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Finalidade 

 

           A finalidade deste protocolo é garantir a correta identificação do paciente, a fim de reduzir 

a ocorrência de incidentes. O processo de identificação do paciente deve assegurar que o cuidado seja 

prestado à pessoa para a qual se destina. 

Justificativa 

 

A identificação correta do paciente é muito importante para garantia da segurança do processo 

assistencial. Essa ação é o ponto de partida para a correta execução das diversas etapas de segurança 

em nossa instituição. 

A identificação correta do paciente é o processo pelo qual se assegura ao paciente que a ele é 

destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento, prevenindo a ocorrência de erros e 

enganos que o possam lesar. 

Erros de identificação do paciente podem ocorrer, desde a admissão até a alta do serviço, em 

todas as fases do diagnóstico e do tratamento. Alguns fatores podem potencializar os riscos na 

identificação do paciente como: estado de consciência do paciente, mudanças de leito, setor ou 

profissional dentro da instituição e outras circunstâncias no ambiente. 

Muitas instituições fazem uso das pulseiras para identificar seus pacientes. Estudos sobre o 

processo de identificação de pacientes com a utilização de pulseiras demonstram que existem altos 

níveis de consciência profissional da equipe e evidenciaram a importância da tomada de decisão de 

aplicação do dispositivo no momento mais precoce possível, especialmente em pacientes de 

emergência. Ressaltaram a importância da participação do paciente para minimizar o risco de dados 

errôneos e a preocupação com o uso do dispositivo em algumas circunstâncias clínicas especiais, como 

administração de medicamentos. 

Ao mesmo tempo que ocorre a identificação do paciente, é realizado o acolhimento e a 

classificação de risco. A identificação do paciente acontece no momento do acolhimento na pré-

consulta de enfermagem, por meio de pulseiras. Todos os processos de segurança incluem verificação 
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previa das informações contidas na pulseira. Para garantir a segurança do cuidado, a pulseira de 

identificação é mantida até a alta médica do paciente. 

O acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a atender a 

todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo uma postura capaz de 

acolher, escutar e dar respostas adequadas aos usuários. Ou seja, requer prestar um atendimento com 

responsabilização e resolutividade e, quando for o caso de orientar o usuário e a família para a 

continuidade da assistência em outros serviços, requer o estabelecimento de articulações com esses 

serviços para garantir a eficácia desses encaminhamentos. 

A classificação de risco é uma ferramenta utilizada nos serviços de urgência e emergência, que 

visa avaliar e identificar os pacientes que necessitam de atendimento prioritário, de acordo com a 

gravidade clínica, potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. Ou seja, trata-se da 

priorização do atendimento, após uma complexa avaliação do paciente, realizada por um profissional 

devidamente capacitado, do ponto de vista técnico e científico. 

A classificação de risco nas unidades da Operadora se dará nos seguintes níveis:  

▪ Vermelho: emergência, necessidade de atendimento imediato. 

▪ Amarelo: urgência, necessidade de atendimento entre 10 e 30 minutos. 

▪ Verde: pouco urgente, necessidade de atendimento em até 2 horas. 

▪ Azul: não urgente, necessidade de atendimento em até 4 horas. 

▪ Branco: identifica as consultas agendadas e procedimentos a serem realizados pela equipe de 

enfermagem, como: curativo, aerosol, medicação, vacina, coleta de material para exame, aferição de 

pressão arterial e glicemia capilar. 

▪ Cinza: identifica os pacientes que receberão acolhimento e avaliação dos técnicos de 

enfermagem. 

Nosso processo de identificação ao paciente inclui duas informações distintas: nome completo e 

data de nascimento. Isso garante que o cuidado seja realizado no individuo correto.  

