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1.CONCEITO

•

É um mecanismo utilizado pela enfermagem para assegurar a continuidade da assistência
prestada.

•

Este evento constitui uma atividade fundamental para a organização do trabalho. Na
passagem de plantão acontece a transmissão de informações entre os profissionais que
terminam e os que iniciam o período de trabalho. Abordam sobre o estado dos pacientes,
tratamentos, assistência prestada, intercorrências, pendências e situações referentes a fatos
específicos que merecem atenção.

2. MATERIAIS NECESSÁRIOS
•
•

Folha de observações complementares.
Caneta

3. ETAPAS DO PROCEDIMENTO
Normas Gerais:

•

É uma atividade desenvolvida pelo enfermeiro assistencial que está encerrando o turno.

•

Um técnico/auxiliar de enfermagem, que está encerrando seu turno de trabalho,
permanecerá no posto de enfermagem, ficando responsável por atender os chamados e
intercorrências enquanto é realizada a passagem de plantão durante os primeiros 15 minutos
da mesma.

Procedimentos:
1.

Realizar a passagem de plantão em sala adequada, com mesa e cadeiras.

2.

Realizar a transmissão das informações para toda a equipe que chega iniciará para o seu

turno de trabalho;
3.

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;
4.

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;
5.

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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