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RESUMO 

BRITO, M.F.P. Avaliação  do Processo de Identificação do Paciente em 

Serviços de Saúde.2015. 227 f. Tese (Doutorado) - Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

A identificação do paciente tem sido reconhecida como um componente essencial e 
crucial na segurança do paciente  e a  ausência de processo padronizado de 
identificação nos serviços de saúde pode contribuir  para a ocorrência de falhas. O 
estudo teve como objetivo investigar a temática de identificação dos pacientes em 
serviços de saúde. Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa foi conduzida 
em três fases: a elaboração da revisão integrativa (RI) e a condução de dois estudos 
descritivos. A busca dos estudos primários para inclusão na RI foi realizada nas 
bases de dados: PubMed, CINHAL, LILACS, SciELO, Scopus e Embase. A amostra 
da revisão integrativa foi composta por 17 estudos primários, agrupados em seis 
categorias temáticas. A estratégia do uso da pulseira de identificação de forma 
individualizada e que atenda às necessidades tanto das  instituições quanto dos 
pacientes têm sido apontada pelos autores. O estudo descritivo da fase dois foi 
conduzido em 17 instituições de saúde sendo 12 hospitais e 5 unidades de pronto 
atendimento selecionados com a participação dos 17 enfermeiros responsáveis 
técnicos (RT). Para coleta de dados foi elaborado um instrumento submetido à 
validação aparente e de conteúdo por cinco juízes. Os enfermeiros RT responderam  
sobre as estratégias utilizadas pelos serviços de saúde para identificação dos 
pacientes.Todos os hospitais (100%) identificam seus pacientes internados, 
destacando-se o uso de pulseira e nenhum pronto atendimento independente utiliza 
essa estratégia. A admissão do paciente representa a  etapa do atendimento em que 
as pulseiras de identificação são colocadas. Em 75% das instituições pesquisadas 
foi apontado  como problema  a falta de padronização na utilização das pulseiras, 
assim como a adoção de modelos não padronizados, destacada a  variedade de 
cores,  para identificar determinadas informações sobre o paciente. Em  33,3% dos 
hospitais  mais de uma pulseira é colocada no mesmo paciente. Para a identificação 
de alergias, 50% dos hospitais usam pulseira vermelha. O nome completo, 
sobrenome, registro hospitalar e data de nascimento são dados que devem constar 
na pulseira de identificação do paciente. A pulseira de identificação tem sido 
reconhecida como a melhor forma de identificação do paciente nas instituições de 
saúde, mas além do uso desta metodologia é importante que todos, ao prestar um 
cuidado realizem  a checagem  da identificação  confirmando neste momento  os 
identificadores preconizados. O estudo descritivo da fase três foi conduzido em uma 
instituição hospitalar selecionada com vistas a analisar a  influência da identificação 
do paciente na ocorrência de  eventos adversos (EA) quanto às causas, locais das 
ocorrências, frequência, se a identificação foi uma barreira, danos causados,  
consequências, medidas corretivas e preventivas. No período analisado, de agosto 
de 2012 a agosto de 2014, foi notificado um total de 1673 ocorrências no sistema de 
notificação, sendo que dessas, 38 estavam relacionadas à identificação do paciente, 
representando 2,3% do total das ocorrências. A identificação do paciente atuou 
como barreira para identificar uma falha no processo relacionada ao EA em 45% das 
notificações. A quebra de protocolo foi responsável por 86%  das causas que levou a 
ocorrência de EA, relacionadas à identificação do paciente. A existência de 
protocolos e procedimentos escritos por si só não garantem que falhas aconteçam,  
principalmente em relaçao à identificação do paciente,  sendo necessário a 



implementação de  medidas  de avaliação do cumprimento dos mesmos. Isso 
possibilitará  o aprimoramento desse processo e,  com isso, garantirá qualidade e 
segurança. 

Palavras-chave: Sistemas de Identificação de Pacientes. Serviços de Saúde. 
Segurança do Paciente. Eventos Adversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

BRITO, M.F.P. Evaluation of the Patient Identification Process in Healthcare 

Services. 2015, p. Doctoral Dissertation- College of Nursing of Ribeirão Preto, 

University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

Patient identification has been acknowledged as a crucial an essential 
component in patients’ safety and the absence of a standard identification process in 
healthcare services can contribute to failures. This study aimed to investigate the 
theme around patient identification in healthcare services. To reach such objectives, 
research was conducted in three phases: elaboration of an integrative review and the 
conduction of two descriptive studies. Search for primary studies to be included in the 
integrative review was done on the following databases: PubMed, CINHAL, LILACS, 
SciELO, Scopus and Embase. The integrative review’s sample concerned of 17 
primary studies in six categories: identification in the healthcare teams’ and patients’ 
(or the patients’ tutors’) perspective (eis); identification in newborn and pediatric 
patients; identification in administration of chemotherapy and medication; 
identification in blood transfusion and sample collecting; identification in surgical 
patients and implementation of patient identification policies. The identification 
wristband strategy in an individualized manner with regards to both the patients’ and 
the institutions’ needs has been acclaimed by authors. Phase 2’s descriptive study 
was conducted in 17 healthcare institutions, 12 hospitals and 5 emergency care 
units, selected with participation of 17 tech-nurses in charge. For data collection, an 
instrument that underwent apparent and content validation by five judges was 
created. Nurses answered about strategies used by healthcare services for patient 
identification. Every hospital reported having identification protocols; and while 
wristbands usage stands out in hospitals, no independent emergency care unit uses 
that strategy. Patient admission represents the stage during which wristbands are 
placed. In 75% of the researched institutions, lack of standardization in wristband use 
was pointed out as an issue as well as adoption of non-standardized methods; 
variety in color for the sake of categorization of patients sticks out in this matter. In 
33% of the hospitals, more than one wristband is placed on a single patient. For 
identification of allergies, 50% of the hospitals use red wristbands. A patient 
wristband must contain a patient’s full name, hospital record and date of birth. The 
identification wristband has been acknowledged as the best form of identification for 
patients in healthcare facilities, but apart from this method, it is important that all who 
are carrying out patient care check the identification, confirming the preconized 
identification. Phase 3’s descriptive study was conducted in a selected hospital 
facility for this investigation aimed to analyze the influence of patient identification on 
adverse events (EA) as to causes, locale, frequency, if identification was a barrier, 
damage caused, consequences, and corrective and preventive measures. In the time 
period from August 2012 and August 2014, a total of 1673 occurrences in the 
institution’s identification system was notified; among those, 38 concerned patient 
identification, representing 2,3% of the total. Patient identification acted as a barrier 
to identify a failure in an EA-related process in 45% of institutions. Protocol breach 
was behind 86% of the cause of EA occurrences that were connected to patient 
identification. Existence of protocols and procedures written alone does not 
guarantee failures occur, especially when it comes down to patient identification; 
which brings out the need for implementation of measures of evaluation that assure 



that these protocols are being followed by the staff. This will allow the enhancement 
of this process and with it a betterment in quality and safety in patient care. 

Keywords: Patient Safety Systems. Health Facilities. Patient Safety. Adverse 
events. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

BRITO, M.F.P. Avaliación del Proceso de Identificación del Paciente en el 

Servicio de Salud. 2015 f. Tesis (Doctorado) – Escuela de Enfermería de Ribeirão 

Preto. Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

La identificación del paciente há sido reconocida como un componente esencial y 

crucial em la seguridad del paciente y la falta de proceso estandarizado de 

identificación en los servicios de salud puede contribuir para aparición de defectos. 

El estúdio tuvo como objetivo investigar la temática de identificación de los pacientes 

en servicios de salud. Para alcanzar los objetivos propuestos, la investigación se 

realizó en tres fases: la elaboración de la revisión integradora y dos estudios 

descriptivos. La investigación de los estudios primarios para inclusión en la revisión 

integradora se realizo en las bases de datos: PubMed, CINHAL, LILACS, SciELO, 

Scopus y Embase. La muestra de la revisión integradora consistió en 17 estudios 

primarios, agrupados en seis categorias temáticas: Identificación en la perspectiva 

de equipos de salud y paciente/responsable (s); Identificación em pacientes 

neonatos y pediátricos; Identificación en la administración de la quimioterapia y las 

drogas; Identificación en la transfusión de sangre y coleccion de muestras; 

Identificación en pacientes cirúrgicos y Evaluación de la aplicación de politicas de 

identificación del paciente. La estrategia de usar la pulsera de identificación 

individual y que cumpla com las necesidades tanto de las instituiciones y los 

pacientes han sido señaladas por los autores. El estúdio descriptivo de la segunda 

fase se realizo em 17 instituiciones de salud siendo 12 hospitales y 5 unidades de 

servício rápido seleccionado com la participación de 17 enfermeros técnicos 

responsabiles (TR). Para recoger los datos, se preparo un instrumento presentado a 

la validación aparente y de contenido por cinco jueces. Los enfermeiros TR 

contestaran sobre las estratégias utilizadas por los servicios de salud para la 

identificación de los pacientes. Todos los hospitales (100%) identifican sus pacientes 

hospitalizados sobresaliendo el uso de la pulsera y ninguno servício rápido 

independiente utiliza esta estrategia. La admisión del paciente representa la etapa 

de la asistencia en que las pulseras de identificación se colocan. En 75% de las 

instituiciones investigadas fue observado como problema la falta de estandarización 

em la utilización de las pulseras, como también la adoción de modelos no 

estandarizados, puesto de manifesto la variedad de colores, para identificar 

determinadas informaciones del paciente. En 33% de los hospitales más de una 

pulsera es colocada en el mismo paiente. Para identificación de alergias, 50% de los 

hospitales utilizan la pulsera roja. El nombre completo, apelido, registro hospitalarios 

y fecha de nascimiento son datos que deben estar en la pulsera de identificación del 

paciente. La pulsera de identificación ha sido reconocida como la mejor manera de 

identificación del paciente en las instituiciones de salud, pero ademas del uso de 

esta metodologia es importante que todos, cuando proveer atención de salud, 

comprobar la identificación confirmando en el momento los identificadores 

recomendados. El estudio descriptivo de la tercera fase se realizó en una de las 



instituiciones hospitalares elegida para esta investigación a fin de analizar la 

influencia de la identificación del paciente en la aparición de eventos adversos (EA) 

cuanto las causas, lugares de la aparición, frecuencia, se la identificación fue una 

barrera, daños, consecuencias, medidas de  corrección y prevención. En el período 

de análisis de Agosto de 2012 a Agosto de 2014 se notificó el total de 1673 eventos 

en el sistema de notificación, en que 38 estaban relacionadas a la identificación del 

paciente, acerca de 2,3% del total de los eventos. La identificación del paciente fue 

una barrera para identificar un fracaso em el proceso relacionado con la EA em 45% 

de las notificaciones. El incumplimiento del protocolo fue responsable por 86% de las 

causas que condujo al evento de EA, relacionadas a la identificación del paciente. La 

existencia de protocolos y procedimientos escritos no garantizan que tenga fracaso, 

principalmente relacionadas a la identificación del paciente, tomando como objetivo 

implementar medidas de avaliación de que los protocolos se cumplen por todos. 

Esto permitirá el aprimoramento del proceso y con eso una mejora em la calidad y 

seguridad del paciente. 

Palabras clave: Salud Sistema de Identificación  del Pacientes. Servicios de Salud. 
Seguridad del Paciente. Eventos adversos. 
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Apresentação 
 

 



Temos assistido  nos últimos anos o pleno desenvolvimento de políticas e 

estratégias globais, preconizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS)  sobre 

a segurança do paciente. 

O tema é complexo, pois envolve múltiplos fatores, mas tem como 

pressuposto  garantir a redução de risco e danos desnecessários associados à 

assistência em saúde até um mínimo aceitável (RUNCIMAN,  et al, 2009). 

Anualmente,  dezenas  de  milhões  de  pessoas  apresentam  lesões 

incapacitantes ou morrem por erros decorrentes de práticas inseguras em saúde, as 

quais favorecem a ocorrência de incidentes/eventos adversos (EA) (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

Iatrogenias ou EA, no decorrer da assistência, são definidos como 

ocorrências indesejáveis, de natureza danosa ou prejudicial, que comprometem a 

segurança do paciente (PEDREIRA, 2009). 

O tema segurança do paciente tem se tornado tema de muitas pesquisas na 

última década, e quando nos remetemos ao tema, vimos a importância que se tem 

dado para ele. Para realização de  um cuidado seguro, a premissa é que o paciente 

certo receba o cuidado correto, sendo que nesse momento a identificação do 

paciente se torna inquestionável. 

Pode até parecer que isso esteja implícito na prestação de cuidados, mas 

ainda é algo que vem sendo negligenciado, seja pelos gestores dos serviços de 

saúde  ou seja pelos profissionais que prestam assistência. 

Trabalhando na assistência há mais de 25 anos, em instituições  públicas, 

privada, filantrópicas, atuei em diferentes setores como: centro cirúrgico, central de 

material esterilizado, recuperação anestésica, unidades de internação, unidades de 

pronto atendimento e na atenção básica como enfermeira e docente. Atuando nos 

últimos anos com a questão da gestão da qualidade e no gerenciamento de riscos, 

seja  como coordenador  de qualidade  ou membro integrante  de comissões  de 

trabalho com vista a segurança do paciente,   tenho vivenciado várias situações em 

que  podemos observar os  riscos  aos quais os pacientes estão sendo submetidos. 

 Isso permitiu uma gama de conhecimento e uma diversificada experiência, e 

foi possível verificar que muito ainda precisa ser feito para tornar as instituições de 

saúde mais segura, independentemente do nível de atenção e complexidade 

assistencial. 



No mestrado realizei um estudo sobre as evidências científicas no uso de 

eletrocirugia (2007),  pois naquela época atuava no centro cirúrgico e já participava 

das atividades relacionadas às questões da qualidade dentro da instituição de saúde 

e esse estudo veio para suprir uma necessidade com relação às questões de 

segurança envolvendo equipamentos. 

 Após, fui me envolvendo com atividades mais gerenciais do cuidado (gerente 

de qualidade, gerente de enfermagem, docente de curso de graduação na disciplina 

de gerenciamento)  e,  com isso, acabei me deparando com a preocupação com a 

questão de segurança do paciente com enfoque mais sistêmico. Fui coordenadora 

da  Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do paciente (REBRAENSP – 

Núcleo Ribeirão Preto) por 3 anos.  Foi onde eu reconheci a importância de 

desenvolver uma pesquisa  que contribua para os gestores dos serviços de saúde. 

Entre as metas internacionais para segurança do paciente preconizadas pela 

Joint Commission International (JCI) e a OMS  a identificação do paciente é a 

primeira meta proposta (JOINT COMMISSION ON ACCREDITATION OF 

HEALTHCARE ORGANIZATIONS, 2003; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2007). 

O Ministério da Saúde (MS) e  Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), em 2013, por meio da Política Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) 

tornaram obrigatórios que todos os hospitais implementem  o Núcleo de Segurança 

do Paciente, e uma das atividades dos núcleo é o estabelecimento de   protocolos 

de atendimento para prevenir as falhas de assistência. Para isso, o MS 

disponibilizou  seis protocolos de prevenção a eventos adversos (EA), entre eles o 

de   identificação do paciente (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 

2013a). 

Tendo em vista minha experiência profissional, trabalhando com a questão da 

segurança do paciente,  me interessei pelo tema e este estudo  permitirá  o 

conhecimento frente à identificação do paciente nas instituições de saúde, 

conscientizando os profissionais desse processo para uma assistência segura e de 

qualidade, além de contribuir para que EA relacionados à identificação do paciente  

venha a ser levantados e analisados  pelos núcleos de segurança do paciente. 
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1.1 SEGURANÇA DO PACIENTE NO CENÁRIO MUNDIAL  

 

A atenção centrada na segurança do paciente se tornou um movimento 

mundial na assistência à saúde. A segurança do paciente é definida como a 

redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao 

cuidado em saúde (RUNCIMAN et al., 2009), sendo  um componente crítico da 

qualidade dos cuidados de saúde e  um pré-requisito para um atendimento de alta 

qualidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008a). 

Cassiani (2005) afirma que a segurança do paciente compreende ações cuja 

finalidade é impedir, precaver e minimizar os desfechos adversos a partir da 

assistência à saúde. Dessa forma, os danos causados aos pacientes têm  sido 

discutidos cada vez mais no âmbito hospitalar e não-hospitalar.  

Em relação aos cuidados, a segurança do paciente é um conjunto de regras, 

procedimentos, instrumentos e métodos científicos baseados em evidência para 

minimizar o risco de danos sobre eventos adversos e agregados nos cuidados em 

saúde. Inclui medidas que garantam práticas de diagnóstico, terapêutica e cuidados 

de enfermagem seguros, bem como a adaptação do ambiente, organização e 

desempenho institucional, incluindo pessoal e competências (COMETTO  et al., 

2011). 

Preocupações sobre a temática da segurança do paciente podem ser 

identificadas desde Florence Nightingale, em 1863, no livro Notes on Hospitals. 

Grande avanço ocorreu na década de 1990, quando James Reason trouxe 

importante contribuição para a compreensão de como os erros ocorrem ao destacar 

que um erro é fruto de falha no sistema e por isso deve ser abordado de forma 

holística (BUENO; FASSARELLA, 2012). 

O relatório To Err is Human, do Institute of Medicine (IOM), em 1999, revelou 

que entre 44.000 e 98.000 americanos morreram anualmente por erros na 

assistência a saúde, e após sua publicação, erros associados à assistência à saúde 

passaram a ser foco da mídia (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 1999). Muitos 

esforços têm  sido despendidos para minimizar danos e melhorar a segurança do 

paciente após a divulgação desses números, até então desconhecidos pela 

sociedade (LEAPE, 2009). 
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Nesse contexto, destacam-se grandes marcos decisivos para o avanço das 

discussões, da implementação de estratégias e dos questionamentos sobre essa 

temática.  

Em 2004, na 57a Assembleia Mundial da Saúde, foi lançada a Aliança Mundial 

para a Segurança do Paciente, com o objetivo de despertar a consciência 

profissional e o comprometimento político para a melhoria da segurança na 

assistência à saúde, e apoiar os Estados membros no desenvolvimento de políticas 

públicas e na indução de boas práticas assistenciais (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2009a). 

Foram fomentadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ações para a 

redução dos eventos adversos advindos de práticas não seguras dos cuidados e  

lançadas campanhas de segurança do paciente, chamadas de Desafios Globais 

para a Segurança do Paciente, considerados núcleos da Aliança Mundial (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2009a). 

O primeiro Desafio Global para a Segurança do Paciente, com o tema Uma 

Assistência Limpa é uma Assistência mais Segura, foi lançado em 2005. Em 2007, o 

segundo Desafio Global de Saúde do Paciente teve como foco a segurança 

cirúrgica, com o tema Cirurgias Seguras Salvam Vidas (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2007). No mesmo ano, o World Health Organization’s 

Collaborating Centre for Patient Safety Solutions, lançou o programa Nine Patient 

Safety Solutions, um conjunto de nove soluções criadas com o objetivo de aumentar 

a consciência sobre os problemas de segurança do paciente e servir como uma 

ferramenta de informação para governos e organizações de saúde (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

Países como Estados Unidos da América (EUA), Austrália e Reino Unido, 

preocupados com a questão, realizaram parcerias com a OMS por meio das  

agências e conselhos nacionais, com a finalidade de desenvolver  sistemas de 

monitoramento de incidentes em pacientes, incentivar e fomentar pesquisas 

relacionadas à qualidade e segurança, eficiência e efetividade no cuidado à saúde, e 

promover o acesso de profissionais de saúde, pacientes e consumidores às 

informações relativas à segurança da assistência à saúde.  

Entre as parcerias, destacam-se a Joint Commission on Accreditation of 

Healthcare Organizations (JCAHO); o Institute of Healthcare Improvement (IHI), pela 



31 
 

Campanha 5 Milhões de Vidas; e a Agency for Healthcare Research and Quality 

(AHRQ) (GOMES, 2008). 

Com o objetivo de definir e unificar  os conceitos construídos sobre segurança 

do paciente em uma classificação internacional, a Aliança Mundial para a Segurança 

do Paciente criou um grupo de pesquisa da Classificação Internacional de 

Segurança do Paciente (CISP), composto por especialistas na área para o 

desenvolvimento de uma taxonomia internacional (RUNCIMAN et al., 2009). 

 

Figura 1 - Esquema conceitual da CIPS.  

Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009b  
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O grupo de pesquisa da Estrutura Conceitual da CISP desenvolveu uma 

estrutura conceitual para caracterizar os incidentes em 10 classes de conceitos. 

Essas classes trazem todas as características do incidente à tona e permitem sua 

análise e fundamentação para melhorias, no sentido de diminuir os riscos de novos 

incidentes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009b). 

 

1) Tipo de incidente 

2) Desfecho para o paciente 

3) Características do paciente 

4) Características do incidente 

5) Fatores contribuintes/ riscos 

6) Desfecho  para instituição 

7) Detecção 

8) Fatores mitigantes/ atenuantes 

9) Ações de melhoria 

10)Medidas tomadas para redução dos riscos            

  

Essas classes se subdividem hierarquicamente e são representadas de 

acordo com suas relações semânticas conforme Figura 1. 

Foram encontradas pela CISP de 17 a 24 diferentes definições de erro em 

saúde e 14 de evento adverso. Runciman et al (2009) publicaram o resultado desse 

trabalho, apresentando as 48 terminologias e conceitos- chave desenvolvidos pelo 

grupo de redação da CISP. O Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e a 

Segurança do Paciente traduziu os conceitos chave do CIPS para a língua 

portuguesa, destacados no Quadro 1 (PORTUGAL, 2011). 

Mesmo com o amplo enfoque dispensado para o assunto pela OMS e pelos 

conselhos de classes, percebe-se que o desempenho perfeito de indivíduos e 

atividades livres de erros ainda é o preconizado nas instituições de saúde, o que 

dificulta a concepção de sistemas de segurança e com isso, impede o 

reconhecimento do erro e a possibilidade de aprender com eles (FRANÇOLIN, 

2013).  
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Segurança do paciente 
Reduzir, a um mínimo aceitável, o risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado em saúde. 

Dano 

 

Comprometimento da estrutura ou função do 

corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo 

doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade 

ou disfunção, podendo ser físico, social ou 

psicológico. 

Risco Probabilidade de um incidente ocorrer. 

Incidente 

 

Evento ou circunstância que poderia ter resultado, 

ou resultou, em dano desnecessário ao paciente. 

Circunstância notificável Incidente com potencial dano ou lesão. 

Near miss 
Incidente que não atingiu o paciente. Erro que não 

se concretiza no paciente. 

Incidente sem lesão 
Incidente que atingiu o paciente, mas não causou 

dano. 

Evento adverso Incidente que resulta em dano ao paciente. 

Fatores contribuintes 

Circunstâncias, ações ou influências que 

desempenham um papel na origem ou no 

desenvolvimento de um incidente ou no aumento 

do risco de incidente. 

Dano associado ao 

cuidado de saúde 

Dano surgido por ou associado a planos ou ações 

realizadas durante o cuidado de saúde ao invés de 

a uma doença de base ou lesão. 

Ações tomadas para 

reduzir o risco 

Ações tomadas para reduzir, administrar ou 

controlar qualquer dano futuro, ou a probabilidade 

de dano, associado a um incidente. Essas ações 

podem ser pro-ativas ou reativas. 

Detecção 

Ação ou circunstância que resulta na descoberta 

de um incidente. Mecanismos de detecção podem 

ser parte do sistema ou podem resultar de um 

processo de checagem, de vigilância ou de 

“consciência” da situação. 

 continua 
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 continuação 

 

Resultado do cuidado 

Impacto em um paciente que é total ou 

parcialmente atribuível a um incidente. 

Fator de mitigação 

Ação ou circunstância que previne ou modera a 

progressão de um incidente causar dano a um 

paciente. 

Resultado do cuidado 
Impacto em um paciente que é total ou 

parcialmente atribuível a um incidente. 

Resultado na organização 
Impacto em uma organização que é total ou 

parcialmente atribuível a um incidente. 

Ação de melhoria 

Ação realizada ou circunstância alterada para 

melhorar ou compensar qualquer dano depois de 

um incidente. 

Ações pro-ativas 

 

Podem ser identificadas por técnicas como 

análises de efeito e análise probabilística de risco. 

Ações reativas 

São aquelas tomadas em resposta aos 

aprendizados e ganhos depois de um incidente 

ocorrido. 

Análise das causas 

Processo sistemático segundo o qual os fatores 

que contribuem para um incidente são 

identificados pela reconstrução da sequência de 

eventos e pelo constante questionamento do por 

quê da ocorrência do incidente até a sua 

elucidação. 

 conclusão 

Quadro 1 – Conceitos-chave da CISP 

 

Para o efetivo enfrentamento da variabilidade de aspectos relacionados aos 

eventos adversos (EA) em serviços de saúde, é necessário conhecer a abrangência 

e a real magnitude da sua ocorrência (WEGNER, 2011). Nesse sentido, a 

investigação dos possíveis fatores de risco, fontes e causas dos episódios como 

instrumentos para intervir nas questões da segurança e da qualidade, contribui para 

o entendimento da dinâmica de ocorrência dos danos, orientando as mudanças nas 
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práticas assistenciais e nas regulamentações e instituições (AGÊNCIA NACIONAL 

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2013a).  

As instituições de pesquisa em saúde reconhecem que as causas de um 

evento não podem ser simplesmente vinculadas às ações individualizadas dos 

profissionais envolvidos diretamente com o paciente, mas à totalidade orgânica do 

serviço de saúde, indicando maior atenção às exigências do próprio sistema social e 

de seus subsistemas e instituições (AGÊNCIA NACIONA DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2013a).  

Tendo em vista esse cenário mundial, entende-se que as investigações 

orientadas para melhorar a segurança do paciente têm por objetivo encontrar 

soluções que permitam melhorar a segurança da atenção e prevenir possíveis danos 

aos pacientes e propõem um ciclo de investigação que compreende: determinar a 

magnitude do dano, o número e tipos de EAs que prejudicam os pacientes; entender 

as causas fundamentais dos danos ocasionados aos pacientes; identificar soluções 

para alcançar uma atenção à saúde mais segura; e avaliar o impacto das soluções 

em situações da vida real (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2008).  

 

1.2  SEGURANÇA DO PACIENTE NO CENÁRIO BRASILEIRO 

 

No Brasil, as iniciativas voltadas à  melhoria da qualidade e segurança do 

paciente tornaram-se mais evidentes nos anos 1990 e, a partir de 2000, destaca-se  

o papel da  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como a agência 

governamental que vem atuando fortemente na área da segurança (AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2012). Essa agência tem  como campo de 

atuação todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a 

saúde da população brasileira (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 

2007).   

A competência da Anvisa abrange tanto a regulação sanitária quanto a 

regulação econômica do mercado (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2011). Na estrutura da administração pública federal, a Anvisa 

encontra-se vinculada ao Ministério da Saúde (MS) e integra o Sistema Único de 

Saúde (SUS), absorvendo seus princípios e diretrizes (COHEN, 2009). 
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Entre as estratégias propostas pela  Anvisa para a melhoria da  segurança do 

paciente, a Rede Sentinela, criada em 2001, veio  para responder à necessidade de 

se  obter informação qualificada e  deve ser destacada, pois induz  ao 

desenvolvimento de ações de vigilância sanitária intra-hospitalares, resultando em 

ganhos significativos de qualidade para os serviços e pacientes. A estratégia da 

Rede Sentinela aborda  três áreas distintas: a farmacovigilância, a hemovigilância e 

a tecnovigilância (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2011). 

