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Introdução

A população residente no Parque Nacional do Jaú – PNJ, distribuída em comunidades ribei-

rinhas dos rios Jaú e Unini, há muito vem se organizando para melhorar suas condições de vida, 

ante o fato de habitar uma região isolada no interior do Amazonas, dentro de uma Unidade de 

Conservação Ambiental.

Freqüentemente, pesquisadores ou visitantes são surpreendidos por moradores, em situações 

de emergência ou com enfermidades, à espera de socorro ou de alguma atenção relativa ao es-

tado de saúde.

A indefinição de viver ou não dentro do PNJ fez com que os moradores tivessem uma vida 

a cada dia mais difícil, chegando a um nível quase insustentável de desassistência em todos os 

aspectos. Isso caracteriza um estado de extrema exclusão dentro do contexto social do país, por 

serem deixados à própria sorte, na selva, ou por desistirem de morar no lugar onde nasceram e 

aprenderam a sobreviver.

Em 2006 foi criada a Reserva Extrativista do rio Uniní (RESEX-Uniní), o que deu uma nova 

persepctiva de futuro aos moradores do PNJ. Os moradores dependem de ações governamentais 

(municipais) ou pontuais de entidades filantrópicas, relativas à saúde e educação. Lembrem-se 

aqui as dificuldades que os municípios da região amazônica enfrentam para realizar qualquer tipo 

de assistência às populações ribeirinhas e à zona rural como um todo, principalmente devido às 

distâncias e a dificultade de comunicação1.

Área de estudo 

O PNJ está situado no Estado do Amazonas, na Amazônia Brasileira, 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 2.272.000 ha. O rio Jaú, afluente do rio Negro, é o rio principal 

do PNJ, ao norte encontramos o rio Uniní, afluente do rio Negro, e o rio Pauniní, afluente do rio Uniní, 

e pelo sul encontramos o rio Carabinani, afluente do rio Jaú. 

A população que habita o Parque Nacional do Jaú, como geralmente ocorre em 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 sub-

sistência do grupo doméstico. 

Transformando realidades: 
10 anos de experiência em 

participação comunitária em saúde 
no parque nacional do jaú - Resex 

uniní, Amazonas, Brasil
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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 no PNJ é de 0,04 

hab./km, sendo que no censo realizado em 2001 foram registradas 

920 pessoas. As diferentes formas de organização social que se 

estruturaram no PNJ compõem singularidades e são uma síntese de 

identidades sócio-culturais 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 próximas2. 

Primeira fase: transformando realidades

Com o apoio da Fundação Vitória Amazônica – FVA e instituições 

parceiras, os moradores do PNJ têm avançado consideravelmente 

em relação ao nível de organização social e participação comunitá-

ria, bem como nas perspectivas de auto-sustentabilidade, obtenção 

de fonte de renda alternativa, exercício da cidadania e prática de 

discussões aprofundada de seus problemas. Em 2003, um marco 

dos avanços foi a fundação da Associação dos Moradores do Rio 

Unini – AMORU, que, desde então, vem atuando, de forma politizada 

e consciente. 

Em 2001, o Nucli d’estudis per a l’Amazònia de Catalunya 

(NeAC) / Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes 

(UMTSID-ICS), em parceria com a FVA e colaboradores, e apoiado 

pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Reno-

váveis – IBAMA, realizou uma série de levantamentos para subsidiar 

a conclusão de um diagnóstico de saúde da população do PNJ. 

Neste levantamento foi verificado uma alta incidência de parasitoses 

intestinais (81%), baixa cobertura vacinal (21,77%). Entrevistas com 

os moradores identificaram como doenças mais prevalentes foram 

referidas a malária, gripe, diarréia, disenteria, dores musculares e 

articulares, hipertensão arterial, problemas dermatológicos, e os 

agentes comunitários de saúde manifestaram necessidade de maior 

formação, apoio técnico e logístico3,4. Em seguida, também em 

parceria com a FVA, a Fundação Alfredo da Matta – FUAM realizou 

exames e estudos sobre doenças sexualmente transmissíveis – DST 

com a população do PNJ. 

De forma integrada e como conseqüência dos estudos e resul-

tados obtidos, em maio de 2003 foi organizada uma oficina, com a 

população, com os agentes de saúde e professores, sobre a saúde no 

PNJ, com os seguintes objetivos: retornar os resultados dos levanta-

mentos à população estudada; trabalhar os principais pontos e agra-

vos que foram identificados e discutir / planejar as próximas ações.

