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FUNDAMENTAÇÃO
A passagem de plantão, ato de transferir informações e responsabilidade entre os médicos, é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde(1) e pelas
sociedades de terapia intensiva(2) como um dos elementos chave para qualidade
e segurança. Com as modificações no horário de trabalho dos residentes nos
últimos anos nos Estados Unidos,(3) o número de passagens de plantão aumentou consideravelmente, e hoje existe vasta literatura a respeito deste assunto na
terapia intensiva e no pós-operatório.(4) Erros médicos e eventos adversos são
associados à má qualidade de comunicação durante as passagens de plantão(5-7)
e existem diversas ferramentas e intervenções para melhoria da comunicação e
redução dos erros médicos.(8) As unidades de terapia intensiva e de recuperação
pós-operatória são áreas estratégicas, nas quais os pacientes estão mais vulneráveis a quebras na comunicação, considerando sua complexidade e transição
entre múltiplas equipes durante seu cuidado.(5)
O QUE É UMA PASSAGEM DE PLANTÃO?

Conflitos de interesse: Nenhum.
Submetido em 12 de outubro de 2016
Aceito em 11 de novembro de 2016
Autor correspondente:
Andre Carlos Kajdacsy-Balla Amaral
Critical Care Medicine, Sunnybrook Health
Sciences Centre
2075 Bayview Avenue, Office D1 08
Toronto, ON
M4N 3M5
Canada
E-mail: andrecarlos.amaral@sunnybrook.ca
Editor responsável: Jorge Ibrain Figueira Salluh
DOI: 10.5935/0103-507X.20170020

A literatura atual proporciona diferentes definições para as passagens de plantão, dependendo do escopo da área e do tipo de comunicação, mas a definição
de Cohen et al. em recente revisão de literatura(9) (“a troca entre profissionais de
saúde de informações a respeito de um paciente acompanhada de transferência
do controle ou responsabilidade sobre o paciente”) capta os elementos essenciais
da comunicação durante as transições no cuidado dos pacientes. Isto significa
que uma passagem de plantão pode ocorrer quando os pacientes são transferidos para os cuidados de outra equipe (por exemplo, quando são transferidos da
unidade de terapia intensiva - UTI para a sala de cirurgia), ou quando ocorre
mudança de plantão (a responsabilidade muda, por exemplo, quando a equipe
noturna assume os pacientes da UTI).
DESAFIOS PARA A PASSAGEM DE PLANTÃO EM PACIENTES CRÍTICOS
Pacientes críticos são vistos por múltiplas equipes durante o seu tratamento,
o que gera muitas oportunidades para problemas de comunicação, incluindo
admissões do centro cirúrgico,(10) pacientes de longa permanência na UTI,(11)
transferências da UTI para a enfermaria e transferências entre diferentes UTI.(7)
Estes podem ser erros por omissão ou corrupção da informação,(12) que têm
impacto na tomada de decisão(13) e planejamento da alta.(7)
Fatores humanos e aspectos organizacionais do ambiente desempenham um
papel importante em facilitar ou mitigar estes erros. Por exemplo, erros de omissão podem ocorrer em razão de distrações durante as passagens de plantão (como
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outros membros da equipe que solicitam orientações sobre
aspectos não urgentes do cuidado), informação desorganizada (como exames sanguíneos críticos ou sinais vitais
não disponíveis prontamente para a discussão) e confiança
na memória.(14) A corrupção da informação pode ocorrer
em razão de má construção da mensagem (por exemplo,
utilização de jargões e escolha imprecisa das palavras), ou
devido a um viés cognitivo, como quando o paciente tem
um diagnóstico obscuro e é descrito durante a passagem de
plantão como se tivesse diagnóstico estabelecido.
Em muitas situações a conversa durante as passagens
de plantão é unidirecional, quando a pessoa que passa
o plantão descreve a situação clínica e os tratamentos
atuais. Entretanto, em pacientes complexos com múltiplos diagnósticos e incertezas clínicas, esta comunicação
de via única pode não ser suficiente. Mesmo com informação precisa e linguagem apropriada para um processo
adequado de passagem de plantão, pode não ser possível
proporcionar uma compreensão completa dos aspectos
mais importantes e incertos da evolução clínica do paciente. Nestas situações, uma comunicação de duas vias, com
ambas as partes discutindo os diagnósticos e tratamentos
sob diferentes perspectivas, permite uma nova construção
do cenário clínico, que pode ter um impacto positivo no
processo de comunicação.(15) Em recente estudo de cobertura de plantão noturno, quando os pacientes foram tratados durante a noite por um médico que não tomou parte
de seus cuidados durante o dia, houve maior probabilidade de solicitação de exames diagnósticos e modificação
do tratamento durante a noite, além de mortalidade mais
baixa. Isto sugere que a perspectiva diferente do médico
que entra no plantão pode ter auxiliado na identificação
de problemas que passaram despercebidos pelos médicos
do turno do dia.(13) Uma vez que reconhecemos esta função crucial de repensar o paciente durante a passagem de
plantão, é claro que precisamos focar não apenas em qual
informação é comunicada, mas também nas interações entre os médicos durante a passagem do plantão.
No ambiente da UTI, existe uma série de barreiras
com impacto na eficácia e na segurança da passagem de
plantão (Tabela 1).
O QUE PODEMOS FAZER PARA MELHORAR AS
PASSAGENS DE PLANTÃO?
Auxílios à memória
O nível mais básico e eficiente de melhora é o uso de
ferramentas de auxilio à memória. Isto pode ter diferentes
formas, como um simples processo de anotação durante a
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Tabela 1 - Barreiras a passagens de plantão eficazes e seguras
Padronização

