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A presente pesquisa aborda quest6es a cerca da atividade de passagem de planHio,

destacando pontos importantes para que a realiza~ao dessa atividade seja dinamica, objetiva e

eficiente. 0 objetivo principal deste estudo e descrever como a atividade de passagem de

plantao vem sendo realizada em algumas unidades de urn hospital universitario de Porto

Alegre, bem como 0 conhecimento que os profissionais enfermeiros, responsaveis diretos pela

organiza~ao dessa atividade, tern em rela~ao as diversas maneiras de sistematiza-Ia. Trata-se

de uma pesquisa qualitativa, que utiliza a observa~ao da atividade de passagem de plantao e

tambem urn questionario, respondido pelo profissional enfermeiro, que possui duas quest6es

abertas que visam explorar 0 terna em estudo. A analise das informa~6es do questionario foi

atraves de analise tematica, com constru~ao de categorias. A analise das informa~6es obtidas

atraves das observa~6es baseou-se na constru~ao de textos descritivos que abordam diversas

especificidades da atividade de passagem de plantao. Tanto a observa~ao quanta as respostas

dos enfermeiros as perguntas do questionario permitiu descrever como a atividade de

passagem de plantao acontece nessa referida institui~ao, possibilitando destacar diversos

aspectos que podem interferir facilitando ou prejudicando 0 andamento da atividade, como

espa~o fisico inadequado para comportar os membros da equipe de enfermagem dos dois

turnos que se encontram, interrup~6es, conversas paralelas, tempo restrito para realizar tal

atividade, objetividade na passagem das informa~6es e principais preocupa~6es destacadas

pelos enfermeiros. Atraves da analise foi possivel constatar que a atividade de passagem de

plantao e urn momento de troca de informa~6es atualizadas entre os membros da equipe de

enfermagem que propicia continuidade da assistencia e garante ao cliente urn atendimento de

qualidade e individualizado. Muitos sao os fatores que interferem, tanto positivamente quanta

negativamente, no transcorrer dessa atividade e cabe ao profissional enfermeiro buscar

melhorias para que esse momenta seja tranqiiilo, sistematico e efetivo.
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a interesse pelo tema passagem de plantao surgm da minha experiencia em urn

Centro de Terapia Intensiva (CTI) onde realizei 0 estagio da disciplina de Administra~ao em

Enfermagem. Nesta unidade a atividade de passagem de plantao e realizada a beira do leito,

com a participa~ao dos enfermeiros, tecnicos de enfermagem e cliente, quando este se

encontra possibilitado e disposto a falar.

Ate 0 momenta eu so havia realizado estagios em unidades clfnicas, assim como

muitos dos meus colegas, e nao participavamos da passagem de plantao devido ao horario da

disciplina que nao contemplava essa atividade. a contato maior com a passagem de plantao

veio da experiencia de dois estagios voluntarios realizados em unidades clfnica e cinirgica de

urn hospital universitario de Porto Alegre. Nestas unidades, a passagem de plantao acontece

atraves de relatorio verbal e conferencia de registros, onde 0 auxiliar de enfermagem descreve

as atividades realizadas e como 0 cliente passou durante 0 seu tumo de trabalho. Se

necessario, 0 enfermeiro complementa as informa~es do auxiliar sobre 0 estado de saude do

cliente, relatando intercorrencias. a enfermeiro que recebe 0 plantao, checa as pastas dos

clientes para conferir a realiza~ao das atividades. Se houver duvidas, elas sao esclarecidas

neste momento.

Segundo Zoehler e Lima (2000, p. 111), "0 termo passagem de plantao tern sido

utilizado para referir-se ao momenta em que a equipe de enfermagem transmite informa~oes

na troca de tumos de trabalho", ou seja, com 0 objetivo de prestar cuidados durante as 24

horas do dia, a equipe de enfermagem e dividida em tres tumos (manha, tarde, noite) e e entre

a troca desses tumos que acontece a passagem de plantao, onde a equipe que sai transmite as

informa90es para a equipe que ira assumir 0 tumo seguinte. Para Magalhaes, Pires e Keretzky



Vma passagern de planUio planejada e urna das partes da administra<;ao
eficiente. Apesar de ser urna forma nipida de transrnitir, receber e delegar
atribui<;6es, podeni levar 0 grupo a funcionar cooperativarnente,
contribuindo para urn rnelhor atendirnento de enferrnagern.



comunica~ao. Portanto, ouvir atentamente as informa~6es, assim como explanar

pausadamente e com clareza as mesmas, tornam a comunica~ao mais efetiva, evitando 0 nao

entendimento.

A passagem de plantao e uma atividade dinarnica e cabe ao enfermeiro coordenar a

mesma. E importante salientar que a passagem de plantao representa alto custo no processo de

assistencia ao cliente sendo uma atividade sistematizada na institui~ao, portanto deve ser

planejada e organizada dentro do tempo previsto pela mesma. Por exemplo, no Hospital de

Clfnicas de Porto Alegre (HCPA) atualmente e preconizado 0 tempo de 15 minutos, para

adequa~ao a jornada de trabalho de seis horas e quinze minutos. Para cumprir estes prazos e

importante a objetividade e relevancia das informa~6es.

