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Introdução: O momento da passagem de plantão requer profissionais concentrados e atentos para 
que a troca de informações para a continuidade da assistência seja efetiva. Toda transição de 
cuidado apresenta um potencial de dano sendo que, além da troca verbal, faz-se importante o 
registro de itens relevantes ao cuidado1. Objetivos: Descrever as ações implementadas para 
aprimorar o processo de comunicação verbal e escrita durante a passagem de plantão da equipe de 
enfermagem. Método: Relato de experiência oriundo da prática assistencial em uma Unidade de 
Cuidados Paliativos de um hospital público universitário no sul do Brasil. Resultados: A equipe de 
enfermagem identificou a perda de informações essenciais durante a transição de cuidado entre os 
turnos de trabalho, o que pode implicar em riscos para a garantia da continuidade assistencial. 
Assim, buscou-se identificar quais itens não estavam sendo repassados entre os turnos e readequar 
as informações escritas na planilha de passagem de plantão. Conclusões: A revisão do processo de 
comunicação garantiu que informações importantes para a continuidade do cuidado fossem 
replicadas em todos os turnos, minimizando fatores contribuintes para incidentes. 
Contribuições/implicações para a Segurança do Paciente: A qualidade da comunicação efetiva é 
um subsídio para a continuidade da assistência de enfermagem e segurança do paciente em 
cuidados paliativos. 
 
Descritores: Comunicação. Segurança do Paciente. 
Área Temática 3: Serviços de saúde e Segurança do Paciente 
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