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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 048/CT/2019 

 

Assunto: Passagem de Plantão na Forma Verbal. 

Palavras-chave: Passagem de Plantão; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Solicita parecer sobre passagem de plantão na forma verbal. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A passagem de plantão constitui uma importante ferramenta para promover a 

continuidade do plano de cuidados ao paciente, sendo o momento em que a equipe se reúne 

para realizar o relato sobre o estado de cada doente, assim como as alterações ocorridas 

durante o turno e a identificação de necessidades para o planejamento e a execução de 

medidas que possibilitem a eficácia do cuidado de Enfermagem (SILVA; CAMPOS, 2007). 

No que diz respeito à realização da passagem de plantão pela equipe de 

Enfermagem, esta tem finalidade de comunicar as informações de forma objetiva e clara em 

relação às intercorrências durante um período de trabalho, envolve o cuidado direto e/ou 

indireto aos clientes. Tem como objetivo principal assegurar o fluxo de informações entre as 

equipes de Enfermagem nos diferentes turnos que se sucedem no período de 24 horas 

(MARQUES; SANTIAGO, 2012; BARBOSA et al, 2013). 

Pode ainda ser concebida por um enfoque administrativo, permitindo o 

gerenciamento da unidade e subsidiando o processo de trabalho em Enfermagem, é o 

momento em que acontece o encontro entre dois turnos de trabalho, assegurando-se a 

continuidade da assistência por meio da troca de informações precisas e atualizadas sobre a 

evolução do quadro de saúde de cada paciente e também sobre o funcionamento da unidade 

(SIQUEIRA; KURCGANT, 2005). 

A passagem de plantão é uma atividade que proporciona a identificação de 

problemas significativos a cada paciente, a definição de necessidades para o planejamento e 



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

execução de medidas de Enfermagem que possibilitem a "excelência" do atendimento. O 

termo tem sido utilizado para referir-se ao momento em que a equipe de Enfermagem 

transmite informações na troca de turnos de trabalho e para que a mesma seja eficiente é 

preciso que ocorra em um tempo previamente estabelecido, com a presença da equipe 

receptora e transmissora, em um local adequado, sem interrupções desnecessárias, sendo as 

informações transmitidas de forma clara, objetiva e completa com atenção e postura 

profissional, bem como, entrosamento e respeito interpessoal (KRUTINSKY et al, 2007). 

Para Silva e Campos (2007), como instrumento e rotina de trabalho da 

Enfermagem, é influenciada por fatores como tempo, infraestrutura, organização do trabalho, 

ausência, interesse e comportamento da equipe. Outros problemas, como o atraso de membros 

da equipe, conversas paralelas, brincadeiras, chamadas telefônicas, campainha, entrada e saída 

de funcionários, interrupções de outros profissionais, presença de pacientes e familiares, 

saídas apressadas dos profissionais e impontualidade para o início da atividade colocam em 

risco o êxito da passagem de plantão.  

Existem diversas maneiras de transmitir as informações durante a passagem de 

plantão, podendo ocorrer por meio da elaboração de relatórios escritos e/ou orais, junto ao 

leito ou em reuniões com a equipe de Enfermagem. As definições dependem da complexidade 

do quadro do paciente, do tamanho do setor, do tipo de clínica, da quantidade de doentes e do 

tempo de permanência destes na unidade. Independente da forma, a passagem de plantão deve 

ser vista como o momento de entrosamento de equipes e compete à gerência de Enfermagem 

institucional organizar as normas e rotinas para a passagem de plantão. Neste sentido, a 

instituição deve possuir regras que normatizem os horários para a realização da ação, suas 

formas e condições de operação, para que em situações de impossibilidade da presença de 

algum dos profissionais envolvidos, não ocorra dano ao paciente (ANDRADE et al, 2004). 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, (Deveres) Art. 38 Prestar informações escritas e/ou verbais, completas 

e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente. 

Levando em consideração o Parecer do COREN/PE nº 016/2017, o qual em sua 

conclusão refere: “Pela análise dos dispositivos ético e legais não resta dúvidas quanto a 

responsabilidade e os deveres que o profissional de Enfermagem possui no cuidado ao 



   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

paciente. Responsabilidade esta que permeia todo o seu horário de trabalho, desde o momento 

em que assume o plantão, executa a prática de Enfermagem, registra em prontuário todos os 

cuidados prestados e repassa todas as informações necessárias para a garantia da continuidade 

da assistência. Desta forma, é imprescindível que a passagem do plantão seja realizada de 

maneira a garantir que todas as informações do cuidado prestado sejam repassadas para o 

profissional que continuará assistir ao paciente. A passagem de plantão indireta ou por meios 

não presenciais (telefone, mensagem, Whatsapp e outros) podem acrescer riscos ao paciente, 

haja vista que as dúvidas e esclarecimentos quanto à condição clínica e tratamento proposto 

podem não ser dirimidas e, portanto, tal prática não deve ser executada pelos profissionais de 

Enfermagem. Frisa-se, aqui, também, a obrigatoriedade de a unidade de saúde prestadora do 

serviço de Enfermagem possuir adequadamente o quantitativo mínimo de pessoal, a fim de 

garantir uma assistência segura e contemplar o índice de segurança técnica (IST). E, uma vez 

dispondo do número mínimo de profissionais para assistência segura nos parâmetros da Lei 

do Exercício Profissional e Resolução Cofen nº 543/2017, será possível uma prática diária de 

gerenciamento mais autônoma e flexível administrativamente, no tocante a rotina de 

passagem de plantão em situações como faltas e/ou atrasos”. 

Considerando o Parecer do COREN/AL nº 005/2015 que apresenta a seguinte 

conclusão: “... a passagem de plantão é uma ferramenta fundamental para a garantia da 

continuidade da assistência e para a organização do processo de trabalho de Enfermagem, 

prezando pela troca de informações que buscam a qualidade da assistência ao cliente. O 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem estabelece claramente, como 

responsabilidades e deveres dos profissionais de Enfermagem, a garantia da continuidade da 

assistência, sendo esta assegurada pela transmissão de informações completas e fidedignas. 

Sugerimos a elaboração de protocolo institucional para a passagem de plantão, visando 

assegurar a qualidade da mesma e contemplando também definições institucionais acerca dos 

casos em que o profissional do turno seguinte não chega ou não é aguardado para a troca de 

plantão.”.  

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que a passagem de plantão deve ser realizada de forma verbal e presencial, visto que é 

imprescindível para garantir que todas as informações do cuidado prestado sejam repassadas 
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para o profissional que continuará a assistir o paciente, contribuindo dessa forma para uma 

assistência de qualidade e segura. Sugere-se a construção de protocolos para assegurar a 

qualidade da passagem de plantão, contemplando também definições institucionais acerca dos 

casos em que o profissional do turno seguinte não chega ou não é aguardado para a troca de 

plantão. 

Vale salientar que o Programa Nacional de Segurança do Paciente, orienta seis 

metas essenciais, sendo o segunda relacionado a “Melhorar a Comunicação entre os 

Profissionais de Saúde”. Considerando que a passagem de plantão é uma forma de 

comunicação, o programa só vem para fortalecer esse elemento fundamental no processo 

assistencial seguro. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 03 de julho de 2019. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 03/07/2019. 
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