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Resumo
Observando a rotina de trabalho de enfermeiros em uma unidade de
internação, de pacientes submetidos a transplantes, em Campina Grande do
Sul-PR, notou-se a necessidade de elaborar um instrumento de passagem de
plantão, com o intuito de melhorar a qualidade de comunicação entre as
equipes. A passagem de plantão, é um recurso estratégico para a organização
do cuidado de enfermagem, garantindo a continuidade da assistência e a
busca por resultados para o cuidado seguro e de qualidade. É importante
ressaltar que a falta de um de um instrumento para auxiliar esta atividade,
aumenta as chances de esquecimento ou omissão de informações importantes
relacionada ao estado atualizado dos pacientes e setor, as consequências
gerada pela falta de passagem de plantão são consideradas inflação ética
disciplinar, inclusive com penas e punições descritas no Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, entre as responsabilidades desses profissionais
o dever de prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas
necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Entre os
componentes de processo de trabalho estão os métodos de trabalho, que são
ações organizadas de maneira a atender a finalidade, executadas pelos
agentes sobre os objetos de trabalho, empregando instrumentos selecionados,
de forma a produzir o bem ou serviço que se deseja obter. Um destes
instrumentos é a passagem de plantão, que deve ocorrer de forma verbal e
escrita, evitando assim falhas que venham comprometer a continuidade da
assistência. Justificativa: Este projeto justifica-se pela ausência de um
instrumento especifico para auxiliar o momento da passagem de plantão de
enfermeiros em uma unidade de internação, para pacientes transplantados,
visto que a utilização do mesmo diminui as chances de falhas geradoras de
graves consequências para o paciente e profissional. Traz como objetivo,
elaborar um instrumento de passagem de plantão para enfermeiros, que
contemple as necessidades de continuidade e qualidade da assistência em
uma ala de pacientes transplantados. Para desenvolvimento deste projeto está
sendo utilizado a metodologia 5W-3H, foi realizado o diagnóstico situacional da
instituição, no dia 22/08/18 realizou se uma reunião com a enfermeira do setor,
para discutir a importância da implantação do instrumento, no dia 28/08/18, foi
realizado reunião com a professora orientadora, para passar avaliação do
projeto, de um instrumento para auxílio na passagem de plantão, composto por
informações objetivas como: nome do paciente, número do leito, da do
internamento, motivo do internamento, se está em algum tipo de precaução,
médico responsável, queixa principal, tipo de dieta, comorbidades, se tem
acompanhantes, dispositivos, exames pendentes, eliminações, entre outros.
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Para implantar o projeto planejo treinar todos os enfermeiros do setor, quanto
ao uso do instrumento, até 15/10/18. Como resultado deste projeto é esperado
que haja adesão dos enfermeiros ao uso da ferramenta para efetividade e
qualidade da passagem de plantão, visando estreitar as falhas de comunicação
entre uma equipe e outra.
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