Dutro aspecto que considero fundamental e que represent a grande interferencia na

transmissao das informa~6es, durante a passagem de plantao, e a valoriza~ao que 0

profissional enfermeiro confere a este momento. Atraves de minhas vivencias em campo de

estagio percebi que a postura do enfermeiro durante a passagem de plantao reflete sua

organiza~ao, comprometimento e competencia durante seu turno de trabalho, assim como 0 de

toda a equipe de enfermagem. A passagem de informa~6es completas e atualizadas garante 0

carater dessa atividade.

Existem diferentes maneiras de organizar a atividade de passagem de plantao: atraves

de fita cassete, relat6rio escrito, relat6rio verbal, relat6rio verbal/escrito, "rounds" ou rondas



Para Atkinson e Murray (1989) 0 uso de relat6rio gravado em fita cassete tern a

vantagem de poder ser reproduzido quantas vezes for necessario, inclusive para os que

chegam atrasados, mas tern a desvantagem de nao permitir que se fac;a perguntas ao

enfermeiro que gravou 0 mesmo, caso alguma informac;ao nao tenha ficado clara. Qutro

metoda, considerado mais tradicional, e a apresentac;ao de urn relat6rio verbal, onde 0

enfermeiro relata as informac;6es sobre os clientes assistidos pelos membros da equipe, os

quais comprometem-se em passar todas as informac;6es atualizadas. A desvantagem desse

metoda e que a informac;ao transmitida para 0 enfermeiro que ira assumir 0 plantao e feita por

uma segunda pessoa (0 enfermeiro) 0 qual nao prestou 0 cuidado. As rondas constituem outra

modalidade de passagem de plantao, e realizada a beira do leito e permite maior integrac;ao

entre a enfermeira que "passa 0 plantao" com a enfermeira que "recebe 0 plantao",

oportunizando esclarecimentos de duvidas e discussao sobre 0 estado de saude do cliente. Urn

cliente pode acrescentar informac;6es que tenham sido omitidas ou fazer perguntas que

sugiram que ha necessidade de maior orientac;ao e educac;ao para a saude.

Segundo Lunardi Filho (2000), a passagem de plantao a beira do leito justifica-se

pelo fato de oportunizar ao enfermeiro constatar a veracidade das informac;6es transmitidas a

cerca dos clientes, permitindo ao profissional observar, perceber e estabelecer prioridades em

seu plano de cuidados.

Alem das modalidades de passagem de plantao descritas anteriormente, pode-se

destacar 0 estudo de Arreguy-Sena et al (2003) realizado em uma instituic;ao hospitalar do

interior do estado de Minas Gerais, 0 qual prop6e a utilizac;ao da linguagem visual na

passagem de plantao, atraves da utilizac;ao de urn painel com figuras que retratam

procedimentos invasivos/nao-invasivos e situac;6es tecnico-administrativas que atendessem as



organizacional se fazem notar na ritualiza~ao das transmiss6es [e que] E a tradi~ao oral que

fato refor~a a hegemonia medica e sua domina<;ao sobre as a<;6esde enfermagem.
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Waldow et al (1995, p. 178) observa diferen<;as entre os discursos de enfermeiras e

auxiliares de enfermagem quanta ao cuidado do cliente durante a passagem de planHio

" ...um, discurso sobretudo concentrado num fazer ligado ao auxiliariado medico (0 da

auxiliar) e, outro, que tenta escapar para a autonomia, construindo uma outra rela<;ao com 0

paciente (0 da enfermeira), tentando integrar 0 tecnico e 0 relacional".

Essa observa<;ao deixa claro que 0 profissional enfermeiro busca nao so implementar

a prescri<;ao medica como tambem prestar urn cuidado integral ao cliente atraves do

atendimento de suas necessidades humanas basicas.

Segundo Zoehler e Lima (2000, p. 122) 0 assunto passagem de plantao deve ser

trabalhado no sentido de aprimorar a organiza<;ao e relevancia das informa<;6es, "alem disso

deveria possibilitar aos participantes da passagem de plantao 0 conhecimento das demais

maneiras de se realizar essa atividade e da melhor forma de toma-Ia relevante e eficaz".

Sendo assim, como referido anteriormente, a passagem de plantao deve ser coordenada pelo

enfermeiro, logo esse profissional necessita ter conhecimento sobre as diferentes formas de

realiza<;ao dessa atividade para definir qual a melhor maneira para desenvolve-Ia em seu local

de trabalho, seguin do a sistematiza<;ao da institui<;ao.

Os achados bibliograficos mostram que a passagem de plantao e urn importante

instrumento de trabalho para a organiza<;ao e planejamento dos cuidados de enfermagem,

assegurando a continuidade da assistencia e a atualiza<;ao das informa<;6es que retro-

aliment am 0 processo terapeutico. Pode-se perceber que existem diferentes formas de

organizar este processo de comunica<;ao, que deve estar adequado as diferentes realidades

institucionais.



Tendo em vista os diversos aspectos que envolvem a atividade de passagem de

planUio, desde 0 ambiente propfcio para a sua realizac;ao ate a postura e valorizac;ao que 0

pro fissional enfermeiro confere a mesma, achei relevante conhecer como a passagem de

plantao vem sendo conduzida em diferentes unidades de urn mesmo serviC50de enfermagem

de urn hospital universit,hio de Porto Alegre.



- Descrever como a passagem de planUio vem sendo realizada em diferentes unidades, de urn

mesmo servi~o de enfermagem, de urn hospital universitario de Porto Alegre.

