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IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE 
DO PARQUE NACIONAL DO JAÚ, AMAZONAS, BRASIL 

Realização do projeto: 
Fundação Vitória Amazônica (FVA) 
Nucli d'estudis Amazõnics de Catalunya (NeAC). 

Coordenação Geral: 
Jordi Gómez i Prat (NeAC) 
Pere Albajar i Vinas (NeAC) 
Muriel Saragoussi (FVA) 

Coordenação técnica das Pesquisas: 
Jordi Gómez i Prat (NeAC) 
Paulo Morais 
Pere Albajar i Vinas (NeAC) 

Introdução 

O PNJ foi criado pelo decreto nº 85.200, de 24 de setembro de 1980. Com uma área de 
2.272.000 ha, semelhante ao estado de Sergipe, ocupa o equivalente a 1,42% da superfície total 
do estado do Amazonas. Subordinado administrativamente à Representação do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em Manaus, o PNJ é 
o maior Parque Nacional do Brasil e o segundo maior do mundo em florestas tropicais 
continuas. Está inserido nos limites territoriais dos municlpios de Barcelos e Novo Airão. A 
Oeste, seus limites coincidem com os do município de Codajás. Ele engloba quase a totalidade 
da bacia hidrográfica do rio Jaú, afluente da margem direita do rio Negro e está localizado a 
aproximadamente 200 km noroeste de Manaus. 

O Parque Nacional do Jaú é assim denominado por estar situado na bacia do rio Jaú (do tupi 
ya'u), nome que deriva de um dos maiores peixes brasileiros, o Jaú (Pau/icea /uetkem). 

O PNJ possui um Plano de Manejo consistente e inovador elaborado pela Fundação Vitória 
Amazônica, que coordenou cerca de 60 pesquisadores de 13 instituições diferentes, além de 
estimular a participação direta dos moradores do Parque na elaboração do documento 
(Fundação Vitória Amazônica & IBAMA, 1998; Fundação Vitória Amazônica, 1998; Fundação 
Vitória Amazônica, 2001 ) .. 

Ainda resta, porém, dentro do Plano de Manejo e como um dos objetivos prioritários, a 
elaboração de um Plano de Saúde para a população do Parque Nacional do Jaú adaptado à 
realidade socio-culturo-ambiental específica. Esse é, em definitiva, o objetivo deste projeto 
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Objetivos 

Objetivo Geral: 
Elaboração e implementação de um plano de saúde para a população do Parque Nacional do 
Jaú (PNJ) adaptado à sua realidade socio-culturo-ambiental específica. 

Objetivos específicos: 
1. Caracterizar o perfil socio-culturo-ambiental do PNJ 
2. Caracterizar o perfil epidemiológico do PNJ 
3. Elaborar um plano de Saúde 
4. Implementar o Plano de Saúde 

Material e Metodologia 

Area de Estudo 

Parque Nacional do Jaú. 

Metodologia 
1. Para caracterizar o perfil socio-culturo-ambiental do PNJ serão analisados os dados já 

coletados pela FVA, assim como o de outras fontes bibliográficas publicadas. 
2. Será realizado um levantamento para a identificação da população indígena e da possível 

existência de sua Medicina Tradicional do PNJ aplicando o mesmo questionário que este 
ano 2001 utilizaram para o mesmo fim a Associação Indígena de Barcelos (ASIBA) sob a 
coordenação do antropólogo Sidnei Peres1 no município de Barcelos. 

3. Para caracterizar o perfil epidemiológico do PNJ serão analizados os dados de saúde 
prévios -das Secretarias Municipais de Saúde (SEMSA), Fundação Nacional de Saúde 
(FUNASA) ... - e será realizado um Diagnóstico Comunitário de Saúde. 

4. A partir do análise dos dados coletados será elaborado um Plano de Saúde para o PNJ 
articulado com as SEMSA e FUNASA tendo como eixos principais de ação a prevenção, o 
controle e a assistência. 

5. Implementação do Plano de Saúde do PNJ de acordo com os objetivos e metas propostas e 
tendo como eixos principais a vigilância epidemiológica e avaliação continuada. 

Cronograma 

1a etapa: Diagnóstico Comunitário de Saúde: Novembro-Dezembro 2001 
2a etapa: Análise dos dados: Dezembro 2001-Janeiro 2002 
3a etapa: Elaboração do plano de Saúde: Janeiro-Abril 2002 
4a etapa: Implementação do Plano de Saúde 

1 Antropólogo da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Colaborador do Instituto 
Sócioambiental (ISA). 
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1A ETAPA: 
DIAGNÓSTICO DE SAÚDE COMUNITÁRIO; 

UMA ABORDAGEM ECOSSISTÊMICA 

Realização do projeto: 
Fundação Vitória Amazônica (FVA) 
Nucli d'estudis Amazônics de Catalunya (NeAC). 

