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RESUMO 
 

 
A passagem de plantão é um procedimento fundamental que garante a continuidade correta da 
assistência ao paciente, porém quando mal executada infelizmente pode trazer danos ao 
paciente. Os objetivos deste estudo foram verificar os tipos de abordagens mostrados na 
literatura que podem ser utilizadas na passagem de plantão, descrever a passagem de plantão 
sob a percepção dos enfermeiros das clinicas médicas e cirúrgicas do Hospital Universitário 
Antônio Pedro, destacando a atuação do enfermeiro e da equipe durante este momento e 
analisar a passagem de plantão, estabelecendo os pontos importantes e as deficiências. Trata-
se de uma pesquisa qualitativa exploratória, que para coleta de dados foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas, seguindo um roteiro, constituído por perguntas abertas, 
respondido pelo enfermeiro. Na análise, a partir do discurso dos depoentes, constatou-se que 
em todos os setores as passagens de plantão são dirigidas e organizadas pelo enfermeiro, e na 
maioria dos setores tem a participação de toda a equipe durante este momento, o local para a 
realização desta atividade normalmente é no posto de enfermagem ou leito a leito, não 
havendo uma maior prevalência entre um ou outro nos setores estudados, sendo também 
encontrados pontos positivos e negativos em ambas as passagens. Todos os enfermeiros 
entendem a importância da passagem de plantão, mas apesar disso são encontrados problemas 
como atrasos ou interrupções que acabam por prejudicar esta atividade. 
 
Palavras-chave: Passagem de plantão, administração dos cuidados ao paciente, comunicação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Shift reporting is a fundamental procedure that ensures the correct continuity of patient care, 
but when poorly executed unfortunately can bring harm to the patient. The purpose of 
this study were to verify the types of approaches shown in literature that can be used in shift 
reporting, describe shift reporting in the perception of nurses of medical and 
surgical clinics of the University Hospital Antônio Pedro, showing the work of 
nurses and team during this time and analyze shift reporting, establishing the important 
points and weaknesses. It is an exploratory qualitative study to collect data were 
conducted semi-structured interviews, following a script, consisting of open questions, 
answered by nurses. In the analysis, from the discourse of the interviewees, it was found 
that in all sectors the shift reporting are directed and organized by the nurse, and in 
most sectors has the participation of the entire team during this time, the location for this 
activity is normally at the nursing station or bed to bed, not having a higher prevalence of one 
or the other sectors studied, also found positives and negatives in both shift reporting. All 
nurses understand the importance of the shift reporting, but nonetheless are 
found problems such as delays or interruptions that eventually impair this activity. 
 
Descriptors: Shift reporting, patient care management, communication. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O termo passagem de plantão tem sido utilizado para referir-se ao momento em que a 

equipe de enfermagem transmite informações na troca de turnos de trabalho. Esse momento 

ainda pode ser utilizado para discutir questões administrativas e como um momento de 

desenvolver a educação continuada com todos os membros da equipe. 

A passagem de plantão é um procedimento fundamental que garante a continuidade 

correta da assistência ao paciente, porém quando mal executada infelizmente pode trazer 

danos ao paciente. Deste modo a imagem da equipe de enfermagem é prejudicada, gerando 

problemas que poderiam ser prevenidos, se houvesse a comunicação interpessoal pelos 

profissionais. 

A comunicação representa uma troca de informação e compreensão entre as pessoas, 

com o objetivo de transmitir fatos, pensamentos e valores. É um processo humano de emissão 

e recepção de mensagens, no qual existem dois meios de transmissão: o verbal e o não-verbal. 

O verbal contempla a linguagem falada e escrita, enquanto os gestos, as expressões corporais 

e o toque fazem parte da forma não-verbal (OLIVEIRA et al., 2005). 

De acordo com Stefanelli apud OLIVEIRA et al. (2005, p. 55): 

 
“[...] a comunicação deve ser entendida como um processo de compreender, 
compartilhar mensagens enviadas e recebidas, sendo que essas mensagens e o modo 
como se dá seu intercâmbio exerce influência no comportamento das pessoas e 
provocam mudanças no ambiente em que a comunicação é efetivada”.1

                                                 
1 STEFANELLI, M. C. Comunicação com paciente teoria d e ensino. São Paulo: Robe editorial, 1994.  

 
 

No ambiente hospitalar, existe uma constante troca de informações e experiências 

entre as pessoas. Portanto, se houver domínio da comunicação como instrumento facilitador 

da assistência, as necessidades dos pacientes serão mais observadas, compreendidas e 

atendidas pelos profissionais de saúde (DOBRO et al. 1998). 
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O cuidado de enfermagem caracteriza-se pelo acompanhamento contínuo e constante, 

constituindo uma prática exercida por um conjunto de agentes que demanda ações de 

coordenação e supervisão, ou seja, gerência. A tendência da fragmentação dos cuidados 

prestados aos clientes forma uma teia de ações que necessitam de articulação, possível através 

da comunicação. 

A passagem de plantão tem grande importância por ser um instrumento de 

comunicação relevante que a enfermagem utiliza para informação do estado de saúde dos 

pacientes, tendo assim a possibilidade de um planejamento da assistência e uma visão mais 

apurada sobre a assistência a ser prestada no plantão subseqüente.  

Para haver uma passagem de plantão adequada deve ser realizada em local específico, 

com todos os profissionais presentes relatando as intercorrências sem nenhum tipo de 

interrupção, evitando-se ruídos na comunicação. 

A passagem de plantão é uma atividade dinâmica e cabe ao enfermeiro coordenar e 

planejar a mesma, pois se trata de uma forma rápida de transmitir, receber e delegar 

atribuições, podendo também levar o grupo a funcionar cooperativamente, contribuindo para 

um melhor atendimento de enfermagem.  

Segundo Zoehler e Lima (2000, p.112) 
 

Sendo o enfermeiro o gerenciador do cuidado de enfermagem, sua participação 
torna-se fundamental no momento da passagem de plantão, para complementação 
das informações transmitidas pelo auxiliar de enfermagem, bem como para 
solucionar dúvidas existentes, evitando possíveis falhas na comunicação. Além do 
enfermeiro, é de extrema importância a presença do auxiliar de enfermagem nessa 
atividade, tanto para informar sobre sua assistência ao paciente, como para ficar 
ciente do melhor cuidado a prestar, de acordo com a patologia de cada paciente, 
possibilitando dessa forma a continuação ou interferência no tratamento. 

 

Ao vivenciar a passagem de plantão, como acadêmico de enfermagem, percebia a 

carência de informações relevantes durante sua realização, a ausência do enfermeiro, a 

dispersão da equipe, o tempo tomado para essa atividade e o local utilizado para sua 

realização. Esta realidade causou-me inquietação, em especial, pela possibilidade da 

elaboração de um planejamento inadequado da assistência com prejuízos à saúde do paciente 

e levando a equipe e/ou a instituição a incorrer em penalidades legais.  

Defino como objeto de estudo deste trabalho a passagem de plantão, aqui entendida 

como um momento de troca de informações que permite a continuidade de assistência de 

enfermagem. Nesta perspectiva este momento de intercessão dos turnos de trabalho requer 

uma atuação do enfermeiro e da equipe de enfermagem que trabalham em unidades de saúde 

onde há a necessidade de cuidados contínuos durante as 24 horas. 
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Mediante a esta situação questiono: 

Como se dá a passagem de plantão e de que maneira os membros da equipe de 

enfermagem atuam neste momento? Existem várias formas de passagem de plantão? Quais 

são os aspectos abordados na passagem de plantão? O que dificulta a passagem de plantão? 

A passagem de plantão é suficiente para a equipe de enfermagem? O ambiente é 

adequado? É valorizada pela equipe?  

 

Como objetivos deste trabalho, posso delimitar: 

• Verificar os tipos de abordagens mostrados na literatura que podem ser utilizadas na 

passagem de plantão.  

• Descrever a passagem de plantão sob a percepção dos enfermeiros, destacando a sua 

atuação e da equipe durante este momento. 

• Analisar a passagem de plantão, estabelecendo os pontos importantes e as deficiências 

 

Discutir este tema é importante porque se refere a um procedimento de importância 

fundamental na assistência prestada ao cliente. Acredita-se que este estudo contribuirá para a 

formação do conhecimento sobre esta temática e espera-se que o mesmo estimule uma 

reflexão produtiva com a finalidade de se criar a consciência do quanto à passagem de plantão 

é importante e de que forma ela pode ser melhorada, mais valorizada e estar mais presente na 

formação acadêmica. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. A necessidade da comunicação no trabalho da enfermagem  

 

A comunicação é a base para a interação de pessoas e meios, fornecendo a transmissão 

de informações e relatos de história da própria humanidade. Desta maneira, a comunicação 

possui características especiais, na medida em que passa a ser o elo nas relações interpessoais. 

A comunicação, no contexto das organizações hospitalares, é a essência do comando. 

Cada atividade que envolve duas ou mais pessoas em um hospital, ou qualquer outra 

organização, envolve um elemento de comunicação. Numa organização, fatos, idéias, 

sentimentos e restrições devem ser passadas continuamente. Há então, fluxos de informações, 

que é a forma predominante de comunicação, e muitas delas se relacionam com políticas, 

processos, regulamentos e rotinas. (RIBEIRO, 1977) 

  Ao refletir sobre comunicação na equipe de enfermagem, é muito importante que haja 

clareza e objetividade na comunicação entre grupos. A comunicação adequada deve transmitir 

as informações de modo objetivo e conciso, de forma a qualificar a assistência prestada. 

Percebemos que na comunicação entre plantões, muitas vezes existem falhas, que irão 

interferir diretamente na qualidade da assistência. Sabemos que pode ocorrer dificuldade 

pessoal, e ou dos grupos em verbalizar e expressar fatos relacionados à evolução do paciente.  

Mas, seguramente nas organizações hospitalares, a comunicação é o sustentáculo que 

pode assegurar a continuidade do atendimento dos pacientes internados. A equipe de 

enfermagem tem necessidade de comunicar-se bem, não só para desempenhar suas atribuições 

com eficiência, como também para possibilitar que outros apresentem bons padrões de 

trabalho. Desta forma, o uso adequado dos processos de comunicação no ambiente hospitalar, 

resulta em produtividade, elevando a auto-estima do grupo, melhor assistência dos pacientes e 

maior boa vontade dos colaboradores para o sucesso da instituição. (GODOY et al, 1968) 
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Deve-se ter uma real atenção para os eventos de passagem de plantão, no que diz 

respeito às possibilidades de interpretações errôneas das mensagens a serem transmitidas. 

Além disto, vale lembrar que durante o evento pode acontecer à distração de atenção daquele 

que recebe as informações ocasionando conversas paralelas, comentário inoportuno, ruído 

externos, interrupção de outros profissionais que desejam solicitar algo, podendo também 

gerar resultados insatisfatórios. 

A comunicação e as informações sobre os pacientes são essenciais entre os 

profissionais de saúde, para garantir a continuidade do cuidado, principalmente, quando há 

várias pessoas envolvidas na assistência. Como as intervenções de enfermagem são de caráter 

contínuo, reunir toda a equipe de enfermagem constitui-se uma atividade que requer esforço 

máximo. 

Nesse contexto, o enfermeiro torna-se constante comunicador. É ele quem assume a 

liderança no grupo e tem função de impulsionar, coordenar, controlar e qualificar as 

atividades do grupo como um todo. Por ser comunicador e líder, espera-se que o enfermeiro 

tenha potencial de empenhar-se em levantar as deficiências, respeitar a individualidade do seu 

grupo, e que consiga realizar um trabalho, de forma que seja possível corrigir os pontos 

deficientes existentes. 

 

2.2. Conceituando a passagem de plantão 

 

Segundo Siqueira e Kurcgant (2005) a passagem de plantão é um mecanismo utilizado 

pela Enfermagem para assegurar a continuidade da assistência prestada 

A entrega de turno ou troca de turno é uma prática realizada pela equipe de 

enfermagem e deve-se transmitir informação objetiva, clara e concisa sobre acontecimentos 

ocorridos durante um período de trabalho e que envolvem a assistência direta e/ou indireta ao 

paciente bem como assuntos de interesse institucional. Através dessas informações podem-se 

identificar necessidades para o planejamento e execução de medidas de enfermagem que 

possibilitem a eficácia do tratamento. O enfermeiro deve coordenar a passagem de plantão e 

se possível ter todos os membros da equipe de enfermagem presentes. 

