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Resumo
O Art. 196 da Constituição Federal de 88 ressalta que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A Lei 8.080/90
aponta em seu Art. 2, Parágrafo 1º que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução
de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação.
A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, o saneamento básico, a
renda, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; que vão expressar os níveis de saúde da população. Neste
sentido, o presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa a respeito da saúde nos bairros
Jacareacanga e João Novo do município de Parintins, no intuito de conhecer a realidade desses bairros e a
percepção de seus moradores frente às questões postas.
Partindo desse pressuposto, podemos saber quais as doenças mais frequentes em crianças e adultos nesses bairros.
Saber os tipos de medicação mais utilizadas, que foram a automedicação e a receitada pelo médico, onde é preciso
que se volte um olhar a questão da automedicação desses moradores que possam estar se prejudicando através
dessa prática. Vimos que essa amostra da população do município de Parintins se mostra pouco satisfeita em
relação aos atendimentos de saúde oferecidos nesta localidade, sendo assim uma maneira de chamar atenção do
poder público para o investimento nessa área que faz parte do tripé da seguridade social.
Deparamo-nos também com questão do acesso às especialidades médicas desejadas, que apontou que às vezes os
moradores encontram o que necessitam. E também se fazem ou não exames periódicos como forma de prevenção
de doenças e outros agravos. Enfim, os dados apresentados nos permitiram fazer uma reflexão sobre a realidade
da saúde no município, em especial, nos bairros Jacareacanga e João Novo, e nos fazer ter um olhar diferenciado
frente à essas questões, para que possa se ter uma melhor apreensão sobre os problemas que foram apresentados.
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