Coordenação Geral: 
Jordi Gómez i Prat (NeAC) 
Pere Albajar i Vinas (NeAC) 
Muriel Saragoussi (FVA) 

Coordenação técnica das Pesquisas: 
Jordi Gómez i Prat (NeAC) 
Paulo Morais (livre) 
Pere Albajar i Vinas (NeAC) 

Fontes Financiadoras: 
Caldes Solidària 
FVA 

Instituções Colaboradoras: 
Fundação Nacional da Saúde-FUNASA 
Unidade Mista de Barcelos 
Associação lndigena de Barcelos-AStBA 
Secretaria de Educação de Barcelos-SEDUC 
Fundação Oswaldo Cruz-FlOCRUZ 
Unitat de Malalties Tropicais, Importadas I Vacunacions lntemacionals-UMTIVI 

Pesquisadores: 
Area Médica/8aúde Pública: 
Jordi Gómez i Prat (NeAC-UMTIVI). 
Paulo Morais {livre) 
Maria Antônia Planas Florit (NeAC) 
llenise A. das Chagas Alexandre (Unidade Mista de Barcelos ) 
Pere Albajar i Vinas (NeAC-FIOCRUZ) 

Área Antropológica/Educação: 
Jasy (FVA) 
Luiz Fernando (FVA) 
Virgilia (ASIBA) 
Teca (SEDUC) 

Técnicos e estagiarias de Campo: 
Motoristas (4) 
Cozinheira 
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Introdução 

O PNJaú está situado no Estado do Amazonas, na Amazônia, na margem direita do Rio Negro, 
ubicado dentro dos Municípios de Novo Airão e Barcelos, uns 200 Km. ao norte da cidade de 
Manaus. Tem uma extensão de 2.270.000 ha. 

No PNJaú, segundo o último censo, moram 1045 pessoas, distribuídas basicamente nos rios 
Unini e Jaú, embora no rio Carabinani também encontramos alguns moradores. 

A população que habita o Parque Nacional do Jaú, assim como a de outras regiões da 
Amazônia, busca quase sempre estabelecer-se às margens dos rios e de seus tributários. A 
proximidade da água e dos recursos da floresta possibilita as condições necessárias para a 
subsistência do grupo doméstico. 

A forma como tais populações se relacionam com a natureza imprime singularidades a seu 
modo de vida. Possuem um corpo de conhecimentos tradicionais do ambiente e de seus 
recursos, que visam a subsistência da unidade familiar. Os vínculos desta com o mercado são 
permeados por uma teia de relações não somente econômicas como também sóclo-culturels. 
A área total do Parque é habitada por 886 moradores, reunidos em 143 grupos domésticos, dos 
quais 47% estão vivendo em sete comunidades. Da maioria dos moradores que vivem no PNJ, 
55% são oriundos de outras localidades do estado do Amazonas, 37% nasceram no Parque e os 
outros 8% são procedentes das regiões Norte e Nordeste. 

A ocupação espacial da população está vinculada à disponibilidade de recursos, ao lugar onde a 
família se estruturou e à proximidade dos parentes, dos amigos e/ou de comunidades que 
compõem histórias de uma ou mais famílias. 

Nos rios Unini e Paunini, limite norte do Parque, há uma maior concentração populacional em 
comparação aos rios Jaú e Carabinani, centro e sul do Parque. 

A atual taxa demográfica de 0,04 hab./km2 verificada no PNJ é ainda menor quando comparada 
à densidade populacional dos municípios de Novo Airão (0,37% hab./km2) e de Barcelos (0,09 
hab./km2), e ainda do estado do Amazonas (1,34 hab./km2), que é uma das menores do país 
(IBGE, 1991 ). 

As diferentes formas de organização social que se estruturaram no PNJ compõem 
singularidades e são uma síntese de identidades sócio-cuíturais e de diversidade na busca de 
alternativas coletivas de sobrevivência. Uma dessas alternativas é a formação de comunidades 
que se iniciou no final da década de 80. Contudo, nem todos os moradores optaram por viver 
em comunidade; muitos continuam em suas localidades, ainda que mantenham relações com as 
comunidades mais próximas. 

Em todo o Parque, há oito escolas, sendo quatro no rio Unini, duas no Paunini e duas no rio Jaú. 
As Prefeituras de Novo Airão e Barcelos são responsáveis pela política educacional 
desenvolvida no PNJ. 

Há uma forte relação entre a escola, a organização social e a vida comunitária. Em muitos 
casos, os grupos domésticos passaram a se organizar em um mesmo espaço por causa da 
escola - considerada pelos moradores do Parque a causa mais relevante na constituição de 
comunidades (Fundação Vitória Amazônica & IBAMA, 1998; Fundação Vitória Amazônica, 1998; 
Fundação Vitória Amazônica, 2001) 

A Saúde no PNJaú 
No PNJ não existe posto de saúde. A maioria das doenças é tratada com a automedicação e o 
uso de plantas medicinais encontradas na floresta. A atuação do Estado tem se limitado a 
visitas esporádicas da Fundação Nacional de Saúde (FNS), por meio de ações preventivas, 
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como borrifação das casas, e curativas, como o diagnóstico, por meio da coleta de sangue 
daqueles que apresentam os sintomas da malária e o respectivo tratamento. 

A assistência médica nas localidades mais próximas ocorre somente pela ação das igrejas 
católicas e evangélicas, que se valem desse mecanismo como meio de evangelização, 
convertendo tal assistência em parte de sua ação missionária na área. 

Em levantamento de Saúde realizado em setembro de 1999 por Cadena (1999) nos rios Jaú e 
Carabinani já se observaram alguns pontos de interese, em relação principalmente a uma série 
de doenças que podiem compor um pouco a morbilidade da área, e tambem em diversos 
aspetos como a medicina tradicional na area. 