Em maio de 2004, foi dado mais um passo em direção às ações 

integradas para a saúde da população do PNJ. Na comunidade de 

Tapiíra, rio Unini, estiveram presentes representantes dos moradores 

de cada comunidade, além de enviados da AMORU, do IBAMA, da 

FVA, da FUAM, do NeAC e das Secretarias Municipais de Saúde de 

Barcelos e Novo Airão. Um dos objetivos foi a realização de uma re-

união entre os representantes institucionais, para discussão conjunta 

acerca de ações de saúde no PNJ, com vistas a firmar parcerias e 

definir papéis1.

Com base no resultado da oficina “A Saúde no Parque Nacional 

do Jaú”, realizada com moradores representantes das comunida-

des do Parque, entre eles, agentes de saúde, rezadores, parteiras, 

professores, líderes religiosos e membros da AMORU, surgiu a idéia 

de elaborar um livro sobre a saúde no PNJ, de forma que todos os 

moradores tivessem acesso às informações e às orientações que 

foram discutidas na oficina realizada na Comunidade de Tapiíra – rio 

Unini – PNJ, em maio de 2003.

Este livro foi elaborado, basicamente, utilizando o material 

produzido pelos participantes (moradores) durante a oficina. Eles 

produziram, individual ou coletivamente, desenhos, cartazes, textos 

e frases que manifestavam entendimentos e opiniões a respeito dos 

diversos temas relacionados à saúde daquela população, que foram 

debatidos durante a semana. Também fazem parte do conteúdo do 

livro as respostas e conceitos construídos pelos participantes durante 

a oficina. Os resultados das discussões foram registrados em cartazes 

expostos durante o encontro e estão destacados ao longo do livro, 

obedecendo à originalidade da forma em que foram elaborados. 

Outros desenhos e frases complementares, assim como idéias para 

o nome e elaboração do livro foram produzidos no segundo encontro 

sobre saúde, também na comunidade de Tapiíra, em maio de 2004. 

A organização e a disposição das imagens e textos obedeceram à 

seqüência dos temas tratados na oficina. Os cartazes produzidos 

pelos participantes sintetizam o entendimento das discussões, a 

inter-relação dos temas e a visão integrada e promocional de saúde.

Entre 6 e 13 de Julho de 2005 foi entregue no PNJ o livro “Vi-

vendo com saúde no Parque Nacional do Jaú” promovendo uma 

discussão com os moradores do PNJ sobre a definição de estratégias 

para divulgação, distribuição e utilização do Livro, dentro e fora do 

Parque. Os representantes das comunidades decidiram que os livros 

seríam entregues para os Agentes de Saúde das comunidades, os 

professores e as famílias (casa).

Discussão Metodológica

Os 4 pilares da educação são aprender a conhecer, aprender 

a fazer, aprender a viver e aprender a ser. Sobre esta base radicam 

as bases da pedagogia libertadora ou problematizadora, base da 

estratégia no projeto ao longo destes anos e desta primeira fase 

mais específicamente. Segundo Bordenave5,6, no primeiro momento 

educativo, a pessoa observa a realidade, expressando suas per-

cepções pessoais, efetuando uma primeira leitura “sincrética”. No 

segundo momento, a pessoa separa aquilo que é mais importante 

daquilo que é superficial ou contingente, identificando os pontos-

chaves do assunto e as variáveis mais determinantes da situação. 

No terceiro momento, o da teorização, buscam-se os “porquês” do 

que foi observado. Este é o momento da análise. No quarto momento 

deverá ser cultivada na pessoa a criatividade e a originalidade para 

a formulação de hipóteses de solução.

Figura 1. Localização do Parque Nacional do Jaú-RESEX Uniní, estado 
do Amazonas, Brasil. Vista da Comunidade de Vista Alegre, rio Uniní
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O projeto inciou-se no ano 2001 com o Diagnóstico Comuni-

tário Participativo de Saúde. Buscou-se neste primeiro momento a 

observação da realidade, poder manifestar a realidade existente no 

PNJ em relação à saúde de forma ampla através de uma abordagem 

ecosistêmica que possibilitasse uma visão ampla da situação7. Os 

resultados e sua análise posterior serviram para, a través das oficinas 

de trabalho realizadas em 2003 e 2004, identificar os pontos-chave 

e teorizar sobre a problemática da realidade no PNJ em relação à 

saúde, desenvolvendo as novas hipóteses e soluções conseqüêntes 

deste exercício. O resultado final se materializou em 2005 com a 

entrega do livro “Vivendo com Saúde no PNJaú”, onde um dos mo-

radores manifestou “este livro foi feito pela gente, vocês o levaram 

fora para fazer ele bonito, e agora está de volta para a gente usar”. 