Outra estratégia a ser destacada foi a declaração, assinada pelo Brasil, em 

2007, com a OMS, inserindo-se no programa de combate às infecções relacionadas 

à assistência à saúde denominado  Cuidado Limpo é Cuidado Seguro. Ainda dentre 

as estratégias  de combate à infecções hospitalares, a Anvisa publicou, em 2007, as 

orientações Higienização das Mãos em Serviços de Saúde, que oferecem 

informações atualizadas sobre esse procedimento (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2007). 

Outro fato de destaque no cenário ocorreu em 2008, quando o  MS e o 

Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) aderiram ao programa da OMS, Cirurgia 

Segura Salva Vidas, com vistas a implementar o checklist cirúrgico em prol da 

melhoria da segurança dos pacientes submetidos a  procedimentos cirúrgicos. 

A criação da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente 

(REBRAENSP), em 2008, também pode ser entendida como uma estratégia da 

sociedade civil organizada para melhoria da segurança do paciente. A REBRAENSP 

está vinculada à Rede Internacional de Enfermagem e Segurança do Paciente 

(RIENSP), que se constitui em uma iniciativa da  Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS). Os objetivos da REBRAENSP e da RIENSP são: disseminar e 

sedimentar a cultura de segurança do paciente nas organizações de saúde, escolas, 

universidades, organizações governamentais, usuários e seus familiares (REDE 

BRASILEIRA DE ENFERMAGEM E SEGURANÇA DO PACIENTE, 2015). 

O trabalho da REBRAENSP foi difundido, por meio dos seus polos estaduais 

e núcleos municipais, cujo papel é o de divulgar os conceitos de segurança do 

paciente da OMS e de outras instituições, incentivar a criação e participação de 

enfermeiros em comitês de segurança do paciente e instituir atitudes e iniciativas 

com base científica nos locais de trabalho que diminuam os riscos e garantam a 

segurança do paciente, reconhecendo que os riscos são inerentes a qualquer 
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processo de trabalho (REDE BRASILEIRA DE ENFERMAGEM E SEGURANÇA DO 

PACIENTE, 2015). 

No que se refere à produção e disseminação de informações voltadas a 

tecnologias em qualidade e segurança do paciente, destaca-se o Programa  

Proqualis, criado em 2009, vinculado ao Instituto de Comunicação e Informação 

Científica  e Tecnológica em Saúde (ICICT), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 

com o financiamento do MS, através da Secretaria de Atenção à Saúde 

(PROQUALIS, 2009). O programa  objetiva ser uma fonte permanente de consulta e 

atualização para os profissionais de saúde por meio  da divulgação de conteúdos 

técnico-científicos selecionados a partir da relevância, qualidade e atualidade 

(PROQUALIS, 2009). 

Entende-se que a estratégia de maior amplitude em relação ao fortalecimento 

da  segurança do paciente ocorrida no Brasil foi a criação do Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP), publicado  em abril de 2013, por meio da  Portaria 

MS/GM nº 529. Seu  objetivo geral é  contribuir para a qualificação do cuidado em 

saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, sejam eles 

públicos ou privados (BRASIL, 2013a). 

Após a publicação da Portaria nº 529, pelo MS, em julho do mesmo ano, foi 

publicada a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36/2013, que  estabelece a 

obrigatoriedade da criação de  Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) em 

estabelecimentos de saúde, sendo os NSP  instâncias que devem promover e apoiar 

a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente (BRASIL, 2013b). 

A referida resolução dá um grande destaque à estratégia de notificação e 

análise  dos EA enquanto medida que deve ser implantada em todos os 

estabelecimentos de saúde abrangidos no seu escopo, tendo em vista a 

necessidade de conhecer e reconhecer quais são esses eventos e suas 

causas,possibilitando a implantação de medidas mitigantes (BRASIL, 2013b). 

Entende-se que, sem conhecer quais são esses eventos e porque eles 

ocorrem será impossível para as instituições de saúde brasileiras implantarem 

medidas eficazes para a melhoria da segurança do paciente e, consequentemente, 

para a garantia da qualidade dos cuidados em saúde. 
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1.3 GARANTIA DA QUALIDADE DO CUIDADO E PREVENÇÃO DE EVENTOS 

ADVERSOS 

 

A qualidade do cuidado em saúde é definida pela OMS como “o grau em que 

os serviços de saúde para indivíduos e populações aumentam a probabilidade de 

resultados desejados" (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

Garantir a qualidade implica em modificar desempenho e o comportamento 

dos profissionais, das instituições e dos sistemas em direção às práticas mais 

apropriadas e aceitáveis em termos de resultados e custos para a saúde 

(DONABEDIAN, 1980). 

Na primeira metade do século XX, após a II Segunda Guerra Mundial, Edward 

Deming e Joseph Juran desenvolveram a Teoria da Melhoria Contínua da 

Qualidade, cujos princípios de procura contínua por oportunidade de melhoria de 

todos os processos na indústria, denominado Qualidade Total, foram estendidos 

posteriormente ao setor saúde por Berwick (1989). 

Na segunda metade do século XX, a abordagem sobre qualidade do cuidado 

em saúde emergiu nos EUA, a partir do trabalho de Donabedian (1980). Segundo o 

autor, a avaliação da qualidade é o julgamento a respeito do processo do cuidado, 

baseado na medida do quanto esse contribui para resultados desejáveis 

(DONABEDIAN, 1980). Inspirado na teoria dos sistemas, ele definiu um modelo para 

avaliar o cuidado em saúde conhecido pela tríade estrutura, processo e resultado, 

propondo ainda uma padronização de conceitos e nomenclatura; a estrutura inclui a 

infra-estrutura física e os sistemas de apoio, a engenharia biomédica, a forma como 

os serviços são organizados no que diz respeito à recursos humanos, escalas de 

serviço e disponibilidade de equipamentos e suprimentos necessários; o processo 

refere-se ao cuidado ao paciente, à fidelidade com que os protocolos e intervenções 

são realizados e como a estrutura é usada dentro do sistema; e o resultado diz 

respeito ao impacto desses processos sobre o estado de saúde do paciente e para a 

organização (DONABEDIAN, 1980). 

Ao refletir sobre a qualidade dos serviços prestados pelas instituições de 

saúde, mais especificamente no que tange à segurança do paciente, remete-se à 

grande quantidade de incidentes (com ou sem danos) ocorridos, evidenciados pelos 

meios de comunicação e por publicações, como no relatório The Error is Human, 

destacando-se que esses incidentes podem se tornar um evento adverso à medida 



39 
 

que causam algum dano ao paciente (INSTITUTE OF MEDICINE, 1999). 

A segurança deve ser entendida como uma importante dimensão da 

qualidade no que se refere ao direito das pessoas de terem o “risco de um dano 

desnecessário associado ao cuidado em saúde reduzido a um mínimo aceitável” 

(RUNCIMAN et al., 2009),  e precisa ser analisada  como uma questão abrangente, 

presente ao longo do processo assistencial. Reconhecer que os seres humanos 

podem falhar e que os processos assistenciais envolvem riscos para  o paciente, é o 

primeiro passo para tornar o ambiente do cuidado mais seguro para os pacientes e 

para os profissionais de saúde.  

Uma pesquisa sobre a associação de falhas e incidentes na prestação da 

assistência indicou que 1 em cada 10 pacientes admitidos em hospitais de países 

desenvolvidos é vítima de erro, o qual não é intencional e que, na maioria das 

circunstâncias, é passível de prevenção (OBE; PHILIP, 2006). 

Nos EUA, estima-se que cerca de 100 mil pessoas morram em hospitais a 

cada ano vítimas de eventos adversos. Essa incidência alta acarreta uma taxa de 

mortalidade maior do que as atribuídas aos pacientes com AIDS, câncer de mama 

ou atropelamento (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 1999). 

A Anvisa  categoriza os  EA como  infecciosos, não infecciosos ou aqueles 

relacionados à assistência à saúde, como ocorre na troca e lateralidade em 

cirurgias, eventos de medicação, quedas e fraturas. Em todos os casos, os aspectos 

metodológicos da investigação não divergem (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2013a). Para estudo dos EA, o  modelo desenvolvido por 

James Reason para os acidentes em organizações complexas (Figura 2) enfatiza 

que a ocorrência desses eventos está diretamente associada  à sobreposição de 

uma cultura organizacional não voltada para a segurança, com o descumprimento 

ou inexistência de protocolos, as pressões diversas sobre as pessoas,  atmosfera 

decisiva para a ocorrência do dano e que o “erro na ponta, ou seja, aquele que 

envolve o erro do profissional, raramente é suficiente para causar a lesão” 

(WACHTER, 2010). 

Nos serviços de saúde, as  análises de EA ainda estão  direcionadas para a 

fase final do processo enquanto a principal causa do acidente e sendo classificado  

como ato inseguro do profissional, não levando em conta as fases ou os processo 

anteriores e as barreiras de precaução que deveriam ter sido estabelecidas nessas 

fases (CORREA; CARDOSO JUNIOR, 2007). Essas  barreiras de precaução não 
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devem estar  voltadas para o comportamento humano perfeito,  sendo necessário 

resistir à tentação de concentrar as investigações e punições sobre o erro ativo, 

descuidando-se dos erros latentes (WACHTER, 2010). 

Para tratar da notificação e análise de EA são  fundamentais os conceitos 

pautados na interface entre o gerenciamento da qualidade e de risco, sendo esta 

última um conjunto de decisões administrativas, organizacionais e operacionais 

desenvolvidas para estabelecer estratégias, ações e fortalecer as capacidades para 

reduzir o impacto das ameaças (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂCIA SANITÁRIA, 

2011). 

Feldmann, D’Innocenzo e Cunha   (2007) definiram a gestão de riscos como o 

conjunto de condições que reduzem ou eliminam os EA ao mínimo possível. Para 

cada incidente relatado ou detectado é fundamental determinar se atingiu ou não o 

paciente, se provocou uma nova intervenção terapêutica, se prolongou o tempo de 

internação, se causou algum dano e as possíveis causas relacionadas. 

Entende-se como risco a existência de uma condição que possibilita a 

ocorrência de um desastre com a probabilidade de danos e perdas (óbitos, feridos, 

doentes, perda de propriedades físicas particulares e públicas, interrupção dos 

meios de subsistência, interrupção de atividades econômicas, degradação ambiental 

e outros), resultado da interação entre ameaças naturais ou antropogênicas e as 

condições de vulnerabilidade local (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂCIA 

SANITÁRIA, 2013a).  

Algumas instituições estão mais propensas à ocorrência de EA devido à 

Síndrome do Sistema Vulnerável, composta por três elementos: a atribuição da 

culpa aos indivíduos da linha de frente, a negação da existência de erros sistêmicos 

que causam seu enfraquecimento e o foco apenas em indicadores financeiros e de 

produção (CORREA; CARDOSO JUNIOR, 2007). Nessas instituições, quando se 

trata de apurar as causas dos EA as investigações são direcionadas para depositar 

a culpa no profissional ou na própria vítima, impossibilitando a correta investigação 

da causa-raiz do dano e inviabilizando  a adoção de estratégias preventivas 

eficientes e eficazes (CORREA; CARDOSO JÚNIOR, 2007; WATCHER, 2010) 

Entende-se que a maioria  dos sistemas  de notificação de EA depende da 

notificação voluntária dos profissionais de saúde, entretanto o foco punitivo voltado 

para o erro do profissional, também enaltecido pelo modelo tradicional de 

responsabilidade civil, desencoraja o compartilhamento das informações no intuito 
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de proteger a si mesmo, dificultando a implantação de políticas públicas de saúde 

que evitem a recorrência do dano no futuro. 

Nesse sentido, vale a pena ressaltar  que, em hipótese alguma, os erros 

ativos cometidos por profissionais negligentes, imprudentes e imperitos mereçam a 

impunidade e não devam ser objeto de criteriosa apuração. Os pontos aludidos 

formam o embasamento que possibilita o aprofundamento da análise da prevenção 

e reparação do dano ao paciente, basilares para repensar a condução da política de 

qualidade (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2013a). Uma 

comunicação efetiva de eventos adversos, no contexto das instituições de saúde,  

seria a capacitação da equipe com foco na taxonomia, nas ferramentas, estratégias, 

nos comportamentos e indicadores de segurança atualmente divulgados a nível 

nacional e internacional (LEITÃO et al., 2013). 

Fassini e Hahn (2012) descrevem que  o processo para prevenção do erro 

humano advém de mudanças culturais  e,  consequentemente, do  aumento da 

identificação dos EA, sendo essencial que a liderança acredite em uma cultura não 

punitiva, por meio de abordagem sistêmica ao erro, ouvindo e acolhendo o 

profissional, e fornecendo-lhe condições para que as falhas não aconteçam 

novamente. Assim, o profissional torna-se consciente da importância da notificação, 

pois se sente inserido no processo da busca pela segurança do paciente. 

 A subnotificação de EA, que está associada ao medo de punição por parte 

dos profissionais que temem perder o emprego e responder a processos ético-

legais,  prejudica a análise fidedigna dos riscos e eventos ocorridos e das 

repercussões para a saúde do paciente, bem como impossibilita a implementação 

de medidas que evitem novas ocorrências (SANTOS et al., 2010). 

A ocorrência de EA está associada a diversos fatores contribuintes, como as 

circunstâncias, ações ou influências que desempenharam um papel importante no 

seu aparecimento, ampliando as chances de causar o dano (VARELA; SUÁREZ, 

2011), como mostra a Figura 2, sendo que os fatores humanos são  refletidos pelo 

comportamento, desempenho e pela comunicação entre os profissionais de saúde, e 

no relacionamento da equipe, além dos componentes individuais dos profissionais, 

dos pacientes e da doença; os fatores do sistema operativo relacionam-se com  o 

ambiente em torno do trabalho e o nível de preocupação com a segurança do 

paciente; e os fatores externos fogem do controle da organização, como o meio 

ambiente e as políticas legislativas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009b). 
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Pode-se considerar que os mesmos fatores que contribuem para a ocorrência 

do dano, quando corretamente avaliados, estabelecidos os pontos críticos e os 

indicadores para o seu controle, apontam as medidas a serem instituídas para evitar 

que a lesão não relacionada à doença de base afete o paciente. Para repensar 

esses processos, a identificação dos pontos críticos ou pontos de risco precisam ser 

trabalhados e as instituições precisam estabelecer uma política de barreiras para 

minimizar esses riscos. 

 

 

Figura 2 - Modelo de Acidente Organizacional de Reason. Fonte: Vincent, 2010 

� O conhecimento acerca dos tipos de EA depende diretamente das 

O conhecimento acerca dos tipos de EA depende diretamente das estratégias 

de notificação e, para o alcance de um cenário de segurança é necessário que os 

serviços de saúde adotem um comportamento de aprendizagem contínua cuja 

notificação dos eventos e análise de suas causas gerem melhorias nos processos 

assistenciais (AGÊNCIA NACIONAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2013a).  

 

1.4  SISTEMAS DE NOTIFICAÇÃO DOS EVENTOS ADVERSOS 

 

A notificação de EA funciona como sinalizador, sendo seu objetivo encontrar 

causas, identificar o que levou à ocorrência dos erros e quais as falhas ocorridas no 

processo (ANDRÉS, 2010). Exerce, ainda, importante papel no processo de 

aprendizagem, especialmente durante a análise da causa-raiz do incidente 
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notificado, sensibilizando os profissionais para a importância do trabalho voltado 

para a segurança do paciente e facilitando o comprometimento dos colaboradores 

das instituições (ANDRÉS, 2010). 

Tradicionalmente, os sistemas utilizados para a vigilância de incidentes em 

hospitais são a notificação voluntária, monitorização intensiva e, mais recentemente, 

a vigilância baseada em sistemas de informação hospitalar. O primeiro é um tipo de 

vigilância passiva; o segundo, de vigilância ativa, e o terceiro, uma ferramenta tanto 

para vigilância passiva, quanto para vigilância ativa (CAPUCHO, 2012). 

Os sistemas de vigilância passiva ou sistema de notificação voluntária 

consistem na comunicação espontânea de riscos e incidentes e são realizadas por 

usuários dos produtos e serviços de saúde (CAMARGO et al., 2006). Esses 

sistemas oferecem muitas vantagens, como a facilidade de utilização, adaptação a 

diferentes realidades, possibilidade de fornecer dados sobre incidentes 

desconhecidos, além do baixo custo de implantação e manutenção. Entretanto, 

podem apresentar desvantagens, como vieses no relato do incidente, dados 

incompletos, informações limitadas da população exposta e podem não fornecer 

informações quantitativas sobre a frequência ou risco relativo dos incidentes (BROW 

et al. 2007). 

Uma das principais limitações da notificação espontânea é a subnotificação. 

De acordo com a JCAHO, esse método detecta apenas 1 em cada 20 eventos 

ocorridos (ROMERO; MALONE, 2005). Assim, as notificações não representam o 

total de ocorrências reais das práticas assistenciais. 

O principal fator que leva à subnotificação de incidentes é o foco na punição 

do profissional envolvido no incidente. Tradicionalmente, os métodos de 

comunicação e análise de EA tendem a se concentrar, principalmente, nos 

profissionais de saúde, promovendo uma cultura institucional de punição (REASON, 

2000). 

Cassiani et al. (2010), em uma publicação voltada para incidentes 

relacionados a medicamentos, sugerem que notificação de qualidade deva incluir, no 

mínimo, informações como: descrição da reação adversa, do erro de medicação ou 

quase erro, incluindo o tempo para o aparecimento dos primeiros sinais ou sintomas; 

medicamento suspeito e terapêutico concomitante; características do paciente; 

documentação do diagnóstico dos eventos, incluindo os métodos utilizados para 

obter o diagnóstico; consequência dos resultados do evento; medidas terapêuticas 
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relevantes e dados laboratoriais; e, no caso dos erros e quase erros, a descrição da 

sequência de acontecimentos que contribuíram com o incidente, bem como o 

ambiente de trabalho onde o evento ocorreu. 

Muitos países criaram sistemas de relato de efeitos adversos de 

medicamentos, equipamentos e material médico-hospitalar, produtos sanguíneos, e 

de outros itens, destacando-se  o National Health System (NSH), no Reino Unido. A 

National  Patient Safety Agency (NPSA), também britânica,  possibilitou  maior 

coordenação da informação sobre assuntos de segurança e danos ao paciente, 

além de melhor divulgação das lições aprendidas com os incidentes graves 

(VICENTE, 2010) 

O precursor de todos os sistemas nacionais de relato de grande escala no 

setor médico-hospitalar é o Australian Incident Monitoring System (AIMS), 

desenvolvido por Bill Ruciman. O AIMS começou a funcionar em 1996, mas originou 

de um estudo de monitorização de incidentes na anestesia - AIMS Anaesthesia - que 

começou em 1988 (BECKMANN; BALDWIN; RUNCIMAN, 1996). O AIMS fornece 

um mecanismo para relato de incidentes de qualquer tipo que envolvam o 

atendimento médico-hospitalar e utiliza um único formulário padrão disponível na 

internet (VICENTE, 2010). 

No Brasil, o sistema de relato de acidentes que envolvem pacientes é ainda 

incipiente e a investigação de incidentes graves está sob responsabilidade da 

Anvisa. Com a criação do PNSP, em 2013, foi estabelecida a notificação dos 

eventos adversos por meio do sistema NOTIVISA para que  os responsáveis pelo 

NSP das instituições de saúde realizem tais notificações (BRASIL, 2013b).  

O sistema de acreditação hospitalar brasileiro, da Organização Nacional de 

Acreditação (ONA), preconiza que as instituições de  saúde acreditadas  devem 

relatar os incidentes graves à instituição acreditadora para que se possa estabelecer 

uma investigação minuciosa e instaurar  medidas com vistas à mitigação desses 

incidentes (ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO, 2014). 

É importante esclarecer que somente o relato não é suficiente para melhorar 

a segurança. Os sistemas de relato de segurança que são voltados para o 

aprendizado estão bem desenvolvidos em outras indústrias, como na aviação civil e 

na indústria nuclear, e isso ainda precisa ser sedimentado nos sistemas de saúde 

(VICENTE, 2010). 
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O desenvolvimento da monitorização rotineira permitirá que as iniciativas 

relacionadas à segurança do paciente passem a ter caráter muito mais ativo, com a 

monitorização quase contínua dos eventos adversos e da condição final do paciente, 

assim ficará menos dependente dos relatos, embora esses continuem a ser valiosos 

(BATES; GAWADE, 2003). 

Apesar dos eventos serem comuns, as taxas de relato ainda são pequenas. 

No estudo de Stanhope et al. (1999), em que estudaram o  fluxo de informação 

sobre segurança do paciente, verificou-se que, nos dois centros pesquisados, 

mesmo havendo uma lista específica de incidentes que deveriam ser relatados, os 

profissionais não sabiam como fazê-lo ou os profissionais faziam sua própria 

avaliação. 

No que tange a equipe de enfermagem, a notificação dos EA está relacionada 

à ocorrência de eventos de processo, ou seja, dos que se relacionam ao cuidado 

prestado pela equipe (GABRIEL et al., 2013) . Em outro estudo, foi demonstrado que 

a notificação de EA é realizada por meio eletrônico por quase metade das 

instituições pesquisadas (RAMOS et al. 2014).  Esses estudos demonstram a 

importância dos sistemas de notificação, enfatizando a necessidade de análise 

dessas ocorrências para garantia da segurança e da qualidade na prestação da 

assistência. 

. 

1.5 METODOLOGIAS DE ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS EVENTOS ADVERSOS 

 

Quando um EA ocorre, a questão importante não é quem errou, mas como e 

por que as defesas do processo falharam. A premissa básica na abordagem do 

sistema é que os seres humanos são falíveis e erros são esperados, mesmo nas 

melhores organizações (REASON, 2000). 

Há várias metodologias disponíveis que permitem a investigação e análise da 

ocorrência de EA. Uma delas é a Teoria de “Queijo Suíço” (Figura 3), proposta por 

James Reason, baseada em um modelo multicausal para explicar os acidentes nas 

organizações (Figura 3) (DIAZ, HENRIQUEZ, 2012).  
A Clinical Risk Unit (CRU), da University College London, em parceria com 

a Association of Litigationand Risk Management (ALARM), desenvolveram um 

método sistemático para a investigação de EA, ampliando o método proposto por 
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Reason e adaptando-o ao setor da saúde (STEPHEN, 2002). Esse método foi 

atualizado em 1999, com a nomenclatura de Protocolo de Londres. 

O Protocolo de Londres é um documento para investigação e análise de 

incidentes clínicos que permite identificar as falhas ativas, bem como os fatores 

contribuintes (Quadro 3). Ele apresenta um processo de investigação de acidentes e 

análises desenvolvidas em contexto de investigação, adaptado para o uso na prática 

de gestão de riscos. Essa abordagem já foi aperfeiçoada e desenvolvida à luz da 

experiência e investigação de incidentes dentro e fora dos sistemas de saúde. A 

finalidade do protocolo é garantir uma investigação exaustiva e crítica na análise de 

um incidente, indo além da identificação mais comum de falhas e culpa (ADAMS, 

VICENT, 2004). 

 

 

Figura 3 – Modelo do “Queijo Suiço”. Fonte: Wachter, 2010 

 

Outra metodologia a ser ressaltada é a análise de causa raiz, também 

conhecida como Root Cause Analysis (RCA), uma maneira que permite a 

identificação das causas dos problemas por meio da avaliação de fatores que 

predispõem ou que poderiam prevenir um erro. Instituições de saúde podem utilizá-

la para explicar como os EA ocorrem e para desenhar mecanismos que possibilitem 

evitar sua ocorrência.  

De acordo com a OMS (2008), a condução da análise de causa raiz tem os 

seguintes passos a serem seguidos: 
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1) Definir quais eventos necessitam de investigação; 

2) Selecionar uma equipe multidisciplinar, incluindo um especialista na área 

onde o erro foi identificado e pessoas com experiência em investigação de 

incidentes; 

3) Obter informações por meio de entrevistas com os envolvidos, leitura da 

documentação disponível, exame de equipamentos e inspeção do local 

onde o evento ocorreu, podendo incluir a reconstrução do evento; 

4) Coletar informações, a partir de todas as fontes, e incluí-las em um 

formulário confeccionado para essa finalidade; 

5) Pedir aos envolvidos que identifiquem quais aspectos do serviço prestado 

eles acreditam ter contribuído para o evento; 

6) Usar uma ferramenta de investigação, como o diagrama espinha de peixe, 

para identificar fatores que contribuíram para ocorrência do evento e 

aqueles com potencial para preveni-lo; 

7) Desenvolver recomendações – algo que poderia ser implementado para 

reduzir a recorrência potencial do evento. Recomendações devem ser 

simples, específicas e mensuráreis; 

8) Publicar material para compartilhar as lições aprendidas na organização e 

mais amplamente no sistema de saúde. 

 

Muitas ferramentas do sistema de gestão da qualidade podem ser utilizadas 

para análise  de causa- raiz, tais como diagrama de causa-efeito e diagrama espinha 

de peixe, também chamado de diagrama de Ishikawa devido ao seu criador, Kaoro 

Ishikawa (MAUAD  et al., 2005).  

O diagrama de Ishikawa é uma técnica que pode ser adotada para identificar 

e arranjar as causas raízes de um evento, ilustrando graficamente o relacionamento 

hierárquico entre as causas de acordo com seu nível de importância (CASSIANI et 

al., 2010). 

Para o uso dessa ferramenta, é importante salientar que antes da realização 

das recomendações, é necessário avaliar se a ação corretiva prevenirá a recorrência 

do evento e se ela estará ao alcance da capacidade da instituição para implementá-

la. As ações corretivas devem dirigir-se não somente às circunstâncias específicas 

do evento ocorrido, mas também à implementação do sistema com o objetivo de 
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reduzir a frequência do problema sucedido, diminuir a exposição do pessoal 

envolvido e minimizar suas consequências (CASSIANI et al., 2010). 

 
TIPO DE FATOR FATOR CONTRIBUINTE OU INFLENCIADOR 

Fatores do Paciente 

Condição (complexidade e gravidade); 

comunicação e linguagem e fatores sociais; e 

personalidade. 

Fatores da Tarefa ou 

Tecnologia 

Claridade da estrutura e desenho da tarefa; 

disponibilidade e uso de protocolos; 

disponibilidade; e acurácia dos testes e auxílios à 

tomada de decisão. 

Fatores Individuais 

(pessoas) 

Conhecimento e habilidade; competência; e saúde 

física e mental. 

Fatores do Time (equipes) 

Comunicação verbal; comunicação escrita; 

disponibilidade de ajuda e supervisão; e estrutura 

do time (congruência, consistência e liderança e 

outras características). 

Fatores do Ambiente de 

Trabalho 

Mix de nivelamento e habilidades do staff; padrões 

de turno e carga de trabalho; manutenção, design 

e disponibilidade de equipamentos; apoio 

administrativo e gerencial; ambiente de trabalho; e 

área física. 

Fatores Organizacionais & 

Gerenciais 

Restrições financeiras; estrutura organizacional; 

políticas, padrões e objetivos; e cultura de 

segurança e prioridades. 

Fatores do Contexto 

Institucional 

Contexto regulatório e econômico; sistema de 

saúde nacional; e ligação com organizações 

externas. 

Quadro 2 - Fatores Contribuintes para incidentes clínicos. Fonte: Adaptado de Adams; 

Vicent, 2004 

 

Em 2007, a OMS apresentou nove soluções para segurança do paciente, 

estabelecidas com o propósito de promover melhorias específicas em áreas 
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problemáticas na assistência. Entende-se ser importante destacar a identificação do 

paciente,  uma vez que  falhas nesse processo estão entre as causa mais comuns 

de EA na administração de medicamentos, de sangue e hemoderivados, nos 

exames diagnósticos, e procedimentos cirúrgicos e na entrega de recém-nascido 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

Pacientes hospitalizados são avaliados por um grande número de 

profissionais e um aspecto crucial da segurança do paciente é a garantia de que o 

paciente certo receba o cuidado e tratamento corretos. Para o alcance dessa meta, 

é essencial que os pacientes estejam corretamente identificados (JOINT 

COMMISSION ON ACCREDITATION HEALTHCARE ORGANIZATION, 2003). 