Segundo Garay (2001) a análise de uma situação concreta debe preceder a toda iniciativa de 
ação, para assim garantir a pertinencia (orientada para os problemas prioritários) e a coherencia 
do programa (ações conectadas com resultados e objetivos) 

Segundo Murray & Sanchez-Choy (2001), melhorar a saúde e sustentabilidade do ecosistema 
no geral, depende na nossa capacidade em entender as interações entre o uso dos recursos 
naturais, as mudanças no uso da terra e a saúde humana. 

É, portanto, por estes dois motivo, e sendo que as informações prévias se mostram 
insuficientes, que será realizado um novo diagnóstico de saúde, participativo e com uma 
abordagem ecossistêmica, com protocolos de coleta e análise de data rápida (Kielmann, A. A.; 
Janovsky, K. & Annet, H., 1991), ampliando as areas estudadas, assim como aprofundando 
mais em diversos pontos, para assim poder realmente garantir a pertinencia e a coherencia na 
elaboração de um Plano de Saúde para as populações do PNJaú. 

Objetivos 

Obietivo Geral: 
Caracterizar o perfil socio-culturo-ambiental do PNJ, o sistema de saúde existente, assim como 
o perfil epidemiológico do PNJ, de forma interdisciplinar e com a participação comunitária para, 
posteriormente, elaborar o Plano de Saúde do Parque Nacional do Jaú. 

Objetivos específicos: 
• Caracterizar todos os atores sociais e políticos a nível local e regional 
• Caracterizar as relações sóclo-econõmicas e políticas internas e externas da população do 

PNJ 
• Caracterizar a realidade logística da Área 
• Caracterizar o sistema de Saúde existente no PNJ para a população 
• Caracterizar o perfil epidemiológico no PNJ. 
• Caracterizar a relação entre todos os componentes do estudo (ambientais e sociais) com o 

perfil epidemiológico dos moradores do PNJaú. 
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Area de Estudo 
Para o diagnóstico de Saúde Comunitário a area principal de estudo será o PNJaú, 

embora que para as qüestões logísticas será desenvolvida uma parte do trabalho por uma parte 
da equipe na cidade de Manaus. 

Figuras. A: Vista aerea do Parque Nacional do Jaú {Pere Albajar i Vi/las, 2001 ). B: Canoa navegando pelo rio Unini {Jordi 
Gómez I Pra!, 2001). C: Gravuras no rio Unini {Jordi Gómez I Pra!, 2001). D: Vista aerea do Parque Nacional do Jaú (Pere 
Albajar i Vi/las, 2001). 

Amostragem 
Foi realizada uma amostragem em duas etapas: uma primeira etapa aleatoria estratificada, foi 
estratificada em função dos diferentes rios (Unini, Jaú e Carabinani) ), e em função dos 
diferentes trechos do rio (comunidades mais distante da foz, meio, foz. A segunda etapa foi por 
conglomerados, pegando a unidade familiar como base do conglomerado. Foi realizada uma 
estratificação proporcionada debido a que o tamanho populacional nos 3 rios é muito diferente. 

Para as percepções da comunidade foram utilizadas as mesmas pessoas/famílias selecionadas. 
Em relação à entrevista de sanajamento ambiental assim como fontes de renda e trabalhos foi 
feita com o chefe da família, foi entrevistado também o pai e a mãe de família para as questões 
de lembrança de doenças, assim como de saúde reprodutiva com a mãe. 
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Metodologia 
Para atingir os objetivos propostos anteriormente foram necessárias varias etapas, uma prévia 
de coleta de informação, outra na cidade de Manaus e outra no PNJ. Em Manaus foram 
realizados os contactos com as assosiações e instituções involucrados com a saúde no PNJ. Já 
no PNJ, foi realizada a parte do Diagnóstico de Saúde Comunitário Participativo (DSCP), tanto 
no nível objetivo como no nível subjetivo. 

A comunidade teve um papel chave na hora de determinar os problemas de Saúde mais 
importantes para a população, assim como também foram utilizadas outras técnicas mais 
objetivas para poder determinar conjuntamente o Plano de Ação necessário para a elaboração 
do Plano de Saúde. 
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O DSCP teve basicamente 3 partes: 
1. Dados Passivos (DP). 
2. Dados Comunitários de Saúde (DCS). 
3. Percepções das Comunidades (PC). 

1. Dados Passivos (DP): Referese a aqueles datos coletados dos sistemas de saúde e outros 
segundo as variaveis necessárias para o estudo. Os passos a seguir neste apartado foram: 
a. Revisão bibliográfica 
b. Registros oficiais de dados 
e. Dados em registros e documentos sobre os indicadores relacionados com a saúde 

Ambiente: paisagem. productividade do ecosistema (fertilidade dos solos) 
Comunidade: aceso a comida, aceso a educação, e aceso a serviços de saúde. 
Casa: Estatus socioeconómico, estatus nutricional, qualidade e diversidade da dieta, aceso a 
água, saúde ambiental. 
Crianças: crescimento, estado nutricional, estado de saúde. 
Mulheres: estado nutricional, fertilidade estado de saúde, demanada de labor. 
Homens: estado nutricional, estado de saúde, demanda de labor. 

Foram estudados portanto, entre outros estes indicadores de saúde: factores económicos, 
demográficos, sociais, estilo de vida, abastecimento de água e saneamento, recursos humanos 
para a saúde, recursos financeiros para a saúde, medicamentos esenciais e outros suministros, 
esperança de vida, mortalidade, índice de morbilidade. 