Essa prática utiliza-se da comunicação como instrumento básico de enfermagem, 

favorecendo o compartilhamento de informações. Por sua vez, essas informações se 
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constituem por dados (registro de fatos) ordenados de forma coerente e significativa para fins 

de compreensão e análise.2

2.3. Modalidades de passagem de plantão quanto à divisão da equipe 

 (PERES e LEITE, 2005 apud SILVA e CAMPOS, 2007, p. 503) 

Ainda, de acordo com Silva e Campos (2007), a passagem de plantão pode, também, 

ser concebida por um enfoque administrativo, permitindo o gerenciamento da unidade, 

subsidiando o processo de trabalho em saúde e em enfermagem. Assim, não sendo apenas 

uma estratégia para a assistência. 

A finalidade da passagem de plantão é fornecer informações e efetuar a comunicação 

adequada entre os membros da equipe, esta comunicação poder ser escrita através do 

prontuário do cliente nas anotações de enfermagem, pois haverá todas as informações 

necessárias que todos da equipe necessitam obter. 

Quanto às informações que devem ser discutidas durante a passagem de plantão, pode-

se destacar: se o exame foi realizado ou não; condições gerais de saúde e/ou sua alteração e a 

conduta proposta; se o paciente está recebendo algum preparo para o exame a ser feito e 

andamento do mesmo; presença de soros, drenos, sondas; se já foi liberado pelo médico; 

modo de transporte (maca, cadeira, deambulando); informações sobre o material usado e a ser 

reposto, bem como condições do equipamento. 

As informações evidenciadas tratam dos aspectos de assistência direta ao paciente, 

aqueles de cunho gerencial e de funcionamento da unidade. Representam a realidade 

vivenciada no setor. 

 

  

Siqueira e Kurcgant (2005) ressaltam que são observadas três modalidades de 

passagem de plantão: A passagem de plantão por tarefas; a passagem de plantão em grupo e a 

passagem de plantão em sub-grupos. 

 

2.3.1. A passagem de plantão por tarefas 

 

Nesta modalidade de passagem de plantão, os auxiliares de enfermagem informam 

sobre as atividades realizadas ao colega que prosseguirá no plantão seguinte, com as mesmas 

tarefas. Os enfermeiros comentam a respeito do estado, assistência prestada e intercorrências 

                                                 
2 Peres M. H. C., Leite M. M. J. Sistemas de informação em saúde. In: Kurcgant P., (coord.) 
Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005. 
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de todos os pacientes, geralmente isoladamente, sem compartilhar as informações com os 

auxiliares de enfermagem. (SIQUEIRA e KURCGANT, 2005) 

Este tipo de passagem de plantão apresenta vários pontos negativos. Os enfermeiros 

têm os horários de saída atrasados devido ao grande número de informações referentes aos 

inúmeros pacientes; a equipe não tem conhecimento sobre a assistência integral realizada ou 

necessária aos pacientes, pois as informações não são compartilhadas; os registros de 

enfermagem, devido ao método de trabalho vigente, apresentam-se pouco freqüentes e 

incompletos, dificultando o resgate de informações a serem comentadas na passagem de 

plantão. Quanto aos pontos positivos, mantém-se regularidade no horário de saída e entrada 

dos auxiliares de enfermagem. (SIQUEIRA e KURCGANT, 2005) 

 

2.3.2. A passagem de plantão em grupo 

 

Nesta estratégia de passagem de plantão é realizada sob forma de reunião geralmente 

no posto de enfermagem, da qual participam auxiliares de enfermagem e enfermeiros do turno 

que iniciava e do que terminava o período de trabalho. Os auxiliares de enfermagem fazem 

um relato sobre o período, pautando a assistência prestada, enquanto os enfermeiros fazem 

complementações. (SIQUEIRA e KURCGANT, 2005) 

O propósito desta reunião era informar, todos os membros da equipe, sobre os 

pacientes internados, mesmo sabendo-se que cada um seria responsável, apenas, por uma 

parcela deles. Acreditava-se que isto contribuiria para o conhecimento de todos os pacientes, 

melhorando a presteza nas respostas e no atendimento por qualquer membro da equipe. 

(SIQUEIRA e KURCGANT, 2005) 

Entretanto, são verificados pontos negativos relacionados a esta estratégia. As 

passagens de plantão mostraram-se prolongadas, pois eram muitas as informações a serem 

transmitidas, devido à alta taxa de ocupação das unidades e à complexidade dos tratamentos e 

da assistência, propiciando relatos extensos. Apesar do aspecto positivo advindo da idéia do 

compartilhamento de informações entre todos os membros da equipe, as informações acabam 

dispersas e os pontos negativos tornavam-se mais freqüentes. (SIQUEIRA e KURCGANT, 

2005) 
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2.3.3. A passagem de plantão em subgrupos 

 

  Nesta modalidade os pacientes serão sempre cuidados pelos mesmos enfermeiros e 

auxiliares de enfermagem de cada turno até sua alta, compondo uma equipe de cuidadores 

entre turnos, a qual é denominada de escala fixa. As substituições ocorrem somente devido a 

folgas ou problemas de relacionamento. Este tipo de escala de prestação de serviços 

possibilita facilitar e agilizar a assistência, dado o conhecimento das individualidades dos 

pacientes pelos cuidadores, bem como, das respectivas patologias e tratamentos. Em 

conseqüência, há uma diminuição de informações a serem transmitidas na passagem de 

plantão, quando foi possível propor uma nova estratégia referente a essa atividade. As 

reuniões são substituídas pelas duplas de auxiliares de enfermagem, compostas por quem 

ingressava e por aquele que encerra o turno, havendo uma sucinta troca de informações 

relevantes sobre os pacientes cuidados, salvo as situações de admissões na unidade. O 

enfermeiro compartilhava todas as informações, no papel de coordenador das atividades 

assistenciais da unidade. (SIQUEIRA e KURCGANT, 2005) 

Como pontos positivos. Verifica-se a agilidade no processo, dado o melhor 

direcionamento das informações a serem transmitidas; o prontuário sedimentou-se como a 

fonte de consultas para as respostas ou explicações a serem dadas, uma vez que cada membro 

da equipe informava apenas sobre alguns pacientes, o que contribuía para a coerência de 

informações; o atendimento durante as passagens de plantão acontecia ininterruptamente, 

visto que apenas dois auxiliares estariam envolvidos no evento. (SIQUEIRA e KURCGANT, 

2005) 

Quanto aos pontos negativos observam-se dificuldades na ordenação dos auxiliares 

para a passagem de plantão, exigindo coordenação dos enfermeiros, que por sua vez estão 

entretidos na complementação ou captação de informações e o fato de alguns auxiliares se 

ocuparem com atividades, incorrendo em atrasos. (SIQUEIRA e KURCGANT, 2005) 

 

2.4. Modalidades de passagem de plantão quanto ao registro e o local 

 

Segundo Portal e Magalhães (2008) existem diferentes maneiras de organizar a 

atividade de passagem de plantão: através de fita cassete, de relatório verbal oral/escrito e de 

“rounds” ou rondas à beira do leito. 
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O uso de relatório gravado em fita cassete tem a vantagem de poder ser reproduzido 

quantas vezes forem necessárias, mas não permite que se façam perguntas ao enfermeiro que 

procedeu a gravação. Outro método, considerado mais tradicional, é a apresentação de um 

relatório verbal, onde o enfermeiro relata as informações sobre os clientes assistidos pelos 

membros da equipe. A desvantagem desse método é que a informação transmitida para o 

enfermeiro que irá assumir o plantão é feita por uma segunda pessoa, ou seja, o enfermeiro 

que não prestou, diretamente, o cuidado (PORTAL e MAGALHÃES, 2008). 

As rondas constituem outra modalidade de passagem de plantão e são realizadas à 

beira do leito o que permite maior integração entre o enfermeiro que “passa o plantão” e o 

enfermeiro que “recebe o plantão”, oportunizando esclarecimentos de dúvidas e discussão 

sobre o estado de saúde do cliente. Essa técnica de passagem de plantão, segundo Oscar 

(1996), possibilita averiguar se as informações transmitidas sobre o paciente condizem com a 

realidade do mesmo, o que torna a equipe de enfermagem ciente das alterações e unida na 

continuidade da assistência. Atkinson e Murray (1989) salientam que esse método possibilita 

a participação do paciente, a explicação sobre dúvidas que o mesmo venha a ter e 

principalmente o fortalecimento da confiança entre profissional de saúde e enfermo. 

Conforme Oscar (1996), os “rounds” ou “rondas” fazem com que o profissional dedique certo 

tempo, que será bem empregado, se for levado em conta à quantidade de informações 

colhidas. 

 

2.5. Problemas comuns na passagem de plantão 

 

A passagem de plantão, pensada como instrumento básico de enfermagem e rotina que 

integra o trabalho de enfermagem, apresenta a complexidade de ter como questões 

norteadoras a comunicação, o relacionamento interpessoal e o trabalho em equipe. (SILVA e 

CAMPOS, 2007) 

As falhas na comunicação podem trazer prejuízos diretos para a assistência prestada 

se, durante a passagem de plantão, permanecer uma lacuna que poderá se estender pelo 

restante desse turno e pelos subseqüentes, com conseqüências para a assistência ao paciente e 

que, às vezes, não podem ser revertidas, bem como o comprometimento legal dos 

profissionais e instituição. (SILVA e CAMPOS, 2007) 
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Problemas com a emissão e recepção das mensagens, implicando em sua transmissão, 

são circundados por fatores como tempo, local, ausência e interesse influenciando a passagem 

de plantão. (SILVA e CAMPOS, 2007) 

Aspectos da organização do trabalho, infra-estrutura e comportamento da equipe 

também são mencionados como capazes de interferir no andamento e êxito da passagem de 

plantão, conforme Andrade (2004, p.310): 

 
[...] ausência da comunicação direta, a falta de clareza dos registros, o pouco tempo 
dispensado para passagem de plantão, a superlotação nas alas, a documentação 
insuficiente, atrasos de colegas, a sobrecarga na supervisão e a não valorização da 
passagem de plantão. 

 

Acrescente-se a isso outros itens, como: conversas paralelas, chamadas telefônicas, 

entrada e saída de funcionários que não pertencem à unidade, solicitações médicas, presença 

de pacientes e familiares, brincadeira de funcionários durante a realização da passagem de 

plantão, impontualidade para início e saídas apressadas dos profissionais.  

Como toda atividade, a passagem de plantão apresenta aspectos que favorecem a sua 

realização. Fatores como regularidade no horário, melhor direcionamento das informações a 

serem transmitidas e a qualidade dos registros de enfermagem foram mencionados como 

pontos positivos para agilizar a atividade (SIQUEIRA e KURCGANT, 2005), bem como o 

espaço para a participação da equipe, seja tirando dúvidas ou validando uma informação. 

Segundo Silva e Campos (2007), o tempo despedido representa um desafio para o 

sucesso da passagem de plantão, porque determinará a quantidade, o modo de transmissão e a 

qualidade das informações. Pode ser um fator que gera dificuldades se for longo, deixando a 

atividade desgastante e contribuindo para a dispersão da equipe; se for curto, as informações 

precisam ser passadas de forma rápida, deixando margem para perdas ou interpretações 

errôneas; mas, se o tempo puder ser adequado à necessidade de cada setor, ao tipo de 

assistência prestada, ao número de membros da equipe e às características do paciente, as 

informações podem ser mais bem direcionadas para que, de fato, representem a essência do 

que deve ser transmitido. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Para que os objetivos traçados para este estudo tenham sido alcançados, foi utilizada a 

abordagem qualitativa de pesquisa. Optou-se pela abordagem qualitativa porque ela nos 

mostra uma atividade da ciência, que visa à construção da realidade, mas que se preocupa nas 

ciências sociais em um nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o 

universo de crenças, valores, significados e outros construtos profundos das relações que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2003, p. 16). 

O trabalho é de natureza exploratória por envolver entrevistas com pessoas que 

tiveram ou tem experiências práticas com o problema pesquisado, ou seja, a ineficácia da 

passagem de plantão. Possui ainda a finalidade básica de desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e idéias para a formulação de abordagens posteriores. Dessa forma, este tipo de 

estudo visa proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, a fim 

de que este possa formular problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser 

pesquisadas por estudos posteriores (GIL, 1999, p. 43). 