 

 1.6 IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E IMPLICAÇÕES PARA SUA SEGURANÇA  

 

A identificação do paciente tem sido reconhecida como a pedra angular na 

segurança do paciente  e a  ausência de processo padronizado de identificação nos 

serviços de saúde pode contribuir  para ocorrência de falhas (TASE, 2015). É um 

processo prioritário entre os inúmeros processos gerenciais e assistenciais nas 

instituições de saúde, sendo que seus desfechos estão relacionados à falhas 

catastróficas (BATES et al., 2009). 

Todas as instituições de saúde devem ter políticas específicas e 

procedimentos para verificação da identidade do paciente, devendo monitorar  a 

adesão dos membros da equipe  a essas políticas. A equipe deve ser orientada  

quanto à importância da identificação correta dos pacientes e práticas negligentes 

ou inseguras  não podem ser ignoradas ou aceitas. Todo paciente submetido a um 

procedimento deve esperar da equipe que  sua identidade  seja cuidadosamente 

checada e  os enfermeiros desempenham papel importante no sentido de assegurar 

que isso aconteça (BEYEA, 2002). 

A National Health Service (NHS), da Inglaterra, estabeleceu como uma de 

suas prioridades para melhorar a segurança do paciente a redução dos erros de 

troca de pacientes durante a prestação dos cuidados (SEVDALIS et al., 2009). 

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo (COREN-SP) 

publicou,  em 2010, a cartilha com dos 10 passos para a segurança do paciente 



50 
 

destacando a importância da identificação do paciente entre esses passos 

(CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).  

O National Center for Patient Safety (NCPS), nos EUA, identificou que erros 

de identificação do paciente foram citados em mais de 100 análises individuais como 

causa-raiz entre janeiro de 2000 e março de 2003 e a National Patient Safety 

Agency (NPSA), na Inglaterra, registrou, entre novembro de 2003 e julho de 2005, 

236 incidentes e quase acidentes relacionados à falta de pulseiras de identificação 

dos pacientes ou pulseiras com informações (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2007 Patient safety solutions). 

A identificação do paciente está prevista na Lei nº. 10.241, de 17 de março de 

1999, que dispõe sobre os direitos dos pacientes, usuários dos serviços de saúde no 

estado de São Paulo, e prevê que o paciente tem direito de ser identificado e tratado 

pelo seu nome e sobrenome, não devendo ser identificado somente por números ou 

códigos (SÃO PAULO, 1999). 

Em 2013, o MS, em parceria com a Anvisa e Fiocruz, lançou o protocolo de 

identificação do paciente, recomendando a adoção do protocolo em todos os 

ambientes de prestação do cuidado, onde são realizados procedimentos, quer 

terapêutico quer diagnóstico (BRASIL, 2013c). 

A identificação do paciente deve ser feita no momento de admissão do 

mesmo nos serviços de saúde, permanecendo durante todo o tempo em que o 

paciente estiver em tratamento e deve ser aplicado em todas as instituições de 

saúde, incluindo pronto atendimentos  (PA), e sob qualquer condição de assistência, 

tais como  realização de exames ambulatoriais (BRASIL, 2013c; MOLLON; FIELDS, 

2009; ASKELAND et al., 2009). 

Apesar de a identificação do paciente ser considerada  prática indispensável 

para garantir a segurança do paciente em qualquer ambiente de cuidado, incluindo, 

por exemplo, unidades de pronto atendimento, locais de coleta de exames 

laboratoriais, atendimento domiciliar e em ambulatórios, a literatura mostra que a 

identificação é realizada primordialmente em ambientes hospitalares, porém, os 

erros de identificação podem ocasionar falhas em todas as unidades prestadoras de 

serviços de saúde (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2010). 

Segundo Tase et al. (2013), as não conformidades decorrentes do processo 

de identificação do paciente implicam em sérios EA, constituindo-se como um fator 
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preocupante da assistência à saúde. Portanto, a identificação dos pacientes é 

considerada fundamental para o cuidado seguro ao paciente e consiste na utilização 

de tecnologias, como pulseiras de identificação, essenciais para prevenção de erros 

não somente durante a prestação de cuidado aos pacientes hospitalizados, mas 

para paciente que estão em observação em unidades de pronto atendimento e sob 

qualquer condição de assistência, como realização de exames ambulatoriais 

(MOLLON; FIELDS, 2009; ASKELAND et al., 2009). 

As pulseiras, além da função de identificar o paciente, podem conter cores 

que indicam fatores de riscos, tais como: alergias, risco para queda, restrições de 

membros e alguma outra informação clínica. Entretanto, a ausência de padronização 

das cores utilizadas segundo indicação  coloca em risco a segurança do paciente, 

uma vez que muitos profissionais atuam em mais de uma instituição (WATSON, 

2009).  

Embora em alguns países pulseiras sejam tradicionalmente utilizadas para a 

identificação de pacientes internados, a ausência de informação ou informações 

incorretas limitam a eficácia desse sistema. O uso de cores em pulseiras facilita o 

reconhecimento visual rápido de alguma questão específica, mas a falta de um 

sistema padronizado de codificação leva a erros por parte do pessoal que presta o 

cuidado (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

Pulseiras de identificação devem conter informações fidedignas para a correta 

e segura identificação dos pacientes e, geralmente, são colocadas no punho ou em 

outro membro. Devem ter, pelo menos, dois identificadores, sendo considerados 

adequados o nome completo, a data de nascimento, o nome da mãe e o número de 

registro no hospital ou no sistema de saúde nacional, e inadequados a idade, sexo, 

diagnóstico, médico, número de leito ou do quarto (MOLLON; FIELDS, 2009). 

No que tange às unidades de centro cirúrgico, a sala de cirurgia  é identificada 

pelos sistemas de hemovigilância como uma área com alto risco para ocorrência  de 

erros de transfusão. Em estudo em que se buscou determinar a frequência da 

confirmação da identificação dos pacientes durante a administração de 

hemocomponentes no intra-operatório, foi identificado que 83% dos 77 pacientes 

submetidos à cirurgia do sistema cardiovascular não tiveram confirmação de suas 

pulseiras devido à dificuldade de acesso relacionada ao posicionamento do braço do 

paciente e que em  6,3%, em um total de 426 pacientes, as pulseiras foram retiradas 
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para colocação de linhas adicionais vasculares para procedimentos cardiovasculares 

(BURROWS et al., 2009).  

Para que a identificação do paciente seja realizada corretamente, foram 

propostas as seguintes estratégias (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007): 

 

 Enfatizar a responsabilidade de todos os profissionais em identificar 

corretamente os pacientes antes da realização de qualquer procedimento, como 

realização de exames, administração de medicamentos, procedimentos cirúrgicos, 

coleta de exames para laboratório, administração de hemocomponentes e realização 

do cuidado; 

 Incentivar o uso de pelo menos dois identificadores, sendo que nenhum dos 

dois identificadores deve ser o número do paciente  ou do  quarto;  

 Verificar a identidade do paciente na admissão ou transferência para outro 

hospital ou unidade de atendimento; 

 Padronizar as abordagens para a identificação do paciente entre as diferentes 

instalações dentro dos serviços de saúde, como dados a serem preenchidos, 

membro de instalação da pulseira de identificação, uso de cores e placas de 

identificação do leito; 

 Fornecer protocolos claros para a identificação de pacientes com identidade 

desconhecida, formas de distinção da identidade de pacientes com o mesmo nome 

e abordagens não-verbais para a identificação de pacientes em coma, em confusão 

e pacientes sob efeito de sedação; 

 Encorajar os pacientes e familiares a participarem de todas as fases do 

processo e sobre a importância do mesmo; 

 Incentivar a rotulagem dos recipientes utilizados para  coleta de sangue e 

outros espécimes, na presença do paciente; 

 Fornecer protocolos claros para a manutenção da identificação de amostra de 

paciente em todas as fases pré-analítica, analítica, e processos de pós-analítica; 

 Fornecer protocolos claros para interrogatório de laboratório, resultados e 

conclusões de outros testes quando eles não são consistentes com a 

história clínica do paciente; 

 Incorporar o treinamento aos profissionais de saúde  sobre procedimentos de 

verificação da identidade do paciente; 
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 Educar os pacientes sobre a importância e relevância da identificação 

correta do paciente de uma forma positiva. 

 

Devido à importância da identificação correta do paciente e ao uso de 

pulseiras de identificação, no estado do Espírito Santo foi criada uma Lei Estadual 

que regulariza o uso de pulseiras de identificação dos pacientes pelos hospitais. A 

Lei Nº 9.754/2011 determina a obrigatoriedade do uso de pulseiras de identificação 

(BRASIL, 2011). ESPÍRITO SANT 

 Para Hoffmeinster (2012), a implementação das pulseiras de identificação 

"configura-se como uma prática de baixo custo para as instituições e de fácil 

instalação na rotina dos cuidados dos profissionais de saúde", além de promover um 

cuidado seguro. 

 No Brasil, ainda não há um diagnóstico amplo sobre os problemas de 

segurança do paciente nos hospitais, principalmente relacionada à questão de 

identificação dos pacientes. A área de pesquisa sobre esse tema é relativamente 

recente e questões importantes sobre a validade dos métodos empregados na 

mensuração dos eventos adversos estão em discussão (MENDES et al., 2008). 

 As investigações sobre a segurança do paciente devem subsidiar as tomadas 

de decisão e as intervenções da gestão, modificando a prática do cuidado.  As 

ações adotadas precisam gerar resultados como práticas confiáveis que façam a 

diferença na segurança dos pacientes, minimizando os riscos e alterando o quadro 

atual de eventos indesejáveis (SILVA, 2010). 

 Nesse contexto, a segurança do paciente assume papel de relevância. A 

OMS reconhece que se vivencia a era da segurança e que os Estados-membros 

devem direcionar a sua atenção para essa problemática, e devem desenvolver 

normas e padrões que promovam um quadro de políticas baseadas em evidências e 

mecanismos para reconhecer a excelência na segurança do paciente, bem como 

encorajar a condução de pesquisas (CASSIANI; GIMENES; MONZANI, 2009). 

 Na literatura nacional há poucos de estudos publicados  direcionados à  

problemática segurança do paciente e, principalmente, relacionados à questão da 

identificação do paciente. A PNSP traz como uma de suas diretrizes a realização de 

pesquisas sobre o tema no Brasil (BRASIL, 2013b). Frente ao exposto, surgiram as 

seguintes questões de investigação: Que estratégias são utilizadas pelos serviços 
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de saúde na identificação dos pacientes para segurança?  Qual a influência  da 

identificação do paciente nos eventos adversos ocorridos nos serviços de saúde? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2 Objetivos 
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2.1 GERAL 

 

Investigar a temática de identificação dos pacientes em serviços de saúde. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

- Analisar as evidências disponíveis na literatura sobre identificação de 

pacientes em serviços de saúde; 

 

- Analisar as estratégias para identificação de pacientes utilizadas pelos 

serviços de saúde; 

 

- Analisar as diferenças entre as estratégias para identificação de pacientes 

utilizadas pelos serviços de saúde;  

 

- Analisar a influência da identificação de pacientes na ocorrência de eventos 

adversos serviço de saúde.           
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3 Materiais e Métodos 
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O presente estudo adotou como marco teórico de referência os pressupostos 

da segurança do paciente na assistência à saúde, que pode ser definida como um 

conjunto de atividades para evitar, prevenir e corrigir os maus resultados 

decorrentes da prestação de cuidados à saúde (AGENCY FOR HEALTHCARE 

RESEARCH AND QUALITY, 2009). Entende-se que segurança é um dos pilares 

para o alcance da qualidade em serviços de saúde. 

Para o alcance dos objetivos propostos, esta pesquisa tem delineamento 

descritivo conduzida em três etapas, sendo que na primeira etapa empregou-se  

como método de pesquisa a revisão integrativa da literatura, buscando apreender o 

conhecimento científico produzido nos últimos 13 anos sobre a identificação dos 

pacientes nos serviços de saúde. Na segunda etapa conduziu-se um estudo 

descritivo, tipo survey, com vistas a investigar como ocorre a identificação do 

paciente uma dada realidade. A terceira etapa consistiu-se em um estudo 

quantitativo e qualitativo para analisar como a identificação do paciente tem 

influenciado na ocorrência e ou prevenção de eventos adversos em uma dada 

realidade. 

 

3.1 PRIMEIRA FASE 

 

A revisão integrativa (RI) é um método de pesquisa que permite a busca, a 

avaliação crítica e a síntese das evidências disponíveis do tópico investigado, sendo 

o seu produto final o estado atual do conhecimento do tema estudado, bem como a 

identificação de lacunas que direcionam para o desenvolvimento de futuras 

pesquisas (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 A condução da RI percorreu 6 etapas distintas, fundamentadas por diversos 

autores (GANONG, 1987; BEYEA; NICOLL, 1998; WHITTEMORE; KNAFL, 2005).  

 

 3.1.1 Etapa 1: identificação do tema da revisão integrativa 
 

A identificação do tema é o passo inicial de qualquer método de revisão, no 

qual o propósito da revisão, as variáveis de interesse e a adequada formulação da 

amostra são delimitados. Quando o propósito da revisão é estabelecido com clareza, 

as outras etapas da revisão apresentam maior facilidade na operacionalização, 
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inclusive a forma de extrair dados apropriados das pesquisas primárias 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

Para a elaboração da questão norteadora da pesquisa foi utilizada a 

estratégia PICO, que representa o acrômio Patient (Paciente), Intervention 

(Intervenção), Comparison (Comparação) e Outcomes (desfecho). A estratégia PICO 

é capaz de maximizar a recuperação de evidências nas bases de dados, podendo 

ser utilizada na construção da questão norteadora de pesquisas em diversas áreas 

(SANTOS; PIMENTA; NOBRE, 2007). 

Na primeira etapa foi elaborada a questão norteadora da revisão integrativa 

empregando a estratégia PICO, conforme descrição Quadro 3: 

 

Acrônimo Definição Descrição 

P Paciente/Problema 
Pacientes admitidos nas instituições de 

saúde 

I Intervenção 
Identificação dos pacientes através de 

pulseiras de identificação 

C Controle/Comparação Não há 

O Outcomes/Resultados 
Consequências para a segurança do 

paciente 

Quadro 3 - Elaboração da questão norteadora da pesquisa 
 

 Assim, formulou-se a seguinte pergunta norteadora da revisão integrativa: 

Qual é o conhecimento científico já produzido sobre identificação do paciente 

através do uso de pulseiras e suas consequências para a segurança do paciente? 

 

 3.1.2 Etapa 2: Busca dos estudos primários nas bases de dados 
 

O processo de busca na literatura para a construção de uma revisão 

integrativa deve ser claramente documentado, incluindo os termos empregados, as 

bases de dados selecionadas, as estratégias de busca adotadas e os critérios de 

inclusão e exclusão definidos para determinar as pesquisas primárias relevantes 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 
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Para a busca dos artigos que foram incluídos foram utilizados o portal Public 

Medline (PubMed),  as bases de dados Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINHAL), Scopus, Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Embase, e  a biblioteca eletrônica Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), através dos descritores controlados disponíveis 

no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings 

(MeSH): Patient Identification System,  Health  facility,  Patient Identification e Patient 

safety. No intuito de assegurar uma busca ampla de estudos primários, os 

descritores foram combinados de diferentes formas usando o descritor booleano 

“AND” (Quadro 4). 

 

Cruzamentos PUBMED Cruzamentos SCIELO 

“Patient identification system” 

“Patient identification system” AND 

“Health facility” 

“Patient identification” AND “Patient 

safety” 

“Patient identification system” 

“Patient identification system” AND 

“Health facilities” 

“Patient identification”  AND “Patient 

safety” 

Cruzamentos CINAHL Cruzamentos EMBASE 

“Patient identification” 

“Patient identification” AND “Health 

facility” 

“Patient identification system” AND 

“Patient safety” 

“Patient identification system” 

“Patient identification system” AND 

“Health facilities” 

“Patient identification” AND “Patient 

safety” 

Cruzamentos SCOPUS Cruzamentos LILACS 

“Patient identification” 

“Patient identification system” AND 

“Health facility” 

“Patient identification”  AND “Patient 

safety” 

“Patient identification system” 

“Patient identification system” AND 

“Health facilities” 

“Patient identification”  AND “Patient 

safety” 

Quadro 4 - Cruzamentos dos descritores segundo as bases de dados 
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Os critérios de inclusão para seleção dos artigos foram: artigos primários, na 

íntegra que abordem sobre a identificação do paciente em serviços de saúde por 

meio do uso de pulseiras de identificação; publicados em inglês, espanhol e 

português no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2014. Foram excluídas 

pesquisas secundárias, anais de congressos, editoriais e cartas respostas.  

Após a leitura dos títulos e dos resumos por dois revisores independentes, 

foram selecionados os estudos que se enquadraram nos critérios de inclusão. 

A busca por artigos ocorreu de forma eletrônica por meio do Sistema 

Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (SIBiUSP), realizada entre 

os meses de novembro de 2012 a março de 2013 e atualizada em março de 2015.  

 

 3.1.3 Etapas 3 e 4: Extração e análise dos dados  
 

A extração dos dados dos artigos foi realizada por dois revisores. 

Inicialmente, o revisor principal extraiu os dados de todos os estudos selecionados 

e, em seguida, os estudos foram lidos novamente por um segundo revisor, 

confirmando sua elegibilidade. 

Os resultados evidenciados foram organizados em categorias temáticas e a 

interpretação foi realizada de acordo com a literatura pertinente. Nessa etapa, 

também foi realizada a identificação de conclusões e as implicações resultantes da 

revisão integrativa utilizando instrumento previamente elaborado para reunir 

informações relevantes (BEYEA; NICOLL,1998). 

A extração dos dados foi realizada através da adaptação do instrumento 

elaborado e validado por Ursi (2005), o qual contempla os seguintes aspectos: 

identificação do artigo, características metodológicas do estudo e avaliação do rigor 

metodológico. 

Fundamentada nos conceitos descritos por Polit, Beck e Hungler (2011), a 

avaliação do delineamento de pesquisa dos artigos quanto o nível de evidências, 

optou-se pela classificação proposta por Melnyk e Fineout-Overholt (2011), que 

descreve sete níveis hierárquicos de evidências e engloba estudos com abordagens 

metodológicas quantitativas e qualitativas (Quadro 5). 
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Nível de 

Evidência 
Tipo de Estudo 

I 

Forte 

Evidência proveniente de revisões sistemáticas ou metanálises de 

todos os ensaios clínicos randomizados controlados (ECRC) 

relevantes ou oriundos de diretrizes clínicas baseadas em revisões 

sistemáticas de ECRC. 

II 

Forte 
Evidência derivada de pelo menos um ECRC bem delineado 

III 

Moderada 

Evidência obtida de ensaios clínicos bem delineados e sem 

randomização 

IV 

Moderada 

Evidência proveniente de estudo caso-controle ou estudo de coorte 

bem delineado 

V 

Fraca 

Evidência proveniente de revisão sistemática de estudos qualitativos 

e descritivos 

VI 

Fraca 
Evidência derivada de um único estudo descritivo ou qualitativo 

VII 

Fraca 

Evidência oriunda da opinião de autoridades e/ou relatórios de 

comitês de especialistas 

Quadro 5 - Sistema de classificação hierárquico da qualidade de evidência. Fonte: Melnyk;  

Fineout-Overholt, 2011 

 

 3.1.4 Etapa 5: Interpretação dos resultados evidenciados 
 

Realizou-se a discussão dos dados evidenciados na análise dos artigos 

incluídos na revisão e sua comparação com o conhecimento teórico a fim de obter 

as conclusões e implicações resultantes da revisão integrativa (WHITTEMORE; 

KNAFL, 2005). 

 

 3.1.5 Etapa 6: síntese do conhecimento 
 

A síntese e análise dos artigos que atenderam aos critérios de inclusão 

previamente determinados foram apresentados de  forma descritiva, reunindo 
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informações detalhadas, o que permitiu avaliar a adequação dos procedimentos 

realizados na elaboração da revisão (GANONG, 1987). 

 

3.2 SEGUNDA FASE 

 

 3.2.1 Tipo de estudo  
 

O estudo foi desenvolvido com abordagem metodológica quantitativa, do tipo 

descritiva e com delineamento de pesquisa não experimental.  

O delineamento de pesquisa não experimental é utilizado em situação que o 

investigador deseja construir o retrato de um fenômeno, explorar eventos, pessoas 

ou situações de maneira natural (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

A pesquisa descritiva é frequentemente utilizada como meio de coletar uma 

grande quantidade de dados sobre o problema investigado. A finalidade deste tipo 

de pesquisa é observar, descrever e documentar o fenômeno estudado (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2011). 

 

 3.2.2 Cenário do estudo  
 

O município de Ribeirão Preto está localizado na região nordeste do estado 

de São Paulo, com população de 604.682 habitantes, segundo censo demográfico 

de 2010 (INSTITUITO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

Pertence à área de abrangência do Departamento Regional de Saúde (DRS) XIII, 

composto por 26 municípios. Ribeirão Preto é polo assistencial regional, portanto, 

referência em ações e serviços de saúde de média e alta complexidade para a 

população do DRS XIII (RIBEIRÃO PRETO, 2009).  

O setor de saúde no município conta com serviços públicos estaduais, 

municipais, serviços filantrópicos e particulares, configurando uma ampla rede de 

atenção à saúde. A rede municipal de saúde é composta de cinco distritos de saúde 

- norte, sul, central, leste e oeste -, distribuídos 5 Unidades Básicas Distritais de 

Saúde (UBDS), 1  Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 28 Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), 13 Unidades de Saúde da Família (USF), com um total de 21 Equipes 

de Saúde da Família (ESF) e 26 Equipes de Agentes Comunitários de Saúde 
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(EACS), sendo que na assistência hospitalar conta com 15 unidades hospitalares, 

com um total de 1.942 leitos hospitalares, sendo disponibilizados 71,5% destes para 

o SUS (RIBEIRÃO PRETO, 2009).  

Segundo a OPAS (2008), hospitais são estabelecimentos com, pelo menos, 5 

leitos para internação de pacientes, que garantem atendimento básico de 

diagnóstico e tratamento, e possuem equipe clínica organizada e assistência 

permanente prestada por médicos. Além disso, considera a existência de serviço de 

enfermagem e atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com 

disponibilidade de serviços laboratoriais e de imagens, cirúrgicos e/ou obstétricos, 

bem como registros médicos organizados para rápida observação e 

acompanhamento dos casos (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 

2000). 

 

 3.2.3 Locais do estudo 
 

A presente investigação foi desenvolvida intencionalmente nas instituições 

hospitalares, e nas UBDS  e UPA,  com vistas à realizar o  levantamento diagnóstico 

do processo identificação do paciente. Essas unidades foram escolhidas por 

receberem pacientes em regime de internação ou observação, onde as estratégias 

de identificação podem impactar no resultado da assistência.  

Primeiramente, foi  encaminhado ao secretário municipal de saúde e aos 

dirigentes dos hospitais selecionados, o projeto e ofício solicitando autorização para 

a realização da pesquisa (Apêndice A). Após aprovação por essas instituições e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)  da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

(EERP) da Universidade de São Paulo (USP), os mesmos também foram 

encaminhados aos responsáveis técnicos pelos hospitais. 

Destaca-se que os hospitais, UBDS e UPA foram denominados por letras, 

com vistas a  garantir seu anonimato. 

 

 3.2.4 Sujeitos e amostra do estudo  
 

Foram  incluídos todos   os enfermeiros responsáveis técnicos  dos hospitais, 

UBDS e UPA selecionados para o estudo e que aceitaram o  convite e assinaram o 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B).  Em cada 

instituição do estudo, foi agendado um encontro com os responsáveis técnicos dos 

serviços de enfermagem para a apresentação da pesquisadora, dos objetivos do 

estudo e dos aspectos éticos, assim como, convidá-los a participar da pesquisa.  

A amostra contou com 12 hospitais e 5 unidades entre UBDS e UPA, sendo 

que 17 enfermeiros responsáveis técnicos (RT) desses  serviços responderam as 

questões de investigação. 

 

 3.2.5 Técnicas para coleta e instrumento  
 

A coleta  de dados foi realizada no período de setembro a dezembro de 2014,  

pelo próprio pesquisador e colaboradores devidamente capacitados por ele, 

utilizando-se um instrumento elaborado pelo pesquisador   constituído por questões 

fechadas e questões abertas (Apêndice C). 

 Destaca-se que a construção do instrumento foi baseada e  fundamentada  

nos resultados evidenciados na revisão integrativa que foi  conduzida. Além disso, 

grande parte foi baseada  nas estratégias da OMS para a correta identificação do 

paciente e no  questionário da   NPSA (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007 

PATIENT SAFETY SOLUTIONS; SEVDALIS, 2007a).  

O instrumento passou pela avaliação de face e conteúdo por cinco  juízes que 

atuam com a temática de gerenciamento de segurança do paciente em serviços 

hospitalares e metodologia de pesquisa. Para a validação, procedeu-se  a análise 

teórica dos itens que, segundo Pasquali (1997), deve ser realizada por juízes. Essa 

análise visa estabelecer a compreensão dos itens e a pertinência dos mesmos em 

relação ao atributo que se pretende medir, já que o instrumento foi adaptado. 

O convite aos juízes (Apêndice D)   foi enviado por  e-mail e pessoalmente. 

Após o aceite do convite, o instrumento foi enviado juntamente com o TCLE 

(Apêndice E) e esclarecimentos sobre o projeto, objetivos da pesquisa e forma de 

elaboração inicial do instrumento acompanhado com roteiro instruções para sua 

apreciação. Após a entrega dos documentos foi acordado com os juízes um prazo 

máximo de 10 dias para sua devolução. 

Ao grupo de juízes, coube   analisar o conteúdo do instrumento quanto à 

clareza das informações e pertinência dos itens por meio de questões fechadas, 
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além de um espaço para sugestões. Para tal julgamento, foi elaborado um 

instrumento (Apêndice F). Os resultados consolidados estão apresentados na Tabela 1. 

 A versão final do instrumento de coleta de dados possui 07 sessões, sendo que 6 

delas estavam presentes no questionário original.  A sessão 07 foi incluída pela autora, 

seguindo a sugestão oferecida pelos juízes. 

 

Tabela 1 - Resumo  das avaliações por seções, segundo clareza de redação, pertinência e 

sugestão. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2014 

 

 

Seção 

Avaliada 
 

Clareza de Redação Pertinência Sugestão 

Sim Não Sim Não Sim Não 

N % N % N % N % N % N % 

Seção 01 18     90   2      10 16     100   0       0   2      10 18      90 

Seção 02 24     69   11      31 28       80   7     20 20      57 15      43 

Seção 03 33     87    5      13 39     100   0       0 31      79   8      21 

Seção 04 28     72 11      28 38       95   5       2 19      48 21      53 

Seção 05 18     62 11      38 29     100   0       0 15      50 15      50 

Seção 06 13     81   3      19 15       94   1       6   7      47   8      53 

 

 As sugestões realizadas pelos juízes no que tange a modificação da redação 

das seções foram acatadas pela pesquisadora. Para as demais seções, foram 

realizadas correções de formatação, sem alterar a estrutura ou significado das 

questões.  