Este fato, entre outros, exemplifica a absorção e credibilidade dos 

novos paradigmas criados e demostra o fato de termos criado con-

juntamente a formulação de novas hipóteses de solução e de trabalho 

para o PNJ (Figura 2). 

Segunda fase: mais perto, remar menos

Um dos problemas ressaltados com insistência nos primeiros 

anos do trabalho foi em relação ao acesso ao diagnóstico e trata-

mento da malária. Conseqüência deste fato, conjuntamente com os 

governos municipais e o programa de controle da malária do estado 

do Amazonas se organizou o primeiro curso de microscpistas para 

as comunidades do PNJ-RESEX Uniní, que aconteceu entre 10 de 

março e 14 de abril de 2008.

Sabemos que a malária “é uma doença muito perigosa. O 

paciente que pegar malária tem que ter um tratamento bastante 

delicado”, como falaram alguns moradores do Rio Jaú e Rio Unini 

que estavam fazendo o curso de microscopia. Muitas pessoas no 

Parque Nacional do Jaú e Resex do Rio Unini sabem que a malária 

é um problema antigo não só na floresta mas também em muitas 

cidades da Amazônia, do Brasil e de outros países também.

A malária tem sido um grande problema para o governo, pois 

além de trabalhos como a leitura de lâminas, a distribuição de remé-

dios e a borrifação é necessário o trabalho coletivo na comunidade, 

como por exemplo eliminar criadoros do mosquito “carapanã”, e 

também o trabalho de prevenção e orientação para ensinar como 

acabar com essa doença.

A prevenção é uma grande arma usada contra a malária e, por 

isso, no curso de microscopia os alunos aprenderam muitas coisas 

sobre o seu agente causador (o plasmódio), sobre como ele é trans-

Figura 2. Arco de Maguerez as açoes complementárias ao Plano de Saúde dos Municipios de Barcelos e Novo Airão realizadas entre 2001-2010 do 
Jaú-RESEX dorio Uniní
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mitido pelo “carapanã” (Anopheles sp.)de uma pessoa para outra, e 

também sobre várias formas de prevenir a doença. 

Daí, surgiu a idéia de fazer o livro “Combatendo a Malária no 

Parque Nacional do Jaú-RESEX rio Uniní“8 com os conceitos mais im-

portantes aprendidos, com o objetivo de ajudar no trabalho diário dos 

microscopistas e também de discutir na comunidade temas como de 

que maneira podemos evitar e combater a malária em nossa região.

Conseqüência da implantação da estratégia de formação e 

contratação pelo governo dos micrsocopistas foram melhorados 

os postos de saúde existentes na sua estrutura, assim como sendo 

dotados de microscopio, material necessário para o diagnóstico e 

energia solar para seu funcionamento autosostenível. Posteriormente 

foi incorporado o conceito de motores elêtricos para possibilitar a 

comunicação entre comunidades e localidades com e sem micros-

copista (Figura 3).

Discussão metodológica
A acessibilidade mostra-se como um fator determinante na 

capacidade de um sistema de saúde ser eficiente e resolutivo, ou 

por contrário ser ineficiente e não resolutivo. Quando pensamos em 

acessibilidade devemos pensar no mínimo em tres níveis: nível de 

decisão social, nível de acessibilidade aos serviços de saúde, nível 

de qualidade dos serviços de saúde9. No PNJ-RESEX Uniní foram 

trabalhados os três níveis (Figura 4).

O trabalho comunitário, assim como os materiais elaborados 

permitiram, no caso da malária, fazer chegar a mensagem clara 

de que frente a aparição de febre deve-se ir ao Microscopista da 

Malária ou ao Agente de Saúde da comunidade. Anteriormente o 

Agente de Saúde não tinha a capacidade de dar o resultado, sendo 

que para obter um resultado se precisava em média de 1 a 2 meses 

por questão da longa distância e difícil acesibilidade da capital do 

Figura 3. Situação em 2010 da estratégia para o diagnóstico-tratamento da malária no PNJ-RESEX Uniní
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Munícpio, onde sim pode ser oferecido o diagnóstico. Neste momento 

o diagnóstico se realiza nas mesmas comunidades, o que facilita a 

acessibilidade, ou seja a distância já não é um fator a ser corregido. 

Por último, o serviço está sendo supervisionado pelo programa de 

Controle da Malária do Governo, o que, com a colaboração de outras 

instituções está mantendo a qualidade do diagnóstico, qualidade que 

se mantém também graçãs à autosustentabilidade da proposta, com 

Postos de Saúde funcionando com energia solar. 
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Figura 4. Níveis de decisão em relação ao Plano de Saúde no PNJ-RESEX Uniní.


