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1. CONCEITO

Agente(s):
Equipe de Enfermagem

A passagem de plantão refere-se ao momento da troca de turnos, quando a equipe de enfermagem
que encerra seu período de trabalho transfere informações atualizadas sobre os pacientes e sobre a
unidade em geral para a equipe que inicia sua jornada.
2. MATERIAIS NECESSÁRIOS
-Folha de anotações realizada pelo enfermeiro Folha de observações complementares preenchida
pelos membros da equipe de enfermagem no seu turno de trabalho;
-Caneta.
3. ETAPAS DO PROCEDIMENTO
Normas Gerais:
Atividade desenvolvida pelo enfermeiro assistencial que está deixando o turno;
Permanecerá no setor, mais precisamente no posto de enfermagem, um técnico/auxiliar de
enfermagem da equipe que está saindo, responsável por atender os chamados e intercorrências
enquanto é realizada a passagem de plantão ou durante os primeiros 15 minutos da mesma.
Na medida do possível, o tempo estimado para a passagem não deve ultrapassar 15 minutos;

A enfermeira que passa o plantão deve ter anotado em sua folha os valores de HGT a relatar, mas
poderá continuar fazendo uso da prancheta do HGT e das anotações de eliminados, se julgar
necessário, devendo entregá-las à enfermeira que irá lhe suceder no próximo turno.
Realizar a passagem de plantão na sala de reuniões;
Realizar a transmissão das informações para toda a equipe que chega para o seu turno de
trabalho, de maneira sucinta e objetiva;
Evitar que os profissionais técnicos/ auxiliares de enfermagem realizem a retirada das
medicações das prescrições médicas e dos cuidados das prescrições de enfermagem durante a
passagem de plantão;
Realizar as perguntas pertinentes à continuidade da assistência, preferencialmente, durante a
passagem de plantão e no momento em que são passadas as informações do paciente;
Manter a porta da sala onde será realizada a passagem de plantão uma placa que informe o
momento da atividade para evitar interrupções desnecessárias.
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