Realizou-se uma revisão de artigos publicados em periódicos de 2000 a 2010 e outros 

textos científicos. Os periódicos mais buscados foram: Enfermagem Atual, Acta Paulista de 

Enfermagem, Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, Revista 

Paulista de Enfermagem, Revista Eletrônica de Enfermagem, Revista Brasileira de 

Enfermagem, Revista Mineira de Enfermagem, Cogitare Enfermagem, Revista Gaúcha de 

Enfermagem. Foram pesquisados em idioma da língua portuguesa, por meio da consulta ao 

site das bases de dados do Sistema Latino- Americano e do Caribe de Informação em Ciências 

da Saúde (LILACS), o Banco de Dados de Enfermagem (BDENF), e os sites específicos dos 

periódicos acima citados. 

O estudo teve como cenário a Clínica Cirúrgica Feminina, as Clínicas Cirúrgicas 

Masculina e Mista e as Clínicas Médicas Masculina e Feminina do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, estando esse localizado na cidade de Niterói.  
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Os sujeitos deste estudo foram 08 enfermeiros, selecionados conforme sua 

disponibilidade para responder ao questionário, que fazem parte da equipe de enfermagem 

destes setores e que participam da passagem de plantão. 

O presente trabalho tem o parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências Médicas - Hospital Universitário Antônio Pedro/ UFF (Anexo-1), de 

acordo com a resolução 196/96, cabendo ao pesquisador o cumprimento dos aspectos éticos 

com os sujeitos participantes e o respeito aos princípios bioéticos fundamentais: autonomia, 

não maleficência, beneficência, e justiça, visando assegurar os direitos e deveres que dizem 

respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa, as instituições de serviços, e ao 

Estado.  

Foi aplicado aos sujeitos do estudo um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), contendo as informações referentes à pesquisa, tais como: objetivos do trabalho, o 

comprometimento quanto ao caráter confidencial da identidade do sujeito, sua participação 

livre e espontânea e a retirada do consentimento e permissão de realização do estudo a 

qualquer momento, sem que isso traga prejuízos ao indivíduo.  

Para coleta de dados, realizada no período de Abril a Junho de 2011, foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas, seguindo um roteiro (Apêndice-1), constituído por perguntas 

abertas, requerendo que o pesquisador questione aos entrevistados e realize a gravação de 

suas falas. Depois de gravadas, as entrevistas foram então transcritas de forma fiel (Apêndice-

2), e separadas de acordo com as categorias tratadas neste trabalho. Também foram realizadas 

observações participantes de pelo menos uma passagem de plantão em cada setor, onde foram 

realizadas as entrevistas, para que fossem constatados os dados colhidos nas entrevistas.   

Destaca-se que foi realizado o teste do instrumento de coleta de dados no período de 

Outubro a Dezembro de 2010 e que se observou uma insuficiência de informações, sendo 

necessária uma revisão do instrumento. 

A análise dos dados é o momento em que se e deve estabelecer articulações entre o 

conteúdo encontrado como resultado da pesquisa e o referencial teórico do estudo, no sentido 

de atingir os objetivos com base nas questões norteadoras.  

  Figueiredo (2007, p.131) afirma que, após a coleta dos dados inicia-se a análise dos 

mesmos que utilizou a seguinte estratégia:  

• Preparação e descrição do material bruto, ou seja, consiste na transcrição das 

entrevistas na íntegra. 
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• Redução dos dados, na qual os dados são agrupados de acordo com os pontos de 

convergência. 

• Processo de codificação, que consiste na atribuição de categorias a partes dos 

discursos bem circunscritas e das observações descritas, que apresentam uma grande 

unidade conceitual.  

            Trazendo ainda Figueiredo (2007, p.131) na estruturação para análise dos dados ocorre 

uma etapa denominada Fundamentação Teórica, na qual os dados já coletados e analisados 

são fundamentados teoricamente com o auxílio de referenciais bibliográficos, com o objetivo 

de ratificar e entender os resultados encontrados. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo apresentamos o resultado do estudo, de acordo com a análise das 

entrevistas concedidas pelos enfermeiros das Clínicas Médicas e Cirúrgicas do Hospital 

Universitário Antonio Pedro. Os resultados encontram-se organizados em categorias de 

análise de forma a responder as questões norteadoras iniciais e conseqüentemente, alcançar os 

objetivos propostos pelo estudo.  

Nesta perspectiva surgiram três categorias, sendo a primeira denominada “os tipos 

característicos de passagem de plantão: observando os agentes, o local e o conteúdo”, que 

discute as principais informações da passagem de plantão, como é realizada, em que local e 

quem participa; a segunda categoria denominada “os principais problemas na passagem de 

plantão”, traz à tona as dificuldades e entraves mais comuns observados nas passagens de 

plantão, que foram levantados pelos entrevistados e o que é feito para minimizá-los; e, por 

último a terceira categoria denominada “a importância da passagem de plantão” onde vão ser 

destacados os pontos de vista dos depoentes quanto à prioridade e valorização desta atividade 

desenvolvida pela equipe de enfermagem. 

A partir dos discursos das enfermeiras foi possível constatar que, de uma maneira 

geral, existe uma boa percepção quanto à importância da passagem de plantão para a 

continuidade da assistência de enfermagem e ainda, apreender que em todos os setores as 

passagens de plantão seguem padrões muito próximos. 

 

4.1. Os tipos característicos de passagem de plantão: observando agentes, o local e o 

conteúdo. 

 

            Essa categoria demonstra a percepção da equipe de enfermagem sobre a passagem de 

plantão, e suas descrições sobre como é feita em seus setores, quais são os assuntos 

discutidos, quem são os agentes que a realizam e qual é o local utilizado para esta atividade. 
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Durante as entrevistas, os profissionais ao serem questionados sobre como é feita a 

passagem de plantão, pôde ser observado que em todos os setores a passagem de plantão é 

sempre realizada em todas as trocas de plantão e que todos concordam que a passagem deve 

ser realizada pelo enfermeiro e, sempre que possível, é assim que é realizada, como 

evidenciado na fala abaixo: 

 

“A passagem de plantão é feita pelo enfermeiro, no final do plantão, 

pra equipe que chega, eu sempre estou presente, raramente eu não 

passo, eu sempre passo, e passo pro enfermeiro que está recebendo, e 

sempre eu e mais alguém da minha equipe, a equipe passa, porque 

sempre um pode complementar e pode saber de alguma informação 

que às vezes o outro sabe né. Se tiver alguma informação 

complementando a que eu tô passando, se tiver alguma coisa além, 

alguma coisa a acrescentar os técnicos.” (enfermeira 3) 

 

Neste contexto percebemos que quase todos os enfermeiros concordam com Zoehler & 

Lima (2000), quando afirmam em seu trabalho, que é fundamental a participação do 

enfermeiro no momento da passagem de plantão, já que ele é o gerenciador do cuidado, e 

também a participação dos auxiliares de enfermagem para a complementação das informações 

e solução de dúvidas evitando, desta forma, falhas na comunicação. Assim, existe uma 

participação ativa dos demais membros da equipe e isso também enriquece a passagem de 

plantão e complementa as informações passadas pelo enfermeiro. 

Dos cinco setores onde foram realizadas as entrevistas, em quatro deles foi constatado 

que a passagem de plantão é realizada em grupo que, nesta estratégia, segundo Siqueira e 

Kurcgant (2005), a passagem de plantão é realizada sob forma de reunião, da qual participam 

auxiliares de enfermagem e enfermeiros do turno que iniciava e do que terminava o período 

de trabalho, como pode ser observado neste relato: 

 

“Então, a passagem de plantão é do enfermeiro diarista, plantonista 

do dia chegando, como enfermeiro da noite, plantonista, assim que é 

feito. Todos participam da passagem de plantão, tanto os da noite 

quanto os do dia, da equipe toda, da equipe da noite com a equipe do 

dia.” (enfermeira 4) 
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Apenas num setor foi constatado que a passagem de plantão é realizada apenas pelos 

enfermeiros que, de acordo com Siqueira e Kurcgant (2005) é denominada passagem de 

plantão por tarefas, onde os enfermeiros comentam a respeito do estado, assistência prestada e 

intercorrências de todos os pacientes, geralmente isoladamente, sem compartilhar as 

informações com os técnicos e auxiliares de enfermagem. Este trecho demonstra essa 

situação: 

 

“No momento só está sendo feita [a passagem de plantão] com 

enfermeiro, até começou com o grupo todo junto de técnicos que já 

tivesse chegado, mas na verdade a gente acabou ficando só de 

enfermeiro para enfermeiro.” (enfermeira 7)  

 

Existem casos, no entanto, que nem sempre o enfermeiro realiza a passagem de 

plantão, mas isso é tratado como algo incomum pelos entrevistados e tenta-se esperar sempre 

que possível o enfermeiro do próximo plantão chegar. Em todos os setores onde foram 

colhidos os dados, foi citada uma norma do hospital, na qual regulamenta que para a 

passagem de plantão ser realizada deve haver no mínimo dois profissionais de cada plantão 

presentes, um enfermeiro e um técnico ou no mínimo dois técnicos, caso o enfermeiro não 

possa estar presente. Foi possível apreender esse aspecto institucional nos depoimentos a 

seguir: 

 

“Geralmente é feita de enfermeiro pra enfermeiro, mas às vezes o 

enfermeiro não vem por motivo de saúde, ou tirou licença médica, ou 

chega muito atrasado, ai a gente passa pro técnico. Se chegar dois 

técnicos a gente já passa o plantão.” (enfermeira 2) 

 

“Quando o enfermeiro não pode ficar sempre tem os técnicos, no 

mínimo dois que passam o plantão.” (enfermeira 4) 

 

Quando é realizada a passagem de plantão da equipe da noite para a equipe da manhã 

ainda existe a vantagem de se ter dois enfermeiros da equipe da manhã presentes e, como 

estratégia para minimizar a quebra das informações, quando um dos enfermeiros não pode 
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estar presente na passagem, o outro fica responsável por receber as informações e retransmiti-

las ao outro. Como se verifica nesse trecho destacado: 

 

“Além de tudo tem o diarista que é a ligação dos plantonistas, então a 

questão da falha fica minimizada também por conta da presença do 

diarista, que é um enfermeiro também, responsável pela coordenação, 

responsável pela gerência do setor.” (enfermeira 1) 

 

Dos cinco setores onde foram realizadas as entrevistas, três realizam as passagens de 

plantão no posto de enfermagem e dois realizam leito a leito. Um dos pontos mais importante 

para ser destacado é que os enfermeiros entrevistados demonstram que a escolha do local 

onde é realizada é divergente, pois cada profissional tem sua preferência, como também cada 

local tem suas vantagens e desvantagens, como exposto nos discursos abaixo: 

 

“No posto de enfermagem tem vantagens porque tem muitas coisas 

que você não tem condições que falar na frente do doente, 

principalmente se o doente é poli-queixoso, se o doente tem algum 

desentendimento, algum conflito com a equipe, você não tá passando 

diante dele, pra não aumentar esse conflito, se você precisa passar 

alguma coisa mais sigilosa e o outro cliente não está participando, 

isso é fundamental. Os diagnósticos reservados, então, são 

importantes serem mantidos nessa reserva.” (enfermeira 1) 

 

“A passagem de plantão é feita de leito em leito... Pra passar o 

plantão eu passo dessa forma, e pra receber às vezes o pessoal passa 

direto na prescrição e falando dos pacientes de leito em leito, mas 

hoje foi passado de leito em leito também, depende do profissional, 

mas aqui geralmente é passado de leito em leito. Geralmente é feita 

de enfermeiro pra enfermeiro...” (enfermeira 2) 

 

“A passagem de plantão é feita aqui mesmo no posto de enfermagem, 

nós não fazemos nos leitos. Aqui facilita a passagem de plantão 

porque às vezes precisa pegar o prontuário pra alguma informação 
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adicional, a gente já tá aqui mais próximo, pega o prontuário, tem as 

prescrições, se precisar de alguma coisa já tá tudo aqui à mão 

mesmo.” (enfermeira 3) 

 

 Como pode ser observado, cada profissional tem sua preferência pessoal quanto ao 

local a ser realizada a passagem de plantão, em seus depoimentos podemos observar que são 

relatadas vantagens e desvantagens em cada local onde pode ser realizada, concordando com 

o que é exposto no livro de Atkinson e Murray (1989). Na passagem de plantão realizada no 

posto de enfermagem constatamos que este tipo de passagem é valorizada pelos enfermeiros 

devido a discrição deste tipo de passagem, pois sendo passada no posto a equipe pode ficar 

mais à vontade para discutir casos mais reservados ou problemas entre a equipe com algum 

paciente. Nós podemos ver os dois pontos de vista claramente nesta fala: 

 

“Eu acho que você vendo o paciente fica melhor pra gravar e 

visualizar, mas tem o outro lado que nem tudo você pode falar à beira 

do leito, às vezes o paciente não sabe que tá com um câncer, por 

exemplo, então, nem tudo você pode comentar, e você vai passar tudo 

né, então no posto a gente se sente mais a vontade para pra dizer se 

essa paciente teve algum problema com a enfermagem, aí os outros 

pacientes também escutam, ali fica [no posto de enfermagem] mais 

reservado, você pode falar sem alguém interpretar mal, você pode 

ficar mais à-vontade pra falar com a equipe, prefiro ali sentado.” 

