
PASSAGEM DE 

PLANTÃO

ENTRE TURNOS



A Passagem de Plantão entre turnos está disponível na barra de 
ferramentas do organizador.

Ela trabalha com a sua lista de pacientes, por isso certifique-se de que a 
sua lista está criada. 

Para criá-la acesse este link: 
https://aplicacoes.einstein.br/guiarapido/Tutoriais/Configurar%20lista

%20de%20pacientes?Web=1

https://aplicacoes.einstein.br/guiarapido/Tutoriais/Configurar lista de pacientes?Web=1


Na coluna Local, é demonstrada 
a unidade e o leito do paciente. 
Essas informações migram da 

internação.



Na coluna Paciente, é demonstrado o 
nome, idade, data de nascimento, 

prontuário e passagem do paciente. 
Estes dados também migram da 

internação



Em Severidade da doença, ao clicar na 
coluna, selecione uma das 4 opções 

para indicar a gravidade do paciente. 



Na coluna Sumário do paciente será 
mostrado o resumo geral das informações 
relevantes do paciente (cada área possuiu 

um conteúdo previamente validado).



A coluna Ações pendentes exige o registro de um 
formulário. 1. Clique na coluna; 2. Clique em Executar 
IPASS – Enfermagem Ações; 3. Preencha os dados no 
formulário e assine; As informações migraram para a 

coluna. Clique na coluna para ver os detalhes.
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A coluna Situações preocupantes exige o registro de um 
formulário. 1. Clique na coluna; 2. Clique em Executar IPASS 

– Enfermagem Situações; 3. Preencha os dados no 
formulário e assine; As informações migraram para a coluna. 

Clique na coluna para ver os detalhes.
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Na coluna Diagnósticos, será mostrada a 
contagem dos diagnósticos médicos. Clique na 

coluna para ver os detalhes



Na coluna Problemas, será mostrada a 
contagem dos diagnósticos crônicos e dos 

problemas de enfermagem. Clique na coluna 
para ver os detalhes



Na coluna Lab, será mostrada a contagem das 
prescrições de exames laboratoriais pendentes ou 

em andamento. Clique na coluna para ver os 
detalhes



Na coluna Imagem, será mostrada a 
contagem das prescrições de exames de 

imagem pendentes. Clique na coluna 
para ver os detalhes



Na coluna ECG, será mostrada a contagem 
das prescrições de exames de ECG e 

ecocardio pendentes. Clique na coluna para 
ver os detalhes



Algumas colunas estão ocultas por padrão.
Para visualizá-las: 1. Diminua o zoom ou 2. 

Clique no configurar colunas
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PASSAGEM DE 

PLANTÃO

ENTRE ÁREAS



A Passagem de Plantão entre áreas está disponível dentro do 
prontuário do paciente no menu lateral.

Ela traz informações do paciente que está com o prontuário aberto.



Clique aqui para adicionar os 
participantes da passagem de plantão. 

O link levará para a Visualização 
Interativa.



Para facilitar a descrição da passagem de plantão digite: //passplantao
e aperte ENTER

Um texto pré-definido com o conteúdo necessário para a passagem de 
plantão será carregado. Descreva os itens conforme necessário



I - Quadro Clínico

(   ) Estável 
(   ) Instável
(   ) Observar

P - Resumo do Paciente

Motivo da internação:

Procedimentos cirúrgicos, dispositivos  e resultados de pânico 
serão carregados automaticamente se a informação estiver 
disponível e/ou  registrada no prontuário

Intercorrências:
(   ) Não
(   ) Sim Qual?

A - Lista de ações

Outras atividades programadas e pendentes:
(   ) Não
(   ) Sim Qual?

S - Situação

Preocupações pertinentes (riscos evidenciados):
(   ) Não
(   ) Sim Qual?

S - Resumo do receptor
Feedback do entendimento de quem recebe o plantão



Os itens sinalizados 
migrarão 

automaticamente para 
a passagem de plantão 

entre áreas.
Os dados migrados 

serão os mais recentes 
do prontuário do 

paciente.



Após terminar suas anotações, é necessário 
gerar um documento. Clique em Passagem 

de plantão entre áreas 



Revise seu 
documento, caso 
necessário faça 

algumas alterações e 
assine.



O documento ficará disponível na aba 
documentos para a visualização de todos os 

envolvidos no momento da passagem de plantão


