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1. RESUMO 

À vista da visão atual visão tecnicista no âmbito da saúde, o componente curricular 
Interação na Base Real (IBR) da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) 
busca inserir a interdisciplinaridade nos cursos de saúde, através de visitas às 
comunidades locais, campo de prática, a fim de fazer a contextualização com outros 
componentes curriculares do curso. Nesse contexto, o presente trabalho visa 
descrever e discutir meios de elencar e priorizar condicionantes de saúde apontados 
por comunidade agroextrativista do Eixo Forte em Santarém-PA. Como metodologia 
vem sendo utilizado 4 momentos diferentes (IBR I, II, III e IV), sendo que em cada um 
desses realiza-se um processo do trabalho. No IBR III, momento atual, observou-se 
ausência de água tratada para atividades diárias, falta de coleta de resíduos sólido na 
comunidade e falta de saneamento para águas das atividades domésticas e 
sanitárias, como consequência o aumento dos gastos públicos para recuperar a saúde 
do indivíduo e na assistência à saúde. 
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2. INTRODUÇÃO 

Diante da atual concepção tecnicista na área da saúde, a Universidade Federal 

do Oeste do Pará (UFOPA) busca implementar um modelo diferenciado no processo 

de ensino-aprendizagem: a interdisciplinaridade nos cursos da área da saúde, a qual 

se baseia no fundamento de que a concepção de saúde vai muito além de apenas 

restaurar sintomas e funções orgânicas, pois envolve também questões sociais, 

econômicas e culturais. 

Designa-se interdisciplinaridade como uma base de 
disciplinas interligadas entre si, desenvolvendo um ciclo de 
aprendizagem, cujo objetivo consiste na identificação de 
um problema e, através deste fazer um levantamento das 
possíveis saídas teórica e políticas básicas para sua 
solução (OLIVEIRA 2006).  

Nesse contexto, o componente curricular Interação na Base Real (IBR) 

possibilita a inserção da interdisciplinaridade nos cursos de saúde através de visitas 

às comunidades locais, bem como, a utilização do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES), visto ser de suma importância a presença de atores que tenham 

governabilidade em variadas dimensões em uma comunidade. Assim, tem como 

propósito formar futuros profissionais com foco na Gestão em Saúde. 

 

3. OBJETIVOS 

Descrever e discutir meios de elencar e priorizar condicionantes de saúde apontados 

por comunidade agroextrativista do eixo forte em Santarém-PA. 



4. METODOLOGIAS 

O estudo vem sendo dividido em quatro etapas e distribuídas entre os 

componentes IBR I, II, III e IV divididas por semestres do curso de Bacharelado em 

Farmácia e Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. 

No IBR I, realizou-se atividades de reconhecimento do território da comunidade 

de Vila Nova localizada na Rodovia Everaldo Martins, na PA 457 na região do Eixo 

Forte, em Santarém-PA, onde foi realizado um relato descritivo e reflexivo, que 

objetivou refletir sobre a importância de saber ouvir, fazer novas discursões e 

construções de ideias para formação de profissionais mais humanistas. No IBR II, 

realizou-se um relatório do planejamento estratégico situacional da comunidade, 

baseado no DRP-Diagnóstico Rural Participativo, “é um conjunto de técnicas e 

ferramentas que permite que as comunidades façam o seu próprio diagnóstico e a 

partir daí comecem a auto gerenciar o seu planejamento e desenvolvimento” 

(VERDEJO, 2006, p.06). A partir desse relatório, no IBR III, construiu-se uma tabela 

com os dados da comunidade (Aspectos físicos, Aspectos socioeconômicos, Dados 

demográficos e Aspectos do processo de trabalho da equipe de saúde da família), 

logo após, fizemos um plano operativo, ou seja, uma discussão do planejamento para 

elencar e priorizar os problemas da comunidade, através da Matriz de Priorização. 

Segundo Barreto (2013, p.108) “O Plano Operativo será construído por etapas, 

que envolvem a identificação de problemas, a priorização entre eles para a seleção 

de um a ser explicado, a explicação do problema selecionado [...]”. Para esta 

explicação, a partir dos problemas priorizados juntamente com a comunidade, utilizou-

se o Diagrama de Ishikawa como instrumento metodológico para descrever a causa e 

feito e a imagem-objetivo da problemática. Nas próximas etapas, IBR IV, realizaremos 

o Momento Normativo que é a descrição, explicação e detalhamento dos problemas, 

com os objetivos, operações e ações que devem ser desenvolvidas para chegar à 

Imagem-Objetivo, em seguida faremos o Momento Estratégico, neste momento, 

analisaremos a viabilidade e a factibilidade das operações e ações propostas a fim de 

estabelecer operações estratégicas, necessárias ao Plano Operativo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Este trabalho foi executado em três momentos, no qual, no primeiro momento 

foi realizado leituras prévias sobre os processos a serem desenvolvidos e aulas 



explicativas, após houve o reconhecimento da comunidade e apresentação do projeto 

as moradores e representantes.  

Na segunda fase, para a construção da tabela, reuniu-se com as agentes 

comunitárias de saúde (ACS) e realizou-se levantamento bibliográfico. Para a terceira 

fase utilizamos o texto sobre Gestão da Assistência farmacêutica: operacionalização 

de um processo de planejamento. Este contribuiu para o aprendizado sobre o 

diagrama e a maneira de priorização dos problemas. Assim, o diagrama teve como 

consequência o aumento dos gastos públicos para recuperar a saúde do indivíduo e 

na assistência à saúde.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir do reconhecimento do território e dos encontros com os comunitários 

foi levantado 6 problemáticas na comunidade: Ausência de água tratada para 

atividades diárias, Falta de coleta de resíduos sólido na comunidade, Falta de 

saneamento para águas das atividades domésticas e sanitárias, Abandono das 

atividades agrícolas, Ausência de Ensino Médio próximo a comunidade e Venda das 

áreas próximas ao igarapé. 

Com a priorização do problema, juntamente com os moradores locais, o mais 

pontuado e priorizado foi a Ausência de água tratada para atividades diárias. Em 

seguida, foi utilizado o diagrama de Ishikawa para cada problemática, dessa forma, 

no IBR IV, a partir do diagrama, utilizaremos a causa convergente para orientar a ação 

a ser realizada, e a consequência para orientar a finalidade de se fazer esta ação.    
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