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Em relação ao PES, esse momento do processo de Plane-
jamento em Enfermagem corresponde ao momento Tático-
-operacional. Sua atividade principal concentra-se na execução 
do plano de ação. É um momento decisivo do planejamento si-
tuacional, considerado o mais importante do ponto de vista do 
impacto porque é onde tudo se decide. Não se pode esquecer que 
o planejamento estratégico só termina quando é executado, se 
opondo à visão tradicional do “plano-livro” que, separando pla-
nejadores dos executores, estabelece uma dicotomia insuperável 
entre o conhecer e o agir (TONI, 2006).

Por ser um plano flexível e adaptável à conjuntura, durante 
a sua operacionalização, os atores responsáveis continuam a in-
vestigação com a permanente coleta de dados, que subsidiam a 
avaliação do plano e a retroalimentação do sistema para o ajuste 
ou replanejamento das ações. 

É imprescindível o papel do enfermeiro enquanto gerente 
do plano, monitorando a realização das ações, e, ao mesmo tem-
po, buscando suprir as necessidades de cada ator para realizar suas 
ações. Com a incorporação dos novos desafios surgidos no dia-a-
-dia da execução do plano, considera-se que a realidade é dinâmi-
ca e outros atores estão “jogando”, também, contra ou a favor do 
plano (SILVA, 2001).
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