- Identificar como a passagem de plantao vem sendo organizada no Servi~o de Enfermagem

Cirurgica.

- Identificar qual 0 conhecimento dos enfermeiros, do Servi~o de Enfermagem Cirurgica,

acerca de outras modalidades da atividade de passagem de planUio.



Transplante de Medula Ossea.
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A tecnica utilizada para obten<;ao do material empirico foi a observa<;ao (Apendice

A) e logo ap6s a entrega de urn questiomhio (Apendice B) aos profissionais enfermeiros que

participaram da passagem de plantao no momenta da observa<;ao.

A observa<;ao foi do tipo nao participante onde 0 pesquisador permanece de fora da

realidade a ser estudada, apenas atua como espectador atento, que, segundo Cortes (1998),

constitui-se no modo de observa<;ao ostensiva. A mesma foi realizada duas vezes em cada

unidade do servi<;o em questao: as 13 horas e as 19 horas. A observa<;ao aconteceu de forma

sistematica empregando uma estrutura determinada para a anota<;ao dos fatos ocorridos,

atraves de urn instrumento de observa<;ao.

No instrumento de observa<;ao foram registradas informa<;6es sobre a organiza<;ao e

disposi<;ao no espa<;o fisico dos profissionais que participam desta atividade, inicio,

interrup<;6es e conversas paralelas, como as informa<;6es san registradas para a passagem de

plantao, quais profissionais participam, tempo de dura<;ao e tipo de informa<;6es transmitidas.

o questionario comp6e-se de duas quest6es abertas 0 qual foi entregue no momenta

ap6s a passagem de plantao para os profissionais enfermeiros que apresentaram

disponibilidade para responder 0 mesmo. 0 retorno do questionario preenchido foi aguardado

pela autora.

Tanto 0 instrumento de observa<;ao quanta 0 questionario foram testados

previamente atraves de observa<;ao da passagem de plantao e aplica<;iiodo questiomirio ap6s



o presente projeto foi enviado a Comissao de Etica do Hospital de Clfnicas de Porto

concordancia em participar da pesquisa.



As informac;6es obtidas atraves das observac;6es da atividade de passagem de plantao

seguiram urn roteiro pre-estabelecido que permitiu uma sistematizac;ao e padronizac;ao dos

elementos observados. Segundo Contandriopoulos (1999) a utilizac;ao de uma observac;ao

sistematica e uma tabela de observac;ao padronizada permite observar os individuos da mesma

forma.

A partir do registro das informac;6es coletadas nas sete unidades pesquisadas nos dois

momentos de observac;ao da passagem de plantao, a autora redigiu textos descritivos, que

totalizaram vinte e seis paginas, os quais retratam a realidade do fenomeno observado.

Utilizou-se 0 referendal de Bardin (1979) para proceder a sintese e analise de conteudo do

material result ante da observac;ao dos momentos de passagem de plantao.

A analise e sintese do material produzido, permitiram a explorac;ao das informac;6es

colhidas, levando a construc;ao de urn texto descritivo, com as inferencias e interpretac;6es da

autora, 0 qual retrata como a atividade de passagem de plantae vem sendo realizada nas

unidades de internac;ao cirurgica. No senti do de ilustrar a descric;ao das observac;6es, foram

utilizados trechos das respostas dos questionarios.

Para que a atividade de passagem de plantae seja dinamica, com melbor

aproveitamento do tempo, foi observado que ha necessidade de uma organizac;ao previa ao

inicio dessa atividade, a qual acontece no posto de enfermagem. Em todas as unidades

observadas, a checagem e conferenda das pastas acontecem neste ambiente, tanto pelos

auxiliares de enfermagem quanta pelos enfermeiros. A medida que os auxiliares completam



seus registros, os mesmos se dirigem para a sala onde acontece a passagem de plantao e

organizam as pastas por ordem do numero de leitos da unidade. Percebi que nenhum

profissional e responsavel direto pela organiza~ao das mesmas neste momento, pois tanto

auxiliares quanta enfermeiros organizam as pastas, mas na maioria das vezes 0 auxiliar de

enfermagem responsabiliza-se por esta tarefa.

Em todas as unidades observadas ha urn espa~o reservado para que a atividade de

passagem de plantao aconte~a. E comum em varias delas a falta de espa~o ffsico para

acomodar os funcionarios dos dois tumos (os que saem e os que chegam). Alem de auxiliares

e enfermeiros, algumas unidades con tam com academicos de enfermagem e professores, 0

que toma mais dificil a acomoda~ao de todos na sala. 0 ambiente superlotado da margem

para urn transito intermitente de funcionarios na sala, prejudicando a concentra~ao na

atividade. Muitos auxiliares ficam de pe, outros preferem ficar no posto de enfermagem

aguardando 0 inicio de sua escala. As escalas se referem a distribui~ao do numero de clientes

por enfermeira e por auxiliar de enfermagem. Logo, a unidade e dividida entre dois

enfermeiros, entao se denominou em primeira e segunda escala.