Falta de educação formal para passagem de plantão
Equipe resistente a alterações no processo de passagem de
plantão
Falta de protocolos de passagem de plantão
Falta de ferramentas eletrônicas para dar apoio à passagem de
plantão

Organizacional

Múltiplas tarefas durante a passagem de plantão
Múltiplas interrupções e distrações
Restrições de tempo
Poluição sonora

Capacidade de
comunicação

Omissões, erros, ou falta de compreensão
Barreiras de linguagem
Interações sociais durante a passagem de plantão
Lembrança incorreta da informação
Cultura hierárquica desencorajando perguntas
Diferenças no conhecimento clínico

Fatores clínicos

Pacientes com múltiplos problemas clínicos
Grande quantidade de pacientes
Alterações na condição do paciente antes da passagem de plantão

passagem de plantão, soluções de baixa tecnologia, como
documentos eletrônicos que existem localmente no computador da UTI, até sistemas mais complexos de passagem de plantão, que integram prontuários eletrônicos. O
importante é evitar a confiança apenas na memória. Um
método comumente utilizado é desenvolver um formulário específico de passagem de plantão; numa revisão
sistemática recente, esta foi a intervenção mais comumente utilizada,(16) porém a qualidade da evidência nestes estudos é limitada.
Passagens de plantão padronizadas
Embora a utilização de estratégias com auxílios à memória tenha demonstrado resultados conflitantes em estudos de baixa qualidade,(15) estes continuam a proliferar
na literatura sobre passagens de plantão. Uma revisão sistemática dos auxílios à memória para passagem de plantão
resultou na identificação de 24 diferentes tipos de auxílios
à memória até 2009.(17) A melhor evidência vem de um
recente estudo antes-depois, com uso de um novo sistema
de memória (I-PASS), cujo uso padronizado resultou em
diminuição em 23% nos erros médicos em uma população pediátrica.(8) É necessário cuidado com esta abordagem, já que sua implementação foi muito complexa, incluindo diversos componentes tecnológicos, o que limita
a possibilidade de generalização desta ferramenta. Apesar
da limitada evidência para dar suporte à padronização, as
equipes devem ser encorajadas a considerar a padronização
de elementos da passagem de plantão, prestando especial
atenção a informações comumente esquecidas e importantes em seu próprio ambiente.

D’Empaire PP, Amaral AC 123

Protocolos de passagem de plantão
Muitas instituições se focalizaram no desenvolvimento
de protocolos estruturados de passagem de plantão para
minimizar erros, emprestando estratégias da indústria automotiva, como Six-Sigma ou da Fórmula Um, para melhorar a passagem de plantão na UTI.(10) Ambas as estratégias tiveram em comum a padronização dos processos,
incluindo regras claras para os participantes, sequências
de tarefas, antecipação de eventos, listas de verificação e
formulários específicos para a passagem de plantão. Estes
momentos estruturados de passagem de plantão são diferentes de padronização, já que se focam não apenas em
quais elementos devem ser discutidos, mas também em
quando ocorrem as passagens de plantão, quem deve estar
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