 

 3.2.6 Coleta de dados 
 

Após a finalização do instrumento de coleta de dados, os mesmos foram 

entregues nos seu locais de trabalho aos sujeitos da pesquisa, junto com o TCLE 

(Apêndice A), em envelopes fechados, pelo pesquisador ou assistentes previamente 

capacitados, que prestaram esclarecimentos sobre a pesquisa e a assinatura do 

TCLE (Apêndice A), estabelecendo  um prazo de 7 dias para retorno das respostas.  
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 3.2.7 Tratamento dos dados  
 

Os  dados foram  duplamente digitados em planilha no programa Microsoft 

Excel® e analisados por meio de estatística descritiva utilizando o programa 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 16.0. Os resultados serão 

apresentados em forma de tabelas, contendo frequências absolutas e relativas, 

analisados a luz do referencial teórico da segurança do paciente. Todas as variáveis 

nominais serão apresentadas por porcentagens e frequência. Variáveis numéricas 

serão apresentadas por valores máximo e mínimo, mediana e desvio-padrão. 

 

3.3 TERCEIRA FASE 

  
3.3.1 Tipo de Pesquisa 
 

O estudo foi desenvolvido com abordagem metodológica quantitativa e 

qualitativa. A abordagem quantitativa foi  do tipo descritiva e com delineamento de 

pesquisa não experimental. 

A pesquisa descritiva é frequentemente utilizada como meio de coletar uma 

grande quantidade de dados sobre o problema investigado. A finalidade deste tipo 

de pesquisa é observar, descrever e documentar o fenômeno estudado (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2011). 

Para a abordagem qualitativa foi realizada uma pesquisa  descritiva, usando o 

referencial análise de conteúdo, com vistas a  analisar  a influência da identificação 

do paciente  na ocorrência de EA em dada realidade. 

Na análise de conteúdo, a categorização, descrição e interpretação são 

etapas essenciais. A pesquisa qualitativa preocupa-se com uma realidade que não 

pode ser quantificada, ou seja, trabalha com os significados, motivos, crenças, 

atitudes, entre outros (MINAYO, 2007). 

 

 3.3.2 Local do estudo  
 

Para analisar a influência da identificação do paciente na ocorrência de 

eventos adversos foi selecionada uma instituição hospitalar privada da cidade de 

Ribeirão Preto que possuía um sistema de notificação de ocorrências com 
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metodologia de análise desses eventos  há mais de 5 anos, o que justifica sua  

escolha. 

 A coleta de dados foi realizada por meio da extração de dados secundários, 

oriundos das informações dos documentos de um banco de dados institucional  

relacionados a notificação e análise das ocorrências de eventos adversos.  

 

 3.3.3 Técnica de coleta de dados 
 

Os dados foram coletados no local do estudo, onde foram  lidas  todas as 

ocorrências  de EA registradas no banco de dados da instituição, no período de 

agosto 2012 a agosto de 2014. Destacando-se  que as notificações de EA da 

instituição  são enviadas pelos setores  por meio  de um sistema informatizado   e 

após, suas análises são registradas no referido banco de dados pelo serviço de 

gerenciamento de risco e qualidade da instituição. 

 

 3.3.4 Organização e análise dos dados  
 

Para extração dos dados, foi criado, pelo pesquisador, um instrumento 

específico (Apêndice G). Após leitura de todas as ocorrências, foram selecionadas 

aquelas que estavam de alguma forma relacionadas à identificação dos pacientes, 

sendo extraídos os dados para o referido  instrumento. 

Os  dados foram  duplamente digitados em planilha do Microsoft Excel® e 

analisados por meio de estatística descritiva. Os resultados serão apresentados em 

forma de tabelas, contendo frequências absolutas e relativas, analisados a luz do 

referencial teórico da segurança do paciente.  

A análise dos dados qualitativos foi feita conforme modelo de análise de 

conteúdo de Bardin (2011). Para o autor, a análise de conteúdo pode ser designada 

como: 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações                   

visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou 

não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
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condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens (Bardin, 2011). 

 

Bardin (2011) indica que a utilização da análise de conteúdo prevê três fases 

fundamentais: I- pré-análise, exploração do material ou de leituras flutuantes; II- 

seleção das unidades de análise (ou unidades de codificação); e III- tratamento dos 

resultados - inferência e interpretação. Seguindo o referencial metodológico de 

análise de conteúdo foram seguidos os seguintes passos: 

a) Pré-análise: foi feita a transcrição das ocorrências relacionadas à 

identificação do paciente pelo pesquisador, leitura flutuante para identificar 

o sentindo geral das informações obtidas e refletir de forma  ampla e geral 

sobre o conteúdo das ocorrências; 

b) Exploração do material: foi feita leitura exaustiva de cada ocorrência, 

detalhando dessa forma a análise inicial; procedeu-se codificação 

mediante ao que foi identificado nas ocorrências. 

c) Tratamento e Interpretação dos dados: foi feito a categorização temática a 

partir do referencial teórico segurança do paciente. 

 

A exploração do material e tratamento e interpretação dos dados foi feita por 

três pessoas que trabalham com tema segurança do paciente para melhor 

categorização. Essa categorização foi feita de forma independente, por cada um, e 

depois finalizada com o consenso entre as três análises. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS  

 

Ressalta-se que o projeto foi executado após aprovação do CEP- EERP/USP, 

liberado com o nº (CEP) CAAE: 31299014.0.0000.5393 e por meio do parecer de nº 

741.251 (Anexo A), e com a autorização de todas as instituições envolvidas no 

estudo. Essa etapa seguiu as normas e recomendações para a pesquisa envolvendo 

seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), contidas na 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2012). 
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4 Resultados 
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4.1 PRIMEIRA FASE 

 

Como resultado da busca, foram encontradas 416 citações e foram lidos os 

seus títulos e resumos para determinar sua inclusão. A partir dessa leitura foi 

realizada uma pré-seleção, finalizada com 168 artigos para serem analisados na 

íntegra. Após leitura dos mesmos, foram elegíveis 17 estudos que atenderam aos 

critérios de inclusão (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Resultado da busca e critério de inclusão e exclusão dos estudos 

 

A análise dos artigos permitiu a criação das seguintes categorias temáticas: 

identificação na perspectiva das equipes de saúde e paciente/responsável (eis) 

(17,65%); identificação em pacientes neonatos e pediátricos (23,53%); identificação 

na administração de quimioterápicos e medicamentos (17,65%); identificação em 

Estudos 

duplicados: 

N = 6 

Estudos elegíveis 

N = 168 

Estudos excluídos: 

27  não disponíveis na íntegra 

109 não respondem à questão 

15 pesquisas secundárias, 

editoriais e cartas resposta 

Incluídos 

N = 17  

PUBMED        SCOPUS       CINAHL      LILACS      EMBASE      SCIELO 

   N = 44              N = 20            N = 78            N = 8         N = 20           N = 4 

Pré-seleção 

PUBMED        SCOPUS       CINAHL      LILACS      EMBASE     SCIELO 

   N = 113             N = 20         N = 248          N = 8           N = 20          N = 7 
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transfusão de sangue e coleta de amostras (23,53%); identificação em pacientes 

cirúrgico (5,88%); e avaliação da implementação de políticas de identificação do 

paciente (11,76%).   

Quanto ao ano de publicação sobre o tema, destacam-se os anos de 2009 e 

2011 (35,28%). A maioria (88,20%) dos artigos revisados estão publicados em 

inglês. O Journal of Evaluation in Clinical Practice (J EVAL CLIN PRACT), o 

Medicina Clínica (Med. Clín) e o Clinical Journal of Oncology Nursing (Clin. j. oncol. 

nurs.) foram os únicos periódicos que se repetiram no que tange a publicações 

sobre identificação do paciente por meio do uso de pulseira. Nas publicações 

obtidas neste periódico, observa-se serem do mesmo ano (2009) e de mesma 

autoria - SEVDALIS, N.  et al. Quando se avalia o nível de evidência, tem-se que a 

maioria os artigos pertencem ao VI (52,92%), ou seja, de estudo descritivo ou 

qualitativo. 

A síntese e análise dos artigos que atenderam aos critérios de inclusão 

previamente determinados foram feitas de forma descritiva, segundo as categorias 

temáticas. Os quadros síntese dos artigos primários são apresentados a seguir 

conforme a ordem de categorias: identificação na perspectiva das equipes de saúde 

e paciente/responsável (eis) (Quadros 6 a 8); identificação em pacientes neonatos e 

pediátricos (Quadros 9 a 12); identificação na administração de quimioterápicos e 

medicamentos (Quadros 13 a 15); identificação em transfusão de sangue e coleta 

de amostras (Quadros 16 a 19); identificação em pacientes cirúrgico (Quadro 20); e 

avaliação da implementação de políticas de identificação do paciente (Quadros 21 e 

22).   
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Estudo 1 

Título 
Evaluación de la opinión del equipo de salud y padres sobre la identificación de los pacientes 

pediátricos 

Autores  DACKIWICZ, N. et al.  

Periódico 
Archivos argentinos de pediatría  (Arch 

Argent Pediatr)                   

Tipo de Publicação Médica 

Ano 2011 Nível de Evidência VI 

Objetivo 
Obter opiniões da equipe de saúde e dos pais de pacientes internados em um hospital pediátrico, em 

relação ao procedimento de identificação do paciente e mensurar a adesão a esta pratica.  

Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

Estudo descritivo, exploratório com abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 100 médicos, 100 

enfermeiros e 100 pais, em unidade pediátrica. A coleta de dados foi realizada em fevereiro de 2010, 

durante uma semana, com a aplicação de um questionário composto pelas questões: 1) Você acha que os 

pacientes devem usar pulseira de identificação?; 2) A pulseira de identificação é útil para evitar erros?; 3) 

Você acredita que muitos pacientes não têm  pulseira de identificação, por que: a) Não há pulseiras 

disponíveis, b) O paciente as retira, c) Falta de tempo dos enfermeiros, d)Não há necessidade. Na 

segunda parte, houve espaço para descrever sugestões e/ou opiniões por meio de uma questão aberta. 

Para avaliar a concordância dos resultados, foi obtida a frequência de doentes que estavam identificados 

corretamente, obtendo-se um total de 281 pacientes. Destaca-se que o corte foi feito antes da aplicação do  

 continua 
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 continuação 

 

questionário, para evitar a detecção de viés. Durante um dia, observaram-se todos os pacientes internados 

na unidade. Foram registrados como identificados corretamente” todos os pacientes que apresentaram a 

pulseira de identificação com informações relevantes, como o seu nome, sobrenome e número do 

prontuário, e de forma legível. 

Resultados 

A taxa de resposta foi de 100% para as questões 1 e 2 e 82% para a pergunta 3. Entre as respostas, 82% 

participantes responderam que os pacientes tinham de ter identificação no pulso durante todo o período de 

permanência no hospital. A identificação foi relatada como útil para evitar erros por 64-74%. Não foram 

encontradas diferenças significativas entre as respostas dos pais e médicos. Dos pacientes observados, 

34% estavam corretamente identificados. A equipe de saúde mostrou-se ciente da utilização da pulseira de 

identificação (65-92%) e dos benefícios da mesma (64-78%). Ainda, do total de participantes, 21% 

afirmaram que a utilização de pulseiras de identificação não é benéfica para evitar erros e, de acordo com 

as observações da questão 2, pôde-se inferir que a equipe acredita que existam outros fatores associados 

para isso, mas não os citaram. 

Conclusões/ 

Recomendações 

Os autores identificaram como um possível viés, a aplicação de um questionário com poucas questões. 

Entretanto, afirmaram que isso viabilizou a realização do estudo em espaço de tempo. Globalmente, tanto 

a equipe de saúde como os pais acreditam que a utilização da pulseira é útil e necessária. Porém, essa 

visão não se correlaciona com a conduta habitual. A discrepância entre a opinião e a prática mostra que a  
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identificação dos pacientes ainda representa uma prioridade quando se trata de segurança e qualidade no 

atendimento. Por conseguinte, é necessário desenvolver estratégias para melhorar a cultura de segurança. 

 conclusão 

Quadro 6 - Síntese de estudo agrupado na categoria identificação na perspectiva das equipes de saúde e paciente/responsável (eis) 

 

 

Estudo 2 

Autores SEVDALIS, N. et al.  

Título Closing the safety loop: evaluation of the National Patient Safety Agency’s guidance regarding 

wristband identification of hospital inpatients 

Periódico J EVAL CLIN PRACT  Tipo de Publicação Médica 

Ano 2009 Nível de Evidência VI 

Objetivo Avaliar se as recomendações do guia intitulado Safer Practice Notice (SPN) afetaram as políticas e 

práticas relacionadas ao uso de pulseiras de identificação em hospitais do NHS, do Reino Unido. 
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Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

O método de avaliação foi realizado através de um estudo  "pré- pós” intervenção. A fase da avaliação pré-

intervenção (pré-SPN), antes da adoção das recomendações presentes no guia, ocorreu em 2005. A fase 

pós-intervenção (pós-SPN) ocorreu entre novembro de 2006 e janeiro de 2007. Os participantes na fase 

“pré-SPN”, responderam a um questionário enviado para 75 hospitais selecionados  aleatoriamente. Na 

fase “pós-SPN”, aplicou-se um questionário semelhante em 94 hospitais. Os hospitais foram convidados a 

fornecer informações sobre a sua política e prática para a identificação do paciente. 

Resultados 

Cinquenta hospitais (taxa de resposta de 67%) responderam ao questionário na "pré-SPN" e quarenta 

hospitais (taxa de resposta de 43%) responderam à fase da pós-SPN. Dos hospitais que participaram na 

pré-SPN, 58% relataram não ter uma política de identificação do paciente antes de receber a orientação 

apresentada no guia e 50% no pós-SPN e somente um hospital não desenvolveu nenhuma após o 

conhecimento das orientações. Foram mencionados outros meios de identificação, incluindo identificação 

com foto nas folhas de registro de administração de medicamentos, prontuário, no leito e no termo de 

consentimento do paciente. O uso de código de barras foi avaliado separadamente, e 28% dos hospitais 

na pré-SPN e 8% na  pesquisa de pós-SPN mencionaram  fazer uso do código de barras. Para 98% dos 

hospitais, suas políticas são consistentes com a orientação apresentada no guia SPN. Problemas na 

aplicação das orientações foram relatados por 23% dos hospitais, que destacaram fatores como a 

dificuldade em capacitar a equipe, seja para orientá-los ou identificar membro responsável por conduzir a  
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Conclusões/ 

Recomendações 

No geral, a implementação das orientações recomendadas pela NPSA sobre a identificação de pacientes 

internados nos hospitais do NHS foi satisfatória. Os problemas relatados devem ser levados  em conta , 

uma vez que, provavelmente, se aplicam a uma série de intervenções para a segurança do paciente. Os 

autores destacam a importância de considerar as limitações presentes nesse estudo que se aplicam aos 

relatórios de incidentes, como: a frequência de incidentes, confiança na memória, consciência e 

honestidade do entrevistado. 

 conclusão 

Quadro 7 - Síntese de estudo agrupado na categoria identificação na perspectiva das equipes de saúde e paciente/responsável (eis) 

Estudo 3 

Autores SEVDALIS, N. et al. 

Título 
Designing evidence-based patient safety interventions: the case of the UK’s National Health Service 

hospital wristbands 

Periódico J EVAL CLIN PRACT Tipo de publicação Médica 

Ano 2009 Nível de evidência VI 

Objetivo 
Informar recomendações da NPSA sobre especificações de pulseira relacionadas à concepção e 

codificação de cores, às informações que devem ser incluídas, os processos de emissão e a sua exatidão. 
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Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, realizado em hospitais do NHS, na Inglaterra e no País 

de Gales. O instrumento para a coleta de dados foi desenvolvido pela equipe do projeto, com o intuito de 

atingir múltiplos objetivos inter-relacionados: avaliar as especificações das pulseiras que estão atualmente 

em uso nos hospitais pesquisados, o processo de emissão e as informações necessárias e os aspectos 

positivos e negativos nas características das pulseiras em uso. O questionário foi enviado a todos os 

hospitais após a publicação das recomendações da NPSA. Especificamente, o estudo respondeu a: 1) Qual 

informação é colocada nas pulseiras?; 2) Como se dá o processo de emissão, verificação e aplicação das 

pulseiras no pulso para os pacientes?; 3) Quais são os tipos / modelos de pulseiras disponíveis (incluindo o 

código de cores)?; e 4) Quais são os principais problemas com que o pessoal da linha de frente deparou em 

relação  as pulseiras dos  pacientes?. O questionário também foi utilizado no desenvolvimento de 

workshops com funcionários e pacientes. 

Resultados 

A amostra foi composta por 54 hospitais. As análises foram feitas separadamente, por seções, sendo estas: 

“Tipo de identificadores utilizados nas pulseiras dos pacientes”; “Processos para a emissão, verificação e 

utilização das pulseiras”; “Múltiplas pulseiras geralmente utilizadas em pacientes”; e “Criação da pulseira e 

codificação de cores”.  No Reino Unido, foi observado que se utilizava amplamente pulseiras vermelhas. O 

código de cores variou entre departamentos ou clínicas, o que gerou uma preocupação. Para identificação 

do risco de queda, quatro cores de pulseiras foram observadas, e a variabilidade de cores de pulseiras para  
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transfusão sanguínea e aquelas utilizadas para identificação de pacientes Testemunhas de Jeová foi 

grande. A maioria dos entrevistados não relatou problemas quanto ao uso de pulseiras. Entretanto, o 

desconforto foi identificado em pacientes confusos, pacientes com membros edemaciados e pacientes mais 

jovens. 

Conclusões/ 

Recomendações 

O projeto realizou a divulgação do material da NPSA e proporcionou a sistematização para o uso das 

pulseiras, e forneceu informações detalhadas sobre outros identificadores, processos de emissão, 

verificação e aplicação e utilização de diferentes  pulseiras. Foram realizadas orientações sobre a adoção 

de padronização e desenvolvimento de pulseiras hospitalares, para tornar o processo de obtenção de 

informações mais organizado e previsível. Mesmo com algumas limitações,  a imagem que surgiu a partir 

dos grupos focais reflete a imagem obtida na pesquisa, aumentando assim a confiança na robustez dos 

resultados. 

 conclusão 

Quadro 8 - Síntese de estudo agrupado na categoria identificação na perspectiva das equipes de saúde e paciente/responsável (eis) 
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Estudo 4 

Autores GRAY, J. E.  et al. 

Título Patient misidentification in the neonatal intensive care unit: quantification of risk 

Periódico 
Journal of the American Academy of 

Pediatrics® 

Tipo de publicação Médica 

Ano 2006 Nível de evidência VI 

Objetivo 

Quantificar o potencial para erros de identificação entre pacientes da Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) em decorrência da similaridade em nomes dos pacientes ou números de registros médicos 

hospitalares. 

Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

Estudo descritivo, observacional e quantitativo, realizado em um centro médico com 40 leitos de UTIN. Os 

pacientes são identificados com pulseiras fornecidas pela Hollister Corporation, empresa de gestão 

independente que fabrica e comercializa produtos para o setor da saúde. Os rótulos contém o sobrenome 

do paciente, gênero, ordem de nascimento para gestações múltiplas, data de nascimento e número de 

prontuário. Também é inserido o sobrenome da mãe. Todos os pacientes atendidos no centro médico 

durante o período entre janeiro de 2003 e dezembro de 2003, foram identificados a partir do censo 

registrado nos arquivos da unidade. Os dados foram transferidos para um banco de dados e os pacientes 

foram classificados de acordo com o risco, de acordo com os critérios: compartilhar o mesmo sobrenome, 

sobrenome semelhante ou possuem números de prontuários similares.  
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Resultados 

Durante o período de estudo, o atendimento foi prestado a 1260 pacientes.  Não houve uma única data sem 

que não houvesse dois pacientes com risco de erros na identificação. O número mínimo de pacientes em 

risco, em qualquer dia foi de 5 e o máximo foi de 38 (uma variação entre 20,7% e 72,9%). Seguindo as 

classificações de risco de erro na identificação, os resultados são: presença de números de prontuários 

semelhantes (44,1%); nomes idênticos (34%) e sobrenomes de som semelhante (9,7%).  A presença de 

gêmeos ou trigêmeos afeta dramaticamente a presença de identificadores semelhantes, porque eles 

compartilham sobrenomes e pode ter números de prontuários consecutivos.  Isso fez com que a análise 

fosse refeita, sendo que o risco diário variou de 0% a 56%. 

Conclusões/ 

Recomendações 

A similaridade entre os números de prontuários manteve-se como a maior causa de risco de identificação 

errada. 

As identificações utilizadas são semelhantes na UTIN e não são reconhecidas como única pelo sistema, 

demonstrando a necessidade de repensar no método utilizado. Assim, o uso de código de barras é 

frequentemente associado ao erro. No entanto, apesar dos benefícios da autoidentificação, médicos devem 

garantir que essas tecnologias sejam devidamente testadas e implementadas de forma a evitar a 

interrupção do fluxo de trabalho. 

 conclusão 

Quadro 9 - Síntese de estudo agrupado na categoria identificação em pacientes neonatos e pediátricos 
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Estudo 5 

Autores QUADRADO, S. E. R. S.; TRONCHIM, D.M.R 

Título Evaluation of the identification protocol for newborns in a private hospital 

Periódico Revista Latino-Americana de 

Enfermagem (Rev. latinoam. enferm.) 

Tipo de publicação Enfermagem 

Ano 2012 Nível de evidência VI 

Objetivo 
Avaliar o protocolo de identificação do neonato admitido na Unidade de Terapia Intensiva e Semi-intensiva 

Neonatal de um hospital privado. 

Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

Estudo exploratório-descritivo, quantitativo, realizado em um hospital privado, situado na cidade de São 

Paulo (SP). A casuística correspondeu a 540 oportunidades de avaliação do protocolo de identificação do 

neonato admitido nas unidades. O protocolo é composto por três etapas, a saber: os componentes de 

identificação (a presença do nome completo da mãe, nome da mãe em todas as pulseiras do recém-nascido 

(RN), o número de internação no código de barras, o tipo de internação - convênio ou particular), as 

condições da pulseira (nome legível da mãe nas três pulseiras, confecção correta da pulseira - uso de 

etiqueta e pulseira plástica adequada para o tamanho do RN) e o quantitativo de pulseiras (presença das 

três pulseiras de identificação do RN – duas nos membros superiores e uma no membro inferior). As etapas 

de verificação foram feitas diariamente, em todos os turnos pela equipe de enfermagem. Os dados foram 

coletados entre maio e agosto de 2010.  Ocorreram 144 (26,7%) observações no turno da manhã, 216  
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(40%) no da tarde e 180 (33,3%) no turno da noite. Para obter a amostra, foi realizada a escolha aleatória 

de leitos e posteriormente, o pesquisador preencheu o instrumento à beira do leito. A estimativa de risco foi 

realizada com a ferramenta Failure Model and Effect Analysis (FMEA), mediante sua gravidade, respeitando 

as seguintes situações: 1. Ligeiramente clínico / não clínico; 2. Grave clínico / não clínico, 3. Muito grave 

clínico / não clínicos e 4. Morte/ extrema,  multiplicado pela probabilidade (1. Muito improvável,. 2 

Improvavel;. 3.Provável e 4. Altamente provável).  

Resultados 

No desempenho geral do protocolo, o índice de conformidade foi de 82,2%. Quanto às três etapas do 

protocolo: componentes de identificação, condições das pulseiras e quantitativo destas, o maior percentual 

de conformidade (93%) foi atribuído à segunda etapa e a menor (89,3%) à terceira etapa, apresentando 

diferença estatística significante, p=0,046. No grupo de neonatos especiais, obteve-se 88,5% de 

conformidade. 

Conclusões/ 

Recomendações 

O estudo mostrou a complexidade que envolve o protocolo de identificação do neonato na internação na 

unidade da instituição estudada. Permitiu também o estabelecimento de um diagnóstico situacional, 

considerando o protocolo usado atualmente, identificando os mais vulneráveis aspectos que precisam ser 

revistos para a contínua melhoria da qualidade e segurança dos recém-nascidos e suas famílias. 

 
conclusão 

Quadro 10 - Síntese de estudo agrupado na categoria identificação em pacientes neonatos e pediátricos 
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Estudo 6 

Autores O’NEILL, K.A. et al. 

Título Patient misidentification in a pediatric emergency department 

Periódico Pediatric Emergency Care (Pediatr. 

emerg. care.) 

Tipo de publicação Enfermagem 

Ano 2004 Nível de evidência VII 

Objetivo 

Apresentar e discutir sobre um estudo de caso envolvendo erro de identificação do paciente no setor de 

emergência pediátrica e analisar os programas de segurança do paciente implementados em um hospital 

infantil. 

Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

Relato de caso sobre erro de identificação do paciente em  um Departamento de Emergência de um 

hospital pediátrico. 

Resultados 

Duas crianças, ambas com diagnósticos e idades diferentes, sendo que quanto à idade, uma de 3 anos e 

outra de 3 meses. O erro foi identificado no momento de avaliação da prescrição por uma enfermeira, pois 

a dosagem prescrita era superior àquela indicada para uma criança de 3 meses. não foi possível localizar 

as informações do paciente no computador. Houve o agravante de que a mãe de uma das crianças 

(chamada Cindy) fala somente espanhol e, como os nomes eram semelhantes (outra criança se chamava 

Sydney), a mãe entendeu que havia chamado sua criança. As crianças foram posteriormente  
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liberadas do departamento de emergência em condição estável, sem sequelas. No hospital, foi instituído o 

processo de auditoria de  identificação do paciente. Todo mês, um membro da equipe de gestão de riscos 

do hospital, em conjunto com membros do departamento de enfermagem, realiza a checagem do uso de 

pulseiras. As famílias abraçaram essa política e aprovaram os esforços dos membros da equipe de gestão 

de risco e de enfermagem, para promover a segurança de seus filhos. A taxa de cumprimento global para 

o uso da pulseira de identificação é de 98%. As informações passaram a ser compartilhadas mensalmente 

com os cuidadores e gestores. 

Conclusões/ 

Recomendações 

O hospital reconheceu a oportunidade de formalizar e melhorar o processo de identificação do paciente. A 

precisão na identificação dos pacientes é essencial para a segurança, reduzindo os riscos e prevenindo 

danos. As sugestões para melhorar a segurança na identificação das pulseiras do paciente incluem: 

desenvolver uma política de identificação de pulseiras com informações precisas, realização de auditorias 

em todo o hospital, aplicação de políticas de verificação de dois identificadores antes de recolher material 

sanguíneo ou a realização de procedimentos em pacientes e colocar pulseiras de identificação nos pais e 

responsáveis legais da criança. É dever dos profissionais de saúde prestar esse cuidado com precisão e 

em tempo útil. 

 
conclusão 

Quadro 11 - Síntese de estudo agrupado na categoria identificação em pacientes neonatos e pediátricos 
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Estudo 7 

Autores MARTIN, M.L.; HUDSON-BARR, D. 

Título 
Scientific inquiry rapid - cycle improvement in pediatric health care: a solution for patients with 

similar or same last names 

Periódico Journal for Specialists in Pediatric 

(JSPN) 

Tipo de publicação Enfermagem 

Ano 2003 Nível de evidência VII 

Objetivo 
Descrever o processo para melhoria na identificação em pacientes com nome e sobrenome  iguais ou 

semelhantes em  um hospital infantil, em Miami, EUA. 

Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

Relato de caso. O artigo foi elaborado pelo coordenador educacional do hospital que implementou 

estratégias de melhoria para o processo de identificação dos pacientes utilizando o ciclo PDCA - Plan 

(Planejar), Do (Fazer), Check (Checar) e Act (Agir). 