Na maioria das unidades, foi observado que 0 auxiliar que passa 0 plantao sai da sala

e 0 auxiliar de enfermagem que recebe pega as respectivas pastas e as leva para 0 posto de

enfermagem. Com essa sistematiza~ao os lugares para sentar aos poucos sac desocupados, e

os funcionarios que ainda nao receberam plantao vao sentando nos lugares disponiveis. Porem

urn ponto negativo dessa dinarnica e a conversa paralela no posto de enfermagem, pois os

auxiliares que saem ficam conversando neste ambiente bem como os funcionarios que ainda

aguardam para receber 0 plantao. Muitas vezes eles nao percebem e falam, riem em voz alta,

fato que atrapalha quem esta recebendo as informa~6es, pois a sala onde acontece a atividade,
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o enfermeiro que recebe 0 plantao confere a checagem das medicac;6es nas

prescric;6es medic as que foram administradas aos clientes, a checagem dos cuidados na

prescric;ao de enfermagem, a foIba de debito de enfermagem com os sinais vitais, medidas de

drenos, diurese, balanc;o hidrico parcial... Quando os registros estao incompletos, 0 enfermeiro

devolve a pasta para 0 auxiliar que esta passando 0 plantao completa-los. Ao mesmo tempo

em que 0 enfermeiro confere as pastas ele presta atenc;ao no que esta sendo dito pelo auxiliar a

cerca do cliente, devendo tambem atentar para tempo despendido a cada urn, pois e ele quem

determina 0 ritmo em que a atividade acontece.

Percebi que uma das preocupac;6es do enfermeiro que assumira as atividades no

turno seguinte e a confirmac;ao de que os funcionarios da primeira escala estejam presentes

para receber 0 plantao. Caso 0 funcionario esteja atrasado ele solicita que urn colega receba as

informac;6es e depois repasse para ele as mesmas, a fim de nao atrasar 0 inicio da atividade.

Portanto, os funcionarios que estao divididos na primeira escala sabem que devem estar

presentes, pontualmente, no inlcio da atividade.

No geral, percebi que a falta das pastas no momenta da passagem de plantao bem

como os registros incompletos, atrapalham 0 decorrer da atividade e em alguns casos, gera urn

clima desagradavel entre a equipe. As interrupc;6es durante a atividade tambem saD urn ponto

negativo e atrapalham a din arnica da mesma. Freqiientemente e a equipe medica quem solicita

pastas neste momento.

Na maioria das unidades observadas, os auxiliares de enfermagem que passam 0

plantao anotam as informac;6es que utilizarao (nome do cliente, sinais vitais, medicac;6es

administradas, estado do cliente, intercorrencias) em folhas de rascunho. 0 auxiliar que



recebe 0 plantao utiliza uma prancheta a qual anexa os contra-cheques (c6pia da prescri~ao

medica e de enfermagem) dos clientes os quais ira assumir e uma folha de rascunho onde

anota informa~6es que julga importantes no momenta da passagem de plantao.

o enfermeiro, em todas unidades observadas, utiliza 0 chamado "caderninho de

pacientes". 0 mesmo e confeccionado no computador e con tern 0 numero do quarto, leito,

nome, idade e motivo da baixa do cliente. Cada turno de trabalho anota as informa~6es no seu

respectivo espa~o. 0 enfermeiro do turno da noite e responsavel pela confec~ao do mesmo.

Apenas em duas unidades observadas, 0 cabe~alho do caderninho e confeccionado

manualmente.

Devido ao grande numero de clientes por enfermeiro, percebi que os mesmos, ao

receberem 0 plantao, utilizam uma folha de rascunho a qual anotam 0 numero dos leitos e as

pendencias e prioridades que precis am ser resolvidas no seu turno de trabalho. Atkinson e

Murray (1989) descrevem que ao receber urn relat6rio verbal, 0 enfermeiro pode utilizar uma

folha, especffica para este fim ou nao, para anotar informa~6es. Enquanto ouve 0 relat6rio, 0

enfermeiro faz anota~6es como: capacidade de deambular, hora da ultima medica~ao para a

dor, prepara~ao ou acompanhamento para procedimentos diagn6sticos ou para resultados de

exames. Essas informa~6es ajudarao 0 enfermeiro a proporcionar uma assistencia segura aos

clientes posteriormente.

A atividade de passagem de plantao acontece em horario pre-determinado pela

institui~ao e deve ser respeitado para nao exceder a jornada de trabalho de 6h15min.



Quadro 1 - Horarios de inicio, termino e dura~ao da atividade de passagem de
plantao nas unidades de interna~ao cirurgica

OBSERVA<:Ao TARDE (13h) NOlTE (19h)

UNIDADE Inicio Termino Total Inicio Termino Total

1 13hOlmin 13h19min 18 min 18h59min 19h18min 19 min

2 13h 13h23min 23 min 19h02min 19h23min 21 min

3 13h 13h17min 17 min 19h03min 19h19min 16 min

4 13h 13h22min 22 min 19h07min 19h26min 19 min

5 13h 13hl0min 10 min 19h 19h12min 12 min

6 13hOlmin 13h13min 12 min 19h03min 19h21min 18 min

7 13h04min 13h15min 11 min 19hOlmin 19h09min 08 min

das 19h, em fun<;ao do atraso do profissional enfermeiro. Portanto 0 atraso desse profissional

representa urn atraso de toda a atividade, diferente dos auxiliares de enfermagem, os quais os

colegas podem receber por ele, liberando 0 funcionchio que passa 0 plantao para ir embora. E

importante destacar que 0 profissional auxiliar de enfermagem, conforme seu contrato de



trabalho, deve bater 0 carHio ponto no horaTio determinado, caso contrario ele e chamado no

Recursos Humanos para justificativa. Esse fato refor~a a responsabilidade que 0 profissional

enfermeiro tern de iniciar e terminar a atividade no horario estabelecido.