2. Dados Comunitários de Saúde (DCS): Baseiamos este apartado basicamente em tres 
aspectos, pois não achamos necesário para esta primeira fase a obtenção de muitas 
mostras, como de sangue, por se tratar de um primeiro trabalho para a visão geral do 
estado de saúde desta população, dando extremada relevância ao estado nutricional. 

Estes seis aspectos foram: 
a. Grau de Cobertura Vacinai: 
b. Examen Parasitológico de Fezes: 
e. Estado nutricional: 
d. Exame bucal (para complementar acesso a saúde e nutrição). 
e. Exame físico geral (para complementar lembrança de doenças) 

3. Percepções da Comunidade (PC): Foram realizadas diferentes técnicas qualitativas 
(entrevista individual estruturada ou semiestruturada, grupos focais, observação direta) com 
diferentes informantes, com o objetivo de obter as informações subjetivas que pudessem 
completar, complementar e contrastar as informações objetivas diversas obtidas por otras 
fontes na primeira etapa do DSCP. 
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Nível Indicador Método Variavel 
Ambiente: paisagem, 

productividade do ecosistema 
Comunidade aceso a comida, 

aceso a educação, e 

aceso a serviços de saúde. 

Fertilidade dos solos 
Disponibilidade de comida 
Facilidade de disponibilidade de 
Educação 
Disponibilidade de Serviços de 
Saúde 

Informação existente 
Observação 
Entrevista com lider e 
professor 
Entrevista com Agente de 
Saúde 

Casa: Estatus socioeconómico, 
estatus nutricional, 
qualidade e diversidade da dieta, 
aceso a água, 
saúde ambiental. 

Lembrança dos informantes 
Lembrança dos informantes 
Lembrança dos informantes 
Lembrança dos informantes 
Lembrança dos informantes 

Crianças: Crescimento e desenvoMmento, 
estado nutricional, 
estado de saúde. 

Med. Antropométricas (DCS) 
Energia 
História de amamentação, 
diarréias, inf. Respiratórias, 
Morbilidade, Mortalidade, inf. 
Parasitária (DCS} 

Medida atual 
Lembrança da mãe 
Lembrança da mãe 

Mulheres: estado nutricional, 
Fertilidade, 
estado de saúde, 
demanada de labor. 

Homens: estado nutricional, 
estado de saúde, 
demanda de labor. 

Energia 
Historia reprodutiva 
Morbilidade 
Tempo e lug_ar 
Energia 
Morbilidade 
Tempo e lugar 

Lembrança dos informantes 
Lembrança dos informantes 
Lembrança dos informantes 
Lembrança dos informantes 
Lembrança dos informantes 
Lembrança dos informantes 
Lembrança dos informantes 

Fonte: Murray & Sanchez-Choy (2001) 

Também foi feito uma aproximação etnográfica com diferentes metodologias qualitativas, 
buscando o mesmo objeüvo. Neste ponto se busca as influencias culturais sobre as práticas 
diarias, buscando com um interesse especial aquelas práticas possíveis de medicina tradicional 
que possam estar acontecendo no PNJ, e as pessoas que estarião implicadas. 
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Resultados 

Dados passivos 
Trabalho de campo no Parque Nacional do Jaú 

Foram visitadas 208 pessoas, o que supoe un 22,4 % do total da populaçao. Deste total 163 
corresponderam ao rio Unini, dividido em 6 comunidades; 44 pessoas no rio Jaú e finalmente 12 
pessoas no rio Carabinani. 

Tabela. Número de pessoas visitada por rios. 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

rio unini 
riojaú 

rio carabinani 

163 
45 

74,1 
20,5 
5,5 

74,1 
20,5 
5,5 

74,1 
94,5 

100,0 12 
Total 220 100,0 100,0 

Para os dados objetivos foi calculada uma amostra aletória populacional de 208 pessoas que, 
assumindo que a população é de 929 pessoas, supõe um risco alfa de 0,05 para uma precisão 
de+/- 0,06 unidades percentuias num contraste bilateral para uma proporção estimada de 0,5. 

RIO COM FAM EST VIS EAM EPA EMA ECRI EXF VAC ENU COP EAS 
u VA 3 26 26 3 5 3 2 26 26 26 16 o 

FL 5 27 25 5 3 4 4 25 25 25 26 

MS 6 31 29 6 6 5 5 29 29 29 23 
TA 6 28 28 6 5 4 4 28 28 28 22 
DF 6 25 20 6 6 3 3 20 20 24 8 1 
TN 4 26 24 4 2 3 3 24 24 24 20 o 

J SP 4 20 20 4 1 2 2 19 20 20 19 1 
SPA 3 24 24 3 3 3 3 24 24 24 21 1 

e CA 3 12 12 3 1 1 1 12 12 12 10 

TOT 9 40 220 208 40 32 28 27 207 208 208 165 7 

COM: Comunidades (',IA: Vista Alegre; FL: Floresta; MS: Manapãna; TA: Tapiira; DF: Democracia; TN: Terra Nova; SP: 
Seringalzinho; SPA: Patoa; CA: Carabinani) 