Resultados 

Foram desenvolvidas etiquetas fluorescentes em quatro tamanhos diferentes para alertar a similaridade 

nos nomes. Foi realizada, também, a revisão da Política de Segurança Pediátrica, onde todos os 

funcionários foram treinados.  Os rótulos foram distribuídos em todas as unidades do hospital. Além 

disso, o pessoal auxiliar (laboratório, radiologia, fisioterapia, nutrição e serviços de transporte) foi inserido 

no processo. A mudança na política também foi reforçada durante a realização das aulas anuais 

obrigatórias. 
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Conclusões/ 

Recomendações 

A mudança de política foi bem recebida pela equipe, porque eles entenderam como uma estratégia que 

ajuda a prevenir erros. Enfermeiros e médicos agradeceram o desenvolvimento desse processo. O 

modelo de ciclo de melhoria é uma forma simples, mas eficaz na solução do risco potencial de erros 

resultantes de semelhanças entre nomes e sobrenomes de crianças hospitalizadas. 

 conclusão 

Quadro 12 - Síntese de estudo agrupado na categoria identificação em pacientes neonatos e pediátricos 

 
 

Estudo 8 

Autores KELLY, T. et al. 

Título 
Identifying the ‘right patient’: nurse and consumer perspectives on verifying patient identity during 

medication administration 

Periódico International Journal of Mental Health 

Nursing (Int J Ment Health Nurs) 

Tipo de publicação Enfermagem 

Ano 2011 Nível de evidência VII 

Objetivo 
Investigar a perspectiva dos enfermeiros e consumidores sobre a verificação da identidade do paciente 

durante a administração de medicamentos. 
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Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

Trata-se de um estudo qualitativo, com participação de 9 usuários do serviço de saúde e 13 enfermeiros. 

Foram criados grupos focais para explorar as experiências, opiniões e preferências quanto aos métodos 

de identificação dos pacientes durante a administração de medicamentos. As questões foram: 1) Quais 

são as suas práticas atuais para a identificação de pacientes durante a administração de medicamentos?; 

2) Quais é a sua opinião sobre formas alternativas de identificação dos pacientes durante a administração 

de medicamentos?; e 3) Quais são os seus métodos preferidos de identificação dos pacientes durante a 

administração de medicamentos ? Os dados foram analisados qualitativamente, onde após a síntese, 

foram comparadas e contrastadas as semelhanças e diferenças. 

Resultados 

O estudo identificou diferentes métodos utilizados  para verificar a identidade do paciente, incluindo 

métodos técnicos, tais como pulseira, e métodos interpessoais, onde o paciente faz parte do processo. 

Havia semelhanças entre a perspectiva dos enfermeiros e dos usuários. O estudo revelou que no setor 

público adulto e nas unidades de unidades de internação psiquiátrica, há uma cultura de não utilização de 

pulseiras com identificação que é reforçada por uma crença de que, em unidades psiquiátricas, as 

enfermeiras sabem quem são os pacientes. 

Conclusões/ 

Recomendações 

A relação interpessoal entre os enfermeiros e pacientes, onde os primeiros os inserem no processo de 

verificação das medicações é vista como uma importante estratégia na redução de erros. 

 conclusão 

Quadro 13 - Síntese de estudo agrupado na categoria identificação na administração de quimioterápicos e medicamentos 

Estudo 9 
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Autores SCHULMEISTER, L. 

Título Patient misidentification  in oncology care 

Periódico Clinical Journal of Oncology Nursing  

(Clin. j. oncol. nurs.) 

Tipo de publicação Enfermagem 

Ano 2008 Nível de evidência VII 

Objetivo 
Relatar caso envolvendo erro de identificação do paciente no setor de oncologia e fornecer 

recomendações práticas para identificação segura. 

Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

Relato de casos e recomendações práticas. 

Resultados 

Descreve 10 exemplos de incidentes de identificação errônea de pacientes. Além disso, aponta estratégias 

para reduzir o risco de erros de identificação errada do paciente com pulseiras: 

• Verificar a identidade do  paciente, no momento da matrícula inicial do paciente (por exemplo, cruzar com 

a carteira de motorista ou outra identificação com foto, pedir um identificador único adicional); 

• Instruir os pacientes para mostrar suas pulseiras aos prestadores de cuidados de saúde  para receber a 

medicação, realização de procedimentos, ou sendo encaminhado para exames; 
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• No primeiro contato com um paciente usando uma pulseira, verificar com o paciente que as informações 

contidas na pulseira estão corretas; 

• Insistir para que os pacientes usem suas pulseiras em seus pulsos; 

 Cobrir o lado da pele de pulseiras de plástico ou coloque a pulseira sobre uma tira de gaze para os 

pacientes que dizem que são sensíveis ao plástico e irão desenvolver irritação da pele, se eles usam uma 

pulseira; 

• Ao remover uma pulseira por qualquer motivo (por exemplo, iniciar um IV), prontamente substituir; 

• Verificar regularmente a legibilidade das pulseiras e substituir braçadeiras que estão desgastados ou 

ilegíveis.. 

E em pacientes sem pulseiras: 

• Em situações em que pulseiras não são usadas, verificar a identidade do paciente usando dois 

identificadores exclusivos (por exemplo, pedir o nome completo, data de nascimento, número de telefone, 

número do prontuário, carteira de motorista, outro tipo de identificação com foto); 

• Em situações em que pulseiras não são utilizadas, selecionar dois identificadores de forma consistente ao 

invés de ter membros do pessoal escolher o que deseja usar como identificadores de doentes; 

• Evite verificar a identidade do paciente por acordo passivo  

As recomendações para todos os pacientes são: 

  continua 
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• Não imprimir ou imprimir mais etiquetas que são necessários para a tarefa em mãos; 

• Não preencher ou imprimir formulários de solicitação de logomarca e  de pacientes ao mesmo tempo; 

• Não aceitar encomendas manuscritas com informações inadequadas, como pedidos que têm apenas o 

número do quarto do paciente, iniciais e último nome; 

• Frascos de sangue e outros recipientes e testes laboratoriais devem ser etiquetados  imediatamente 

depois que as amostras foram obtidas e antes de deixar a cadeira ou cabeceira do paciente. 

Conclusões/ 

Recomendações 

Muitas estratégias simples, podem ser implementadas para reduzir o risco de erros de identificação do 

paciente. Uma das mais fáceis é instruir os pacientes para mostrar sua pulseira para os profissionais de 

saúde. Outra é verificar constantemente as pulseiras antes de administrar medicações, a realização de 

procedimentos, ou o encaminhamento  de pacientes para exames. Manter o hábito de constantemente 

pedir dois identificadores únicos de paciente pode reduzir o risco de erro. Enfermeiros não devem confiar 

apenas na memória ou familiaridade com os pacientes. 

 conclusão 

Quadro 14 - Síntese de estudo agrupado na categoria identificação na administração de quimioterápicos e medicamentos 
 

 

Estudo 10 
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Autores SPRUIL,A. et al. 

Título Decreasing patient misidentification before chemotherapy administration 

Periódico Clinical Journal of Oncology Nursing  

(Clin. j. oncol. nurs.) 

Tipo de publicação Enfermagem 

Ano 2009 Nível de evidência VII 

Objetivo 
Relatar a experiência sobre a implantação de uma ação para a   prevenção de erros na administração 

de medicamentos na Unidade de Transplante de Medula Óssea, da Universidade da Carolina do Norte. 

Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

Relato de experiência elaborado pelas enfermeiras da Unidade de Transplante de Medula Óssea, da 

Universidade da Carolina do Norte. A proposta foi elaborada com base nos seguintes questionamentos: 

A implementação de um processo de checagem à beira do leito por dois enfermeiros especialistas em 

quimioterapia diminui  a incidência de erros relacionados à administração em paciente errado  na 

Unidade de Transplante de  Medula Óssea? Como estas verificações deverão ser executadas? Antes e 

depois da implantação da ação (Dupla checagem à beira do leito por enfermeiros devidamente 

preparados), os enfermeiros utilizaram um instrumento para coletar dados de acordo com os passos 

estabelecidos no projeto. A primeira  coleta foi realizada  de agosto de 2008 a novembro de 2008 e 

posteriormente em novembro de 2008 a fevereiro de 2009. Os enfermeiros responderam "sim" ou "não" 

para a pergunta : A quimioterapia foi checada por dois enfermeiros  no quarto do paciente?  

 continua 

 continuação 
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A variação dos dados obtidos no primeiro e segundo período de coleta foi comparada para identificar 

alterações no número de erros na identificação dos pacientes. Foi incluída mais uma questão: Qual é a 

melhoria mais significativa que você já viu na Unidade de Transplante de Medula Óssea nos últimos 12 

meses? 

Resultados 

Durante o período de coleta de dados, 90 administrações de quimioterapia foram realizadas. Todas as 

doses foram verificadas por dois  enfermeiros na cabeceira do paciente, que fizeram uso de mais um 

identificador a ser comparado com os dados da pulseira.  Nenhum erro de administração relacionada à 

identificação errônea do paciente foi identificado nos três meses anteriores e os três meses após a 

implementação da dupla checagem à beira do leito. O processo de implementação da checagem de  

cabeceira foi referido por 100% do pessoal como uma melhoria na prática. 

Conclusões/ 

Recomendações 

As enfermeiras prontamente aderiram às mudanças na prática da identificação, como uma 

oportunidade para melhorar a segurança do paciente. A checagem à beira leito oferece mais 

oportunidades para os pacientes realizarem  perguntas sobre os seus regimes de quimioterapia e  

serem  envolvidos de forma pro-ativa no processo de identificação. A equipe também acredita que a 

checagem pode melhorar a satisfação do paciente na medida em que eles percebem um cuidado maior 

dos enfermeiros durante a administração de medicamentos. 

 conclusão 

Quadro 15 - Síntese de estudo agrupado na categoria identificação na administração de quimioterápicos e medicamentos 

Estudo 11 
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Autores WALLIN,O. et al 

Título 
Blood sample collection and patient identification demand improvement: a questionnaire study 

of preanalytical practices in hospital wards and laboratories 

Periódico Scandinavian Journal of Caring Sciences 

 (Scand J Caring Sci) 

Tipo de publicação Médica 

Ano 2009 Nível de evidência VI 

Objetivo 
Pesquisar as práticas de amostragem de sangue venoso na enfermaria hospitalar e comparar com as 

práticas realizadas no laboratório do hospital. 

Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, realizado através da aplicação de um questionário, 

para funcionários de dois hospitais e dois laboratórios, na Suécia. O questionário continha 56 questões 

sobre a coleta de amostras de sangue venoso, validado anteriormente por revisão de literatura e 

discussões com profissionais. Os manuais, que continham normas para a coleta de sangue venoso, 

também foram observados e apresentados pelos autores para comparar as respostas obtidas. Para o 

item sobre identificação por pulseira, todas as respostas dos hospitais psiquiátricos e os laboratórios 

foram excluídos. A confiabilidade das respostas foi assegurada, sendo cada instrumento codificado e 

todos os questionários anônimos. Os dados foram codificados e transferidos para um banco de dados 

no Excel, com posteriores análises estatísticas.  

 continua 

 continuação 
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Além disso, os dados foram divididos em categorias específicas, com um valor atribuído a cada uma 

das respostas dadas e para cada procedimento foi calculada uma pontuação média. 

Resultados 

A taxa de resposta nas enfermarias foi de 93% (n = 274). Nos laboratórios, a taxa de resposta foi de 

100%. Os achados sugerem que as instruções para a identificação do paciente na coleta de amostras 

de sangue venoso não foram sempre seguidas. Em 79% dos casos, os participantes relataram que 

nem sempre usam pulseiras de identificação nos pacientes, o que foi considerado como uma prática 

indesejável pelos mesmos. Do mesmo modo, 87% dos entrevistados destacaram como prática 

indesejada, a remoção da estase venosa após término da amostragem. Comparado com o pessoal da 

enfermaria, uma proporção significativamente maior da equipe do laboratório relatou práticas 

desejáveis quanto à coleta de amostras de sangue venoso.  

Conclusões/ 

Recomendações 

Os resultados indicam que instruções padronizadas nem sempre foram seguidas, o que pode ter 

consequências negativas para a segurança do paciente.  Nos laboratório, cuja acreditação e 

certificação abrangem o processo de coleta de sangue, os participantes relataram melhores práticas 

em relação à coleta de amostras e manipulação, mas não sobre a identificação do paciente. A principal 

implicação do estudo é o aumento do reconhecimento da necessidade de melhoria da qualidade das 

amostras nas  enfermarias hospitalares. 

 conclusão 

Quadro 16 - Quadro xxx - Síntese de estudo agrupado na categoria identificação em transfusão de sangue e coleta de amostras 

Estudo 12 
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Autores HEDDLE,N. et al 

Título 
Challenges and opportunities to prevent transfusion errors a Qualitative Evaluation for Safer 

Transfusion (QUEST)_3514 

Periódico Transfusion Tipo de publicação Médica 

Ano 2012 Nível de evidência VII 

Objetivo 
Compreender o processo de pré-transfusão sanguínea a partir da perspectiva de quem a administra a 

fim de identificar preocupações e sugestões para melhorar a segurança. 

Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

Estudo transversal, qualitativo realizado em 6 hospitais de ensino, em 5 países: Canadá, Reino Unido, 

Noruega, Itália e EUA.  Foram realizadas entrevistas individuais com 7 indivíduos e organizados 12 

grupos focais, nas de diferentes áreas clínicas, com transcrição das gravações. A coleta ocorreu em 

um período de 22 meses. 

Resultados 

Cinco categorias emergiram da análise: "processo de verificação na etapa pré-transfusional", 

"treinamento", "política", "erro" e "monitoramento"..  Na categoria “processo de verificação na etapa pré-

transfusional”, 4 dos 6 hospitais investigados utilizam verificação manual; outro faz uso de um sistema 

automatizado de códigos de barras e o ultimo utiliza uma combinação de verificação manual e um 

sistema de bloqueio mecânico sobre a bolsa de sangue. Na categoria "política", todos tiveram uma 

política formal para o processo de verificação de pré-transfusão.  

 continua 
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Com relação ao treinamento da equipe, os diferentes centros médicos relataram a utilização dos 

seguintes procedimentos: formação em nível corporativo, e-learning e formação no ambiente de 

trabalho. Os participantes também destacaram outros fatores que podem contribuir para erros, como: 

distrações,  carga de trabalho, interrupções e falta de familiaridade com os pacientes. 

Conclusões/ 

Recomendações 

É o primeiro estudo a explorar o processo de verificação de pré-transfusão usando método qualitativo. 

Vários fatores podem contribuir para erros durante a verificação na pré-transfusão, limitando a eficácia 

de qualquer intervenção individual projetada para melhorar a segurança. Os achados do estudo 

fornecem informações valiosas sobre problemas e desafios associados à transfusão segura de 

produtos sanguíneos. Os participantes do estudo fizeram sugestões que devem ser considerados para 

garantir a transfusão segura de sangue. Foi possível identificar áreas em que pesquisas futuras 

poderiam beneficiar o processo de obtenção do sangue correto para o paciente correto. 

 conclusão 

Quadro 17 - Síntese de estudo agrupado na categoria identificação em transfusão de sangue e coleta de amostras 
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Estudo 13 

Autores CHAN, J.C.W et al. 

Título 
Use of an electronic barcode system for patient identification during blood transfusion: 3-year 

experience in a regional hospital 

Periódico Hong Kong Medical Journal  (Hong Kong 

Med J) 

Tipo de publicação Médica 

Ano 2004 Nível de evidência IV 

Objetivo 
Avaliar o uso de um sistema de verificação eletrônica de código de barras para o paciente submetido à 

transfusão sanguínea. 

Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

Estudo retrospectivo, realizado no Hospital Regional de Hong Kong, com pacientes que necessitaram 

de transfusão de sangue entre maio de 1999 e abril de 2002, com exceção dos pacientes nas 

enfermarias psiquiátricas e no departamento   de emergência. Foi utilizado um método para verificar e 

documentar  a identidade dos pacientes em dois pontos críticos de transfusão: coleta de  amostra de 

sangue para o teste de compatibilidade e administração de sangue por um dispositivo eletrônico.  

Resultados 

Nenhum caso de transfusão de sangue aos pacientes ou rotulagem errada da amostra de sangue e 

formulários de solicitação de sangue ocorreu nos 41 000 procedimentos de coleta  de sangue 

realizados no período. As equipes não apresentaram dificuldades para utilizar o aparelho de verificação 

de código de barras.. Entre os funcionários do hospital, o dispositivo novo foi utilizado  

 continua 
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 por  90%. Problemas com a bateria ocorreu em 12% dos episódios de utilização do dispositivo. 

Conclusões/ 

Recomendações 

Um ponto a ser observado é que o código de barras do sistema eletrônico é incapaz de evitar o erro se 

um paciente errado é abordado para coleta de sangue, em primeira instância. Por isso, a identidade 

original do paciente é importante em todo o processo de transfusão. A identificação precisa do paciente 

continua sendo passo crucial no processo de transfusão e depende inteiramente de prudência e 

consciência de sua importância pela equipe. Espera-se que, com o esforço dos gestores hospitalares e 

toda a equipe clínica, haja melhoria do sistema de código de barras para melhorar ainda mais a 

segurança na prática de transfusão e, possivelmente, outros procedimentos hospitalares que exijam a 

identificação do paciente. 

 conclusão 

Quadro 18 - Síntese de estudo agrupado na categoria identificação em transfusão de sangue e coleta de amostras 
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Estudo 14 

Autores PORCELLA, A.; KRISTY WALKER, K. 

Título Patient safety with blood products administration using wireless and bar-code technology 

Periódico Journal of the American Medical 

Informatics Association (JAMIA) 

Tipo de publicação Enfermagem 

Ano 2005 Nível de evidência VII 

Objetivo 

Aumentar a segurança do paciente através da utilização da tecnologia de código de barras na sua 

identificação e reduzir erros no processo de transfusão de sangue, utilizando o sistema  sem fio “point-

of-care” e o produto para rastreamento. 

Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

Trata-se de um relato de experiência, onde foram apresentados resultados da implementação de uma 

ferramenta tecnológica utilizada no processo de identificação dos pacientes no processo de coleta de 

amostras de sangue. O projeto foi conduzido por  enfermeiros, médicos, patologistas, hemocentro e 

profissionais do Departamento de Sistema de Informação, que juntos desenvolveram um fluxo 

detalhado e propostas de uso de código de barras, para criação e teste de um novo programa. 

Reescreveram políticas e procedimentos, e desenvolveram planos de assistência e atividades de 

supervisão. Foram necessárias mudanças nos dispositivos de acesso à internet, compra de novos 

equipamentos, além de adaptar um  código de barras específico por paciente. O grupo de trabalho 

voltou sua atenção para análise das informações captadas e organizadas em quatro processos: 

 continua 

 continuação 



101 
 

 

 

 Coleta de amostras; 

 Chegada das amostras ao banco de sangue;  

 Descarte do produto; 

 Administração do produto com checagem na pulseira. 

Após a verificação correta, o usuário tinha contato com as instruções na tela para continuar ou corrigir 

possíveis erros na identificação. Uma vez que o trabalho preliminar foi concluído, um teste piloto foi 

iniciado em um ambulatório. Foi utilizado um duplo processo, exigindo pessoal para executar primeiro o 

novo processo de código de barras para todas as etapas e, em seguida, para executar o processo 

manual de idade. Com base no feedback desta unidade piloto, o processo de programação foi refinada, 

e o piloto foi estendido para as demais unidades. Dados de todas as unidades foram obtidos e 

analisados pela equipe de pesquisa. Os resultados foram discutidos com a gerência do hospital. 

Resultados 

O período do piloto (abril de 2004 – dezembro de 2004) incluiu 8.824 casos. A partir dos dados do 

piloto, estimou-se que aumentou entre 3 e 10 vezes a probabilidade de identificar um erro de 

identificação usando o sistema de código de barras do que apenas utilizando o sistema manual. Com a 

aplicação do estudo após o pré-teste, nota-se que, em qualquer etapa do processo de identificação, 

estima-se que, com o uso do sistema de código de barras, a chance de identificar um erro de 

identificação aumenta em 30 vezes em relação ao sistema manual. 

 continua 
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Conclusões/ 

Recomendações 

Existem fatores que devem ser considerados quando se propõe aplicar um sistema eletrônico, como a 

utilização de bons hardware, software e a organização do fluxo de trabalho.   

Os riscos específicos sobre a identificação do paciente no processo de administração de material 

sanguíneo incluem: requisição, paciente e amostra correspondente, dispensa de produto sanguíneo, e 

administração hemocomponentes ou hemoderivados. Em relação ao uso da tecnologia para reduzir os 

riscos, o sistema tem sido avaliado positivamente, aumentando a segurança do paciente, 

principalmente através da captura de erros ao longo do processo. O novo sistema captura erros no 

ponto de ocorrência, e aumenta a segurança e eficiência dos cuidados clínicos, mostrando-se até 30 

vezes mais eficaz na captura de erros do que o processo manual. Por ser um processo eficiente e 

eficaz, ele tem recebido ampla aceitação entre os profissionais. 

 conclusão 

Quadro 19 - Síntese de estudo agrupado na categoria identificação em transfusão de sangue e coleta de amostras 
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Estudo 15 

Autores ZOHAR, E. et al. 

Título 
Perioperative patient safety: correct patient, correct surgery, correct side—a multifaceted, cross 

organizational, interventional study 

Periódico Anesthesia & Analgesia  (Anesth. analg.) Tipo de publicação Médica 

Ano 2007 Nível de evidência VII 

Objetivo 
Descrever a metodologia e os resultados de uma intervenção para melhorar a segurança em pacientes 

no perioperatório em um hospital geral. 

Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

Trata-se de um estudo do tipo "pré e pós" intervenção, onde foi implementado um checklist utilizado no 

perioperatório. Durante a primeira fase do estudo (2001-2002), foram definidos e executados os 

aspectos organizacionais e educacionais do processo. A segunda fase, de implementação (2003-

2005), foi realizada conforme a política de “tolerância zero” no caso de um erro grave em paciente no 

momento da anestesia e cirurgia.  O checklist foi utilizado por enfermeiros, com a responsabilidade de 

checar e documentar o processo. Houve participação médica para demarcação de local cirúrgico, 

prescreveram antibióticos, entre outros. 

 

 

continua 

 continuação 

Resultados Os dados de 15.856 pacientes foram registrados no período. No ano de 2003 foram registradas a 
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incidência e os tipos de erros mais comuns, tendo como destaque a identificação incorreta do local da 

cirurgia (lado), bem como a ausência ou uso incorreto do formulário de consentimento esclarecido. No 

entanto, a incidência desses erros diminuiu  significativamente nos anos subsequentes.   Por outro lado, 

documentos incorretos no prontuário do paciente foram significativamente maiores no ano de 2004 em 

comparação com o no ano de 2003. 

Conclusões/ 

Recomendações 

Educação e conscientização podem diminuir erros no perioperatório. No entanto, mesmo com uma 

política cuidadosamente concebida, a isenção no índice de erros não foi alcançado. Portanto, a análise 

de sistema de monitoramento  deve ser realizada de forma contínua. 

 concusão 

Quadro 20 - Síntese de estudo agrupado na categoria Identificação em pacientes cirúrgicos 
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Estudo 16 

Autores COMECHE, P.D. et al. 

Título 
Identificación inequívoca de pacientes. Evaluación del lanzamiento y su implantación en los 

hospitales de la Agencia Valenciana de Salud 

Periódico Medicina Clínica (Med. Clín) Tipo de publicação Médica 

Ano 2010 Nível de evidência VI 

Objetivo 

Avaliar a experiência de concepção, implementação e avaliação do lançamento de uma estratégia de 

identificação de pacientes com o uso de uma pulseira de identificação em todos os hospitais da Agência 

da Saúde de Valência (AVS). 

Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

Estudo descritivo, realizado após a implementação de um sistema de identificação do paciente através 

do uso de pulseiras, no segundo semestre de 2006 e entre maio e junho de 2007 nos hospitais que 

implementaram esse sistema. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário constituído de 73 

questões que correspondem às medidas ou práticas específicas. Os objetivos operacionais foram: a) ter 

um sistema homogêneo de identificação visual dos pacientes internados; b) padronizar as informações 

contidas nos identificadores; c) homogeneizar o fluxo de informação para assegurar o processo de 

identificação.  

 continua 
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 continuação 

Resultados 

Dos 25 hospitais incluídos no estudo, houve uma taxa de resposta de 100%. Todos os hospitais 

participantes são públicos e geridos diretamente pela AVS, sendo que 20 são hospitais de emergência e 

apenas 4 são destinados ao atendimento de pacientes crônicos. Os resultados mostraram que em 23 

hospitais, todos os pacientes foram identificados. A preferência pela colocação da pulseira e a 

importância em identificar e registrar os pacientes alérgicos nas enfermarias foram observadas em 68%. 

Houve propostas para a melhoria na estrutura e utilização das pulseiras, como: informações 

confidenciais e recipiente de descarte comum; qualidade das pulseiras; realização de serviços de 

impressão de pulseiras não só na admissão de emergência, mas também nos serviços do hospital dia; 

aumento  da disponibilidade de pulseiras; disponibilizar um link para escanear código de barras.   

Conclusões/ 

Recomendações 

Os resultados refletem a incorporação das pulseiras na maioria dos locais, pois atingiu mais de 90% dos 

pacientes. A utilização de pulseiras impressas assegura todos os detalhes necessários para o 

atendimento prestado, bem como os dados do paciente.  O código de barras é de fácil manuseio e 

auxilia todo o processo, além de ser fundamental para o programa, pois permite verificação rápida e 

precisa.  

 conclusão 

Quadro 21 - Síntese de estudo agrupado na categoria avaliação da implementação de políticas de identificação do paciente 
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Estudo 17 

Autores TASSA, J.M. et al. 

Título Identificación inequívoca de pacientes ingresados en hospitales del Sistema Nacional de Salud 

Periódico Medicina Clínica (Med. Clín) Tipo de publicação Médica 

Ano 2008 Nível de evidência VI 

Objetivo 

Descrever a experiência da  implementação das estratégias de  identificação dos pacientes  que visa 

melhorar a segurança dos pacientes atendidos nos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde da 

Espanha. 

Detalhamento 

Metodológico/ 

Intervenção 

Relato de experiência que aborda  os fundamentos e princípios da identificação de pacientes para se 

tornar útil e benéfico para a sua segurança, através de experiências em 5 comunidades autônomas, na 

Espanha. 

Resultados 

O uso de identificação está estabelecido na maior parte dos hospitais, mas não é universal no âmbito  de 

atendimento especializado, principalmente em serviços de emergência , terapia intensiva e áreas de 

atendimento ambulatorial com os procedimentos risco: hemodiálise, exames diagnósticos invasivos e 

tratamento. O método utilizado é uma pulseira de identificação impressa de forma automática, com 

código de barras  e os dados são contidos de forma  homogênea. Salienta que, como dados, são 

utilizados a idade, data do atendimento ou a data do ingresso  e o nome do hospital,  sendo o  último de 

inegável interesse nas transferências de pacientes dependentes.  

 continua 
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Nas 5 comunidades (Andalucia, Aragón, Asturias, Cataluña e Valência), o protocolo de identificação está 

presente em todos os hospitais. O nome do hospital aparece somente na identificação em Valência e o 

alerta sobre alergias somente em Andalucia. 

Conclusões/ 

Recomendações 

Os  riscos associados com identificação incorreta de pacientes e as graves consequências que podem 

resultar são bem conhecidos. As comunidades autônomas têm  desenvolvido políticas de segurança e 

programas de identificação dos pacientes em colaboração com o órgão oficial responsável pelo setor 

saúde do país. As organizações fornecem mecanismos e procedimentos para garantir a identificação 

correta dos pacientes. Todos os profissionais de saúde devem incorporar a verificação de identificação 

nas tarefas diárias e, especialmente, para qualquer manobra de risco, melhorando a segurança do 

paciente. 

 conclusão 

Quadro 22 - Síntese de estudo agrupado na categoria avaliação da implementação de políticas de identificação do paciente 
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4.2 SEGUNDA FASE 

 

A segunda fase do estudo teve como objetivo identificar as estratégias 

utilizadas pelos serviços de saúde para identificação dos pacientes e analisar as 

diferenças entre as estratégias utilizadas pelos PA no município de Ribeirão Preto.   