Ao termino da atividade de passagem de plantao, os enfermeiros, em quase todas as

unidades (exceto em uma) ficaram reunidos conversando sobre assuntos diversos:

organiza~ao da unidade, combina~6es de reuni6es realizadas, impressao sobre funcionarios

novos, esclarecimento sobre procedimentos.

Em algumas unidades, pude perceber claramente a continuidade da assistencia de

enfermagem. Alguns problemas que passaram pendentes de urn turno para outro foram

passados resolvidos no turno seguinte.

A organiza~ao da atividade de passagem de plantao reflete exatamente as

dificuldades do turno que esta passando as informa~6es. Se 0 turno foi agitado ou atrapalhado,

a atividade de passagem de plantao tambem 0 sera. Se 0 turno foi tranqiiilo, a passagem de

plantao transcorrera sem problemas. Urn fato que merece destaque e a desculpa dos

enfermeiros ao termino da passagem de plantao quando a atividade estava mais conturbada,

justificando que 0 plantao havia sido agitado e que a atividade nao acontecia sempre daquela

maneira, como pode ser confirmado no relato de urn dos enfermeiros: "No dia de hoje

bastante conturbada, pois 0 plantiio estava bastante agitado".

As observac;6es permitiram mostrar que 0 mom ento da atividade de passagem de

plantao e utilizado, na grande maioria das vezes, para transmitir informa~6es assistenciais. Foi



observado, em uma unidade, a utiliza~ao desse mom ento para transmitir recados

administrativos e de integra~ao social.

Lunardi Filho (2000) destaca que as principais preocupa~6es do enfermeiro sao

implementar prescri~6es medicas e reunir condi~6es materiais para que possam efetivar-se,

considerando ainda que a passagem de plantao nao passa de urn ritual de subalternidade a
pratica medica. 0 presente estudo, atraves das observa~6es realizadas, evidencia que a

atividade de passagem de plantao auxilia a organiza~ao e planejamento da equipe de

enfermagem para dar continuidade a assistencia e as especificidades de cada cliente. Ficou

muito claro que 0 enfermeiro e urn elo de liga~ao entre 0 cliente e equipe de enfermagem e

que seu objetivo durante a passagem de plantae vai muito alem daquelas a~6es descritas por

Lunardi Filho (2000). Ele avalia e define cuidados importantes para atender as necessidades

dos clientes para beneficiar sua recupera~ao, portanto, a checagem da prescri~ao de

enfermagem, bem como a troca de ideias sobre os cuidados que estao sendo implementados

ao cliente confirmam esse fato.

A passagem de plantae tambem e urn mom ento de conhecer 0 cliente e, se todos ja 0

conhecem, 0 momenta permite a avalia~ao da evolu~ao do mesmo durante a interna~ao e

como 0 ser que esta hospitalizado vem reagindo frente a essa situa~ao, quais as suas

preocupa~6es, 0 que gostaria para amenizar essa fase de sua vida. 0 enfermeiro e responsavel

pelo cuidado e 0 mesmo e a essencia da profissao. Entao, e durante a passagem de plantao que

essas informa¢es serao repassadas para que ela nao seja perdida e 0 turno que ira assumir as

atividades possa aprimorar cada vez mais os cuidados a partir do que ja se sabe sobre 0

cliente.



Quanto aos questiomirios, os mesmos foram entregues ap6s 0 termino da atividade de

passagem de planHio e preenchidos conforme disponibilidade do enfermeiro. Ao total, foram

entregues 32 questiomirios para os enfermeiros dos quais 29 foram devolvidos preenchidos.

As informa<;oes, obtidas atraves do questiomirio, foram analisadas qualitativamente,

atraves de analise de conteudo do tipo tematica, com base nas etapas descritas por Bardin

(1979, p. 105): "Fazer uma analise tematica, consiste em descobrir os nucleos de sentido que

compo em a comunica<;ao e cuja presen<;a ou freqiiencia de apari<;ao podem significar alguma

coisa para 0 objetivo analftico escolhido". Foram seguidas as etapas de pre-analise,

explora<;ao do material, tratamento dos dados atraves de inferencias e interpreta<;oes, seguido

do agrupamento dos dados em categorias.

Na inten<;ao de proporcionar uma melhor visualiza<;ao e explana<;ao a essas questoes,

atraves da analise das respostas dos enfermeiros, for am elaborados quadros demonstrativos

contendo as categorias construidas e seus indicadores, bem como 0 coeficiente de dominancia

dos mesmos.

A analise da resposta da primeira questao demonstrou que vinte enfermeiros

conhecem outras formas da atividade de passagem de plantao e nove desconhecem outras

maneiras de organizar tal atividade. 0 quadro abaixo descreve as respostas dos enfermeiros a

esta pergunta.



Quadro-sintese 1 - Conhecimento dos enfermeiros quanto as formas da atividade de
passagem de plantiio

Formas de passagem de plantiio Coeficiente de dominancia

Passagem de planHio a beira do leito do paciente 10

Enfermeiro passa para enfermeiro e auxiliar de enfermagem 08
para auxiliar de enfermagem (separadamente)

Enfermeiro passa para enfermeiro e auxiliar de enfermagem 04
para auxiliar de enfermagem sem as pastas.