FAM: No fam!lias examinadas. 
EST: População estimada a ser examinada. 
VIS: População visitada 
EAM: 
EPAI: 
EMA: 
ECRI: 
EXF: 
VAC: 
ENU: 
COP: 
EAS: 
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Dados sociodemográficos 

sexo 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

feminino 102 46,4 46,4 46,4 
masculino 118 53,6 53,6 100,0 

Total 220 100,0 100,0 

faixas etárias 
Frequency Percent Valid Percent Cumulativa Percent 

menor2anos 25 11,4 11,4 11,4 
entre3 e 14 anos 86 39,1 39,3 50,7 

entre 15 e 30 49 22,3 22,4 73,1 
anos 

maior de 31 anos 59 26,8 26,9 100,0 
Total 219 99,5 100,0 

Missing System 1 ,5 
Total 220 100,0 
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Foram trabalhados 3 dados objetivos: grau de cobertura vacinai, exame parasitológico de fezes 
e estado nutricional. 

GRAU DE COBERTURA VACINAL 
O indicador grau de cobertura vacinai foi escolhido para ter uma idéia do acesso aos serviços de 
saúde da população do PNJaú. 

r-:---=================================~ 

Figura. Equipe observando carteiras de vacinação (JGómez i Prat, 2001) 

Tabela. Presença de cartão. 
Frequency Percent Valid Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
tem 143 65,0 65,0 

nàotem 34 15,5 15,5 
tem em outro local 20 9,1 9,1 

Total 220 100,0 100,0 

Tabela. Número de vacinas que faltam. 
Frequency Percent Valid Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
nenhuma (completo) 28 12,7 12,7 

entre 1 e 2 53 24,1 24,1 
mais de2 72 32,7 32,7 

desconhecido 44 20,0 20,0 
Total 220 100,0 100,0 

Tabela. Intervalo entre dosis duma mesma vacina. 
Frequency Percent Valid Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
correto 3 1,4 1,4 

incorreto 141 64,1 64,1 
sem vacinar 9 4,1 4,1 

desconhecido 44 20,0 20,0 
Total 220 100,0 100,0 

Cumulative Percent 
10,5 
75,5 
90,9 

100,0 

Cumulative Percent 
10,5 
23,2 
47,3 
80,0 

100,0 

Cumulative Percent 
10,5 
11,8 
75,9 
80,0 

100,0 
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Neste primeira análise observamos dois pontos importantes, o número de pessoas que tem 
todas as vacinas corretas é baixo (12,7%) e ainda das vacinas administradas o intervalo foi 
incorreto na maior parte delas (64, 1 % ). 
Estes dois fatos determinan um déficit na administração das vacinas à população. 

Para entender a distribuição e ao mesmo tempo ver se tem diferenças entre rios, e dentro dos 
rios entre comunidades em relação à distança até a foz do rio, as quais eram hipôtesis no inicio 
do trabalho, daqui a estratificação da amostragem, observamos os seguintes cruzamentos; 

Tabela. comunidades* faltam vacinas* rios 

rios comunidades sem fazer nenhuma entre 1 e 2 mais de2 desconhecido Total 
vista alegre 2 8 10 6 26 

floresta 4 2 7 12 2 27 
mana pana 2 3 9 13 e 4 31 

tapiira 1 8 4 6 9 28 
democracia 7 5 4 2 7 25 
terra nova 4 5 5 6 6 26 

Total 18 25 37 49 34 1~ 
seringalzinho 2 6 11 1 20 

patoa 4 5 10 6 25 
Total 4 2 11 21 7 45 

boa.vista 1 1 5 2 3 12 
Total 1 1 5 2 3 12 

rio unini 

riojaú 

rio carabinani 

.& 
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faltam vacinas* faixas etárias Crosstabulation 

faixas etárias Total 
menor2anos entre3 e 14 anos entre 15 e 30 anos maior de 31 anos 

sem fazer 3 7 4 8 22 
12,0% 8,1% 8,2% 13,6% 10,0% 

nenhuma 3 22 2 1 28 
12,0% 25,6% 4,1% 1,7% 12,8% 

entre 1 e 2 3 29 10 11 53 
12,0% 33,7% 20,4% 18,6% 24,2% 

maisde2 14 18 21 19 72 
56,0% 20,9% 42,9% 32,2% 32,9% 

desconhecido 2 10 12 20 44 
8,0% 11,6% 24,5% 33,9% 20,1% 

T 
o 25 86 49 59 219 
t 100% 100% 100% 100% 100% 
a 
1 

Neste primeiro apartado geral de grau de cobertura vacinai observamos portanto dois pontos 
importantes: 
1. A medida que vamos mais longe da foz dos rios o grau de cobertura vacinai é menor. 
2. Os jovens apresentam melhor gn:tu de cobertura vacinai 
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No análise individualizado das diferentes vacinas existentes no calendário de vacinações 
sistemático do Brasil para o estado do Amazonas observamos os seguintes dados: 