 4.2.1 Caracterização da amostra  
 

Quanto ao perfil dos serviços de saúde (Tabela 2), 76,5% possuem serviço de 

pronto atendimento independente ou anexo ao serviço hospitalar. Entre os hospitais 

(n=12), 91,7% relataram identificar seus pacientes. Nas UBDS e UPA (n=5), 

somente 1 serviço referiu identificar seus pacientes.  

 

Tabela 2 -  Perfil geral da instituição por tipo de instituição.  Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

Variáveis 

UBDS/UPA HOSPITAL Total 

n  

(5) 
% 

n  

(12) 
% 

n 

(17) 
% 

Tipo de Atendimento       

Geral 5 29,4 9 52,9 14 82,4 

Especializado 0 0 3 17,6 3 17,6 

Possui Pronto Atendimento     

Sim 5 29,4 8 47,1 13 76,5 

Não 0 0 4 23,5 4 23,5 

Possui rotina de identificação do paciente na instituição  

Sim 1 5,9 11 64,7 12 70,6 

Não 4 23,5 1 5,9 5 29,4 

 

 4.2.2 Rotinas de identificação do paciente nas instituições  
 

Em relação à identificação, verificou-se que  todos os hospitais identificam os 

pacientes que estão sob regime de internação, conforme mostra a Tabela 3.   

Apesar  das unidades de pronto atendimento não terem como seu objetivo a 

internação de pacientes, por conta de questões estruturais da Rede Municipal de 
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Saúde, essas unidades mantêm pacientes em regime de internação aguardando 

transferência para serviço hospitalar, sendo que mesmo nesse casos, somente uma 

unidade refere adotar a identificação do paciente. 

 

Tabela 3 -  Distribuição das instituições em relação à identificação de pacientes internados 

por tipo de instituição.  Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

Categoria de resposta 
UBDS/UPA HOSPITAL 

n (5) % n (12) % 

Sim 1 20,0 12 100,0 

Não 3 60,0 0 0 

Não informou 1 20,0 0 0 

Total 5 100,0 12 100,0 

 

Quanto aos tipos de identificação dos pacientes em regime de internação, 

destacaram-se o uso de pulseiras e etiquetas nos leitos, sendo que a etiqueta foi 

citada somente como estratégia de identificação de pacientes em unidade de pronto 

atendimento (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Distribuição dos tipos de identificação de pacientes internados por tipo de 

instituição.  Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

Variáveis 
UBDS/UPA HOSPITAL 

n (5) % n (17) % 

Pulseira 0 0 5 41,7 

Etiqueta no corpo 1 20,0 0 ,0 

Etiqueta no leito 1 20,0 1 8,3 

Pulseira/ Etiqueta no corpo/ no leito 0 0 2 16,7 

Pulseira / etiqueta no leito 0 0 4 33,3 

Não sabe ou não informou 3 60,0 0 0 

Total 5 100,0 12 100,0 
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Quando questionados sobre a rotina de identificação dos pacientes em 

atendimento ambulatorial, a maioria das instituições, entre UBDS/UPA e hospital,  

referiu possuir rotina de identificação (58,8%), como consta na Tabela 5.  

 

Tabela 5 -  Distribuição das instituições em relação à rotina de identificação de paciente 

ambulatorial.  Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

Categoria de resposta 
TOTAL 

n (17) % 

Possui identificação  10 58,8 

Não possui identificação 5 29,4 

Não possui atendimento ambulatorial 1 5,9 

Identifica somente paciente em observação 1 5,9 

 

A Tabela 6 mostra rotina de identificação dos pacientes em atendimento 

ambulatorial para o UBDS/UPA e para o hospital, sendo que metade dos UBDS/UPA 

revelou realizar esse tipo de estratégia. 

 

Tabela 6 -  Distribuição das instituições em relação à rotina de identificação de paciente 

ambulatorial por tipo de instituição. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

 

Categoria de resposta 
UBDS/UPA HOSPITAL 

n (5) % n (12) % 

Possui identificação  2 40,0 8 66,7 

Não possui identificação 2 40,0 3 25,0 

Não possui atendimento ambulatorial 1 20,0 0 ,0 

Identifica somente paciente em observação 0 0 1 8,3 

Total 5 100,0 12 100,0 

 
 

No atendimento ambulatorial, de acordo com as respostas obtidas, 

predominou o uso de etiquetas nas UBDS/UPA, com dados sobre uso de etiqueta no 

paciente (60,0%) ou no leito (40,0%) (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Distribuição dos tipos de identificação de paciente ambulatorial por tipo de 

instituição. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

Variáveis 
PA HOSPITAL 

n (5) % n (12) % 

Pulseira 0 0 5 41,7 

Etiqueta no corpo 2 40,0 4 33,3 

Etiqueta no leito 3 60,0 3 25,0 

Total 5 100,0 12 100,0 

 

Nos casos dos PA nas instituições estudadas, em 80,0% das UBDS/UPA e 

25,0% dos PA inseridos em hospitais observou-se não possuírem rotina de 

identificação dos pacientes do UBDS/UPA (Tabela 8). com predomínio da utilização 

de pulseira em 41,7% pelos hospitais (Tabela 9).  

  

Tabela 8 - Distribuições das instituição em relação à rotina de identificação de paciente no 

serviço de PA por tipo de instituição.  Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

Categoria de resposta 
UBDS/UPA HOSPITAL 

n (5) % n (12) % 

Possui rotina de identificação 1 20,0 8 66,7 

Não possui rotina de identificação 4 80,0 3 25,0 

Não sabe ou não informou 0 0 1 8,3 

Total 5 100,0 12 100,0 

 

Tabela 9 - Distribuição dos tipos de identificação do paciente no serviço de PA por  tipo de 

instituição. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

Variáveis 
UBDS/UPA HOSPITAL 

n (5) % n (5) % 

Pulseira 0 0 5 41,7 

Etiqueta no corpo 1 20,0 4 33,3 

Etiqueta no leito 1 20,0 0 0 

Não sabe ou não informou 3 60,0 3 25,0 

Total 5 100,0 12 100,0 
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Os dados obtidos em relação aos setores de todos os serviços de PA onde os 

pacientes são identificados são apresentados na Tabela 10.  

 

Tabela 10 -  Distribuição dos setores  em que se realiza a identificação do paciente nos 

serviços de PA por tipo de instituição. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

Setores 
UBDS/UPA HOSPITAL 

n (5) % n (12) % 

Sala de urgência  2 40,0 5 41,7 

Sala de observação 2 40,0 6 50,0 

Sala de Vacina 1 20,0 0 0 

Sala de Medicação 1 20,0 5 41,7 

Sala de Aerossol 1 20,0 3 25,0 

Sala de Curativo 1 20,0 4 33,3 

Consultórios médicos 1 20,0 1 8,3 

Preparo para procedimentos em CC 1 20,0 4 33,3 

 

Quando questionados sobre quais as condições clínicas em que é permitido 

ao paciente permanecer sem identificação, foram  destacadas três condições de 

saúde: pacientes prematuros, psiquiátricos e fragilizados, conforme mostra a Tabela 

11.  

 

Tabela 11 -  Distribuição das condições clínicas em que o paciente fica sem identificação ou 

pulseira por tipo de instituição. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015  

Variáveis 
UBDS/UPA HOSPITAL TOTAL 

n (5) % n (12) % n % 

Prematuros 5 100,0 12 100,0 17 100,0 

Pacientes psiquiátricos 5 100,0 12 100,0 17 100,0 

Pacientes fragilizados 5 100,0 12 100,0 17 100,0 

Queimados 1 20,0 3 25,0 4 23,5 

Anasarca 0 0 3 25,0 3 17,6 

continua 
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continuação 

Pacientes com lesões 

cutâneas 
0 0 2 16,7 2 11,8 

Pacientes com alergia 0 0 1 8,3 1 5,9 

Pacientes em consulta 0 0 2 16,7 2 11,8 

Pacientes em atendimento 

ambulatorial 
0 0 1 8,3 1 5,9 

 conclusão 

 

De acordo com as respostas, foi observado existir situações em que o 

paciente pode ficar sem pulseira ao passar por atendimento (41,2%).  

Em relação aos recursos utilizados para identificar o paciente, na 

impossibilidade de usar pulseiras, a etiqueta no leito apareceu como a opção de 

contingência em 11,8% das respostas. Por outro lado, 64,7% relataram não saber ou 

não informaram o recurso utilizado. A Tabela 12 sumariza as respostas obtidas 

sobre essa questão. 

 

Tabela 12 - Distribuição dos recursos alternativos utilizados para identificar o paciente, 

quando não é possível usar pulseiras. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

Variáveis 
TOTAL 

n (17) % 

Etiqueta no corpo 1 5,9 

Etiqueta no leito 2 11,8 

Pulseira no leito 1 5,9 

Prontuário e número do leito 1 5,9 

Crachá / identificação no leito 1 5,9 

Não sabe ou não informou 11 64,7 

Total 17 100,0 
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Quanto à identificação dos acompanhantes, 60,0% das UBDS/UPA e 91,7% 

dos hospitais mostraram adotar essa rotina. Sobre os recursos utilizados para 

identificar os acompanhantes, 41,7% das instituições estudadas referiram usar a 

etiqueta colocada no corpo do acompanhante (Tabela 13).  

 

Tabela 13 - Distribuição dos recursos utilizados para identificação dos acompanhantes de 

pacientes em atendimento por tipo de instituição. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

Variáveis 
UBDS/UPA HOSPITAL 

n (5) % n (12) % 

Etiqueta no corpo 3 60,0 5 41,7 

Crachá 0 0 4 33,3 

Etiqueta no corpo e/ou cartão 0 0 1 8,3 

Cartão e crachá 0 0 1 8,3 

Não sabe ou não informou 2 40,0 1 8,3 

Total 5 100,0 12 100,0 

 

Nas questões que versaram sobre rotinas adotadas nas instituições para o 

uso das pulseiras de identificação de pacientes, todos dos enfermeiros RT de 

instituições hospitalares relataram que as pulseiras são prontamente 

disponibilizadas quando solicitadas.  

Nos hospitais, a maioria (83,3%) afirmou que as pulseiras danificadas são 

trocadas prontamente, e 41,7% dessas instituições referiu trocar periodicamente a 

pulseira de pacientes de longa permanência. A Tabela 14 sumariza as respostas 

relativas ao uso e troca de pulseiras.  

 

Tabela 14 - Distribuição das rotinas de uso e troca  de pulseiras para identificação de 

pacientes por tipo de instituição. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

Categoria de resposta 
UBDS HOSPITAL 

n (5) % n (12) % 

Pulseiras estão prontamente disponíveis 

Sim 0 0 12 100,0 

continua 
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continuação 

Não 2 40,0 0 0 

Pulseiras danificadas são trocadas imediatamente 

Sim 0 0 10 83,3 

Não 2 40,0 1 8,3 

Pulseiras são trocadas periodicamente em paciente de longa permanência 

Sim 0 ,0 5 41,7 

Não 2 40,0 5 41,7 

Não se aplica 3 60,0 2 16,7 

conclusão 

 

Para as instituições que possuem rotina de troca de pulseira de identificação 

de paciente (n=10), foi questionada a periodicidade dessa troca e somente 4 

responderam, sendo os resultados  apresentados diversos, como demonstra a 

Tabela 15.  

 

Tabela 15 - Distribuição da periodicidade de troca de pulseira de identificação de paciente 

nas instituições que possuem rotina de troca de pulseiras. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

Periodicidade 
TOTAL 

n (10) % 

4 dias 1 5,9 

7 dias 1 5,9 

10 dias 1 5,9 

15 dias 1 5,9 

Não respondeu ou não se aplica 13 76,5 

 

Sobre a quantidade de pulseiras que podem ser colocadas no mesmo 

paciente, nenhuma UBDS/UPA tem essa rotina, e 33,3% dos hospitais informaram 

ser possível colocar mais de uma pulseira no mesmo paciente e 58,3% dos hospitais 

não têm essa prática (Tabela 16). 
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Tabela 16 - Distribuição das características das rotinas relacionadas ao uso de múltiplas 

pulseiras por tipo de instituição. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

Categoria de resposta 
UBDS/UPA HOSPITAL 

N (5) % N (12) % 

Mais de uma pulseira é colocada no paciente 

Sim 0 0 4 33,3 

Não 0 0 7 58,3 

Não se aplica 5 100,0 1 8,3 

Diferentes pulseiras são colocadas no mesmo membro? 

Sim  0 3 25,0 

Não 0 0 3 25,0 

Não se aplica 5 100,0 6 50,0 

 

Os achados evidenciaram a atuação de vários membros da equipe 

multidisciplinar, destacando a participação da recepcionista em hospitais como o 

profissional responsável pela emissão e colocação das pulseiras, sugerindo que a 

identificação do paciente é feita na sua entrada na instituição. A Tabela 17 apresenta 

esses resultados. 

 

Tabela 17 - Distribuição da função institucional dos agentes envolvidos com a emissão e 

colocação das pulseiras nos pacientes por tipo de instituição. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 

2015 

Variáveis 
UBDS/UPA HOSPITAL 

n (5) % n (12) % 

Função envolvida na emissão das pulseiras 

Recepcionista 0 0 9 75,0 

Auxiliar Administrativo 0 0 2 16,7 

Enfermeiro ou recepcionista 0 0 1 8,3 

Não se aplica 5 100,0 0 ,0 

Função envolvida na colocação das pulseiras 

Enfermeiro 0 0 1 8,3 

continua 
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continuação 

Recepcionista 0 0 3 25,0 

Equipe de enfermagem  0 0 3 25,0 

Recepcionista / Enfermagem 0 0 5 41,7 

Não se aplica 5 100,0 0 0 

conclusão 

Outro ponto avaliado foi a etapa do atendimento em que as pulseiras de 

identificação são colocadas e os resultados confirmaram que a recepção do paciente 

compreende, entre outras rotinas, a sua identificação por meio de pulseiras nos 

hospitais (50,0%), conforme demonstrado na Tabela 18.  

 

Tabela 18 - Distribuição das etapas do atendimento ao paciente relacionadas com a 

colocação da pulseira de identificação por tipo de instituição. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 

2015 

Variáveis 
UBDS/UPA HOSPITAL 

n (5) % n (12) % 

Na recepção do paciente 0 0 6 50,0 

Nas unidades assistenciais  0 0 2 16,7 

Recepção ou unidades de internação 0 0 3 25,0 

Centro cirúrgico/ recepção/ ou unidades 

de internação 
0 0 1 8,3 

Não se aplica 5 100,0 0 0 

 

 4.2.3 Dificuldades relacionadas à rotina de identificação do paciente com 

o uso de pulseiras e etiquetas  

 

Com o objetivo de identificar e caracterizar os problemas relacionados ao uso 

de pulseiras na rotina de identificação dos pacientes, foram realizadas questões 

sobre o processo de emissão, verificação e colocação de pulseiras, e os resultados 

demonstraram diversos problemas, desde a falta de pulseiras e falta de atenção à 

verificação da mesma até pontos relacionados ao preparo e conscientização da 

equipe multidisciplinar.  
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A Tabela 19 aponta  os problemas listados pelos enfermeiros RT da amostra 

estudada. Outro problema identificado foi a falta de padronização na utilização de 

pulseira, como a adoção de modelos não padronizados e a variedade de cores e 

indicações de utilização de pulseiras para identificar determinadas informações 

sobre ao paciente.  

 

Tabela 19 - Distribuição de problemas identificados relacionados ao protocolo de 

identificação do paciente nos momentos de emissão, verificação e colocação, por tipo de 

instituição. Ribeirão Preto, SP, Brasil,  2015  

Variáveis 
UBDS/UPA HOSPITAL 

n (5) % n (12) % 

Emissão     

Falta de etiqueta 1 20,0 - - 

Distância da recepção à enfermaria -  1 8,3 

Falha de impressão / falta de pulseira -  1 8,3 

Alta demanda na recepção -  1 8,3 

Verificação     

Tempo prolongado de internação 1 20,0  - 

Falta de atenção à verificação -  2 16,7 

Não se aplica 4 80,0 10 83,3 

Colocação     

Lateralidade cirúrgica + queimados - - 1 8,3 

Inexistência de política de identificação 1 20,0 - - 

Falta de explicação / resistência da recepção -  1 8,3 

Dificuldade na fixação  -  1 8,3 

Falta de verificação dos dados -  1 8,3 

Recusa do paciente -  1 8,3 

Não se aplica 4 80,0 7 58,3 

 

Em relação aos tipos ou modelos disponíveis, 25,0% dos hospitais referiram 

existir modelos diferentes de pulseira em uso em suas instituições.  Sobre os 

tipos de pulseira disponíveis, a Tabela 20 sumariza os achados e evidenciando que 

as pulseiras plásticas foram mencionadas em 25,0% das respostas.  
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Tabela 20 - Distribuição dos tipos de pulseira de identificação do paciente disponíveis por 

tipo de instituição. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

Variáveis 
UBDS/UPA HOSPITAL TOTAL 

n (5) % n (12) % n (17) % 

Plástica com nome completo  - - 1 8,3 1 5,9 

Papel com nome completo - - 1 8,3 1 5,9 

Com código de barras - - 1 8,3 1 5,9 

Papel com nome e código de 

barras 
- - 1 8,3 1 5,9 

Plástica com nome e código 

de barras 
- - 2 16,7 2 10,8 

 

 

Os enfermeiros RT foram questionados sobre os tipos de pulseira que, em 

sua opinião, são mais adequadas, e as pulseiras plásticas apareceram com maior 

frequência nos hospitais, em 33,4% (Tabela 21). Houve destaque para os dados 

estarem corretos (33,4%). Mencionou-se a necessidade de que a pulseira seja 

impressa, pela legibilidade. 

 

Tabela 21 - Distribuição dos tipos de pulseira ou etiqueta mais adequados para identificação 

de pacientes na opinião dos enfermeiros RT, por tipo de instituição. Ribeirão Preto, SP, 

Brasil, 2015 

Variáveis 
UBDS/UPA HOSPITAL 

N (5) % N (12) % 

Plástica, branca, dados completos 1 20,0 2 16,7 

Plástica, branca, com código de 

barras e cantos arredondados 
-  2 16,7 

Com opções de cores diferentes  -  1 8,3 

Branca, com dados fidedignos 1 20,0 1 8,3 

Com dados completos e várias cores -  1 8,3 

Pulseira branca e impressa   1 8,3 

Não se aplica 3 60,0 4 33,3 
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O estudo descreveu  como as diferentes cores são usadas na rotina de 

identificação dos serviços, segundo seus enfermeiros RT. A uniformização das cores 

de pulseira utilizadas foi outra preocupação, e os achados evidenciaram  variedade 

de cores e significados. Dos hospitais participantes, 58,3% possuem diferentes 

cores de pulseiras em uso, assim como 20,0% das UBDS/UPA.  

Para a identificação de alergias, foi relatado que 50% dos hospitais usam 

pulseira vermelha, e 8,3% usam pulseira azul, valendo destacar que 8,3% usam 

pulseira vermelha para sinalizar risco de queda. A etiqueta vermelha também  foi 

referida como utilizada em 20,0% das UBDS/UPA para sinalizar paciente em 

atendimento de urgência, conforme Tabela 22. 

 

Tabela 22 - Distribuição da opinião dos enfermeiros RT sobre a relação entre a cor da 

pulseira e o tipo de indicação correspondente, por tipo de instituição. Ribeirão Preto, SP, 

Brasil, 2015 

Variáveis 
UBDS/UPA HOSPITAL 

N (5) % N (12) % 

VERMELHA 

Alergia 0 0 6 50,0 

Pronto Atendimento 1 20,0 0 0 

Queda 0 0 1 8,3 

VERDE 

Especialidades 1 20,0 0 0 

AZUL 

Alergia 0 0 1 8,3 

RN do sexo masculino 0 0 1 8,3 

LARANJA 

Acompanhante 1 20,0 0 0 

ROXA 

PA odontológico 4 20,0 0 0 

CINZA 

Assistência social 1 20,0 0 0 
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Além de descrever como ocorrem os processo de identificação nas 

instituições estudadas os enfermeiros RT também  opinaram em relação aos 

quesitos que eles entendem como relevantes para o processo de identificação. 

Em relação à cor mais adequada para as pulseiras de identificação, de acordo 

com a opinião dos respondentes, destacou-se a cor branca, escrita em preto 

(35,3%).  

O uso da pulseira vermelha como cor que sinaliza algo ou alerta, apareceu 

em 11,8% das respostas, representando 33,3% dos hospitais, sendo que  47,1% dos 

participantes não responderam essa questão.  

Quando questionados sobre os dados que em sua opinião são os mais 

importantes e deverem constar na pulseira de identificação do paciente, as 

respostas enfatizaram nome completo, sobrenome, registro hospitalar e data de 

nascimento, conforme demonstra a Tabela 23.  

 

Tabela 23 - Distribuição dos dados dos pacientes que deveriam constar nas pulseiras e 

etiquetas de identificação de pacientes, segundo opinião  dos enfermeiros RT, por tipo de 

instituição. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

Variáveis 
UBDS/UPA HOSPITAL 

N (5) % N(12) % 

Nome 1 5 12 100,0 

Sobrenome - - 12 100,0 

Registro hospitalar - - 12 100,0 

Data nascimento - - 10 83,3 

Idade - - 8 66,7 

Sexo - - 6 50,0 

Registro de atendimento - - 5 41,7 

Nome do médico - - 2 16,7 

Nome da Mãe - - 1 8,3 

Cor - - 1 8,3 
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No âmbito dos dados considerados mais importantes para constar na pulseira 

de identificação do paciente, os enfermeiros RT apontaram também o grau de 

importância desses dados, e os resultados mostraram que o nome (83,3%), 

sobrenome (83,3%), registro hospitalar (66,7%) e data de nascimento (8,3%) foram 

considerados muitos importantes (Tabela 24).   

 

Tabela 24 -  Distribuição da importância dos dados que deveriam constar nas pulseiras e 

etiquetas de identificação de pacientes segundo a opinião os enfermeiros RT. Ribeirão 

Preto, SP, Brasil, 2015 

Variáveis 

Muito 

Importante 

Relativamente 

Importante 

Pouco 

Importante 

n % n % n % 

Nome 10 83,3 - - - - 

Sobrenome 10 83,3 - - - - 

Registro hospitalar/ 

prontuário 

8 

66,7 - - 1 8,3 

Data de nascimento  7 58,3 2 16,7   

Registro de atendimento  5 41,7 1 8,3 1 8,3 

Idade  4 33,3 3 25,0 1 8,3 

Sexo 2 16,7 4 33,3 1 8,3 

Nome do médico 2 16,7 - - - - 

Nome da Mãe 1 8,3 -  - - 

Cor  - - 1 8,3 - - 

 

 

Entre os problemas vivenciado  associados ao uso de pulseira de 

identificação do paciente os enfermeiros RT destacaram  (11,8%) que o tamanho, 

material rígido e os cantos pontiagudos das pulseiras podem lesar a pele do 

paciente. Também foram citados problemas com a leitura dos dados contidos na 

pulseira, como mostra a Tabela 25.  
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Tabela 25 - Distribuição dos problemas com o uso da pulseira e etiqueta relacionados ao 

paciente relatados pelos enfermeiros RT. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015  

Variáveis 
TOTAL 

n (17) % 

Tamanho, material e cantos pontiagudos machucam 2 11,8 

Rompimento lacre 2 11,8 

Dados que apagam 2 11,8 

Paciente retira 1 5,9 

Dados manuscritos/ilegíveis 1 5,9 

Lateralidade ou queimaduras 1 5,9 

 

Em relação às ocorrências de reclamação ou recusa ao uso de pulseira pelo 

paciente que foram presenciadas pelos enfermeiros RT, 23,5% da amostra referiram 

já terem vivenciado recusas. Nessas ocorrências, 50,0% das reclamações dos 

pacientes são ligadas à pulseira estar apertada, 25,0% à pulseira causar incômodo e 

calor e 25,0% causar alergia.  

Outro questionamento foi relativo aos enfermeiros RT terem presenciado 

problemas no uso de pulseiras, independente de reclamação do paciente, e as 

respostas mostraram que 17,6% deles já presenciaram problemas, sendo 11,8% 

associados a alergia e 5,9% por falta de orientação sobre o uso da pulseira. 

Apenas 5,9% dos enfermeiros RT referiram ter presenciado ocorrência de 

reclamação pelo uso da pulseira por parte da equipe multidisciplinar, e o motivo foi o 

descolamento fácil da identificação.  

Sobre as ocorrências de recusa de membro da equipe em usar a pulseira no 

paciente, 17,6% da amostra apontou  já ter presenciado profissionais recusando-se 

a utilizar pulseiras em seus pacientes, como mostra a Tabela 26.   
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Tabela 26 - Distribuição de relatos de recusa da equipe de usar pulseira e etiqueta de 

identificação por parte da equipe multidisciplinar. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015 

Variáveis 
TOTAL 

n (17) % 

Recusa   

Sim 3 17,6 

Não 11 64,7 

Não se Aplica 3 17,6 

Motivos para a recusa   

Várias pulseiras atrapalham 2 11,8 

Edema ou anasarca 1 5,9 

 

Outra questão versou sobre os motivos relatados aos RT pelos  profissionais 

da equipe multidisciplinar para não adotarem o uso da pulseira de identificação do 

paciente e os resultados apontaram que, dos 3 relatos, 66,7%  foi por esquecimento 

e 33,3% por dificuldade de fixação da pulseira.  

A última questão a ser respondida se tratou de uma questão aberta, sendo 

que 60% dos enfermeiros RT das UBDS/UPAS responderam e dos hospitais, 41,7%. 

As respostas foram categorizadas conforme Tabela 27. 

 

Tabela 27 – Distribuições dos comentários dos enfermeiros RT por categoria. Ribeirão 

Preto, SP, Brasil, 2015 

Categorias 
TOTAL 

n (8) % 

Reconhecimento da importância da identificação 1 12,5 

Necessidade de mudanças no processo 4 50,0 

Reconhecimento da identificação como um item de 

segurança para o paciente e/ou equipe 
3 37,5 

TOTAL 8 100,0 
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4.3 TERCEIRA FASE 

 

4.3.1 Levantamento das Ocorrências  

 

A terceira fase do estudo atendeu ao último objetivo específico ao analisar a 

influência da identificação de pacientes na ocorrência de eventos adversos em um  

serviço de saúde. 

A instituição de saúde pesquisada é um hospital geral com  102  leitos que 

atende à diversas especialidades e possui atendimento de alta complexidade. 

Instituição acreditada Nível 3, na metodologia ONA, possui um sistema de 

notificação e análise  de eventos adversos há mais de 5 anos e consta com a 

atuação do comitê de gerenciamento de risco. As notificações de EA da instituição 

são enviadas pelos setores por meio de um sistema informatizado   e, após, suas 

análises são registradas em um banco de dados pelo serviço de gerenciamento de 

risco e qualidade da instituição. 

No período analisado, de agosto de 2012 a agosto de 2014, foi notificado um 

total de1673 ocorrências no sistema de notificação da referida instituição. Após a 

leitura de todas as ocorrências, foram encontradas 38 ocorrências relacionadas à 

identificação do paciente, representando 2,3% do total das ocorrências do período.  

Verifica-se que os locais onde mais acontecem erros são o PA (12), Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI) adulta (7) e radiologia (7). Como mostra a Tabela 28.  