(enfermeira 6)   

 

Na passagem de plantão leito a leito, também chamada na literatura como rondas, 

segundo Oscar (1996), possibilita averiguar se as informações transmitidas sobre o paciente 

condizem com a realidade do mesmo, o que torna a equipe de enfermagem ciente das 

alterações e unida na continuidade da assistência. Este dado pode ser observado na seguinte 

formulação: 

“A passagem de plantão [leito a leito] dá muito certo e é ótimo, você 

vê na hora como o paciente está sendo passado pra você e você tem 

chance de questionar na hora porque aquilo está daquele jeito, ou o 
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que aconteceu com a paciente, que medicação é aquela que está sem 

rótulo?” (enfermeira 7) 

  

Quanto aos conteúdos que são priorizados nas passagens de plantão é possível destacar 

aspectos relacionados aos sinais e sintomas, com ênfase nas anormalidades. Palavras que se 

repetem constantemente nas falas dos entrevistados são as intercorrências, mudanças ou 

alterações do estado do cliente e a questão dos cuidados prestados. Também, relatos sobre o 

tratamento e procedimentos, como medicações, exames e cirurgias. Foi destacado o trecho de 

uma das entrevistas que demonstra essa afirmativa: 

 

“É discutido as intercorrências que acontecem durante o plantão, se 

ficou alguma coisa pendente, o que foi realizado, o que está para 

realizar, o que tem de primordial, assim, cada paciente, o que teve de 

intercorrência com cada paciente, se algum paciente vai fazer exame, 

se tem preparo, qual preparo, essas coisas assim.” (enfermeira 2) 

 

 

Em quase todos os setores, com exceção de um, foi constatado o uso de um 

instrumento específico para passagem de plantão (Anexo-2). Nestes setores este instrumento é 

chamado de formulário de passagem de plantão, é utilizado para a anotação dos dados que 

serão relatados na passagem de plantão e tudo o que ocorreu no plantão anterior. Constatamos 

a existência deste instrumento nos seguintes relatos:  

 

 “No setor nós construímos um impresso para fazer a passagem de 

plantão, identificando o nome do paciente, o setor, deixando um 

espaço, à gente utiliza pra escrever o diagnóstico do paciente, qual 

foi o procedimento que ele fez, se ele está em pré operatório ou não 

está. A gente resume, a gente não evolui.” (enfermeira 5) 

 

“A passagem de plantão... a gente tem um instrumento que a gente 

usa, têm todos os nomes dos pacientes, a gente anota todas as 

intercorrências, o diagnóstico, conta detalhes se tá com sonda, se tá 

com soro, então vai passando leito por leito sentadinho, a gente não 
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passa leito por leito [isto quer dizer próximo ao leito], vai passando 

em cima dessa folhinha para o enfermeiro.” (enfermeira 6) 

 

“A gente tem uma tabela no setor que a gente coloca o nome do 

paciente, a patologia dele, o motivo da internação e também, escreve 

a síntese das coisas importantes. É uma folha, não sei se posso 

chamar de tabela, onde você tem o local pra você colocar o número 

do leito, o nome, o motivo ou diagnóstico e as informações” 

(enfermeira 8) 

 

Apesar de praticamente todos de profissionais, que conhecem e/ou utilizam, 

considerarem este instrumento de passagem de plantão de grande ajuda para a realização e 

organização da passagem de plantão, ele não é um instrumento oficial do hospital. Entretanto 

é reconhecido como facilitador desse momento do processo de trabalho, como se evidencia 

nesses discursos: 

 
“O que facilita é essa folhinha, vou te confessar, esse papelzinho me 

ajuda muito, você tem uma visão geral de todos os pacientes, assim, 

você anota todas as intercorrências, por que eu não consigo gravar 

tudo, você vai absorver alguma coisa que ficou, alguma 

intercorrência que ficou, então esse papel me ajuda muito, facilita 

bastante.” (enfermeira 6) 

 

“... Então pra ficar uma coisa mais organizada nós criamos esse 

formulário pra poder fazer essa passagem de plantão com um papel 

específico pra isso. Na realidade esse impresso não está registrado 

como impresso do hospital, foi feito no setor pra organização do 

setor, em vez de usar um rascunho a gente coloca nessa folhinha, 

agora, eu acredito que hoje em alguns setores também tenha.” 

(enfermeira 5) 

 

O instrumento de passagem de plantão, segundo os entrevistados, facilita a realização 

da passagem de plantão principalmente por ordenar as informações e resumir os principais 
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dados de todos os pacientes do setor, além de fornecer um registro das informações. Segundo 

Siqueira e Kurcgant (2005) o melhor direcionamento das informações a serem transmitidas e 

a qualidade dos registros de enfermagem são alguns dos fatores importantes para a qualidade 

da passagem de plantão como também para agilizar essa atividade. Ainda segundo Ferreira e 

Gandolpho (1994), a comunicação escrita respalda a observação e garante a sua validade. 

 

“... a gente fez um impresso de passagem de plantão, a gente coloca o 

leito, nome do paciente, o diagnóstico e o que a gente tem pra 

acrescentar, e a gente tem por hábito guardar essas folhas, que às 

vezes uma dúvida, até a questão de alta mesmo, a gente tem o registro 

ali. Porque a gente não tem mais o livro de internação e alta, agora 

você da baixa no sistema e muitas vezes quando você é plantonista, 

você recebe o paciente hoje, amanhã já foi embora, a grande 

dificuldade é você ter uma grande rotatividade aqui, ai na maioria 

das vezes o coordenador sabe, mas nós temos o impresso formulado 

pelos enfermeiros do setor. Esse formulário não é oficial, cada setor 

tem o seu... Hoje você consegue detalhar bem mais na passagem de 

plantão. E você tem que ter registro, não adianta. Se você não 

registrar, você não consegue gravar tudo de cabeça, é muita coisa.” 

(enfermeira 6) 

 

Atualmente existe um projeto para tornar este instrumento de passagem de plantão 

como oficial para o hospital, mas este projeto ainda está sendo discutido. Por ele ainda não ser 

um documento oficial do hospital isto, por vezes, tem gerado resistência de alguns 

profissionais em utilizá-lo, como foi constatado em um dos setores onde este estudo foi 

realizado. 

Nesta perspectiva, a prática da passagem de plantão utiliza-se da comunicação como 

instrumento básico de enfermagem, favorecendo o compartilhamento de informações através 

de um instrumento próprio. Por sua vez, essas informações se constituem em dados como 

registro de fatos, que são ordenados de forma coerente e significativa.3

                                                 
3 Peres M. H. C., Leite M. M. J. Sistemas de informação em saúde. In: Kurcgant P., (coord.) 
Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005. 

 (PERES e LEITE, 

2005 apud SILVA e CAMPOS, 2007, p. 503) 
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4.2. Os principais problemas da passagem de plantão 

 

Esta categoria levanta problemas que são freqüentemente observados nas passagens de 

plantão e foram citados pelos enfermeiros nas entrevistas, situações como estas também são 

tratadas na literatura e podem trazer prejuízos tanto para a continuidade do trabalho da equipe 

de enfermagem, como para o cliente que está sendo atendido por essa equipe em questão. 

 Os problemas mais importantes relatados pelos entrevistados relacionam-se às 

interrupções por agentes externos e os atrasos dos membros da equipe de enfermagem. O 

trecho a seguir evidencia a percepção da depoente a cerca das interrupções: 

 

“O que dificulta a passagem de plantão são as interrupções que 

ocorrem no posto de enfermagem, ou por pacientes, ou por visitante, 

ou por acompanhantes, ou por “doutores da alegria” que chegam 

justamente nesse horário. É importante a alegria, essa coisa toda de 

eu trazer essa animação pro cliente, mas ele interfere muito com o 

barulho, com a dispersão das pessoas que precisam passar uma 

informação mais focada. ”(enfermeira 1) 

 

 Segundo Portal e Magalhães as interrupções durante a passagem de plantão, tanto por 

conversas paralelas quanto por parte da equipe médica, atrapalham a atividade, pois 

desconcentram os profissionais que dela participam podendo causar um corte no fluxo das 

informações. Ainda segundo Siqueira e Kurcgant (2005): “O ruído externo dificulta ouvir o 

que realmente está sendo falado, e pode provocar uma compreensão errada da mensagem”. 

Nesta perspectiva, todos os setores apresentam e foi repetidamente comentado pelos 

enfermeiros o atraso da equipe, este problema foi unanime em todas as entrevistas, mas a 

frequência dos atrasos é diferente de setor para setor, em alguns são ditos como raros, 

enquanto que em outros ocorrem com mais frequência, como exposto nos trechos abaixo: 

 
“O que atrapalha às vezes é os atrasos, mas acontece raramente.” 

(enfermeira 3) 
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“Às vezes o enfermeiro acaba não chegando na hora, nem o 
plantonista, quando eu não chego na hora o plantonista ta ai e 
recebe, quando ele não está eu recebo, às vezes os dois calham de 
estarem presos no engarrafamento, então acaba que a gente não 
recebe esse plantão, porque acaba que por não ser padronizado pelo 
hospital que o enfermeiro tem que passar para o enfermeiro somente, 
e o técnico para o técnico, então que isso meio que se cruza as vezes, 
se eu não cheguei nem a plantonista esse enfermeiro da noite acaba 
passando para o técnico mesmo, então ele vai passar um plantão mais 
rápido pro técnico, e vai desse técnico, do comprometimento dele de 
me repassar essas situações todas que ele recebeu, então assim, ele 
vai ter que me repassar o plantão quando eu chegar, então fica uma 
coisa que eu não vi de perto, entendeu,ou então eu chego aqui cedo e 
o enfermeiro precisa sair para outro plantão, a questão de ter outro 
emprego, então acaba que ele me passa o plantão, ou vai passar pro 
técnico, e o técnico passa pra mim, não que não seja uma passagem 
de plantão boa, tem técnicos que passam um bom plantão até, mas a 
gente fica sem esse elo do enfermeiro com o enfermeiro.” (enfermeira 
7) 

 

Como observamos na fala acima, sem dúvidas, em muitos casos a comunicação das 

informações entre os membros da equipe é prejudicado por um excesso de repassagem da 

informação, gerando ruídos de comunicação. Como a brincadeira do telefone sem fio, um 

profissional passa as informações para outro, que depois passa pra outro e outro, para por fim 

ser repassada novamente para o enfermeiro. Desta forma a informação pode chegar ao seu 

destino totalmente deturpada e fora do seu significado original.  

Nesta perspectiva, como dito por Silva e Campos (2007), estas falhas na comunicação, 

tanto pelas interrupções como pela repassagem das informações, podem trazer prejuízos 

diretos para a assistência prestada, com conseqüências para a assistência ao paciente e que, às 

vezes, não podem ser revertidas, bem como o comprometimento legal dos profissionais e 

instituição. 
 
 

4.3. A importância da passagem de plantão 

 

Nesta categoria vamos discutir a importância da passagem de plantão segundo a visão 

dos depoentes, demonstrando os seus pontos de vista sobre esta atividade e o quanto ela é 
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valorizada para o trabalho da equipe de enfermagem, não apenas na questão dos cuidados, 

como também, para a organização e administração do setor. 

