
                                                                                                                                              

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ 
GERÊNCIA DE CONTROLE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO 

COMISSÃO TÉCNICA DE GESTÃO DA QUALIDADE 
GRUPO INTERNO DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

 
MODELO DE PLANO 

 
 

1 – O que é um plano? 

Método detalhado, formulado antecipadamente, que identifica as necessidades, 

enumera as estratégias para satisfazer as necessidades, e determina objetivos, metas e 

ações a serem desenvolvidas. 

 

2 – Quais são as partes de um plano? 

 

A – Objetivos: 

 O que se deseja alcançar com a implementação do plano; 

 Utilizar verbos no infinitivo para a elaboração dos objetivos. 

 

B – Ações do plano: 

 Descrever a sequência das ações que compõem o plano, de acordo com a legislação 

vigente que normatiza o processo trabalhado; 

 Nessa etapa devem constar, também, as ações de avaliação e monitoramento do 

plano, com base em indicadores. 

 

C – Resultados esperados: 

 Aquilo que se busca melhorar nos serviços de saúde, a partir dos indicadores 

definidos no plano. 

 

D – Abrangência do plano: 

 Listar os setores/locais/áreas em que o plano deve ser implementado. 

 

3 – Estratégias de implementação do plano: 

 Capacitar os profissionais envolvidos na execução do plano normatizado; 

 Avaliar a efetividade das capacitações: se os profissionais aprenderam os conteúdos 

trabalhados; 



                                                                                                                                              

 

 Supervisionar a adesão dos profissionais às etapas e atividades normatizadas no 

plano. 

4 – Algumas observações: 

 Os documentos institucionais precisam ter os itens abaixo: 

 A logomarca do serviço de saúde; 

 Cabeçalho com as informações do serviço de saúde; 

 Profissionais responsáveis pela elaboração, revisão e aprovação do plano; 

 Datas de elaboração e de vigência do documento. 

 Fazer menção ao número de relatório que se aplica o plano de ação. 

 

 Os documentos institucionais precisam ser aprovados pela direção do serviço de 

saúde: constar assinatura do diretor e data de aprovação na última folha do 

documento e rubrica nas demais páginas. 

 

Segue modelo para exemplo. 

 

 

PLANO DE AÇÃO DE MELHORIAS 
SERVIÇO DE SAÚDE: ________________________________________________ 

 

AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO STATUS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 


