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1. RESUMO 

A passagem de plantão assegura a continuidade da assistência prestada 

ao paciente. Este estudo teve como objetivo identificar os fatores que interferem 

na passagem de plantão de enfermagem. O método utilizado foi a pesquisa 

bibliográfica nas seguintes fontes: Biblioteca Virtual em Saúde, base de dados do 

Portal de Periódicos Capes, SCIELO, utilizando artigos publicados entre 2002 a 

2014; com palavras chave: comunicação em saúde, comunicação não verbal, 

equipe de enfermagem e passagem de plantão. Os resultados são discutidos 

segundo as categorias: falhas na comunicação e transmissão de informações; 

tempo de duração da passagem de plantão; condições ambientais inadequadas e 

interferências externas; atitudes e comportamentos da equipe de enfermagem. 

 

1. INTRODUÇÃO 

      A passagem de plantão é uma prática realizada pela equipe de enfermagem 

com vistas a transmitir informação objetiva, sobre acontecimentos ocorridos 

durante um período de trabalho (SILVA; CAMPOS, 2007, P.503). 

     É um mecanismo utilizado pela enfermagem para assegurar a continuidade da 

assistência prestada ao paciente de forma integral (SIQUEIRA; KURCGANT, 

2005). 

     Portanto, a passagem de plantão é de suma importância, porém muitas vezes, 

em nossa prática profissional o mesmo não ocorre como o preconizado, 

resultando na falta de informações para a continuidade da assistência.  

    Nesse sentido, este trabalho visa identificar os principais fatores que interferem 

na passagem de plantão, proporcionado subsídios para que os enfermeiros 

reflitam sobre sua importância como ferramenta no processo da assistência. 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi identificar os fatores que interferem na 

passagem de plantão da equipe de enfermagem. 

 

4. METODOLOGIA 

O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica, investigando artigos 

publicados entre 2002 a 2014, nas seguintes fontes: Biblioteca Virtual em Saúde, 



Portal de Periódicos Capes e SCIELO, as palavras chave investigadas foram, 

comunicação em saúde, comunicação não verbal, equipe de enfermagem e 

passagem de plantão. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

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 e ainda pode ser utilizado para discutir  questões  

administrativas  e  como  oportunidade  de  educação continuada (MACHADO, 

2002). 

No entanto algumas ocorrências durante este procedimento trazem 

consequências que comprometem a continuidade da assistência prestada ao 

paciente. Portal e Magalhães (2008) afirmam que as interrupções podem  

comprometer  a  qualidade  das  informações  transmitidas  e  a garantia da 

continuidade dos cuidados aos pacientes. 

Silva e Campos (2007) acrescentam que, falhas na comunicação podem 

trazer prejuízos diretos para a assistência prestada se, durante a passagem de 

plantão, permanecer uma lacuna a qual poderá se estender pelo restante desse 

turno e pelos subsequentes, com consequências para a assistência ao paciente 

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

profissionais e instituição. 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. 

 

6. RESULTADOS 

Os fatores que interferem na passagem de plantão da equipe de enfermagem são 

apresentados segundo as categorias: 

6.1 Falhas na comunicação e transmissão de informações: Rodriguez et al. 

(2013) afirmam que há falta de comunicação e clareza nos registros de 

enfermagem além de informações superficiais no momento da passagem de 

plantão. 

6.2 Tempo de duração da passagem de plantão: O tempo utilizado 

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 dificultador 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 (SILVA; CAMPOS, 2007, p.506). 

       6.3 Condições ambientais inadequadas e interferências externas: Estudos 

mostram que a circulação de funcionários neste momento traz pontos negativos 

tornando o ambiente conturbado. 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 (PORTAL; MAGALHÃES, 2008, p.251). 

6.4 Atitudes e comportamentos da equipe de enfermagem: Segundo 

Rodriguez et al. (2013), através de dados de pesquisas, os enfermeiros  

apontaram  como  fraquezas:  funcionários  apressados  para sair, impontualidade 

para o início, atrasos dos colegas, conversas paralelas e falta de planejamento.   
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