 Além de permitir a continuidade da assistência, a passagem de plantão tem grande 

importância por ser um instrumento de comunicação que a enfermagem utiliza para 

informação do estado de saúde dos pacientes entre as trocas de turno, tendo assim a 

possibilidade de um planejamento da assistência e uma visão mais apurada sobre os cuidados 

a serem prestados e continuados no plantão subseqüente. Os sujeitos do estudo afirmaram 

essa perspectiva como se pode perceber: 

 

“É muito importante até para a evolução do tratamento do paciente. 

Com a passagem de plantão a gente identifica essas pendências da 

necessidade de outra especialidade, outra categoria estar 

influenciando na melhora do paciente. Acho que se não tivesse a 

passagem de plantão eu não conseguiria identificar algumas coisas 

em relação à necessidade da interferência de outro profissional e até 

os próprios cuidados da enfermagem. Às vezes tem algum problema 

no curativo dele [paciente], então a passagem de plantão consegue 

identificar que aquela forma de curativo é melhor, ou a falta de algum 

material, e assim mais...” (enfermeira 5) 

 

“Eu acho que é o ponta-pé inicial, você tem que entrar no plantão 

você tem que saber mais ou menos o que ocorreu durante as 12 ou 24 

horas com o paciente, então você tem uma visão do que aconteceu, eu 

acho importante a passagem de plantão, pra você saber quem vai 

operar, quem teve alguma intercorrência, algum mal estar, dispnéia 

intensa, então você já vai ter um olho clínico pra aquele paciente, 

aquele ali vou ter que ficar de olho, e foca o cuidado.” (enfermeira 6) 

 

 Como podemos observar, existe uma consciência de todos os profissionais quanto à 

importância da passagem de plantão, não apenas como uma forma de se obter informações, 

mas também como uma forma de organizar o trabalho da equipe e discutir questões 

administrativas.  
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 Ainda observamos um relato interessante, que, além de todos os benefícios da 

passagem de plantão, ela pode ser usada também como uma ferramenta para a integração das 

equipes, melhorando o relacionamento entre os profissionais, como exposto abaixo: 

 

“Facilita a integração entre as equipes, aqui existe uma dinâmica 

muito boa de integração, tanto os enfermeiros, quanto dos técnicos, 

que eles até fazem questão de participar, né... Eles criaram o hábito 

de receber as informações de todos os pacientes, tanto é que quando 

você chega de manhã pra pegar um paciente, você sabe se vai poder 

levantar ou não, você tem que saber o que o paciente fez a cirurgia, se 

pode levantar a cabeceira, se pode tirar a sonda os drenos. Então a 

gente, assim, na passagem de plantão que te dá tudo quanto é detalhe, 

essa é a grande facilidade que a gente tem.” (enfermeira 4) 

 

Segundo Zoehler e Lima (2000), a comunicação e as informações sobre os pacientes 

são essenciais entre os profissionais de saúde, como forma de garantir a continuidade do 

cuidado, principalmente quando diversas pessoas estão envolvidas nessa assistência. 

 

“É essencial, você já começa a se planejar desde as sete horas da 

manhã, qual paciente está mais grave, qual paciente precisa de 

maiores cuidados, qual paciente está sem acesso venoso que ninguém 

da noite conseguiu, então já vou priorizar junto com os meus técnicos, 

é muito melhor, melhora a qualidade da assistência.” (enfermeira 7) 

 

Neste contexto, as falas dos enfermeiros concordam com o trabalho de Magalhães, 

Pires e Keretzky (1997), esses autores identificaram que a passagem de plantão é de 

fundamental importância para organização do trabalho na unidade, sendo decisiva para 

manter a qualidade da assistência, por permitir atualização das informações sobre o paciente e 

sobre as ações de enfermagem. 

Apesar de praticamente todos os enfermeiros relatarem nas entrevistas que consideram 

muito importante esta atividade, ainda percebemos que mesmo com essa percepção a 

passagem de plantão é flexibilizada em muitos casos, enquanto um procedimento que tem um 

desenvolvimento distinto, sendo realizadas às pressas ou com a falta de membros da equipe. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A passagem de plantão é uma atividade que cada vez mais se confirma como 

fundamental no processo de trabalho do enfermeiro, pois é a troca de informações entre a 

equipe que prestou cuidados ao cliente em um turno de trabalho com a equipe que irá assumir 

tais cuidados no turno seguinte que ajuda a garantir a qualidade do serviço prestado. É um 

momento que permite ao profissional enfermeiro ter uma visão geral da unidade a qual 

assumirá suas atividades. 

Foi constatada que a passagem de plantão é realizada em todos os setores em todas as 

trocas de equipes nos cenários deste estudo e que, principalmente, os enfermeiros entendem a 

importância dela para o trabalho da equipe de enfermagem, como também para a organização 

do setor. Por outro lado, ainda existe aspectos confusos quanto ao local e tipo de passagem, 

que levam a resistência de alguns profissionais, prejudicando a passagem de plantão.  

Dos tipos de passagem observados não podemos dizer qual seria a melhor entre elas, 

pois em todos os tipos passagens de plantão desenvolvidas nos setores são encontradas pontos 

positivos e negativos. Desta forma, como sugestão, apontamos neste estudo, uma passagem de 

plantão que seria um tipo misto entre o round, realizado leito a leito e a passagem em grupo 

que se efetiva no posto de enfermagem. Nesta perspectiva, seriam comunicados os dados 

sobre os pacientes leito a leito, entretanto, as informações confidenciais ou que a equipe 

julgasse que não devessem ser discutidas junto aos pacientes e as discussões administrativas 

fossem realizadas no posto de enfermagem. Assim os pontos negativos de cada uma seriam 

evitados e os pontos positivos seriam mantidos. 

Outro fator importante que poderia ser revisto é a questão do horário para a passagem 

de plantão, como sugestão poderia ser criado um horário intercalado entre os plantões, como 

exemplo, ser instituído o horário de entrada as 7:00h e saída as 19:30h e o plantão 

subsequente ter entrada as 19:00h e saída as 7:30h. Sendo esses 30 minutos destinados a 

passagem de plantão. Sei que isso mexe com toda a estrutura, mas poderia ser 

institucionalizado, se for da vontade dos dirigentes e acertadas as questões trabalhistas. Isso 
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ajudaria a evitar problemas devido ao horário da passagem de plantão e criaria um horário 

fixo especifico para a passagem de plantão. 

O enfermeiro aparece como o elo entre as equipes e como gerente dos cuidados de 

enfermagem. Ele deve levar em consideração o relacionamento interpessoal, preocupar-se em 

minimizar os fatores comportamentais e os fatores que interferem na comunicação, evitando 

as conversas paralelas, ruídos e chamadas telefônicas, com vistas a garantir a continuidade do 

trabalho.  

O sucesso da passagem de plantão depende de um trabalho de equipe bem articulado, 

criando formas alternativas e eficazes para a transmissão de informações consistentes e de 

qualidade. A passagem de plantão deve ser vista como um momento para educação, reflexão e 

entrosamento de equipes, objetivando reavaliar condutas, proporcionar crescimento mútuo e 

melhor desenvolvimento do trabalho. 

Acreditamos que os achados levantados podem contribuir para uma reflexão sobre a 

forma como acontece à passagem de plantão e quais estratégias poderiam ser implementadas 

para buscar melhorias neste processo. 
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7.1. Apêndice-1 – Roteiro de entrevista 

 

Função do entrevistado na equipe:  

Setor:  

 

1) Como é feita passagem de plantão no seu setor? Descreva? 

 

2) De que forma você participa da passagem de plantão?  

 

3) Em que local é feita a passagem de plantão? 

 

4) O que é discutido na passagem de plantão? 

 

5) Na sua percepção o que facilita e o que dificulta a passagem de plantão. 

 

6) De que forma a passagem de plantão influencia no dia-dia de trabalho no setor? 

 

7) Nas passagens de plantão a equipe se utiliza de algum instrumento especifico para 

facilitar a troca de informações? Tabelas, quadros, imagens... Qual? 

 

8) O que é discutido na passagem de plantão é registrado em algum documento? Qual? 
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7.2. Apêndice-2 – Transcrição das entrevistas 

 
Função do entrevistado na equipe: Enfermeira 1 

1) Como é feita passagem de plantão no seu setor? Descreva? 
 
Ela é feita de enfermeiro para enfermeiro e de enfermeiro para o técnico e quem chega recebe 
o plantão e, normalmente, são passadas as intercorrências que ocorrem no plantão, leito a 
leito, sem a necessidade de ir ao leito do doente. Normalmente no meu plantão é o enfermeiro 
passa o plantão, normalmente aqui são os enfermeiros que passam o plantão, salvo em 
situações em que ele precise sair mais cedo, então ele vai deixar o técnico passar, com os 
registros já acentuados. 

 
2) De que forma você participa da passagem de plantão?  
 
Sou eu que passo, de uma forma oral. Nós colocamos a equipe toda junta, tanto a equipe do 
dia quanto a equipe da noite, pelo menos dois de cada equipe tem que estar presente então a 
gente vai passando as informações, as ordens a serem dadas e o que mudou nas ultimas 24 
horas. Quando eu recebo a passagem de plantão, que às vezes eu não consigo estar aqui no 
momento da passagem de plantão, mas sempre que eu estou, procuro me interar das 
intercorrências, saber o que esta ocorrendo, e quando não, a minha colega deixa a passagem 
por escrito pra mim, pontuando aquilo que foi modificado, então de qualquer forma eu tenho 
acesso a informação, de quem recebeu por mim, eu não estando, que me passa quanto àquilo 
que ela escreve, deixa escrito o que deve ser pontuado, o que deve ser revisto, que existe toda 
uma ligação. Além de tudo tem o diarista que é a ligação dos plantonistas, então a questão da 
falha fica minimizada também por conta da presença do diarista, que é um enfermeiro 
também, responsável pela coordenação, responsável pela gerencia do setor    

 
3) Em que local é feita a passagem de plantão? 

 
No próprio setor, não é leito a leito, é no setor, no posto de enfermagem. No posto de 
enfermagem tem vantagens porque tem muitas coisas que você não tem condições que falar 
na frente do doente, principalmente se o doente é poli-queixoso, se o doente tem algum 
desentendimento, algum conflito com a equipe, você não tá passando diante dele, pra não 
aumentar esse conflito, se você precisa passar alguma coisa mais sigilosa e o outro cliente não 
está participando, isso é fundamental. Os diagnósticos reservados, então, são importantes 
serem mantidos nessa reserva. 

 
4) O que é discutido na passagem de plantão? 
 
As intercorrências, tudo que foi mudado no dia a dia desse cliente, na conduta, se não houve 
mudança nenhuma, se vai pra cirurgia, se não vai pra cirurgia, se a cirurgia foi suspensa, isso 
que é discutido.   
 
5) Na sua percepção o que facilita e o que dificulta a passagem de plantão. 
 
O que dificulta a passagem de plantão são as interrupções que ocorrem no posto de 
enfermagem, ou por pacientes, ou por visitante, ou por acompanhantes, ou por “doutores da 
alegria” que chegam justamente nesse horário. É importante a alegria, essa coisa toda de eu 
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trazer essa animação pro cliente, mas ele interfere muito com o barulho, com a dispersão das 
pessoas que precisam passar uma informação mais focada. 
 
6) De que forma a passagem de plantão influencia no dia-dia de trabalho no setor? 

Ela é importante até porque você dá continuidade a sua assistência, pontuar situações as vezes 
que são fundamentais pro tratamento do doente, como interromper uma irrigação e retornar 
numa irrigação, no caso de hematúria, como deixar o doente de jejum pra cirurgia no dia 
seguinte. Quer dizer, se você não tem passagem de plantão, se você não pontua isso, você 
pode perder uma cirurgia, você pode suspender uma cirurgia em função disso, você pode 
deixar de fazer um exame, você pode deixar de fazer um preparo pro exame, então são coisas 
que são pontuadas na passagem de plantão 

 
7) Nas passagens de plantão a equipe se utiliza de algum instrumento especifico para facilitar 

a troca de informações? Tabelas, quadros, imagens... Qual? 
 
