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INTRODUÇÃO 
 
O Planejamento Estratégico de Lagoa Vermelha – RS é um projeto coordenado pela Universidade de Passo 

Fundo, tem como objetivo criar por meio de debate participativo uma análise da situação atual do 

município de Lagoa Vermelha. Segundo Padilha (2001), no mundo atual, em constante processo de 

transformação, o planejamento é condição necessária para a manutenção das instituições. Planejar é um 

processo de reflexão, de organização da tomada de decisão para a ação, prevendo a racionalização dos 

recursos disponíveis em prazos específicos buscando avaliar os resultados alcançados através dos objetivos 

propostos a se cumprir. Este trabalho aborda a dimensão da saúde, onde se buscou explorar o 

planejamento estratégico participativo, verificando os pontos principais que a comunidade lagoense 

aponta que precisa ser melhorado, para assim, definir as ações para solucionar os problemas identificados. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

                                                           
1
 Acadêmica do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Passo Fundo. 

2
 Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Pós-graduando em Economia e Gestão Empresarial da Universidade de 

Passo Fundo. 
3
 Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de Passo Fundo. 

4
 Mestre em Desenvolvimento Rural. Economista. Professora da Universidade de Passo Fundo. 

5
 Acadêmica do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Passo Fundo. 

6
 Mestre em Contabilidade. Professor da Universidade de Passo Fundo. 



 

O planejamento estratégico de Lagoa Vermelha foi dividido em diferentes áreas, denominadas dimensões, 

as quais foram: Saúde, Meio Ambiente, Econômica, Infraestrutura e Território, Social: Educação e Cultura e 

Institucional.  

As fases do planejamento organizaram-se da seguinte forma: Produto 1 – Capacitação dos participantes do 

processo; Produto 2 – Plano de Mobilização Social; Produto 3 – Diagnóstico; Produto 4 – Matriz de 

Planejamento; e Produto 5 – Relatório Final do Planejamento Estratégico. O diagnóstico da situação do 

município de Lagoa Vermelha foi realizado através de encontros com a comunidade, urnas distribuídas em 

pontos estratégicos para a coleta de informações e a aplicação de questionários online e presenciais, 

baseado no método Zopp. 

O método Zopp, conforme Minguillo (2003), tem enfoque participativo, visa o envolvimento das pessoas 

em todas as etapas do planejamento. Permite a participação de todos os interessados na troca de ideias e 

informações para construção de um planejamento que contemple as maiores demandas da sociedade, 

orientado melhor a gestão para tomada de decisões. 

Com a análise do banco de dados foram obtidas 129 problemáticas em todas as dimensões, as quais na 

dimensão da saúde foram identificadas 18 delas: Unidades de Saúde e Hospital trabalham separadas; Falta 

de resolutividade; Não existem ações de prevenção nas comunidades, nas escolas; Idosos sem atenção a 

saúde; Não existe medicação nas unidades; Falta atendimento odontológico; Atendimento por fichas 

dificulta e não atende a todos; Problema da drogadição, da violência e suicídios não são enfrentados; 

Ausência de unidade de saúde em bairro e na área rural; Unidades de saúde sem estrutura adequada; 

Dificuldade para atendimentos com especialistas; Necessidade de UTI móvel; Falta acessibilidade em todos 

os locais de atendimento para idosos e pessoas com necessidades especiais; Hospital pouco equipado para 

exames, exigindo deslocamento da população para Passo Fundo; Insuficiência de profissionais da saúde; 

Profissionais mal preparados; Problemas na integração e comunicação entre médicos, agentes, enfermeiros 

e outros profissionais; Mau atendimento em geral por parte dos profissionais nos serviços. 

Conforme Buss (2010), os gestores públicos devem entender os grandes fatores que se interpõem no 

funcionamento da saúde, e adotar as políticas necessárias para ofertar as melhores condições de vida à 

população O próximo passo a ser seguido, através desta análise, será a construção das matrizes de 

planejamento que serão baseadas nessas problemáticas, a fim de melhorar a área da saúde no município, 

beneficiando toda a sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 

 

Com base nas informações coletadas para a realização do diagnóstico da dimensão saúde é possível 

compreender que a população identificou vários problemas e os dados demonstraram que a saúde precisa 



 

de um planejamento para a gestão, desde a qualificação do sistema até a organização e manutenção do 

mesmo para garantir um serviço de qualidade atingindo as demandas da população lagoense. 
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