Atraves de livro de passagem de plantao (relat6rios escritos) 03

Momento para revisar tecnicas 01

Enfermeiro passa para 0 grupo 0 caso 01



Dinamica Coeficiente de dominancia

Reuniao da equipe para troca de informa~6es que propicia a 12
continuidade da assistencia

Checagem dos registros (prescri~ao medica, prescri~ao de 07
enfermagem e folha de debito de enfermagem)

Preocupa~ao com 0 tempo de dura~ao da atividade (respeito 07
ao horario de inicio e termino)

Enfermeira complementa informa~6es quando julga
necessario



Esta categoria agrupa os temas descritos pelos enfermeiros relacionados a dinamica e

sistematica utilizada pelos mesmos durante a atividade de passagem de plantiio. Conforme

exposto no quadro acima, foi possivel identificar que doze enfermeiros expressam a atividade

de passagem de plantiio como uma reuniiio da equipe para a troca de informa<5oesque propicia

a continuidade da assistencia. Portanto, a comunica<5iioentre os membros da equipe de saude

e importante, uma vez que contribui para a qualidade da assistencia aos clientes.

Quanto a objetividade do relatorio verbal, nove enfermeiros descrevem a importancia

de se passar informa<5oes con cisas e objetivas. A objetividade das informa<5oes, na passagem

de plantiio, e destacada por Atkinson e Murray (1989) os quais sugerem que urn relatorio

verbal deve incluir 0 nome do cliente, 0 diagnostico medico de interna<5iio ou a queixa

principal, 0 medico responsclvel, os procedimentos realizados naquele dia, 0 estado do cliente

e as respostas aos tratamentos e as medica<5oes. Tambem podem enfatizar 0 plano e condutas

a serem realizados durante 0 proximo plantiio em rela<5iioao cliente em questiio.

Dentro da questiio da objetividade das informa<5oes e import ante salientar que a

caracteristica individual de cada pessoa deve ser considerada nesse momento. Nem todas as

pessoas possuem 0 mesmo julgamento sobre determinado fato, 0 que e importante para alguns

niio e para outros. Relatos dos enfermeiros demonstram esse aspecto: {{...tem pessoas que se

sobressaem passando os dados com clareza, pontos importantes e enfoque em dados

esclarecedores sobre 0 paciente" ou {{...agilidade em receber e passar as alterafoes que

ocorrem com os pacientes ... nem todas as pessoas tern esta caracterfstica, fazendo com que

algumas passagens de plantiio sejam mais au menas age is e eficientes".



Daniel (1981, p. 85) destaca que "os membros da equipe de enfermagem sao pessoas,

cada uma com sua individualidade, e 0 enfermeiro como lfder depende destas para que 0

plantao transcorra em harmonia e com eficiencia". Logo, 0 profissional enfermeiro deve

identificar essas pessoas no grupo e trabalhar essa questao individualmente e nao no grande

grupo, 0 que pode causar constrangimentos desnecessarios. Propor urn treinamento diario e

talvez dar uma atenc;ao especial antes do inicio da atividade de passagem de planHio possa

contribuir para a aquisic;ao de uma nova postura durante a atividade.

Em relac;ao a checagem dos registros, sete enfermeiros destacam a sua importancia

no momenta da atividade de passagem de plantao, descrevendo que sao checados as

prescric;oes medicas, os cuidados de enfermagem e a folha de debito de enfermagem com

sinais vitais e outras informac;oes relativas ao cliente.

A preocupa~ao com 0 cumprimento do honirio preconizado pel a institui~ao para a

realizac;ao da atividade de passagem de plantao e descrita por sete enfermeiros. Atraves dos

relatos dos enfermeiros e enfatizada a necessidade de organizar a passagem de plantao no

menor tempo possivel, a fim de cumprir as normas da institui~ao, nao prejudicando a

efetividade da troca de informa~oes.

Urn fato importante e que merece destaque sao as descri~oes sobre a passagem de

plantao dos enfermeiros que trabalham nas unidades que comportam urn menor mimero de

clientes. Em seus depoimentos, atraves da analise das respostas dos questionarios, os

enfermeiros enfatizam uma passagem de plantao mais tranqiiila, dentro do tempo previsto,

com passagem detalhada de informa~oes e revisao completa dos registros nas pastas, os

mesmos atribuem a esse fato 0 mimero menor de clientes intemados. "Devido ao numero



reduzido de pacientes, na minha unidade sao passadas informar;oes mais detalhadas sobre os

pacientes. Acho a passagem de plantao agil. "

A complementa~ao das informac;oes pelo enfermeiro, durante a passagem de plantao,

foi destacada por sete respondentes. Este aspecto e enfatizado relacionado as informac;oes

especfficas do tratamento, novas condutas, intercorrencias, buscando otimizar a atividade

quanta a precisao dos dados e cumprimento do honirio. Para Zoehler e Lima (2000) 0

enfermeiro e 0 pro fissional gerenciador do cuidado, sendo sua participac;ao no mom ento da

passagem de plantae fundamental para complementac;ao das informac;oes transmitidas,

solucionando duvidas que possam surgir, atentando para possiveis falhas na comunicac;ao.