Não, no momento neste setor, não existe nenhum instrumento, criado, nada. O que existe é a 
folha de informação, que nós colocamos o numero dos leitos e ali nós escrevemos a mão livre 
tudo que tá ocorrendo com o doente, o que se passou durante o dia e vai um passando pro 
outro, mas cada um confecciona esse instrumento, não existe um instrumento especifico pra 
isso. 
 
8) O que é discutido na passagem de plantão é registrado em algum documento? Qual? 
 
Sim, é registrado no Ordens e Ocorrências as intercorrências ou as coisas que são dignas de 
nota, fora isso é na própria evolução do doente, no próprio registro do doente, a gente vai 
passando pra cada um, não existe uma documentação especifica para passagem de plantão.  
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Função do entrevistado na equipe: Enfermeiro 2 

 
1) Como é feita passagem de plantão no seu setor? Descreva? 
 
A passagem de plantão é feita de leito em leito, com o pessoal que tá passando com o pessoal 
que tá chegando, que ta recebendo, os enfermeiros e técnicos. É passada de leito em leito pra 
ver o que tem de anormalidade e tal, e também pra as pessoas que estão chegando pra saber 
como estes pacientes estão e como estão sendo passados. 

 
2) De que forma você participa da passagem de plantão?  
 
Pra passar o plantão eu passo dessa forma, e pra receber às vezes o pessoal passa direto na 
prescrição e falando dos pacientes de leito em leito, mas hoje foi passado de leito em leito 
também, depende do profissional, mas aqui geralmente é passado de leito em leito. 
Geralmente é feita de enfermeiro pra enfermeiro, mas às vezes o enfermeiro não vem por 
motivo de saúde, ou tirou licença médica, ou chega muito atrasado, ai a gente passa pro 
técnico. Se chegar dois técnicos a gente já passa o plantão. 

 
3) Em que local é feita a passagem de plantão? 

 
Respondida na um. 

 
4) O que é discutido na passagem de plantão? 
 
É discutido as intercorrências que acontecem durante o plantão, se ficou alguma coisa 
pendente, o que foi realizado, o que está para realizar, o que tem de primordial, assim, cada 
paciente, o que teve de intecorrência com cada paciente, se algum paciente vai fazer exame, 
se tem preparo, qual preparo, essas coisas assim. 
 
5) Na sua percepção o que facilita e o que dificulta a passagem de plantão. 
 
O que dificulta a passagem de plantão geralmente é a chegada muito atrasada do pessoal, eles 
chegam muito atrasado então a gente já tem que passar o plantão muito atrasado, e ainda 
assim passa de leito em leito, então, o horário da saída ultrapassa demais, tem vezes que eu 
saio daqui oito e vinte, oito e meia e eu já saí daqui esses horários, e o horário de saída é sete 
horas, quer dizer, as vezes passa mais de uma hora, uma hora e meia as vezes, quer dizer, 
aguardando chegar e quando chega ainda tem que passar o plantão desse jeito então muito 
mais atrasada fica a saída. 
 
6) De que forma a passagem de plantão influencia no dia-dia de trabalho no setor? 

Influencia porque você já pega o plantão sabendo o que aconteceu e o que está previsto, você 
já sabe a rotina, mas ai você já sabe o que te aguarda durante o plantão, então dá pra organizar 
melhor. 

 
7) Nas passagens de plantão a equipe se utiliza de algum instrumento especifico para facilitar 

a troca de informações? Tabelas, quadros, imagens... Qual? 
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Tem uma folha de passagem de plantão e também é usada a prescrição do paciente, ou a folha 
de passagem de plantão ou a prescrição do paciente, geralmente é a prescrição do paciente, 
que é passado de leito em leito, gente olha o que foi relatado, se faltou alguma coisa, se 
esqueceram de anotar uma PA, sinais vitais, ou se esqueceram de anotar alguma glicemia, ou 
se esqueceram de anotar alguma diurese que tinha que anotar, isso é feito durante a passagem 
de plantão olhando a prescrição. 
 
8) O que é discutido na passagem de plantão é registrado em algum documento? Qual? 
 
É registrado sim, é registrado na prescrição e na evolução de enfermagem, na prescrição 
médica checando as medicações que foram feitas ou se caso não tenham sido feitas, porque 
não foram feitas, e na evolução de enfermagem, também, coloca as intercorrências, coloca a 
evolução de cada paciente e as intercorrências. 
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Função do entrevistado na equipe: Enfermeira 3 

1) Como é feita passagem de plantão no seu setor? Descreva? 
 
A passagem de plantão é feita pelo enfermeiro, no final do plantão, pra equipe que chega, eu 
sempre estou presente, raramente eu não passo, seu sempre passo, e passo pro enfermeiro que 
esta recebendo, e ta sempre eu e mais alguém da minha equipe, a equipe passa, porque sempre 
um pode complementar e pode saber de alguma informação que às vezes o outro sabe né. Se 
tiver alguma informação complementando a que eu to passando, se tiver alguma coisa além, 
alguma coisa a acrescentar os técnicos. 

 
2) De que forma você participa da passagem de plantão?  
 
Respondida na um. 

 
3) Em que local é feita a passagem de plantão? 

 
A passagem de plantão é feita aqui mesmo no posto de enfermagem, nós não fazemos nos 
leitos. Aqui facilita a passagem de plantão porque às vezes precisa pegar o prontuário pra 
alguma informação adicional, a gente já ta aqui mais próximo, pega o prontuário, tem as 
prescrições, se precisar de alguma coisa já tá tudo aqui à mão mesmo.  

 
4) O que é discutido na passagem de plantão? 
 
É discutida a evolução do paciente, o que eu recebi, quando tava recebendo o plantão, alguma 
informação importante, ai eu passo essa informação, passo como ele passou o meu plantão, o 
que pode ser esperado pro próximo plantão, alguma coisa que possa acontecer pra eles já 
poderem ficar alertas. São as intercorrências, as informações importantes e alguma coisa que 
eles podem esperar no plantão deles.     
 
5) Na sua percepção o que facilita e o que dificulta a passagem de plantão. 
 
Facilita você estar bem informada do seu plantão, estar bem informada do que aconteceu, nós 
temos aqui um formulário de passagem de plantão que ajuda também O que atrapalha às 
vezes é os atrasos, mas acontece raramente. 
 
6) De que forma a passagem de plantão influencia no dia-dia de trabalho no setor? 

Ela é uma das primeiras etapas da sua assistência e se você tá recebendo a passagem, você já 
tá sabendo o diagnóstico de cada paciente, o que aconteceu com aquele paciente enquanto 
você não esteve aqui, e é muito importante né, a passagem de plantão é muito importante 
mesmo pra ajudar na assistência dos pacientes  

 
7) Nas passagens de plantão a equipe se utiliza de alguns instrumento especifico para 

facilitar a troca de informações? Tabelas, quadros, imagens... Qual? 
 
Sim, nos temos um formulário de passagem de plantão que ajuda nessa troca de informações, 
que a gente coloca o diagnóstico e as intercorrências que ocorreram durante o dia.  
Esse formulário é extra-oficial, na verdade esse documento, existe um plano de transformá-lo 
em oficial, mas ainda não é, começou na Clinica Cirúrgica Feminina, lá foi o piloto e passou 
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pra cá, como são duas clínicas cirúrgicas, mas ai tá testando pra ver se pode ser utilizado no 
hospital todo. 
 
8) O que é discutido na passagem de plantão é registrado em algum documento? Qual? 
 
Não, não são registradas não. A gente registra assim, se teve alguma coisa de diferente que a 
gente tenha encontrado no setor, mas a passagem de plantão em si não. 
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Função do entrevistado na equipe: Enfermeira 4 

1) Como é feita passagem de plantão no seu setor? Descreva? 
 
Eu como coordenadora, eu recebo o plantão, às sete horas da manhã, do enfermeiro e a equipe 
da noite com a equipe do dia, tá, essa é a nossa rotina, salvo exceções, quando o pessoal se 
atrasa a gente se adianta, pro pessoal também não se atrasar muito, também tem que estar 
saindo. Então, a passagem de plantão é do enfermeiro diarista, plantonista do dia chegando, 
como enfermeiro da noite, plantonista, assim que é feito. Todos participam da passagem de 
plantão, tanto os da noite quanto os do dia, da equipe toda, da equipe da noite com a equipe 
do dia. 

 
2) De que forma você participa da passagem de plantão?  
 
Eu recebo as informações e eu como estou como coordenação, como eu sou diarista, eu tenho 
noção de todos os dias, a rotina de todos os pacientes. Então eu sei dos procedimentos pré-
operatórios, todas as intercorrências que aconteceram, as condutas que vão ser tomadas, do 
envolvimento dos pacientes com os médicos, então eu acrescento muita coisa que não dá pra 
você simplesmente escrever, ou quem tá no plantão doze por sessenta gravar tudo, então vou, 
assim, esclarecendo algumas questões pra eles e vou acrescentando, recebo as informações da 
passagem da tarde, do dia anterior, como da noite, e acrescento as minhas informações, quer 
dizer, acho que até é mais importante o diarista, coordenador, ele é o elo entre as equipes, 
então ele é o responsável de transmitir e repassar as informações.  

 
3) Em que local é feita a passagem de plantão? 

 
No posto de enfermagem. 

 
4) O que é discutido na passagem de plantão? 
 
A gente recebe doente individualmente, por leito. Leito, nome do paciente, diagnóstico, se é 
um pré ou um pós-operatório, as intercorrências, o que tá faltando. Quando tem um paciente 
que tá demorando muito pra fazer a cirurgia, a gente discute o porquê, quando tem paciente 
que demora muito pra ter alta, a gente também discute o porquê, recuperação, a questão de 
dores, a questão de medicações em geral, como tá sendo eficaz ou não no paciente, paciente 
que não dorme a noite, paciente com problemas sociais, a gente observa alteração de 
comportamento, isso a gente vai jogando pra outras equipes, pra também observar, a gente 
passa pros médicos o que a gente observa, então é tudo. Realmente é integral do paciente, 
biopsicosociocultural. 
 
5) Na sua percepção o que facilita e o que dificulta a passagem de plantão. 
 
Facilita a integração entre as equipes, aqui existe uma dinâmica muito boa de integração, 
tanto os enfermeiros, quanto dos técnicos, que eles até fazem questão de participar, né. Eles 
criaram o habito de receber as informações de todos os pacientes, tanto é que quando você 
chega de manhã pra pegar um paciente, você sabe se vai poder levantar ou não, você tem que 
saber o que o paciente fez a cirurgia, se pode levantar a cabeceira, se pode tirar a sonda os 
drenos. Então a gente, assim, na passagem de plantão que te da tudo quanto é detalhe, essa é a 
grande facilidade que a gente tem. Tem dias de movimento, segunda feira, por exemplo, que é 
um dia de grandes cirurgias, vem um monte de acadêmicos, residentes querendo saber do 
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paciente, é o centro cirúrgico chegando, é paciente subindo pra exame, isso as vezes atrasa, 
mas não atrapalha, atrasa a nossa passagem de plantão. A gente para ali, a gente resolve 
aquela situação e volta à passagem de plantão. Nunca aconteceu de a gente parar a passagem 
de plantão. Quando o enfermeiro não pode ficar sempre tem os técnicos, no mínimo dois, que 
passam o plantão. 
 
6) De que forma a passagem de plantão influencia no dia-dia de trabalho no setor? 

Influencia em tudo, a dinâmica né, tudo flui muito mais fácil. Quando você recebe o plantão, 
tem 26 pacientes, foram 3 cirurgias de ontem, então já tenho que priorizar esses três pacientes 
que estão deitados, que você tem que levantar, você tem que fazer uma medicação no horário, 
você tem que tirar a sonda do paciente, tem que estimular ela a andar, tem que proporcionar 
um cuidado primeiramente pra esse doente de pós-operatório. Se não tiver nenhum doente 
grave, a gente foca primeiro nos pacientes de pós-operatório imediato, que é importante você 
colocar pra andar logo. Os pós de ontem já demora um pouco mais, os prés são tranqüilos, os 
pacientes crônicos já esperam um pouquinho, mas acho que o que mais influencia é isso, você 
tem que saber o que você tem que priorizar de cuidados, você faz o seu planejamento, a 
maioria das meninas e elas se dividem.  

 
7) Nas passagens de plantão a equipe se utiliza de algum instrumento especifico para facilitar 

a troca de informações? Tabelas, quadros, imagens... Qual? 
 
