


“"Falhas de comunicação são 
responsáveis por 32% dos 

erros em UTI"
Pronovost PJ et al. TJ Crit Care 2006, 21 (4): 305‐315
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◦ 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

◦ Grande quantidade de pacientes
◦ Múltiplas tarefas durante a passagem de plantão
◦ Múltiplas interrupções e distrações
◦ Restrições de tempo
◦ Poluição sonora
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◦ Capacidade de comunicação

◦ Omissões, erros, ou falta de compreensão
◦ Barreiras de linguagem
◦ Interações sociais durante a passagem de plantão
◦ Lembrança incorreta da informação
◦ Dificuldade na comunicação entre classes
◦ Diferenças no conhecimento técnico

Os problemas



Falha de comunicação

◦ Quem precisa das informações que 
serão compartilhadas? 

◦ Como elas serão apresentadas e 
documentadas?
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Grande parte dos detalhes sobre os 
pacientes e procedimentos precisam 
ser transmitida de maneira escrita, o 
que pode, muitas vezes, incorrer em 
relatórios confusos e mal elaborados.

A clareza é necessária não apenas na 
fala, mas também na escrita. Por essa 
razão é extremamente importante ter 
um processo bem definido para a 
realização dessas reuniões. 



Impacto da Passagem de Plantão 
Inadequada
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Aumento de custos e 

do tempo de internação
Lacunas de comunicação podem se
estender por diversos turnos, sendo capaz
de levar a consequências para o paciente,
às vezes irreversíveis, e também
comprometer legalmente profissionais e
instituição.

Atrasos 

diagnósticos
Maior parte das informações
passadas não estão registradas
em prontuário. O atraso acaba
acarretando na insatisfação do
paciente e da família

Atividades 

desnecessárias 
Testes, exames e procedimentos 
adicionais
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A solução
O H21 é um sistema desenvolvido utilizando a 

metodologia  “SBAR”

A técnica que pode ser usada para facilitar a 
comunicação imediata e apropriada, prevenindo 

erros na passagem de plantão
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S.B.A.R.
Situation, Background, Assessment, Recommendation
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Situação, História Prévia, Avaliação, Recomendação



Situation (Situação)

A razão do chamado. O que está acontecendo.

Background (História Prévia) 

Diagnóstico de admissão. História resumida. Tratamento atual.

Assessment (Avaliação)

O que mudou. Dados do exame físico. Resultados significativos.

Recommendation (Recomendação)

Sugira exames ou testes adicionais, to do.
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Garantir a transmissão de informações 
importantes para a continuidade da 
assistência de cada paciente
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Transmissão de informações 
de forma clara

Descrição de pendências para 
o próximo plantonista

Redução no atraso no atendimento 
e descontinuidade da assistência

Diminuição de erros

Precisão da informação



◦ Compartilhamento de informações entre 
equipes multidisciplinares

◦ Centralização de informações clínicas

◦ Comunicação clara, concisa, completa e 
uniforme

◦ Comunicação segura: prevenção de erros 
relacionados a passagem de plantão

◦ Assegurar a continuidade na assistência 
ao paciente

◦ A equipe sente‐se livre para questionar 
as decisões ou ações daqueles com mais 
autoridade
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Vantagens



Metas de Segurança do Paciente 
Joint Commission International

1. Identificar os pacientes corretamente

2. Melhorar a efetividade da comunicação entre 
profissionais da assistência. 

3. Melhorar a segurança de medicações de alta vigilância 

4. Assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento 
correto e paciente correto. 

5. Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde 

6. Reduzir o risco de lesões ao pacientes, decorrentes de quedas
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The Action on Patient Safety: High 
5s initiative”
Organização Mundial da Saúde

◦ Comunicação segura: prevenção de erros relacionados a passagem de 
plantão;

◦ Prevenção de erros relacionados a procedimentos cirúrgicos (lado 
errado/procedimento errado/paciente errado);

◦ Assegurar a continuidade do uso das medicações necessárias durante a 
transição dos cuidados (reconciliação);

◦ Manejo de Medicamentos injetáveis de alta concentração; 

◦ Aumentar a adesão a higiene das mãos para prevenir infecções 
associadas ao cuidado da saúde.
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Comunicação segura: prevenção de erros relacionados a 
passagem de plantão
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Compartilhamento
de decisões

Transferência de 
informações

Delegação de 
responsabilidade
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Após dois anos de atuação no 
mercado, a Kentech foi selecionada 
pelo mais importante programa de 

inovação voltado à saúde: o Circuito 
Internacional Einstein de Startups, 
promovido pelo Hospital Israelita 

Albert Einstein.
O programa é voltado para 

pequenas empresas (até 100 
funcionários e faturamento anual 

que não ultrapasse R$ 10 milhões), 
que atuam na área da saúde, com 

produtos inovadores para e-health, 
telemedicina, equipamentos 
médicos em geral, softwares, 

wearables, genômica e medicina 
personalizada.
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Reconhecimento Kentech participa do 2º Circuito
Internacional Einstein de Startups

26 DE MAIO DE 2015
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Circuito Internacional Einstein de 
Startups 05/2015

I Simpósio Internacional de Gestão de 
Projetos, Processos e Inovação na área 
da Saúde 
11/2015

Hospital Albert Einstein

Reconhecimento



NOSSOS 
CLIENTES
E PARCEIROS





Outros produtos



“As pessoas não sabem o que querem,
até mostrarmos a elas”

- Steve Jobs

Av. Antonio Artioli, 571
Swiss Park Office, Andermatt
Campinas-SP

+55 (19) 3238-6176
www.kentech.com.br

contato@kentech.com.br