Ao descreverem como a atividade de passagem de plantao acontece em sua unidade,

cinco enfermeiros apontam que a troca de informac;oes inicia pelo relato dos auxiliares de

enfermagem, os quais destacam os cuidados diretos prestados aos clientes. Segundo Zoehler e

Lima (2000, p. 112) "Os auxiliares de enfermagem sao os profissionais que se encarregam da

maior parte dos cuidados relacionados a medicac;ao, higiene e conforto do paciente, e por esse

motivo, estabelecem uma convivencia que proporciona maior vinculo". Portanto, a visao do

auxiliar de enfermagem nesse momenta, e muito significativa para a elaborac;ao de urn

adequado plano de cuidados ao cliente.

Quanto ao canlter das informac;oes, alem das assistenciais, quatro enfermeiros

descrevem que 0 momenta da atividade de passagem de plantae e utilizado para a conferencia

do numero de materiais, como curativos e sondagens vesicais, e tres enfermeiros ainda

descrevem que no infcio ou termino da atividade sao transmitidos recados administrativos,

como deliberac;ao de reunioes, rotinas modificadas e problemas gerais da unidade.



Quadro-sintese 3 - Condi~oesdo ambiente para a realiza~ao da atividade de passagem
de plantao

Condi~oesdo ambiente Coeficiente de dominancia

Circula~ao de auxiliares e ambiente conturbado 04

Conversas paralelas 02

Interrup~ao pela equipe medica 02

Interrup~6es que atrapalham 0 fluxo das informa~6es 01

Espa~o fisico adequado e ambiente tranqiiilo 01

"Ocorrem interrupr;oes, entrega de pasta por residente ... As vezes 0 ruido atrapalha, como,

durante a passagem de plantao, tanto por conversas paralelas quanta por parte da equipe

medica, atrapalham a atividade, pois desconcentram as pessoas que dela participam podendo



Cuidados durante a passagem das informa~oes Coeflciente de dominancia

Chamar 0 cliente pelo nome 01

Evitar expor informa~es pessoais ao grande grupo 01

Buscar orientar auxiliares de enfermagem para melhor 01
atendimento dos clientes

numero do leito e 0 nome do cliente. E importante relembrar que em todas as unidades

descrevendo situafoes especificas de urn ou outro paciente, evitando expo-fo ern grande

grupo". Atkinson e Murray (1989, p.91) enfatizam a necessidade do respeito ao sigilo do

cliente "os membros da equipe precisam desses dados para dar-lhe assistencia? Se a resposta

Quanto as orientac;;6es que podem ser dadas durante a atividade de passagem de

plantae aos auxiliares de enferrnagern, urn enfermeiro enfatiza a importancia dessas



orienta~6es, pois elas prOplCIam urn melbor atendimento aos clientes, 0 que confirma a

preocupac;ao em prestar urn cuidado humanizado e individualizado.

Acredito que as atitudes observadas e as respostas dos enfermeiros retratam uma

preocupac;ao da equipe de enfermagem com a humanizac;ao do atendimento ao cliente, pois

chamar 0 mesmo pelo nome e nao somente par urn mimero, assim como trocar informac;6es

para buscar soluc;6es individualizadas, refletem 0 comprometimento com esta questao.



4 CONSIDERAC;OES FINAlS

A passagem de plantae e uma atividade que cada vez mais se confirma como

fundamental no processo de trabalho do enfermeiro, pois e a troca de infOIma~6es entre a

equipe que prestou cuidados ao cliente em urn turno de trabalho com a equipe que ira assumir

tais cuidados no turno seguinte. E urn momento que permite ao profissional enfermeiro ter

uma visao geral da unidade a qual assumira suas atividades, possibilitando garantir ao cliente

urn atendimento de qualidade e individualizado.

A atividade de passagem de plantao vem exigindo de todos os profissionais de

enfermagem uma sistematiza~ao em sua dinamica a fim de poder ser realizada no menor

tempo possivel, dentro dos limites preconizados pela institui~ao, sem comprometer a

qualidade das informa~6es que sac transmitidas.

Para que a atividade de passagem de plantao transcorra adequadamente e necessaria

uma organiza~ao previa ao seu inicio, como atualiza~ao dos registros e organiza~ao das pastas

pOI ordem do niimero do leito dos clientes, evitando que faltem pastas no momento da

atividade. A concentra~ao nesse momento tambem e importante, visto que conversas

colaterais, ruidos no posto de enfermagem e interrup~6es de qualquer natureza prejudicam 0

andamento da passagem de plantao.

A pontualidade do inicio da atividade de pas sag em de plantao e urn reflexo da

valoriza~ao que 0 profissional enfermeiro, bem como 0 profissional auxiliar de enfermagem,

conferem a esta atividade, pois a pontualidade no inicio possibilita 0 termino tambem no



horario previsto, nao causando prejuizo a nenhum profissional, tornando a atividade menos

dispendiosa para a institui~ao.

o ambiente para que a passagem de plantao aconte~a deve ser tranqiiilo, espa~oso,

ventilado, iluminado, com cadeiras ou bancos para que todos possam sentar e sentir-se a

vontade. No entanto, em muitas unidades isso nao e possivel, fato que traz alguns prejuizos a

este momento, como circula~ao de funcionarios, conversas no posto de enfermagem e

participa~ao parcial dos auxiliares de enfermagem.

As informa~6es que sao transmitidas durante a atividade de passagem de plantao

devem ser claras e objetivas, devendo sofrer urn processo de filtra~ao pOI parte do profissional

que ira transmiti-Ia. Para isso e necessario treinamento e esclarecimento sobre 0 que e

importante explanar nesse momento, tarefa que ao meu ver e de competencia do enfermeiro.