A identificação do paciente no âmbito domiciliar é feita através dos critérios de elegibilidade, nos 

casos de desospitalização a auditoria (Thais ou Willian) encaminham o código do paciente junto da 

solicitação da visita com endereço e telefone de contato da família, em outros casos a família que 

procura o atendimento domiciliar no Espaço Viver Bem, e a recepção abre um protocolo no Perform, 

com os dados e código do paciente, em seguida encaminha o protocolo ao setor de atendimento 

domiciliar. Ao chegar no domicílio aplico os critérios de elegibilidade junto do responsável do paciente. 

A APS identifica os clientes com pulseiras brancas pois só realizamos consultas eletivas. O 

cliente ao chegar na APS é recepcionado pelo administrativo e ele é identificado com pulseira branca 
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contendo nome e data de nascimento. 

O Centro de Oncologia, identifica o paciente com uma pulseira branca contendo uma etiqueta 

de identificação com nome completo do cliente, data de nascimento, número do prontuário e nome do 

médico responsável.   

Após o paciente ser posicionado no leito ou poltrona o enfermeiro registra no quadro de 

identificação, anexo a parede próximo ao leito, o nome do paciente, médico responsável, número do 

prontuário , os riscos que o paciente corre durante a terapia ( risco de queda, extravasamento de droga 

vesicante) e o nome dos profissionais da enfermagem que está acompanhando a terapia desse 

paciente. 

Antes de iniciar a infusão dos medicamentos, o responsável pela administração deles verifica o 

histórico clínico do paciente, comorbidades e alergias.  

Quando o cliente apresenta alergias, ela é registrada em seu prontuário médico e no quadro de 

identificação do leito, de caneta vermelha, a fim de atentar-se aos riscos do cliente e evitar eventos 

adversos durante a assistência prestada.   

O enfermeiro deverá se informar sobre o estado geral do cliente e os efeitos colaterais da 

quimioterapia da sessão anterior. Também deverá apresentar ao Oncologista/Hematologista os 

resultados de exames laboratoriais para liberação da sessão de Quimioterapia (quando não for 

necessário passar em consulta com o Oncologista ou Hematologista). 

 O médico deverá fornecer ao enfermeiro a prescrição médica da sessão de Quimioterapia 

devidamente preenchida e assinada. 

 

 

Abrangência  

 

• Centro de Referência Unimed 24 Horas de Guariba, Centro de Referência Unimed 24 Horas de 

Pradópolis, Unimed 24 H, APS (Atenção Primária à Saúde) e Atendimento Domiciliar. 

 

Intervenção 

 

O protocolo de identificação do paciente inclui as seguintes intervenções: 

▪ Identificar os pacientes: o serviço de saúde escolhe o membro em função do paciente. Em 

geral, o local escolhido para o adulto é o punho, mas, para recém-nascidos, a pulseira deve ser 

colocada preferencialmente no tornozelo. Nos casos em que não haverá possibilidade do uso em 
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adultos em membros superiores, indicar o uso em membros inferiores. 

▪ Educar o paciente/acompanhante/familiar/cuidador: para envolver o 

paciente/acompanhante/familiar/cuidador no processo de identificação correta, é necessário que sejam 

explicados os propósitos dos identificadores da pulseira e que a conferência da identificação seja 

obrigatória antes do cuidado. 

▪ Confirmar a identificação do paciente antes do cuidado: a confirmação da identificação do 

paciente será realizada antes do cuidado. Inclui a orientação dos procedimentos a serem realizados no 

cliente, como administração de medicamentos, coleta de material para exame e da realização de 

procedimentos invasivos. 

 

Procedimento Operacional 

 

▪ Identificar os pacientes: a identificação de todos os pacientes deve ser realizada em sua 

admissão no serviço através de uma pulseira. Essa informação deve permanecer durante todo o tempo 

que o paciente estiver submetido ao cuidado. 

O serviço de saúde deve prever o que fazer caso a pulseira caia. O serviço de saúde deve 

definir como identificar pacientes que não possam utilizar a pulseira, tais como grandes queimados, 

mutilados e politraumatizados. 