BCG1 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 83 37,7 48,2 

sem vacinar 67 30,5 78,6 
desconhecido 47 21,4 100,0 

Total 220 100,0 

BCGR 
Frequency Percent Cumulativa Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 40 18,2 28,6 

sem vacinar 73 33,2 61,8 
ainda não precisa 41 18,6 80,5 

desconhecido 43 19,5 100,0 
Total 220 100,0 

HB1 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 126 57,3 67,7 

sem vacinar 26 11,8 79,5 
desconhecido 45 20,5 100,0 

Total 220 100,0 

HB2 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 107 48,6 59,1 

sem vacinar 44 20,0 79,1 
ainda não precisa 1 ,5 79,5 

desconhecido 45 20,5 100,0 
Total 220 100,0 

HB3 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 80 36,4 46,8 

sem vacinar 68 30,9 77,7 
ainda não precisa 4 1,8 79,5 

desconhecido 45 20,5 100,0 
Total 220 100,0 

DTP1 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 57 25,9 36,4 
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sem vacinar 
ainda não precisa 

desconhecido 

16 
1 

123 

7,3 
,5 

55,9 

43,6 
44,1 

100,0 
Total 220 100,0 

DTP2 
Frequency Percent Cumulativa Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 53 24,1 34,5 

sem vacinar 20 9,1 43,6 
ainda não precisa 1 ,5 44,1 

desconhecido 123 55,9 100,0 
Total 220 100,0 

DTP3 
Frequency Percent Cum ulative Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 41 18,6 29,1 

sem vacinar 29 13,2 42,3 
ainda não precisa 4 1,8 44,1 

desconhecido 123 55,9 100,0 
Total 220 100,0 

DTP4 
Frequency Percent Cumulativa Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 33 15,0 25,5 

sem vacinar 33 15,0 40,5 
ainda não precisa 8 3,6 44,1 

desconhecido 123 55,9 100,0 
Total 220 100,0 

TR 
Frequency Percent Cumulativa Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 42 19,1 29,5 

sem vacinar 54 24,5 54,1 
ainda não precisa 57 25,9 80,0 

desconhecido 44 20,0 100,0 
Total 220 100,0 

POL1 
Frequency Percent Cumulativa Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 58 26,4 36,8 

sem vacinar 15 6,8 43,6 
ainda não precisa 1 ,5 44,1 

desconhecido 123 55,9 100,0 
Total 220 100,0 

POL2 
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Frequency Percent Cumulative Percent 
sem fazer 
vacinado 

sem vacinar 
ainda não precisa 

desconhecido 

23 
55 
18 

1 
123 

10,5 
25,0 
8,2 
,5 

55,9 

10,5 
35,5 
43,6 
44,1 

100,0 
Total 220 100,0 

POL3 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 45 20,5 30,9 

sem vacinar 25 11,4 42,3 
ainda não precisa 4 1,8 44,1 

desconhecido 123 55,9 100,0 
Total 220 100,0 

POLR 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 37 16,8 27,3 

sem vacinar 29 13,2 40,5 
ainda não precisa 8 3,6 44,1 

desconhecido 123 55,9 100,0 
Total 220 100,0 

TV1 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 58 26,4 36,8 

sem vacinar 12 5,5 42,3 
ainda não precisa 8 3,6 45,9 

desconhecido 119 54,1 100,0 
Total 220 100,0 

TV2 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 54 24,5 35,0 

sem vacinar 11 5,0 40,0 
ainda não precisa 13 5,9 45,9 

desconhecido 119 54,1 100,0 
Total 220 100,0 

TV3 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 27 12,3 22,7 

sem vacinar 24 10,9 33,6 
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ainda não precisa 97 44,1 77,7 
desconhecido 49 22,3 100,0 

Total 220 100,0 

Hl1 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 39 17,7 28,2 

sem vacinar 34 15,5 43,6 
ainda não precisa 1 ,5 44,1 

desconhecido 123 55,9 100,0 
Total 220 100,0 

Hl2 
Frequency Percent Cumulativa Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 31 14, 1 24,5 

sem vacinar 42 19,1 43,6 
ainda não precisa 1 ,5 44,1 

desconhecido 123 55,9 100,0 
Total 220 100,0 

HJ3 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 27 12,3 22,7 

sem vacinar 41 18,6 41,4 
ainda não precisa 6 2,7 44,1 

desconhecido 123 55,9 100,0 
Total 220 100,0 

HIF 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 5 2,3 12,7 

sem vacinar 7 3,2 15,9 
ainda não precisa 147 66,8 82,7 

desconhecido 38 17,3 100,0 
Total 220 100,0 

FA 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 23 10,5 10,5 
vacinado 124 56,4 66,8 

sem vacinar 22 10,0 76,8 
ainda não precisa 6 2,7 79,5 

desconhecido 45 20,5 100,0 
Total 220 100,0 
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EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES 

Tabela. grau de parasitismo intestinal 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem parasitas 35 15,9 15,9 
1 69 31,4 47,3 
2 58 26,4 73,6 
3 18 8,2 81,8 
4 5 2,3 84,1 

sem fazer 35 15,9 100,0 
Total 220 100,0 

O 81% (150/185) de pessoas com parasitas intestinais. 