Na atividade de passagem de plantao a enfase das informa~6es e assistencial,

centrad a nas a~6es de cuidados da equipe de enfermagem. Sao destacados as condi~6es dos

clientes e os registros que documentam a evolu~ao e 0 acompanhamento do tratamento.

A passagem de plantao trata-se de urn recurso estrategico para a organiza~ao do

cuidado de enfermagem, pois a eficiencia na troca de informa~6es atualizadas entre os turnos

de trabalho propicia a continuidade da assistencia e 0 alcance de resultados efetivos para a

resolu~ao de problemas relacionados aos clientes. A otimiza~ao desta atividade tambem se

caracteriza por ser urn recurso fundamental para a integra~ao da equipe de enfermagem e para

a gestao de recursos humanos e materiais necessarios para 0 processo de trabalho da

enfermagem.



A humaniza~ao nessa atividade tambem e primordial, tanto se tratando das

informa~6es relacionadas aos clientes, quanta pelo respeito entre os profissionais da equipe.

A atividade de passagem de plantao pode ser organizada de divers as maneiras.

Alguns profissionais enfermeiros desconhecem outras modalidades, outros conhecem mais de

uma. Cada institui~ao tern sua sistematiza~ao e dinarnica para realizar tal atividade; talvez

outras nao considerem importante essa reuniao entre os turnos de trabalho. No entanto, 0

enfermeiro deve ter em mente que existem elementos basicos para que uma atividade de

passagem de plantao possa ser produtiva e eficiente, como, por exemplo, comprometimento

da equipe de enfermagem com a pontualidade, com a concentra~ao, com a objetividade das

informa~6es, com 0 respeito aos clientes e, acima de tudo, com a valoriza~ao dessa atividade.

Este estudo permitiu descrever como vem sendo realizada a atividade de passagem

de plantao no Servi~o de Enfermagem Cirurgica do HCPA e identificar qual 0 conhecimento

dos enfermeiros a cerca desta atividade. as achados levantados podem contribuir para uma

reflexao sobre a forma como acontece a passagem de plantao e quais estrategias poderiam ser

implementadas para buscar melhorias neste processo.
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Sujeito do Estudo: Dia: _ / _ / _ Ocupa~ao: .
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inicio: _
Honirio: -------
Conversas paralelas: _

Interrup~6es: _
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~)<JgPJ.da~ffi:fotJIa~6essao5>i \<q~en:i~~rtj(;.ipa<dci6)TeH1pO· d~<dur~~ao da
registiadas para a .pass(igem aiividade·· passagem i de .passagem de plantao
de plantao p~antaO

( ) Prontuarios
( ) Evolu<;ao
( ) Livro de Registros
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( ) Enfermeiro
( ) Auxiliar de Enfermagem
( ) Outros: _
Obs.:

7) Inf9rma~oes ti~Jlsmititlas S) Outros:

( ) Assistenciais
( ) Organiza<;ao do
ambiente
( ) Informativas
( ) Outras: _
Obs.:



o objetivo desta pesquisa e conhecer como a atividade de passagem de plantao e
organizada pelo profissional enfermeiro em sua unidade.

A importancia deste trabalho esta no fato de abranger os conhecimentos a cerca das

diferentes maneiras de se realizar a passagem de plantao e como ela vem sendo organizada

pelo profissional enfermeiro em diferentes unidades do HCPA.

Caso voce concorde em participar deste estudo, sera proposto urn questionario

contendo 2 perguntas abertas, sobre a passagem de planUio.

Esta pesquisa e de autoria da academica de enfermagem Kelly Magnus Portal,

orientada pela ProP Ana M. M. Magalhaes. Qualquer informa~ao adicional pod era ser obtida

com a pesquisadora pelo telefone (51) 9211 8112.

A devolu~ao deste instrum ento de pesquisa preenchido indica a sua concordancia em

participar do estudo.

1) Voce conhece outras formas da atividade passagem de plantao?

( ) SIM () NAo



o objetivo desta pesquisa e conhecer como a atividade de passagem de plantao e
organizada pelo profissional enfermeiro nesta Unidade de Interna~ao. Para realiza~ao do

estudo, observarei e registrarei as etapas da atividade de passagem de plantao durante urn

turno de trabalho, no honirio em que a mesma se realiza.

A importancia deste trabalho esta no fato de abranger os conhecimentos a cerca das

diferentes maneiras de se realizar a passagem de plantao e como ela vem sendo organizada

pelo profissional enfermeiro em diferentes unidades do HepA.

Esta pesquisa e de autoria da academica de enfermagem Kelly Magnus Portal,

orientada pela Prof' Ana Magalhaes. Qualquer informa~ao adicional podera ser obtida com a

pesquisadora pelo telefone (51) 92118112.

AUTORIZA<;Ao

Autorizo a academica Kelly Magnus Portal a obter informa~6es atraves da

observa~ao das minhas atividades durante urn turno de trabalho, com a finalidade de realizar 0

referido estudo.

Fui informado(a) que todas as informa~6es serao anonimas, apenas para fins

cientfficos e que tenho pleno direito de retirar a minha participa<;ao na presente pesquisa em

qualquer momento, sem que isto acarrete-me qualquer prejuizo.