Sim, tem um instrumento organizado pelos enfermeiros do CCF, a gente fez um impresso de 
passagem de plantão, a gente coloca o leito, nome do paciente, o diagnóstico e o que a gente 
tem pra acrescentar, e a gente tem por hábito guardar essas folhas, que as vezes uma dúvida, 
até a questão de alta mesmo, a gente tem o registro ali. Porque a gente não tem mais o livro de 
internação e alta, agora você da baixa no sistema e muitas vezes quando você é plantonista, 
você recebe o paciente hoje, amanha já foi embora, a grande dificuldade é você ter uma 
grande rotatividade aqui, ai na maioria das vezes o coordenador sabe, mas nós temos o 
impresso formulado pelos enfermeiros do CCF. Esse formulário não é oficial, cada setor tem 
o seu. Antigamente tinha uma folha de informações com o nome dos pacientes, ai você 
chegava e falava assim: “tinham 20 pacientes, mais chegaram 3 e teve as intercorrências tal, 5 
teve intercorrência tal, e acabou a passagem de plantão, todos estão basais e bem”. E ai? 
Começo por onde? Começo pelo 1, né, entendeu, não é bem assim. Hoje não, você consegue 
detalhar bem mais na passagem de plantão. E você tem que ter registro, não adianta. Se você 
não registrar, você não consegue gravar tudo de cabeça, é muita coisa. Eu até acompanho, né, 
porque muitas vezes eu ligo pra cá, à tardinha, e as vezes mais detalhes eu fico sabendo, né, 
eu to sempre de manhã, cedo, recebendo plantão, por que na repassagem pode falhar alguma 
informação, entendeu? Por isso que é importante as equipes estarem integradas passando 
plantão. 
 
8) O que é discutido na passagem de plantão é registrado em algum documento? Qual? 
 
Esse impresso que a gente tem, né, a gente usa o livro de ordens e ocorrências pra alguns 
registros, pras intercorrências, que a gente chama o médico, as vezes não dá pra escrever 
naquela folhinha de passagem de plantão, a gente registra em ficha única, imprescindível, tem 
que registrar, na prescrição do paciente, na nossa evolução de enfermagem do paciente e no 
livro de ordens e ocorrências, as vezes a gente faz uma referência, muitas vezes aquela 
folhinha do verso, aquela evolução as vezes vai para a pasta de excessos, já no livro não, o 
enfermeiro sempre lê o livro, então algumas coisas a gente pontua ali. 
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Função do entrevistado na equipe: Enfermeira 5 

1) Como é feita passagem de plantão no seu setor? Descreva? 
 
No CCF nós construímos um impresso, para fazer a passagem de plantão, identificando o 
nome do paciente, o setor, deixando um espaço a gente utiliza pra escrever o diagnóstico do 
paciente, qual foi o procedimento que ele fez, se ele está em pré-operatório ou não está. A 
gente resume, a gente não evolui. 
A gente coloca nessa passagem de plantão se ele tem alguma sonda, se ele está se 
alimentando, as intercorrências, se ele teve uma pressão alta, se ele fez febre, é assim que é 
feita a passagem de plantão. Nós colocamos nesse formulário que nós criamos no setor pra 
poder escrever e todos os enfermeiros passam plantão fazendo uma nova folha, do dia para 
noite, e a gente faz da noite para o dia e em todos os plantões nós utilizamos essa folha. 
Porque antes dessa folha era utilizado ou de forma só verbal, em que a gente não tinha isso 
anotado que derrepente facilitava devido a quantidade de pacientes, muita coisa, e também é... 
o pessoal às vezes quando passava o plantão colocava num rascunho. Então pra ficar uma 
coisa mais organizada nós criamos esse formulário pra poder fazer essa passagem de plantão 
com um papel especifico pra isso. Na realidade esse impresso não está registrado como 
impresso do hospital, foi feito no setor pra organização do setor, em vez de usar um rascunho 
a gente coloca nessa folhinha, agora, eu acredito que hoje em alguns setores também tenha. 

 
2) De que forma você participa da passagem de plantão?  
 
Na realidade eu recebo o plantão, porque eu trabalho todos os dias, então eu recebo o plantão 
dos enfermeiros da noite. Eu não passo o plantão porque eu trabalho de sete as uma, eu só 
faço a passagem de plantão quando eu faço um plantão fora da minha carga horária, fazendo 
algum plantão pra alguém, uma troca, ai eu faço a passagem de plantão identificando todos os 
dados dos pacientes, como nome, leito, os dados importantes que a gente vê no prontuário e as 
intercorrências do dia a dia. Eu como coordenadora do setor, toda intercorrência que tem da 
noite no dia eu tenho que identificar, até por eu ser da rotina, como coordenadora, eu tenho 
que estar vendo com os responsáveis ou do serviço social, se esse paciente está com algum 
problema do serviço social, se esse paciente esta com algum problema de nutrição, então sou 
eu que sou o elo pra fazer contato com os médicos, com a equipe multidisciplinar. Então 
vamos supor: o enfermeiro da noite identifica em determinado momento que um paciente está 
com um problema da região ginecológica, na realidade um paciente da neurocirurgia, então eu 
através dessa passagem de plantão do pessoal da noite que passa pra mim, e eu como rotina, 
eu passo essa informação, comunico aos médicos responsáveis pela aquele paciente, e 
formando a necessidade de uma avaliação ginecológica, e nisso é feito a continuidade do 
tratamento dele e de outro profissional caso tenha necessidade. 

 
3) Em que local é feita a passagem de plantão? 

É no posto de enfermagem. Como o local é próximo da enfermaria, as vezes a gente tem que 
tomar certo cuidado no que fala pra outros pacientes não estarem ouvindo. É o local onde 
deve ser feita. 

4) O que é discutido na passagem de plantão? 
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As intercorrências que ocorrem no plantão e a necessidade de outra especialidade estar 
interferindo no tratamento de uma determinada especialidade do paciente... então a gente 
discute isso, ou te uma outra especialidade ou de outra categoria estar interferindo. Nessa 
passagem de plantão é identificado se o paciente esta deprimido, a necessidade de estar sendo 
feito um atendimento psicológico. Quando a gente admite o paciente num plantão [tarde] 
anterior, na manhã seguinte é discutido sobre a prescrição de medicamentos do paciente que 
já fazia uso de medicações em casa, então temos que estar falando com os médicos que 
precisa prescrever aquelas medicações, ou da necessidade de um parecer daquela 
especialidade... então... isso que é discutido. 
 
5) Na sua percepção o que facilita e o que dificulta a passagem de plantão. 

Facilita saber o que o paciente tem, a história do paciente, até o próprio tratamento. O que 
dificulta é as vezes são interrupções, que derrepente um paciente que naquele momento quer 
um atendimento e não quer aguardar, e até os próprios médicos que chegam e já pegam as 
prescrições e isso pode atrapalhar um pouco caso tenha a necessidade de avaliar algum dado 
que está na prescrição. 

6) De que forma a passagem de plantão influencia no dia-dia de trabalho no setor? 

É muito importante até a para a evolução do tratamento do paciente. Com a passagem de 
plantão a gente identifica essas pendências da necessidade de outra especialidade, outra 
categoria estar influenciado na melhora do paciente. Acho que se não tivesse a passagem de 
plantão eu não conseguiria identificar algumas coisas em relação a necessidade da 
interferência de outro profissional e até os próprios cuidados da enfermagem. As vezes tem 
algum problema no curativo dele [paciente], então a passagem de plantão consegue identificar 
que aquela forma de curativo é melhor, ou a falta de algum material, e assim mais...   

 
7) Nas passagens de plantão a equipe se utiliza de algum instrumento especifico para facilitar 

a troca de informações? Tabelas, quadros, imagens... Qual? 
 
Respondido na primeira... 
 
8) O que é discutido na passagem de plantão é registrado em algum documento? Qual? 
 
A passagem de plantão é registrado no formulário já falado. Mas não é um registro oficial. 
Mas as intercorrências são registradas na evolução de enfermagem. 
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Função do entrevistado na equipe: Enfermeira 6 
 

1) Como é feita passagem de plantão no seu setor? Descreva? 
 
A passagem de plantão a gente tem um instrumento que a gente usa, têm todos os nomes dos 
pacientes, a gente anota todas as intercorrências, o diagnóstico, conta detalhes se ta com 
sonda, se tá com soro, então vai passando leito por leito sentadinho, a gente não passa leito 
por leito, vai passando encima dessa folhinha para o enfermeiro. A participação geralmente é 
de enfermeiro para enfermeiro, mas os técnicos ficam assistindo esperando a rendição de pelo 
menos dois técnicos chegarem, mas quem passa mesmo é o enfermeiro, mas assim, quando o 
enfermeiro liga dizendo que esta vindo, vai se atrasar, ou não vem, a gente passa pro técnico, 
mas sempre tenta aguardar o enfermeiro. 

 
2) De que forma você participa da passagem de plantão?  
 
Eu recebo da enfermeira do dia, né, o da noite ta saindo, e eu passo, eu sou muito detalhista na 
hora de passar, não passo assim... na hora de passar eu passo bem mastigado, chega até ser 
bem demorado, falo se tem alguma intercorrência e tal, se a pressão ta alterada, se fez 
temperatura, se fez algum procedimento, ou acesso profundo, se fez algum exame, se vai 
operar, quais são os pacientes que vão operar amanhã, quais são os pacientes que vão fazer 
exame amanha, eu gosto de frisar nisso. Quando vai pintando alguma dúvida eu pergunto.  

 
3) Em que local é feita a passagem de plantão? 

 
Lá na mezinha, onde a gente fica, no posto, a gente passa ali, a gente não passa leito por leito 
não. A gente passa leito por leito quando a supervisora vem. Eu acho que você vendo o 
paciente fica melhor pra gravar e visualizar, mas tem o outro lado que nem tudo você pode 
falar à beira do leito, as vezes o paciente não sabe que tá com um câncer, por exemplo, então, 
nem tudo você pode comentar, e você vai passar tudo né, então no posto a gente se sente mais 
a vontade para pra dizer se essa paciente teve algum problema com a enfermagem, ai os 
outros pacientes também escutam, ali fica [no posto de enfermagem] mais reservado, você 
pode falar sem alguém interpretar mal, você pode ficar mais à-vontade pra falar com a equipe, 
prefiro ali sentado.   

 
4) O que é discutido na passagem de plantão? 
 
Eu até já falei né, assim, o diagnostico deles, se já operou, se é um pré ou um pós [operatório], 
se teve alguma intercorrência com pressão ou hipoglicemia, ou hiperglicemia, a gente frisa 
exames, é importante porque tem que se fazer o preparo, as vezes tem que fazer Manitol ou 
contraste. Cirurgias que vão ser realizadas, pra fazer o preparo do banho, então tem que 
enfatizar isso porque o pessoal da noite, que ta recebendo, que vai encaminhar o paciente pro 
banho, que ta recebendo.  
 
5) Na sua percepção o que facilita e o que dificulta a passagem de plantão. 
 
O que atrapalha as vezes é que eu saio muito tarde daqui, as vezes eu saio 8 horas da noite, eu 
já relaxo porque o que dificulta as vezes são os atrasos né, a gente receber e passar, eu como 
sou muito detalhista então eu demoro na passagem, então o que dificulta seria isso, seria o 
atraso das pessoas, que ai você não pode nem passar com tanto detalhe, as vezes a pessoa 
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chega 7:30 e já ocorreu várias vezes, são 26 pacientes e você não pode passar detalhes, ai 
pode até dificultar uma absorção melhor.  
O que facilita é essa folhinha, vou te confessar, esse papelzinho me ajuda muito, você tem 
uma visão geral de todos os pacientes, assim, você anota todas as intercorrências, por que eu 
não consigo gravar tudo, você vai absorver alguma coisa que ficou, alguma intercorrência que 
ficou, então esse papel me ajuda muito, facilita bastante. Eu poderia dar até uma sugestão de 
passagem de plantão, no outro emprego, a gente não passa plantão enquanto o enfermeiro não 
chegar, a gente passa pro enfermeiro, mas quem passa é uma roda, os técnicos participam, 
passam, e a enfermeira fica e vai complementando alguma coisa que ele tenha esquecido, 
então todos participam, aqui não tem, assim, essa coisa, é mais de enfermeiro pra enfermeiro, 
as vezes você vê técnico que fica mais isolado, não participa. Então gostaria de sugerir a 
participação de todo mundo, é mais rápido também. 
 