▪ Definições Institucionais: a instituição deve definir um membro preferencial para a colocação 

de pulseiras como dispositivo de identificação. 

Deverá ser promovido um rodízio dos membros, de acordo com as necessidades dos pacientes, 

levando em consideração situações, tais como: edemas, amputações, presença de dispositivos 

vasculares, entre outros. 

Nos casos em que a identidade do paciente não está disponível na admissão e quando não 

houver a informação do nome completo, poderão ser utilizados o número do prontuário e as 

características físicas mais relevantes do paciente, incluindo sexo e raça. 

O serviço deve definir o que deve acontecer se a pulseira de identificação estiver danificada, ou 

for removida ou se tornar ilegível. 

Os serviços de saúde devem desenvolver, implementar e revisar regularmente processos que 

facilitem a correta identificação dos pacientes na passagem de caso entre as equipes de saúde, na 

transferência e na alta do paciente. 

▪ Transferência de Pacientes: quando for realizada transferência para outro serviço de saúde, 

um identificador adicional do paciente pode ser o endereço, para refinar a exatidão da identificação, 
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devido a não transferência do número do prontuário entre os serviços de saúde. O mesmo deve ocorrer 

quando a transferência for entre o serviço de ambulância e um serviço de saúde. No caso das unidades 

da Operadora, existe um impresso denominado Continuidade da Assistência, preenchido sempre que 

houver transferência do paciente para outra unidade. Esse impresso é preenchido em três vias, sendo 

uma arquivada no prontuário do cliente, e os demais vão com o cliente na transferência, devendo uma 

via ficar na unidade de recebimento do paciente e a outra com o setor de transporte. 

Quando a transferência for entre o serviço de ambulância e um serviço de saúde e nenhum dos 

identificadores do paciente estar disponível, o máximo possível de detalhes deve ser registrado, como: 

o local de onde a pessoa foi resgatada e o horário; o número de registro do atendimento do serviço de 

ambulância e a descrição física da pessoa. 

Essas informações devem ser registradas em todos os documentos importantes e constar no 

prontuário. 

▪ Confirmar a identificação do paciente antes do cuidado: a confirmação da identificação do 

paciente será realizada antes de qualquer cuidado que inclui: a administração de medicamentos; a 

administração de sangue; a coleta de material para exame, dentre outros procedimentos realizados no 

paciente. 

 Mesmo que o profissional de saúde conheça o paciente, deverá verificar os detalhes de sua 

identificação para garantir que o paciente correto receba o cuidado correto. 

 A verificação da identidade do paciente não deve ocorrer apenas no início de um episódio de 

cuidado, mas deve continuar a cada intervenção realizada no paciente ao longo de sua permanência no 

hospital, a fim de manter a sua segurança. 

 Peça ao paciente que declare (e, quando possível, soletre) seu nome completo e data de 

nascimento. 

 Nunca pergunte ao paciente “você é o Sr. Silva?” porque o paciente pode não compreender e 

concordar por engano. 

 Nunca suponha que o paciente está no leito correto ou que a etiqueta com o nome acima do 

leito está correta. 
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Estratégias de monitoramento e indicadores 

 

▪ Notificação dos casos de identificação errada de pacientes: todos os incidentes 

envolvendo identificação incorreta do paciente devem ser notificados de acordo com a legislação 

vigente e investigados pelo serviço. 

A implementação das recomendações geradas pelas investigações deve ser monitoradas pelo 

próprio serviço de saúde. 

▪ Indicadores: mecanismos de monitoramento e auditorias rotineiras devem ser realizadas nas 

instituições para verificar o cumprimento deste protocolo e garantir a correta identificação de todos os 

pacientes em todos os cuidados prestados. 

Deve-se monitorar, minimamente, os seguintes indicadores: número de eventos adversos devido 

a falhas na identificação do paciente e proporção de pacientes com pulseiras padronizadas entre os 

pacientes atendidos nas instituições de saúde. 
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