GLAMBLIA 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 35 15,9 15,9 
sem 140 63,6 79,5 
com 45 20,5 100,0 
Total 220 100,0 

EHISTOL 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 35 15,9 15,9 
sem 104 47,3 63,2 
com 81 36,8 100,0 
Total 220 100,0 

ALUMBRIC 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 35 15,9 15,9 
sem 103 46,8 62,7 
com 82 37,3 100,0 
Total 220 100,0 

ADUODENA 
Frequency Percent Cumulative Percent 

Vali d sem fazer 35 15,9 15,9 
sem 136 61,8 77,7 
com 49 22,3 100,0 
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Total 220 100,0 

TTRICHUR 
Frequency Percent Cumulative Percent 

sem fazer 35 15,9 15,9 
sem 183 83,2 99,1 
com 2 ,9 100,0 
Total 220 100,0 

Tabela. comunidades * grau de parasitismo intestinal * rios 
Total 

rios sem parasitas 1 2 3 4 sem fazer 

rio unini vista alegre 1 4 6 5 2 8 26 
5,3% 7,8% 13,3% 33,3% 40,0% 28,6% 16,0% 

floresta 6 10 1.0 1 27 
31,6% 19,6% 22,2% 6,7% 16,6% 

manapana 3 11 6 3 8 31 
15,8% 21,6% 13,3% 20,0% 28,6% 19,0% 

tapiira 8 8 8 2 1 1 28 
42,1% 15,7% 17,8% 13,3% 20,0% 3,6% 17,2% 

democracia 13 7 5 25 
25,5% 15,6% 17,9% 15,3% 

terra nova 1 5 8 4 2 6 26 
5,3% 9,8% 17,8% 26,7% 40,0% 21,4% 16,0% 

19 51 45 15 5 28 163 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

río jaú seringalzinho 5 9 5 1 20 
45,5% 56,3% 41,7% 20,0% 44,4% 

patoa 6 7 7 1 4 25 
54,5% 43,8% 58,3% 100,0% 80,0% 55,6% 

11 16 12 1 5 45 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

rio carabinani boa vista 5 2 1 2 2 12 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

5 2 1 2 2 12 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Em relação às diferentes comunidades não observamos diferenças significativas no grau de 
parasitismo intestinal, o que nos mostra uma certa homogeneidade. 

! 



DCP Saúde no PNJaú NeAC/FVA 'O_,~ 

ESTADO NUTRICIONAL 

Tabela. faixas etárias* imc grau 
Total 

bajopeso normal peso alto 
faixas etárias menor 2 anos 19 3 22 

17,4% 5,4% 11,3% 
entre3 e 14 anos 74 5 1 80 

67,9% 8,9% 3,4% 41,2% 
entre 15 e 30 anos 8 22 10 40 

7,3% 39,3% 34,5% 20,6% 
maior de 31 anos 8 26 18 52 

7,3% 46,4% 62,1% 26,8% 
Total 109 56 29 194 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Percepções da comunidade 

ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR O DESTINO DADO AO LIXO, ÀS FEZES, 
E AINDA, O ACESSO À ÁGUA E O SEU TRATAMENTO E A QUALIDADE E 
DIVERSIDADE DA DIETA. 

Destino do lixo 
Das 39 famílias entrevistadas, 23 queimam o lixo orgânico e os plásticos, quanto às latas e 
vidros, são depositados em espaço determinado para este material como o tronco de uma 
árvore; 15 disseram que jogam o lixo em qualquer lugar (rio e mata) e 1 morador disse que cava 
um buraco onde joga o lixo e quando enche, fecha e faz outro buraco e assim sucessivamente. 

Destino das fezes 
34 famílias fazem suas necessidades fisiológicas no mato e 5 disseram que tem sanitário de 
buraco. Das 34 que disseram que vão no mato algumas afirmaram que o lugar que usam fica 
encharcado quando chove e que a água escorre para a comunidade. Além disso a área 
destinada para esse fim fica nas proximidades da casa e os animais de criação como porco e 
galinha circulam pelo local. Um morador chegou até brincar dizendo "a gente aqui não perde 
nada, as galinha come tudo". 

Acesso à água 
A água consumida pelas famílias no inverno, quando os rios estão cheios, é pega nas margens 
dos mesmos. No verão costumam pegar água no meio do rio; 6 famílias disseram que neste 
período pegam água no igarapé pois conforme os dizeres de uma senhora "agora (verão) a 
gente tá pegando água no igarapé, lá à água é limpa, tem sujeira só dos bichos". Das 39 
famílias entrevistadas apenas uma afirmou que ferve a água que bebe; 8 disseram que algumas 
vezes colocam cloro, embora não gostem do gosto com o qual a água fica. O cloro usado pelas 
famílias é distribuído pelas das prefeituras. 

Alimentação 
A base alimentar dos moradores dos rios Jaú, Unini e Garabinani é carne de caça, peixe, 
quelônios e farinha. No verão ocorre um maior consumo de peixes e quelonios; no inverno o 
consumo maior é de carne de caça (pacas, tatus, porcos do mato e aves). 

Figuras. A: Morador de Vista Alegre (rio Unini) trabalhando na roça (Jordi Gômez i Prat, 2001). B: Pessoal de Democracia 
raspando a mandioca (Jordi Gómez i Prat, 2001). 

Através dos regatões adquirem outros produtos que complementam a dieta: açúcar, café, arroz, 
feijão, macarrão, óleo, leite, sal, macarrão, bolachas, temperos, etc. Das famílias entrevistadas, 
10 não compram dos regatões, adquirem os produtos em Barcelos, Novo Airão ou Manaus e 1 
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família faz comercialização de produtos (no Rio Unini). Arroz e macarrão só entram na dieta 
alimentar em ocasiões mais especiais, como nos dias de festas. 

ENTREVISTAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS 

Na entrevista aos agentes de saúde seguiu-se um guia de entrevista que fazia referência aos 
seguintes tôpicos: acesso à saúde, conhecimentos/formação (cursos, técnicas diagnósticas), uso 
de medicamentos (quantidade, onde pega, como pega, remedios naturais), satisfacção, coisas a 
melhorar. 
Um primeiro fato a ressaltar é que dos 9 agentes de Saúde que existem no PNJaú, 3 deles na 
época em passamos estavam viajando pra a Sede, sendo que as comunidades ficavam então 
semACS. 
Os ACS entrevistados foram os de Floresta, Manapãna, Tapiira, Democracia, Seringalzinho, 
Patoa e Carabinani. 

Acesso aos serviços de saúde: 
No geral em todas as comunidades tem ACS, eles são o primeiro responsável pela saúde em 
cada uma das comunidades. 
Quando tem algum problema que não sabem resolver utilizam a Fonia, falando com o médico 
em Barcelos/Novo Airão e tentando assim resolver o problema em segundo nível. As funções 
básicas da Fonia são: receber o resultado da lâmina de malária, orientação terapeutica, pedir 
urgência, saber dos parentes, saber se chega barco. 
Os Barcos (prefeitura principalmente) são os responsáveis em levar o serviço médico até as 
comunidades, sendo que passam umas duas/três vezes por ano (prefeitura), e duas vezes por 
ano (igreja). Na estação seca os barcos não passam debido a cachoeira que tem na foz dos rios 
Unini e Jaú. 
A última opção de saúde no PNJaú é ir até a Sede, seja Novo Airão ou Barcelos. Esta opção 
vem muito determinada pelo fato de: distancia da comunidade em relação à foz, do fato de ter 
parentes na sede que facilitem a estadia, pois custa dinheiro ir até a sede. Pro pessoal das 
comunidades mais distantes da foz fica mais difícil pois pela distança precisam mais 
gasolina=dinheiro e mais tempo. 

Conhecimentos/Formação: 
Os Cursos na sede oficiais são um por ano, de uma semana de duração. For a este curso não 
tem outra formação pois também não tem treinamento em serviço. 
Os ACS não sabem realizar nenhuma técnica diagnóstica, o único que fazem é realizar a gota 
quando suspeitam de malária. 
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Os ACS queixaram de varias coisas em relação à formação deles: 
1. Poucos cursos 
2. Quando tem curso é muito caro ir até a sede: precisam se hospedar e dinheiro pra comer. 
3. Quando vão pra a sede pro curso precisam deixar a família com atguem. 
4. Quando os ACS vão pra um curso vão todos ao mesmo tempo, deixando todas as 

comunidades sem ACS. 
5. Os cursos no PNJaú seriam muito melhor. 
6. Referem ter pouco material pra eles no campo. 
7. Referem pouco material pra ensinar e pouca relação com a escola. 
8. Falam que nos cursos aprendem com vídeo e que acham que serviria bem pra ensinar 

tambem. 
9. Sem treinamento em serviço. As poucas vezes que passa o barco da prefeitura, o médico 

atende rápido e sem o ACS. 

Uso de medicamentos 
No geral a quantidade de medicamentos existentes no posto de saúde era o basice ou nem 
chegaba a ter o básico. 
Os ACS pegam os medicamentos na sede, o que faz que precisem ir até lá pra obter os 
medicamentos (4) ou que sejam mandados por barco através de aviso pela fonia (4). 
Em relação ao uso de remedias caseros 4 ACS falaram que os utilizam frequentemente. O 
conhecimento que eles tem vem ou dos velhos (2) ou de cursos organizados pela prefeitura de 
Barcelos (1) ou pelo pessoal da FVA (1). 
O conhecimento do uso de medicamentos é limitado tambem, sendo que algum deles refere 
que usa lendo a bula. 

Satisfação/Coisas a melhorar 
A maior parte deles gosta do seu trabalho, indicando uma serie melhorias como pontos 
importantes pro seu trabalho: 
1. Transporte de urgência: mais velocidade. 
2. Fonia: maior orientação. 
3. Ajuda com combustível. 
4. Falta mais formação: conhecimentos gerais, uso de medicamentos, material pra eles e 

material didático. 
5. Maior introsamento com a comunidade e com os serviços de saúde da prefeitura. 
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ENTREVISTAS INDIVIDUAIS: 

Morbidade adultos: 
As doenças mais refereridas nas entrevistas foram malária, gripe, diarreia, desinteria, dores 
musculares e articulares, HTA, problemas dermatológicos. 
Observou-se um caso de leishmaniase (cicatriz), hanseniase, tuberculose (já tratada mas com 
sequelas}, e um caso de doença de Jorge Lobo, no qual o senhor não sabia o que tinha. 

Figuras A e B. Caso de doença de Jorge Lobo: 

Saúde reprodutiva: 
Os partos salvo alguma excesão pontual são em casa com parteira. Mortalidade infantil? 

Hábitos tóxicos: 
fumantes, álcool 

Morbidade crianças: 
Malária, gripe, diarreia, inf. ouvido, conjuntivitis, problemas dermatológicos. 

Trabalho & Fonte de renda: 
Os recursos em relação à fonte de renda são muito limitados pela realidade de viver numa área 
de conservação, se limitando à agricultura (farinha}, banana e cipó, os quais são 
vendidos/trocados com o regatão no rio Unini e levados pra Novo Airão nas comunidades dos 
rios Jaú e carabinani. 
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