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Resumo
A passagem de plantão é uma atividade realizada rotineiramente nas Unidades de
Internação pela equipe de enfermagem. Esta prática tem como finalidade transmitir de
forma objetiva, clara e concisa os acontecimentos que envolvem a assistência ao
paciente durante um período de trabalho. Para que a passagem de plantão seja
realizada de forma clara é necessária comunicação verbal (oral e escrita) entre a
equipe e dinâmica para que possa ser realizada no menor tempo possível, mas sem
comprometer a qualidade das informações que são transmitidas. Cada Unidade de
Internação busca uma melhor maneira de realizar a passagem de plantão de acordo
com a especialidade e necessidade de cada setor. Sendo assim, o estudo justifica-se
pela necessidade de uma passagem de plantão voltada para as Unidades de
internação, com dados e informações relevantes para o profissional que dará
continuidade ao cuidado do paciente, propiciando melhora na assistência prestada.
No curso de Enfermagem do Centro Universitário Autônomo do Brasil o acadêmico
tem a oportunidade de trabalhar com projetos assistenciais em unidades
hospitalares. A apresentação do projeto é um método utilizado no processo de ensino
aprendizagem do Estágio Curricular Supervisionado II do 8º período do curso. Desta
forma este projeto tem como objetivo implementar um novo instrumento de passagem
de plantão nas Alas de internação e, como objetivos específicos, adaptar um
instrumento para a passagem de plantão, validar e avaliar o novo instrumento. Como
método de planejamento e desenvolvimento do projeto foi utilizado o 6W3H que tem
como objetivo estabelecer metas, com prazos e planejamentos adequados. O início
das atividades ocorreu em agosto de 2018 com término previsto para novembro de
2018 em um Hospital de referência em tratamento Oncológico no Sul do Brasil.
Primeiramente no dia 29/08 foi realizada a adaptação do instrumento de passagem de
plantão para as Alas de internação, passando pela validação das supervisoras nos
dias 30 e 31/08 e coordenação de enfermagem nos dias 03 e 04/09. Após aprovação,
foi realizado treinamento com os enfermeiros das Alas para apresentação do novo
instrumento, nos dias 06 e 10/09, e por fim a avaliação do instrumento sendo
realizada apenas com os enfermeiros de uma ALA de internação de forma
observacional em conjunto com a supervisão de Enfermagem durante os meses de
setembro, outubro e novembro/2018, com possíveis alterações e melhorias
necessárias. Os recursos utilizados para o treinamento foram sala de reunião com
computador para apresentação em PowerPoint. Participarão da implantação todas as
ALAs (3 ALAs) de internação com média de 23 enfermeiros, na fase de avaliação
participaram apenas os enfermeiros de uma ALA totalizando 10 enfermeiros. Não há
outras considerações até o momento, pois, o projeto está em desenvolvimento de
acordo com o cronograma de estágio. Os demais resultados serão apresentados
posteriormente. Espera-se com este projeto melhorar a assistência prestada ao
paciente e favorecer a dinâmica de trabalho dos Enfermeiros.
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