 

Tabela 28 - Distribuição de ocorrências relacionadas à identificação do paciente segundo 

setores, no período de 2012 a 2014. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015. 

Setores 2012-2014 

Pronto atendimento 12 

UTI pediátrica  3 

UTI adulto   7 

Radiologia 6 

Recuperação pós anestésica 3 

Segundo andar 1 

 continua 
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 continuação 

Terceiro andar 2 

Centro cirúrgico 3 

Portaria 1 

Total 38 

 

A leitura e análise dos relatos apontaram para as seguintes categorias de 

análise: identificação do paciente enquanto barreira para ocorrência de EA; grau do 

dano, causas e consequências; e medidas corretivas e preventivas adotadas. 

 

4.3.1.1 Identificação do paciente enquanto barreira para ocorrência de 

EA 

 

Das notificações analisadas (n=38), a identificação do paciente atuou como 

barreira para identificar uma falha no processo relacionada ao EA em 45% das 

notificações.  

 Sobre esta temática extraímos  algumas notificações  que revelam que a 

identificação  do paciente foi analisada enquanto  barreira para ocorrência de evento 

adverso: 

Colaborador da recepção do PA abriu ficha do paciente José V. da 

S., como João V.da S. Após identificação do erro, solicitado correção 

na recepção. Lembrando que isso além do mais grave de trazer risco 

ao paciente, também traz transtornos burocráticos, como 

reimpressão de documentos, necessidade de nova assinatura 

médica dos documentos (N14)  

 

Paciente veio da recuperação com a identificação do soro com nome 

de outro paciente. Funcionário da recuperação foi até o quarto do 

paciente e verificou o erro. Constatou que havia feito o rótulo errado, 

porém, a medicação estava correta. Explicou aos familiares e 

substituiu o rótulo (N 7)  

 

Foi coletado sangue e urina da paciente M.L.M.C., e identificado os 

Frascos pelo colaborador do PA como M.C.S.C .Quando checamos 

observamos ainda que o rotulo da soroterapia foi realizado também 
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com os nomes invertidos.Identificado pelo laboratorio que não tinha 

pedido, ao rastrear descobrimos o erro, coletado novas amostras (N 

20)  

 

Foram solicitados 2 TC de Cranio um para paciente A. , e outro para 

paciente B. Foi encaminhado paciente A para TC identificada com 

etiqueta propria do PA, a colaboradora da radiologia realizou o 

exame porém identificou o exame com o nome da paciente B que 

não havia realizado o exame ainda. O erro foi identificado e foi 

corrigido o problema (N 8) 

 

4.3.1. 2 Grau do dano, causas e consequências 

 

A instituição pesquisada utiliza uma classificação para os eventos adversos 

relacionados ao grau do dano, que pode ser classificado como: ligeiro, grave, muito 

grave  e gravíssimo. 

A metade dos eventos adversos relacionados à identificação do paciente foi 

classificada pela instituição como grave e as demais classificações com muito grave 

e ligeira conforme apresentado na Tabela 29. As causas relacionadas aos eventos, 

após análise dos EV, foram e extraídas e analisadas, sendo apresentadas na Tabela 

30. 

 

 

Tabela 29 - Distribuição do grau do dano relacionado a identificação do paciente por ano, no 

período de 2012 a 2014. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015. 

Grau do Dano 2012 2013 2014 

Ligeira 03 02 04 

Grave 04 08 07 

Muito Grave 0 02 08 

Total 07 12 19 

  

 

Tabela 30 - Distribuição das causas relacionadas à identificação do paciente, no período de 

2012 a 2014. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015. 
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Causas relacionadas n* (44) 

Quebra de protocolo - identificação do exame 11 

Quebra de protocolo - identificação do paciente 8 

Erro de digitação do nome do paciente 7 

Quebra de protocolo - preparo de medicação 6 

Quebra de protocolo - registrar somente primeiro nome 3 

Processo manual  2 

Quebra de protocolo- identificação do exame 1 

Quebra de protocolo - verificação de cadastro do paciente 1 

Quebra de protocolo - preparo de dieta  1 

Quebra de protocolo - identificação do fármaco 1 

Falta de capacitação - situações eventuais 1 

Falta de capacitação - plano de contingência 1 

Estrutura física permite junção de fármacos 1 

       * Algumas ocorrências apresentaram mais de uma causa 

 

Quanto às causas que levaram a ocorrência de EA relacionadas à 

identificação do paciente, em sua maioria, estavam relacionadas à quebra de 

protocolo.  

Em relação às consequências, conforme mostra a Tabela 31, a maioria das 

notificações (71%) estão voltadas para o descrédito perante a equipe e / ou paciente 

e o retrabalho, seguido de exposição desnecessária do paciente (24%). 

 

 

Tabela 31 - Distribuição de ocorrências relacionadas à identificação do paciente segundo 

consequências, no período de 2012 a 2014. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015. 

Consequências n* (76) 

Descrédito perante equipe e/ou paciente 27 

Retrabalho  27 

Exposição desnecessária do paciente 9 

Diagnóstico errado 3 

Erro de medicação - paciente errado 3 
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Desperdício de material e tempo 2 

Atraso no faturamento da conta 1 

Demora no atendimento de emergência 1 

Erro de medicação - medicamento errado 1 

Jejum prolongado do paciente – criança 1 

Perda de exame 1 

       * Algumas ocorrências apresentaram mais de uma consequência 

 

Em relação a esta temática apresentam-se algumas notificações que 

evidenciam o grau do dano e suas causas. Quanto às consequências, foram 

categorizadas pelo pesquisador, pois na maioria das notificações não estavam 

descritas. 

Grave: Falha no processo de identificação segura. A pessoa 

responsável pelos laudos não fez a dupla checagem (nome do 

paciente no exame e no laudo). Erros de identificação de laudos de 

exames diagnóstico por imagens- troca de paciente. Quebra de 

protocolo (N 9)  

 

Grave: Falta de atenção do colaborador  que não checou 

corretamente a identificação que estava no material com o pedido e 

isso fez com que ele liberasse o exame errado. Erros de identificação 

de amostras de exame. Quebra de protocolo (N 16) 

 

Grave: PROCESSO: Ao se realizar uma medicação, devemos utilizar 

os 5 certos: (nome certo, leito certo, via de adiministração certa, 

dosagem certa, horário certo). PESSOAS: Colaborador não prestou 

atenção e não utilizou os cinco certos ao realizar medicação no 

paciente. Não leu o nome do paciente no prescrição médica, não 

checou a identificação na pulseira,  independente de qual papeleta 

estava. Erro de identificação relacionado a medicação. Quebra de 

protocolo (N 18)  

 

Grave: Pessoas: Falta de atenção da colaboradora, não seguindo 

corretamente a rotina para identificação segura na administração de 

medicamentos. Quebra de protocolo (N 35). 
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Grave: Processo / Pessoa: falha na identificação segura do paciente 

devido a ocorrência de dois óbitos em questão de 10 min.Quebra de 

protocolo (N 27)  

 

4.3.1.3 Medidas corretivas e preventivas adotadas  

 

Os relatos extraídos da análise dos relatórios de notificações de EA 

demonstraram que,  dos EA notificados, 94% dos relatos informaram que houve 

medida corretiva após a ocorrência do evento. Apenas 3% não relataram tomadas 

de medida corretiva.  

As medidas adotadas para realizar ações  corretivas foram: refazer a 

identificação do paciente, nova abordagem ao apciente para obtenção de novo 

exame, comunicar equipe médica e observar o paciente, devolução do exame ao 

lugar certo e envolvimento da família – esclarecimentos e suspensão da dieta, 

conforme apresenta na Tabela 32. 

 

Tabela 32 - Distribuição das medidas corretivas adotadas frente às ocorrências relacionadas 

à identificação do paciente, no período de 2012 a 2014. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015. 

Medida corretiva n*  (37) % 

Identificação foi refeita 17 45 

Nova abordagem ao paciente para obtenção de novo exame 10 26 

Comunicar equipe médica e observar paciente 4 11 

Devolução do exame ao lugar certo 2 5 

Devolução do documento ao lugar certo 1 3 

Envolvimento da família - esclarecimentos 1 3 

Suspensão da dieta 1 3 

Sem descrição 1 3 

* Uma das ocorrências apresentou mais de uma medida corretiva 

 

 

Tabela 33- Distribuição das medidas preventivas adotadas frente às ocorrências 

relacionadas à identificação do paciente, no período de 2012 a 2014. Ribeirão Preto, SP, 

Brasil, 2015. 
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Medida preventiva  n (31) % 

Reforço do protocolo 18 47 

Rotina de dupla checagem 3 8 

Criação de barreira física  1 3 

Rotina de identificação de nome completo em áudio dos laudos 1 3 

Implantação do processo de medicação à beira leito 1 3 

Mudança de processo - Conferência da etiqueta do laudo 1 3 

Mudança de processo - Conferência de etiqueta x placa de RX 1 3 

Não houve medida  3 8 

Sem descrição 2 5 

 

As medidas preventivas apareceram em 82% e, após a análise, foram 

distribuídas segundo as variáveis, como revelou a Tabela 33. 

 Na análise das medidas corretivas e preventivas uma ocorrência pode ter gerado 

mais de uma medida. 

 De acordo com as notificações analisadas, somente 18% mostraram que houve 

mudança de processo após o EA, 5% não descreveram mudanças e 76% foram adotadas 

outras medidas. 

Na análise dos EA relacionados quanto a reincidência do profissional envolvido  e se 

houve medida punitiva foi encontrado que em 26% das  notificações o profissional era 

reincidente e  em 18% houve medida punitiva. 

 Os resultados no que tange medidas corretivas e preventivas das ocorrências 

foram: 

Colaborador orientado a prestar mais atenção no processo, quanto a 
checagem correta da amostra com pedido/mapa de trabalho.  Todo 
material colhido, deve estar corretamente identificado e conferido 
com pedido médico, para posteriormente terminar o processo: 
receber, tirar mapa, realizar exame, digitar, revisar e posteriormente 
assinar e imprimir o laudo no setor correspondente (N 16) 
 
Rever o fluxo da realização dos exames e capacitar funcionários; 
Reforçar rotina de conferência da guia com  o paciente; Capacitação 
de toda equipe nas rotinas e identificação segura (N 10) 
 
Orientação constante à equipe quanto atenção e verificação dos 
nomes dos cliente. Necessidade de maior atenção no momento da 
abertura da ficha.Ao verificar o erro, excluir imediatamente a ficha 
(N15)  
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Realizado reunião com todos os funcionários para adequação de 
rotinas e processos.Reforçado o protocolo de identificação das 
imagens com a equipe (N 9) 
 
Realizada reorientação do protocolo de identificação segura, 
orientado colaboradores quanto atenção e conferencia dos dados 
antes da finalização do processo  (N 11)  
 
Após questionamento do médico, foi feito rastreabilidade dos exames 
realizados junto à identificação dos tubos, e verificou-se que o 
colaborador que realizou as coletas fez trocas das etiquetas à beira 
leito.Foi realizado nova coleta dos pacientes envolvidos e os laudos 
foram retificados. Pessoa: Colaborador não fez a checagem da 
identificação do tubo com a da pulseira do paciente (N 23) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5  Discussão 
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5.1 PRIMEIRA FASE 

 

Conforme já foi mencionado, os 17 artigos incluídos na RI foram agrupados 

em 6 categorias: Os artigos selecionados foram separados e analisados segundo 

temáticas, sendo elas: identificação na perspectiva das equipes de saúde e 

paciente/responsável (eis) (estudos de 1 a 3); identificação em pacientes neonatos e 

pediátricos (estudos de 4 a 7); identificação na administração de quimioterápicos e 

medicamentos (estudos de 8 a 10); identificação em transfusão de sangue e coleta 

de amostras (estudos de 11 a 14); identificação em pacientes cirúrgico (estudo 15); 

e avaliação da implementação de políticas de identificação do paciente (estudos 16 

e 17).   

 

5.1.1 Identificação na perspectiva das equipes de saúde e paciente 
 

 No que tange aos estudos sobre identificação na perspectiva das equipes de 

saúde e paciente, tem-se que para os 3 estudos o uso de pulseiras de identificação 

é o método de escolha para identificação dos pacientes (DACKIEWICZ et al., 2011;  

SEVDALIS et al, 2009a; SEVDALIS et al, 2009b). 

Os identificadores mais comumente utilizados nas pulseiras dos hospitais da 

amostra dos  estudos de Sevdalis, et al, (2009a)   foram: primeiro e último nome do 

paciente, data de nascimento e local de seu número hospitalar.  Seus achados 

corroboram o estudo de Dackiewicz et al. (2011), onde foram registrados como 

“identificados corretamente” todos os pacientes que apresentaram em um dos seus 

membros, a pulseira de identificação com informações relevantes como o seu nome, 

sobrenome e número do prontuário, e, além disso, eram legíveis. 

Outros meios de identificação do paciente foram relatados  incluindo a 

identificação com foto das folhas de registro de administração de medicamentos, 

prontuário, no leito e no termo de consentimento do paciente (SEVDALIS et al.,2009 

a). 

  Quanto ao estabelecimento de rotinas e protocolos de identificação, os 3 

estudos abordaram sua necessidade e sua aplicabilidade, sendo que em um estudo 

(Dackiewicz et al., 2011), a equipe de saúde se demonstrou ciente de que a 
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identificação é útil para evitar erros, mas não se traduz na prática. No estudo de 

Sevdalis et al. (2009 a), as recomendações sobre identificação de pacientes foram 

avaliadas como satisfatórias pelos profissionais. Esses resultados afirmam a 

necessidade de se priorizar ações sobre a identificação dos pacientes e desenvolver 

estratégias para melhorar a cultura de segurança nas instituições para atingir 

segurança e qualidade no atendimento.   

As diretrizes nacionais de identificação dos pacientes são importantes para 

nortear a implementação de protocolos nas instituições de saúde, verificando-se 

que, em 2 estudos foram abordadas essas orientações. Em um  primeiro estudo 

(SEVDALIS et a.l, 2009a) avaliaram-se as recomendações do guia SPN durante o 

período pré e pós implementação das mesmas, sendo que dos hospitais que não 

tinham uma política de identificação antes das recomendações, apenas um não 

aderiu após o estudo.  

No outro estudo, o mesmo autor (SEVDALIS et al., 2009b) avaliou as 

recomendações da  NPSA, com o intuito de fornecer orientação aos hospitais sobre 

especificações de pulseira relacionadas à concepção e codificação de cores, as 

informações que devem ser incluídas,  os processos de emissão e a sua exatidão, 

tendo um resultado satisfatório na medida em que proporcionou uma sistematização  

para o uso das pulseiras nos hospitais.  

Quanto ao  questionamento sobre a ocorrência de   incidentes durante o 

processo de identificação dos pacientes, apenas os estudos de  Sevdalis, et al. 

(2009a; 2009b) fazem referência à questão, se revelam alguns fatores, como a 

dificuldade em capacitar a equipe, seja para orientá-los ou identificar um membro 

responsável por conduzir a implementação das normas e as atitudes do paciente 

frente ao processo de identificação. Foi identificado, também, que houve mais 

relatos após as implementações das recomendações (SEVDALIS et al.,2009b). Já 

as causas mais comuns de desconforto foram observadas em pacientes confusos, 

com membros edemaciados e pacientes mais jovens (SEVDALIS et al.,2009b). 

 O protocolo publicado e implantado em todo o Reino Unido, local onde foram 

realizadas as pesquisas de Sevdalis et al. (2009a; 2009b), pela NHS e NPSA, 

destaca a identificação do uso de pulseira para todos os pacientes internados e 

também determina alguns requisitos para a confecção da mesma, tais como: 



137 
 

 

tamanho adequado, conforto, durabilidade, técnica de impressão e aplicabilidade, 

cor, letra e identificadores relativos ao paciente. O intuito é, além de padronização, 

possibilitar adesão e facilitar o processo de identificação (NATIONAL PATIENT 

SAFETY AGENCY, 2005).  

 

5.1.2 Identificação em pacientes neonatos e pediátricos 
 

Todos os estudos analisados (GRAY et al., 2006; QUADRADO; TROCHIN, 

2012; O’NEILL  et al., 2004; MARTIN; HUDSON-BARR, 2003) discorrem erros 

envolvendo nomes ou sobrenomes semelhantes.  

O estudo de Gray et al. (2006)  apresenta  a implementação de estratégias 

complementares para reduzir os riscos envolvidos na identificação de crianças, e  

Quadrado e  Trochin (2012) avaliaram a implementação de um novo protocolo de 

segurança do paciente pediátrico, que inclui a identificação das mesmas, tendo em 

vista que o  protocolo adotado anteriormente ao estudo estava sujeito à 

vulnerabilidade, por meio da ferramenta FMEA,  que analisa riscos do processo. 

 O estudo de O’Neill  et al. (2004) descreve  a checagem das pulseiras, 

adotada  para diminuir riscos e aumentar a qualidade assistencial por meio da 

garantia da segurança do paciente, buscando precisão processual e mudanças 

comportamentais.  

A revisão na política de segurança pediátrica, realizada por Martin e  Hudson-

Barr (2003), permitiu que fossem ministradas aulas envolvendo o tema para os 

profissionais de saúde, obtendo satisfação dos mesmos, que viram as mudanças 

como positivas, uma vez que visam a melhorias para a segurança do paciente e 

qualidade do atendimento. Segundo o estudo, os identificadores preconizados para 

pacientes neonatos são nome e sobrenome do paciente, gênero, ordem de 

nascimento (no caso de gestações múltiplas), data de nascimento e  número de 

prontuário, sendo que também devem ser  inseridos o  nome e sobrenome da mãe 

em todo o período de internação (MARTIN; HUDSON-BARR, 2003). 

Os riscos potenciais de erros na identificação dos pacientes devido  a nomes 

ou sobrenomes semelhantes são citados em todos os estudos relacionados  a 

categoria de pacientes neonatos e pediátricos (GRAY et al., 2006; QUADRADO; 
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TROCHIN, 2012; O’NEILL  et al., 2004; MARTIN; HUDSON-BARR, 2003), 

enfatizando a necessidade e importância da avaliação dos mesmos pela equipe, que 

deve ser responsável por  estabelecer ações capazes de identificar e mitigar esses 

erros. 

 As metodologias citadas nos artigos da revisão para avaliação dos  riscos 

são as que se seguem:  

 Implementação de  estratégias de melhoria para o processo de 

identificação dos pacientes utilizando o ciclo PDCA (MARTIN; HUDSON-

BARR, 2003); 

 Desenvolver uma política de identificação de pulseiras com informações 

precisas, instituindo o processo de auditoria de  identificação do paciente 

(O’ NEILL et al., 2004); 

 A estimativa de risco   com a ferramenta FMEA (QUADRADO; TROCHIN, 

2012);    

 Classificar os pacientes por meio  de um programa de categorização de 

risco  (GRAY et al., 2006).  

 

Criado pela National Aeronautics and Space Administration (NASA), em 1963,  

FMEA é um método que permite identificar sistematicamente falhas potenciais nos 

sistemas, processos ou serviços, por meio da busca de seus efeitos e causas para 

estabelecer ações que reduzam ou eliminem os mesmos (PUENTE et al., 2002). 

Cabe ressaltar que o referido método vem sendo utilizado em diversos setores, 

como o setor administrativo em saúde (PUENTE et al., 2002). 

As vantagens do FEMEA é que tem abordagem pro-ativa, análise crítica, 

sistematizada, prospectiva e contínua dos projetos e processos. As análises 

propiciam a identificação dos riscos, problemas ou falhas potenciais antes da 

ocorrência de erro, sugerindo medidas corretivas e melhorias que visam a prevenir e 

eliminar as falhas e assim, proporcionar segurança e qualidade (CASSIANI et al, 

2010). 

Os erros de identificação do paciente pediátrico para a administração de 

medicação constituem um cenário preocupante tendo em vista que, na pediatria, as 

dosagens e técnicas de administração são específicas à área. É de suma 
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importância que as instituições adotem em sua política diretrizes disponíveis na 

literatura quanto ao processo de identificação correta dos pacientes, a fim de 

minimizar as possibilidades de erros assistenciais (PORTO et al., 2011). 

No estudo  qualitativo de  Souza et al. (2014), que teve como objetivo   

conhecer a percepção da equipe de enfermagem sobre os fatores de risco e os 

métodos de barreira que interferem na segurança do paciente pediátrico durante o 

período de sua hospitalização, as categorias mais citadas onde a identificação foi 

vista como um fator de risco importante foram: definições de fatores de risco, terapia 

medicamentosa, identificação do paciente e métodos de barreira. Além disso, 

ressaltam que o maior problema na identificação do paciente é de cunho 

institucional, uma vez que a instituição não oferece suporte adequado para a 

identificação correta do paciente, como a utilização de pulseiras e identificação, 

placas de identificação nos leitos e espaço físico reduzido (SOUZA et al., 2014). 

 

5.1.3 Identificação na administração de quimioterápicos e medicamentos 
 

Os 3  estudos incluídos abordam a importância de envolver o paciente na 

checagem da identificação do paciente no momento da administração de 

medicamentos. Envolver os pacientes como parceiros é uma oportunidade para que 

tenham um papel ativo no processo de identificação e na redução de erros de 

medicação (KELLY et al., 2011; SCHULMEISTER, 2008; SPRUIL et al., 2009). 

O estudo de Kelly et al. (2011) realizou  discussão sobre a identificação do 

paciente em grupos  de pacientes e profissionais de saúde durante a administração 

de medicamentos em pacientes psiquiátricos, possibilitando a identificação de 

diversos métodos de identificação, incluindo o uso de pulseiras. As respostas entre 

os dois grupos foi semelhante, demonstrando que a cultura de utilização de 

identificação por meio de pulseira vem sendo incorporada à instituição (KELLY et al., 

2011).  

 Exemplos de incidentes com identificação do paciente e administração de 

medicamentos são apresentados no estudo de Schulmeister (2008),  que discorre 

sobre a estratégia de diminuir riscos e envolver o paciente no processo de 

identificação, a partir do levantamento dos incidentes causados. Para melhorar a 
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assistência na administração de medicamentos, é possível a implementação de 

estratégias simples, como a verificação constante da identificação do paciente por 

meio da pulseira. 

 O último estudo incluído na categoria é o de Spruil et al. (2009), que  utilizou a 

implementação de um projeto de segurança que antecede a quimioterapia por meio 

da checagem de cabeceira realizada em cada etapa envolvendo a identificação do 

paciente, o que culminou na redução total de erros relacionados à administração de 

quimioterápicos na instituição e mostrou que mudanças comportamentais se 

refletem na assistência segura. Além disso, destaca o impacto da medida na 

satisfação do usuário, pois esta mudança envolve um olhar mais próximo do cuidado 

(SPRUIL et al., 2009). 

A familiaridade com os pacientes e a cultura de confiar apenas na memória 

por parte dos profissionais de saúde também foram citadas nos 3 estudos (KELLY et 

al., 2011; SCHULMEISTER, 2008; SPRUIL et al., 2009) como uma prática que pode 

comprometer a segurança do paciente, principalmente nas unidades onde esses 

permanecem mais tempo internados como nas  psiquiátricas, instituição de longa 

permanência  ou unidades de pacientes oncológicos.  

Lidar com questões referentes aos erros de medicação torna-se 

imprescindível para propor melhorias a fim de aumentar a segurança do paciente 

(CASSIANI et al., 2004).  

 Defini-se erro de medicação como sendo qualquer evento previsível que 

pode causar ou conduzir ao uso inadequado do medicamento ou risco ao paciente, 

enquanto o medicamento está sob o controle do profissional da saúde, paciente ou 

consumidor (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009b). Tais eventos podem estar 

relacionados à prática profissional, aos produtos para saúde, aos procedimentos e 

sistemas, incluindo: prescrição; comunicação da ordem; rótulo; embalagem e 

nomenclatura dos produtos; preparo; dispensação; distribuição; administração; 

educação; monitoramento e uso (NATIONAL COORDINATING COUNCIL FOR 

MEDICATION ERROR REPORTING AND PREVENTION , 2013). 

Os erros de medicação são ocorrências frequentes, que podem trazer 

consequências clínicas significativas, resultando em danos ao paciente e custos 

relevantes ao sistema de saúde (ANACLETO et al., 2010). Especialistas em 
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segurança do paciente sugerem que a educação relacionada à segurança dos 

medicamentos seja empregada como uma ferramenta tática de redução dos erros 

de medicação e danos aos pacientes (HSAIO et al., 2010). 

Estudos apontam que os eventos adversos envolvendo a administração de 

medicamentos vêm rotineiramente ocupando espaço na mídia e os erros de 

medicação, seus efeitos negativos e os eventos adversos previsíveis têm se 

constituído em um grave problema de saúde pública, não só do ponto de vista 

humano, assistencial e econômico, mas também contribuindo com o aumento da 

insegurança por parte dos pacientes e profissionais de saúde (INSTITUTO PARA 

PRATICAS SEGURAS NO USO DE MEDICAMENTOS, 2007). 

Estudo publicado no ano de 2006, com o objetivo de analisar o preparo e 

administração de medicamentos em hospitais brasileiros, relatou que em um dos 

hospitais pesquisados, 14,7% dos erros ocorridos eram referentes à administração 

do medicamento, com falhas como não informar o nome do paciente que está 

recebendo a medicação (MIASSO et al., 2006).   

Segundo Santana et al. (2012), é importante ler os rótulos dos medicamentos, 

conferir com a prescrição médica, identificar medicamento com o seu próprio nome, 

nome do paciente, número de leito, nome do profissional responsável, via de 

administração, dose e horário, sendo esses fatores que diminuem os erros por falha 

de comunicação e devem ser conferidos com a verbalização do paciente, sua 

pulseira de identificação, para se certificar de que está diante do paciente correto. 

Para alcançar redução dos erros de medicação são necessárias estratégias 

preventivas e, sobretudo, consciência profissional, que devem reavaliar suas 

práticas, dando ênfase aos nove certos da medicação. Os erros na administração de 

medicamentos resultam em consequências para o paciente e família, uma vez que 

podem provocar incapacidade, prolongam o tempo de internação e recuperação, 

exposição a procedimentos e medidas terapêuticas, além de atrasar ou impedir que 

se viva em sociedade e podem levar até mesmo à morte (SANTOS et al., 2014). 

  O estudo de Porto et al. (2011) revela que os profissionais não receberam 

instrução sobre como deve ser realizada a identificação do paciente durante a 

prestação da assistência. Por isso, acabam identificando-os de forma empírica por 

falta de uma política de educação que vise à segurança do paciente na 
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administração da medicação e fluidos. Há necessidade da instituição investir em 

tecnologias favoráveis para identificação dos pacientes, tais como: pulseiras, 

etiquetas digitalizadas, rótulos e códigos de barra, fazendo assim com que os 

profissionais utilizem recursos adequados na realização desta prática. 

A identificação do paciente deve ser verificada individualmente, em cada 

momento da administração de cuidados, mesmo quando a equipe de saúde se sente 

familiarizada com o paciente, e traz a importância dos sistemas organizacionais e 

processos em enfatizar responsabilidade primária do profissional de saúde de 

verificar a identidade de um paciente  ao administrar o cuidado (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2007). 

O protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos, publicado pela Anvisa (2013) estabelece  que se deve perguntar ao 

paciente seu nome completo antes de administrar o medicamento e utilizar, no 

mínimo, dois identificadores para confirmar o paciente correto, além de confirmar 

nome identificado na pulseira, nome identificado no leito, nome identificado no 

prontuário (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2013a).  

Outra   estratégia relacionada à identificação  que auxilia a evitar a 

administração de medicamentos ao paciente errado é a existência de normas 

internas nos estabelecimentos de saúde que evitem a internação de dois pacientes 

com o mesmo nome simultaneamente no mesmo quarto ou enfermaria (MIASSO et 

al., 2006). 