6) De que forma a passagem de plantão influencia no dia-dia de trabalho no setor? 

 
Eu acho que é o ponta pé inicial, você tem que entrar no plantão você tem que saber mais ou 
menos o que ocorreu durante as 12 ou 24 horas com o paciente, então você tem uma visão do 
que aconteceu, eu acho importante a passagem de plantão, pra você saber quem vai operar, 
quem teve alguma intercorrência, algum mal estar, dispnéia intensa, então você já vai ter um 
olho clinico pra aquele paciente, aquele ali vou ter que ficar de olho, e foca o cuidado. 

 
7) Nas passagens de plantão a equipe se utiliza de algum instrumento especifico para facilitar 

a troca de informações? Tabelas, quadros, imagens... Qual? 
 
Respondido... 
 
8) O que é discutido na passagem de plantão é registrado em algum documento? Qual? 
 
Tem o livro de ordem e ocorrências que eu tenho mania de anotar as cirurgias que vão ser 
realizadas e os exames, o preparo, eu gosto de botar, e quem operou, quem teve alta, eu boto 
no livro, eu fecho o plantão com meu livro anotado isso, quem operou, quem vai pra cirurgia, 
quem vai pro raio X, eco, eletro, colhido sangue, mas isso sou eu, não é uma coisa de todos, 
não sei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

Função do entrevistado na equipe: Enfermeira 7 
 
 
1) Como é feita passagem de plantão no seu setor? Descreva? 

 
A passagem de plantão aqui, isso tem até pouco tempo, ela é passada de enfermeiro para 
enfermeiro à beira do leito, não é passada no balcão, é junto ao paciente, leito a leito. No 
momento só esta sendo feita com enfermeiro, até começou com o grupo todo junto de 
técnicos que já tivesse chegado, mas na verdade a gente acabou ficando só de enfermeiro para 
enfermeiro. Os técnicos até alguns participam sim, mas não é com freqüência em todos os 
plantões, porque tem a questão dos horários, os atrasos, houve um pouco de resistência da 
equipe da noite, principalmente pela passagem de plantão leito a leito tirar o que é de padrão 
deles e demandar mais tempo, a vida toda foi passada em cima de um balcão com um 
impresso próprio com cada paciente, o que é muito mais rápido, agora, de leito a leito as 
vezes o paciente para e quer te perguntar alguma coisa, as vezes o acompanhante te escuta te 
pergunta e fora que você estando junto ao paciente você pode ver o que tem de errado e você 
começa a questionar e isso demora mais tempo, mas todos já se adaptaram, foi só no 
momento inicial mesmo. tirar uma dúvida A passagem de plantão da muito certo e é ótimo, 
você vê na hora como o paciente esta sendo passado pra você e você tem chance de questionar 
na hora porque aquilo esta daquele jeito, ou o que aconteceu com a paciente, que medicação é 
aquela que esta sem rotulo? É uma pena que o hospital não funcione assim com outras 
enfermarias. Porque cada gerente tem seu jeito de trabalho, mas a minha gerente me cobra 
isso. 

  
2) De que forma você participa da passagem de plantão?  
 
Eu como sou coordenadora eu tenho uma visão geral das coisas, a gente fica mais na parte 
burocrática, na parte administrativa, né, na supervisão propriamente, a gente não fica muito na 
assistência, mas a gente tem uma visão geral das coisas, então essa é a hora que eu realmente 
questiono, que eu realmente peço que seja feito desse jeito e não daquele, é a hora que eu 
tenho justamente todas as equipes, principalmente a da noite, a do dia eu estou presente com 
eles mas a da noite eu não estou junto, mas é o momento exato que eu tenho pra pedir alguma 
coisa, pra pedir mais organização, pra falar que desse jeito não dá tem que ser do outro, mas 
tudo na paz, não tem necessidade de brigar ou falar mal do colega, e a gente interage junto, só 
que a gente não pode ser aquela pessoa chata, temos que ser objetivos na hora que tem que ser 
objetivo e demorar um pouquinho mais naquele paciente que precisa que demore um pouco 
mais, já passo o olho geral na enfermaria e já pergunto. 

 
3) Em que local é feita a passagem de plantão? 

 
Já respondido... 

 
4) O que é discutido na passagem de plantão? 
 
A gente vai avaliar o paciente, o paciente da cardiologia passou bem, estável, sem queixas, ou 
sentiu muita dor à noite, teve um pico hipertensivo a noite, foi preciso chamar o médico da 
emergência, paciente entrou em parada cardiorrespiratória, foi pra coronária, se fez 
hiperglicemia, foi ao banheiro na volta caiu, se foi colhido algum exame especifico, tudo é 
anotado na folha de passagem de plantão. 
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5) Na sua percepção o que facilita e o que dificulta a passagem de plantão. 
 
As vezes o enfermeiro acaba não chegando na hora, nem o plantonista, quando eu não chego 
na hora o plantonista ta ai e recebe, quando ele não está eu recebo, as vezes os dois calham de 
estarem presos no engarrafamento, então acaba que a gente não recebe esse plantão, porque 
acaba que por não ser padronizado pelo hospital que o enfermeiro tem que passar para o 
enfermeiro somente, e o técnico para o técnico, então que isso meio que se cruzam as vezes, 
se eu não cheguei nem a plantonista esse enfermeiro da noite acaba passando para o técnico 
mesmo, então ele vai passar um plantão mais rápido pro técnico, e vai desse técnico, do 
comprometimento dele de me repassar essas situações todas que ele recebeu, então assim, ele 
vai ter que me repassar o plantão quando eu chegar, então fica uma coisa que eu não vide 
perto, entendeu,ou então eu chego aqui cedo e o enfermeiro precisa sair para outro plantão, a 
questão de ter outro emprego, então acaba que ele me passa o plantão, ou vai passar pro 
técnico, e o técnico passa pra mim, não que não seja uma passagem de plantão boa, te 
técnicos que passam um bom plantão até, mas a gente fica sem esse elo do enfermeiro com o 
enfermeiro. Só uma imposição de regras para tentar solucionar isso, mas acredito que não 
resolveria. O mais importante seria o compromisso dos profissionais, para ter isso 
funcionando deve se ter regras, por exemplo: a partir de hoje o enfermeiro só vai passar pro 
enfermeiro, ai funciona, mas eu não sou muito a favor disso, acredito que se deve ter 
compromisso 
 
6) De que forma a passagem de plantão influencia no dia-dia de trabalho no setor? 

 
É essencial, você já começa a se planejar desde as sete horas da manha, qual paciente está 
mais grave, qual paciente precisa de maiores cuidados, qual paciente esta sem acesso venoso 
que ninguém da noite conseguiu, então já vou priorizar junto com os meus técnicos, é muito 
melhor, melhora qualidade da assistência.  

 
7) Nas passagens de plantão a equipe se utiliza de algum instrumento especifico para facilitar 

a troca de informações? Tabelas, quadros, imagens... Qual? 
 
A gente tem um impresso que cita todos os leitos, do leito 1 ao leito 26, é colocado o nome de 
cada paciente e ali do lado se coloca todas as intercorrências do dia e da noite, isso facilita a 
nossa passagem de plantão. Esses dados que serão passados. É um impresso simples onde 
você registra tudo que você tem que passar para o próximo plantão, porque o que você não 
anota você esquece, né, como tem muitos pacientes, uma enfermaria tem 26 leitos de clinica 
médica, os pacientes são crônicos, são graves, então você não tem como se lembrar de tudo, 
tem muitos alunos, muita gente circulando, todo mundo quer tudo ao mesmo tempo, se você 
não anotar você esquece realmente, então fica uma passagem completa. Não existe protocolo 
ou padrão no hospital, do térreo ao oitavo andar, cada enfermaria segue sua rotina que acha 
melhor. 
 
8) O que é discutido na passagem de plantão é registrado em algum documento? Qual? 
 
A gente tem um livro de ordem e ocorrências em que o enfermeiro da noite ou do dia relata 
tudo ali, qualquer intecorrência que teve, não digo uma evolução do paciente, porque a 
evolução é feita no prontuário, mas ai se anota todos os sangues que foram colhidos se alguma 
paciente apresentou parada cardiorrespiratória, se algum paciente passou mal a noite e 
precisou ser chamado o médico, tudo ali é anotado. 



54 
 

Função do entrevistado na equipe: Enfermeira 8 
 
1) Como é feita passagem de plantão no seu setor? Descreva? 

A passagem de plantão é feita a cada 12 horas, do serviço diurno pro noturno e do serviço 
noturno pro diurno. Ai é feita na enfermaria, de enfermaria para enfermaria. 

 
2) De que forma você participa da passagem de plantão?  
 
Eu participo fornecendo as informações, com relação aos pacientes, o que aconteceu no 
período das minhas 12 horas de trabalho, ou recebendo essas informações do outro 
plantonista, quando eu recebo o plantão, do que aconteceu nas 12 horas de trabalho dele. 
Durante a passagem de plantão se tiver alguma dúvida, alguma informação de um exame, de 
uma dieta, paciente de algum preparo, ai a gente esclarecer na hora da passagem de plantão. 

 
3) Em que local é feita a passagem de plantão? 

 
Dentro da enfermaria, aqui a enfermaria tem 4 leitos, a gente para na entrada da enfermaria e 
fala de cada leito. Desta forma, é bom que você acaba lembrando de alguma coisa que 
aconteceu durante o dia, talvez você tenha deixado passar e não tenha escrito, ou de alguma 
informação que o médico passou pra você e você acabou não escrevendo, na hora que você 
olha o paciente você lembra. O único ponto que eu vejo que as vezes atrapalha é quando o 
paciente te vê passando o plantão e acaba te pedindo alguma coisa naquela hora, e você tem 
que parar pra explicar pra ele que você tá passando o plantão e que daqui a pouco outra 
equipe vai estar assumindo e vai atende-o, acho que é só isso, a interrupção do paciente, 
demais é só benefícios. Quando acontece uma informação que eu avalio que eu não devo falar 
na frente do paciente, quando eu saio daquela enfermaria eu faço a colocação pra enfermeira, 
ou seja, longe do leito. 
 
4) O que é discutido na passagem de plantão? 
 
As 12 horas do paciente, se ele fez algum exame, se ele tá de dieta pra fazer algum exame, se 
ele tem algum preparo, se teve alguma intercorrência com ele. De modo geral é o que 
aconteceu naquelas 12 horas. 
 
5) Na sua percepção o que facilita e o que dificulta a passagem de plantão. 
 
O que facilita a passagem de plantão é você estar na frente do paciente e poder lembrar das 
coisas que aconteceram, e o que dificulta, que eu já tinha falado antes, é que as vezes, no 
momento que você tá passando plantão e o paciente te interromper pra pedir alguma coisa, e 
as vezes vai te desfocar da sua fala na passagem, depois ter que voltar pra dar continuidade.  
 
6) De que forma a passagem de plantão influencia no dia-dia de trabalho no setor? 

 
Você as vezes esquece de escrever, porque é tanta coisa que vai acontecendo e as vezes você 
não tem tempo de parar pra escrever, e quando você ta passando o plantão você olha pro 
paciente e você lembra e acaba falando. Você dá continuidade ao trabalho do setor tendo 
essas informações. 
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7) Nas passagens de plantão a equipe se utiliza de algum instrumento especifico para facilitar 
a troca de informações? Tabelas, quadros, imagens... Qual? 

 
A gente tem uma tabela no setor que a gente coloca o nome do paciente, a patologia dele, o 
motivo da internação, e também escreve a síntese das coisas importantes. É uma folha, não sei 
se posso chamar de tabela, onde você tem o local pra você colocar o número do leito, o nome, 
o motivo ou diagnóstico e as informações. 
 
8) O que é discutido na passagem de plantão é registrado em algum documento? Qual? 
 
Nesse formulário que citei. Tem o livro de ordens e ocorrências né, mas assim, no livro você 
não vai ficar dando todas as informações minuciosas, é mais sucinto e objetivo, ai durante a 
fala, na passagem de plantão, que você especifica mais, mas tem o livro de ordens e 
ocorrências também. 
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8. ANEXOS 
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8.1. Anexo-1 - Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa  
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8.2. Anexo-2 - Instrumento de passagem de plantão 
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