimentos Coletivos dos povos indígenas do Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e da
Proteção da Propriedade Intelectual-INDECOPI.
No âmbito da aliança com a associação de produtores de plantas medicinais "Ampik Sacha", formou 45
produtores indígenas em boas práticas de fabrico e gestão, para que progressivamente sejam
responsáveis pela gestão produtiva e comercial de uma linha própria de produtos naturais.

RECONHECIMENTOS AO CENTRO TAKIWASI

Prêmio Empreendedor Social Inovador
Fundação Internacional Ashoka

Projeto Modelo para o Século XXI
2000, Feira Mundial de Hanover

Boas Práticas no Tratamento e Reabilitação
do Consumo de Drogas.
2009, Comissão Nacional para o Desenvolvimento
e Vida Sem Drogas (DEVIDA)

Membro da Federação Mundial
das Comunidades Terapêuticas

DDiploma de Honra: Ações desenvolvidas
para os cuidados de saúde mental da População.
2009, Ministério da Saúde

Primeiro lugar em - Multimédia - 1995,
Markie Award, patrocinado pela
Fundação Nacional de Comunicação
de Alcoolismo e Vícios (NFAAC)

Experiência bem-sucedida em práticas que promovem a distribuição equitativa de benefícios
2015, BioComércio Andino: Programa Ambiental das Nações Unidas (United Nations Environment Programme - UNEP),
Global Environment Facility (GEF), Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), PromPerú - Ministério do Meio Ambiente

INSTITUIÇÕES E AGÊNCIAS QUE APOIARAM
O DESENVOLVIMENTO DOS NOSSOS PROJETOS
Fondation Assistance Internationale

Secretário de Estudos para os Assuntos
Económicos da Confederação Suíça

União Europeia
BBanco de Desenvolvimento
da América Latina
Ministério da Agricultura e Irrigação
e o Programa INCAGRO
Estudos Amazónicos URKU

Programa BioCAN

Programa Ambiental
das Nações Unidas
Ministério do Comércio Externo
e Turismo PromPERÚ
Ministério do Ambiente

Secretariado-Geral da Comunidade Andina

Ministério de Assuntos Estrangeiros
do Governo da Finlândia
Agência de Cooperação Alemã
GIZ

Ministério da Cultura

Fundo Global para o Ambiente

Programa Nacional de Conservação Florestal
do Ministério do Ambiente
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