 

5.1.4 Identificação em transfusão de sangue e coleta de amostras  
 

Nessa categoria estão incluídos 4 estudos, (WALLIN et al., 2009; HEDDLE et 

al., 2012; CHAN et al., 2004; PORCELLA; WALKER, 2005). Todos os estudos 

incluídos nesta categoria  apontavam a existência de normas e procedimentos para 

serem cumpridos em todas as etapas, e enfatizam a correta identificação do 

paciente, principalmente no processo das fases pré analíticas, em que a coleta de 

amostras para realização  de exames ou tipagem sanguíneas  são essenciais para a 

garantia da qualidade e segurança do cuidado a ser prestado ao paciente. 
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Chan et al. (2004) e Porcella e Walker (2005)  discorrem  sobre o uso de 

código de barra na pulseira de identificação do paciente durante o processo de 

coleta de sangue, sendo as conclusões similares, em que o processo de 

implementação da identificação do paciente por código de barras é  dependente de 

equipamentos, destacando-se pontos positivos, tais como a eficácia e a seguranças 

garantida quando os demais processos que envolvem sua escolha estão de acordo. 

 O estudo de Wallin et al. (2009) utilizou um questionário para pesquisar as 

práticas de coleta de sangue, envolvendo o processo de identificação do paciente, 

revelando que as instruções para a identificação do paciente durante a coleta de 

amostras de sangue venoso não foram seguidas sempre e que  nem sempre eram 

utilizadas pulseiras de identificação nos pacientes, o que foi considerado como uma 

prática indesejável pelos próprios participantes. Nos laboratório, cuja acreditação e 

certificação abrange o processo de coleta de sangue, foram relatadas melhores 

práticas com relação à coleta de amostras e manipulação, mas não sobre a 

identificação do paciente  no momento da coleta (WALLIN et al., 2009).  

O reconhecimento da necessidade de melhoria da qualidade das amostras 

coletadas nas enfermarias hospitalares foi citado em todos  estudos incluídos na 

categoria (WALLIN et al., 2009; HEDDLE et al., 2012; CHAN et al.,2004; 

PORCELLA; WALKER, 2005). 

 Heddle et al. (2012)  analisaram a identificação do paciente durante o 

processo pré-transfusional, concluindo que ao verificar treinamentos, política, erro e 

monitoramento, diversos erros contribuíram para erros durante o processo de 

assistência, tais como as distrações,  carga de trabalho, interrupções e falta de 

familiaridade com os pacientes, sendo necessárias melhorias  nas medidas de 

segurança.  

Os erros ou fatores que podem contribuir em relação às falhas na 

identificação dos pacientes  também foram relatados  no estudo de Chan et al. 

(2004), como:  código de barras do sistema eletrônico ainda é incapaz de evitar o 

erro se um paciente errado é abordado para coleta de sangue. 

A flebotomia para coleta  de sangue, que é  praticada há séculos, ainda é um 

dos procedimentos invasivos mais comuns na atenção de saúde. Cada passo do 

processo flebotômico afeta a qualidade da amostra e é, portanto, importante para 
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evitar erros nos resultados, lesão nos pacientes e até mesmo a morte, sendo que 

erros de escrita ao preencher formulários e identificar pacientes são comuns, 

dispendiosos e evitáveis (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010a).  

A identificação correta do paciente  deve ser feita contemplando o formulário 

de pedido de exame laboratorial, e  para doação de sangue, a identidade do doador 

deve combinar com exatidão com os resultados dos testes de triagem, sendo que 

uma vez obtidos espécimes do  paciente ou doador, é indispensável um sistema de 

identificação e seguimento para assegurar que a amostra seja a mesma obtida nos 

resultados e do paciente ou doador certo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2010a).  

 Um estudo multicêntrico realizado pelo College of American Pathologists,  

em 120 instituições, descobriu que 1 em cada 18 erros de identificação resultou em 

um evento adverso (VALENSTEI; RAAB; WALS, 2006). As principais  razões para 

erros na identificação de pacientes destacadas  são: médicos solicitando exames   

em pacientes errados, entrada de dados do paciente incompleta ou inadequada no 

sistema de informática do laboratório, obtenção de amostras de pacientes errados e 

amostras não identificadas  (LIPPI; GUIDI, 2007). 

 No estudo de López, Madueno e Cenzual (2011), que objetivou implantar 

uma estratégia para melhorar a identificação dos pacientes e suas aplicações nas 

amostras biológicas para  exames  de diagnóstico através da adoção de uma política 

de segurança de pacientes e identificação de amostras biológicas de caráter 

obrigatório, observou-se uma diminuição significativa da incidência de erros nas  

solicitações (informações incompletas com a identificação do paciente  ou de 

amostras sem identificação) tanto nos serviços de urgências (5,70% versus 0,9%) 

como nas urgências dos hospitais (21,5% versus 2,05%) e nas internações 

programadas (1,17% versus 0,36%). 

Os mesmos autores relatam no seu estudo que a ausência de etiquetas com 

códigos de barras na conclusão da fase analítica, acarreta  um aumento muito 

significativo em erros de identificação do paciente. Essa incidência implica, em 

muitos casos, em fazer uma nova punção causando desconforto ao paciente e o 

atraso no resultado (LÓPEZ; MADUENO; CENZUAL, 2011). 
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5.1.5 Identificação em pacientes cirúrgico 
 

A respeito da identificação do paciente cirúrgico, somente um artigo foi 

selecionado. O estudo (ZOHAR et al., 2007) implementou e avaliou a 

implementação de um checklist utilizado no perioperatório, cujos  dados de 15.856 

pacientes foram registrados, tendo como destaque, no ano de 2003, a identificação 

incorreta do local da cirurgia (lado), bem como a ausência ou uso incorreto do 

formulário de consentimento esclarecido, que diminuiu  significativamente nos anos 

subsequentes por conta da implementação do checklist, incluindo a verificação do 

uso e dos dados contidos nas pulseiras de identificação. 

 O mesmo estudo discorreu  sobre as mudanças realizadas no processo de  

organização e educação dentro da equipe do centro cirúrgico que refletem em 

mudanças assistenciais mais seguras, que visam a melhorias no cuidado em saúde 

(ZOHAR et al., 2007). 

Em junho de 2008, foi publicado o Surgical Safety Checklist (Lista de 

Checagem para Cirurgia Segura), instrumento desenvolvido com a utilização de 

revisões de práticas baseadas em evidências, que identificaram as causas mais 

comuns de danos ao paciente no período perioperatório, e destacaram a 

identificação do paciente em vários pontos do processo cirúrgico (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2009b).  

No Brasil, a importância da identificação é destacada novamente pela OMS 

em conjunto com a OPAS, Anvisa e o MS, no  Manual de Cirurgia Segura, que faz 

parte do programa  intitulado Cirurgias Seguras Salvam Vidas, com vistas a  

"melhorar a segurança da assistência cirúrgica no mundo pela definição de um 

conjunto central de padrões de segurança que possam ser aplicados em todos os 

Estados- Membros da OMS" e, segundo o manual, o primeiro objetivo essencial para 

a realização de uma cirurgia segura, é o paciente certo, ou seja, a identificação do 

paciente  (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009). 

Estudo publicado no The New England Journal of Medicine, em janeiro de 

2009, descreve a aplicação de 19 recomendações da OMS em oito hospitais 

localizados em oito cidades de diferentes países onde, após aplicação de um check 

list  de cirurgia segura, os pesquisadores verificaram redução de 47% na 

mortalidade operatória, cuja taxa média era de 1,5% e caiu para 0,8%, e 36% nas 
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complicações pós-operatórias, cujo índice era de 11% e caiu para 7% (HAYNES et 

al., 2009).  

Pires, Pedreira e Peterlini (2013) publicaram um  estudo  que teve como 

objetivo elaborar e validar um checklist de intervenções pré-operatórias pediátricas e 

concluiram que   o checklist Pediátrico para Cirurgia Segura, ao simular o caminho a 

ser percorrido pela criança, durante o período pré-operatório, pode constituir 

instrumento capaz de colaborar para que etapas do preparo e promoção de cirurgia 

segura sejam realizadas, ao passo que permite identificar a presença ou ausência 

das ações necessárias para a promoção da segurança do paciente.  

O estudo conduzido por Moura e Mendes (2012) para  avaliação de EA em 

três hospitais públicos de ensino localizados no Estado do Rio de Janeiro,  o qual  

teve como desenho o método de revisão retrospectiva de prontuários e utilizou na 

primeira fase uma avaliação explícita realizada por enfermeiros e baseada em uma 

lista de 19 critérios de rastreamento e, em uma segunda fase, a avaliação foi 

implicitamente realizada por médico, identificou que a  incidência de EA foi de 7,6%, 

sendo 66,7% considerados evitáveis. A origem mais frequente de EA, 36,2% do total 

de casos, foi o procedimento cirúrgico e o centro cirúrgico foi o segundo local de 

maior frequência de EA, onde ocorreram 34,7% dos casos (MOURA; MENDES, 

2012).  

Uma revisão sistemática realizada em 2008 sobre a ocorrência de eventos 

adversos em pacientes internados revelou que 01 em cada 150 pacientes 

hospitalizados morre em consequência de um incidente, e também revelou que 

quase dois terços dos eventos adversos ocorridos em ambiente hospitalar foram 

associados ao cuidado cirúrgico (DE VRIES et al.,2008).  

Os problemas associados à segurança cirúrgica são bem conhecidos nos 

países desenvolvidos, porém menos estudados nos países em desenvolvimento, 

sendo que há relatos internacionais de recorrentes e persistentes ocorrências de 

cirurgias em locais errados, em órgãos vitais como pulmões e cérebro, além de 

pacientes que tiveram o rim, a glândula adrenal, a mama ou outro órgão sadio 

removido (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2013b).  
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5.1.6 Avaliação dos serviços de saúde quanto à identificação do 
paciente 

 

Os dois estudos incluídos nessa categoria (COMECHE et al., 2010; TASSA  

et al., 2008) abordam a experiência de concepção, implementação e avaliação do 

lançamento de uma estratégia de identificação de pacientes com o uso de uma 

pulseira, em hospitais da Espanha.  

As comunidades autônomas espanholas têm  desenvolvido em suas políticas 

de segurança, programas de identificação dos pacientes com a colaboração do 

órgão oficial responsável pelo setor saúde espanhol e os resultados refletem uma 

incorporação em massa das pulseiras, atingindo mais de 90% dos pacientes 

(TASSA  et al., 2008). Esse fato evidencia a importância da temática e revela a 

dimensão dos problemas que podem gerar aos sistemas de saúde.  

A utilização de pulseiras impressas assegura que todos os detalhes 

necessários para o atendimento prestado, bem como os dados do paciente e a 

implementação da estratégia foi  realizada aos poucos, o que viabilizou o processo, 

trazendo melhorias no quesito de segurança do paciente (COMECHE et al., 2010). 

 No que tange ao estudo de Tassa  et al. (2008),  foram implementadas 

diversas ações para a melhoria da segurança do paciente, entre elas a identificação 

do paciente por meio  do uso de pulseira com código de barras e, segundo o 

mesmo, o uso de identificação está estabelecido na maior parte dos hospitais, mas 

não é universal no âmbito  de atendimento especializado, principalmente em 

serviços de emergência, terapia intensiva e áreas de atendimento ambulatorial com 

os procedimentos de risco: hemodiálise, exames diagnósticos invasivos e 

tratamento. A partir do conhecimento dos riscos envolvendo segurança do paciente, 

que é do conhecimento de todos os profissionais de saúde, é possível fornecer 

melhorias que garantam práticas seguras (TASSA  et al., 2008). 

O método utilizado é semelhante nos dois estudos, uma pulseira de 

identificação impressa de forma automática com código de barras  e os dados 

contidos de forma  homogênea.  Cabe salientar que a idade é usada em substituição 

à  data de nascimento e outras informações complementadas com a data do 

atendimento ou a data do ingresso  e o nome do hospital,  sendo o último de 



148 
 

 

inegável interesse e importância nas transferências dos pacientes entre serviços de 

saúde dependentes. 

Sobre identificação de pacientes, a OMS sugere que as instituições de saúde 

desenvolvam e executem programas e protocolos com ênfase na responsabilidade 

dos trabalhadores de saúde para a identificação correta do paciente, padronizem o 

uso de pulseiras de identificação e que contenham ao menos dois elementos 

qualificadores, contra indicando os números de quarto ou leito (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2007). Enfatiza, ainda, a incorporação de educação continuada 

dos profissionais de saúde na conferência no processo de identificação dos 

pacientes e a participação efetiva dos usuários e familiares no processo (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

Há necessidade de se implementarem ações e soluções que garantam a 

segurança do paciente, principalmente de paciente  pediátrico. Para tanto, 

capacitações e educação continuada sobre a identificação correta dos pacientes 

desde sua entrada na instituição são necessárias, bem como  investimento em 

tecnologias favoráveis para identificação dos pacientes tais como: pulseiras de 

identificação fixadas nos pacientes, contendo informações digitalizadas e concisas; 

identificação em todos os leitos, registrada de forma digitalizada e de fácil 

visualização; e inclusão dos acompanhantes no processo de identificação dos 

pacientes, considerando que são agentes ativos, já que acompanham as crianças e 

participam ativamente do processo de cuidado durante a hospitalização (PORTO et 

al., 2011). 

5.2 SEGUNDA FASE 

 

5.2.1 Rotinas de identificação dos pacientes  
 

Pacientes internados são atendidos por  diversas  equipes de profissionais de 

saúde  ao longo do dia. A utilização da identificação do paciente faz-se necessária 

na prestação de cuidados pela equipe  e pelos demais funcionários e alunos, além 

de ser fundamental quando ocorre transferência do paciente pelo hospital 

(HOFFMEISTER; MOURA, 2015). 
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Sobre identificação de pacientes, a Joint Commission International  e a OMS 

traçaram campanhas com as metas internacionais para segurança do paciente e 

entre essas  metas,  a identificação do paciente é a primeira proposta (JOINT 

COMMISSION ON ACCREDITATION OF HEALTHCARE ORGANIZATIONS, 2003; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

A identificação correta do paciente é muito importante para garantia do 

processo assistencial durante o período de internação do paciente. É um ponto 

crucial para correta execução dos procedimentos aos quais o paciente será 

submetido, em qualquer situação, mesmo em siuações em que o paciente não pode 

responder (como  por exemplo inconsciência, sedação). 

A adesão de uma política para identificação correta dos pacientes constitui-se 

em uma estratégia de fácil aplicabilidade desde que a instituição esteja empenhada 

na construção de soluções e propostas (PORTO et al., 2011). 

Com relação aos tipos de identificação dos pacientes internados  o presente 

estudo demonstrou que os hospitais  têm utilizado a rotina de identificação em 

acordo com o proposto pela literatura recente, com predomínio do  uso de pulseiras.  

Vários estudos abordam o uso de pulseira de identificação do paciente como 

a forma mais segura (DACKIEWICZ et al., 2011; GRAY et al., 2006; QUADRADO; 

TROCHIN, 2012; MARTIN; HUDSON-BARR, 2003; NATIONAL PATIENT SAFETY 

AGENCY, 2005; O’NEILL  et al., 2004; SEVDALIS et al., 2009), outros  estudos 

apontam o uso de código de barras na pulseira de identificação (CHAN et al., 2004;  

PORCELLA; WALKER, 2005). 

 

Quanto aos pacientes ambulatoriais, o estudo evidenciou-se que a maioria 

das instituições possuem identificação com predomínio do uso  de etiqueta no corpo 

e no leito. 

 Por outro lado, nos serviços de PA  independentes,   a rotina de identificação 

não é prerrogativa, contrastando com  os PA inseridos nos hospitais que em sua 

maioria identifica os pacientes  utilizando pulseira e etiqueta no corpo. Tais achados 

expõem uma  fragilidade em relação  à identificação do paciente nos PA 

independentes, uma vez que há consenso da importância desta prática para 

segurança, e a forma mais recomendada é o uso da pulseira. 
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Independente da tecnologia ou abordagem utilizada para identificação dos 

pacientes, é preciso construir um planejamento para os processos de cuidado, pois 

isso irá garantir a identificação adequada do paciente antes de qualquer intervenção 

de saúde e, consequentemente, a prestação de cuidados mais seguros (VICENTE; 

GRAHAM;  WOLOSHYNOWYC, 2001). 

Há necessidade de se implementar ações e soluções que garantam a 

segurança do paciente. Para  isso,  faz-se necessária  a implantação de 

capacitações sobre a identificação correta dos pacientes desde sua entrada na 

instituição, independente do tempo de permanência.  

 As instituições de saúde precisam  investir em tecnologias favoráveis para 

identificação dos pacientes, tais como: pulseiras de identificação fixadas nos 

pacientes, contendo informações digitalizadas e concisas; e identificação em todos 

os leitos, registradas de forma digitalizada e de fácil visualização. (PORTO et al., 

2011). 

Quanto  à rotina de identificação do paciente nas instituições de saúde, foram 

elaboradas várias recomendações por meio de de protocolos publicados pelas 

agencias de saúde, sendo semelhantes, em que preconiza-se que  a  identificação 

de todos os pacientes (internados, em regime de hospital dia, ou atendidos no 

serviço de emergência ou no ambulatório) deve ser realizada no momento de sua 

admissão no serviço, por meio de uma pulseira. Essa informação deve permanecer 

durante todo o tempo que paciente estiver submetido ao cuidado (BRASIL, 2013b; 

NATIONAL PATIENT SAFETY AGENCY, 2005; SOULTH AUSTRALIAN 

DEPARTMENT FOR HEALTH AND AGEING, 2011).  

Alguns requisitos são descritos nesses protocolos quanto: 

  Tamanho adequado (recém-nascidos, obesos, condições clínicas), conforto 

(material anti-alergênico,flexível, impermeável e lavável); 

 Durabilidade (fácil limpeza, resistente a fluídos corporais, sabões e soluções 

alcoólicas); 

  Método adequado para  identificadores/qualificadores (o registro dos 

identificadores do paciente podem ser impressos de forma digital ou podem ser 

manuscritos neste caso utilizar letra de forma, fácil leitura, espaço suficiente para 

gravar identificadores completos e inequívocos), cor (branca), letra (preta); 
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  Utilizar no mínimo dois identificadores, como: nome completo do paciente, 

nome completo da mãe do paciente, data de nascimento do paciente número do 

registro/ prontuário do paciente; 

  Adequação dos identificadores e a disposição das pulseiras ao se tratar de 

indivíduos com necessidades especiais – problemas de visão, condições clínicas e 

malformações graves que impeçam a fixação da pulseira nos pacientes; 

  Quando 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. 

Já existem iniciativas no Brasil que demonstram a importância da 

implementação da rotina de identificação do paciente,  conforme  o estudo  realizado  

em cinco hospitais do Rio de Janeiro, que  constatou que todos implementam a 

identificação dos pacientes com pulseira como estratégia de  segurança do paciente  

e  redução de eventos adversos relacionados à identificação do paciente para uma 

assistência mais segura, com diminuição de erros (SOUZA; SILVA, 2014). 

A Anvisa publicou um relatório,  em 2013, com  as experiências dos hospitais 

participantes da Rede Sentinela com relação as 6 metas internacionais para 

segurança do paciente, sendo que na primeira meta - a identificação correta do 

paciente - várias instituições tiveram resultados positivos com melhorias nos 

resultados após a implementação do projeto (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2013c). 

Em uma das instituições relatadas mesmo relatório,  a pulseira de 

identificação foi planejada e executada pelo grupo de segurança do paciente, foi 

observado que 95% dos pacientes estavam com pulseiras de identificação. Em outra 

experiência de  implantação do protocolo de identificação, 81,1% dos pacientes 

possuíam pulseiras, e em uma terceira instituição foi possível identificar falhas no 

processo de identificação, o que reforça a ideia da necessidade de capacitação 

permanente desta rotina (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 

2013c).  

Estudo que avaliou  369 pacientes que possuíam pulseira de identificação, 

revelou que 98,64% dessas   estavam com dois identificadores,  conforme 
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estabelece o procedimento operacional padrão e  quanto ao tipo de identificadores, 

constataram  que 98,38%  das pulseiras possuíam nome e número de registro 

(HOFFMEISTER, MOURA,2015).  

O presente estudo demonstrou uma tendência à identificação dos pacientes 

mais críticos em atendimento nos PA, o que pode estar relacionado a maior 

possibilidade de internação desses pacientes. 

A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança 

do paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, 

unidades de PA, coleta de exames laboratoriais, atendimento domiciliar e em 

ambulatórios (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2010).  

Apesar desse fato, a literatura mostra que a identificação é realizada 

primordialmente nos ambientes hospitalares, porém os erros de identificação podem 

ocasionar falhas em todas as unidades prestadora de serviços de saúde. “As não 

conformidades na identificação do paciente vem sendo apontadas como um fator 

preocupante na assistência a saúde evidenciando que a identificação incorreta induz 

a uma série de eventos adversos ou erros” (TASE et al., 2013). 

No estudo de Smith et al. (2011) observou-se que a decisão de aplicar 

pulseira de identificação para todos os pacientes internados, embora pareça ser uma 

prática padrão no Reino Unido, ainda encontra dificuldades quanto ao serviço de 

emergência. Os dados sugerem que pulseiras não são usualmente aplicados nos 

doentes até que seja tomada a decisão de admiti-los na enfermaria; por outro lado, 

verificou-se o cuidado por parte de alguns enfermeiros na mesma unidade, que não 

administraram  medicamentos a um paciente sem uma pulseira e, por isso, algumas 

pessoas recebem uma pulseira mesmo sem serem internados (SMITH et al., 2011). 

Em relação às condições clínicas que inviabilizam a colocação de pulseiras 

foram apontadas dificuldades relacionadas  aos pacientes prematuros, psiquiátricos 

e fragilizados em todas as instituições pesquisadas, sendo a opção o uso etiqueta 

no leito  

Estudos  que analisaram  a identificação de paciente pediátricos não 

abordaram a questão da integridade da pele prejudicada e  a dificuldade da 
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colocação de pulseiras em prematuros extremos devido ao tamanho da mesma. 

Foram encontradas apenas recomendações. 

 Na prática assistencial, é possível confirmar as dificuldades para se 

identificar, além dos prematuros  de extremo baixo peso, os pacientes psiquiátricos. 

Para os prematuros a opção observada tem sido colocar a pulseira de identificação 

nas incubadoras pela dificuldade de se obter pulseiras específicas, de acordo com o 

tamanho necessário. Já para os pacientes psiquiátricos, devido o longo período de 

internação necessário na maioria dos casos, nota-se uma tendência de familiaridade 

por parte da equipe de saúde para com os pacientes, sendo a identificação 

negligenciada em alguns casos. 

O serviço de saúde deve prever o que fazer em casos especiais e definir 

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

queimados, mutilados, politraumatizados, pacientes com edemas, amputações, 

presença de dispositivos vasculares, entre outros (BRASIL, 2013c).  

Sobre a rotina de identificação de acompanhantes, os resultados 

demonstraram que o uso de etiqueta no corpo e crachá estão presentes na maioria 

da instituições pesquisadas. 

 No Brasil, somente nas décadas de1960 e 1970 começou a haver mudanças 

nas políticas de acompanhante, iniciada primeiramente nas enfermarias pediátricas, 

se expandiu para as enfermarias de pacientes adultos (DIBAI; CADE, 2007).  

Atualmente, a presença do acompanhante, no caso de pacientes com mais de 

60 anos, é prevista pela lei - Portaria nº. 280 de 7 de abril de 1999, do Ministério da 

Saúde -, que coloca como obrigatória nos hospitais públicos, SUS (BRASIL, 1999). 

Tal procedimento é aceito pela instituição hospitalar no processo de humanização 

(BRASIL, 2006). 

Diante da obrigatoriedade da presença do acompanhante nas instituições de 

saúde,  há necessidade de se organizar em termos de estrutura e processo para 

realizar adequadamente a identificação dos mesmos. É importante identificar todos 

que adentram as instituições de saúde, principalmente os acompanhantes, já  que 

os mesmos têm  relevância e participação no processo saúde- doença e tratamento 

do paciente. 
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Dentro da lógica da política de humanização, em que se recomenda um 

atendimento acolhedor livre de qualquer discriminação, coloca-se como direito dos 

cidadãos a garantia da sua identificação pelo nome e sobrenome, bem como a 

identificação dos profissionais, responsáveis por sua atenção (BRASIL, 2006). 

Shiotsu e Takahashi (2000), em seu estudo,  descreveram que o 

acompanhante facilita a comunicação, assegura e fiscaliza o atendimento da equipe, 

e acompanha a evolução clínica, sendo necessário às instituições de saúde 

repensar suas práticas e criar uma política de atendimento ao acompanhante, 

considerando-o como elemento importante na recuperação do paciente. Porto et al. 

(2011) abordou a importância da inclusão dos acompanhantes no processo de 

identificação dos pacientes, tendo-os como agentes ativos, já que acompanham as 

crianças e participam ativamente do processo de cuidado durante a hospitalização. 

 

 5.2.2 Caracterização das rotinas relacionadas ao uso  de pulseiras de 
identificação  

 

Referente à rotina de utilização das pulseiras nas instituições de saúde  o 

estudo permitiu evidenciar que nenhum PA independente  possui pulseira para 

identificação do paciente. Em contrapartida, todos os hospitais identificam os 

paciente por meio de pulseiras prontamente disponíveis. 

Em relação às pulseiras danificadas, os enfermeiros RT referiram troca 

imediata e, além disso, informaram que em pacientes de longa permanência existe 

rotina para troca sem padrão de periodicidade.  

Esses resultados reafirmam que os hospitais parecem estar mais 

empenhados em manter o paciente identificado, em acordo com as evidências 

científicas abordadas anteriormente. 

Cerca de um terço dos entrevistados relatou a utilização de múltiplas 

pulseiras, o que se assemelha a resultados de outro estudo  em que a mesma 

proporção utiliza várias pulseiras e as aplicam em diferentes membros (SEVDALIS 

et al., 2009b).   

Os agentes envolvidos com a emissão das pulseiras  compõem 

majoritamente  a equipe de recepcionistas. Quanto à colocação  envolve mais a 

equipe de   enfermagem na amostra estudada, o que favorece o entendimento de 
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que a identificação está sendo realizada em sua maior parte na recepção do 

paciente na instituição, alinhado ao protocolo de identificação do paciente do MS 

que determina que a identificação do paciente deva acontecer no ato de sua 

admissão no serviço de saúde (BRASIL, 2013c).  

O estudo de Sevdalis et al. (2009b) revelou que nos processos para a 

emissão, verificação e utilização das pulseiras, estas estão prontamente disponíveis 

e são emitidas no momento da admissão onde cerca de metade dos entrevistados 

relataram que os processos de emissão, verificação e aplicação das pulseiras são 

realizados por pessoal treinado. 

 
 5.2.3  Problemas na rotina de identificação do paciente por meio de 
pulseiras  ou etiquetas  

 

Os resultados do estudo  mostraram  que a maioria das instituições não 

possuem  problemas com relação à rotina de identificação do paciente. Entre os 

problemas  que foram relatados,  a falta de atenção à verificação da pulseira ou 

etiqueta pode estar relacionada à capacitação inadequada da equipe quanto ao 

cumprimento da rotina e  também à falta do hábito de utilizar a conferência  da 

identificação no momento da prestação do cuidado. Os dados obtidos corroboram os 

estudo anterior, realizado no Reino Unido, em que os entrevistados relataram não 

ter problemas quanto ao uso de pulseiras, divergindo nas causas  que incluíram 

pacientes confusos, com membros edemaciados e pacientes mais jovens 

(SEVDALIS et al., 2009b).  

No estudo de  Hoffmeister e Moura (2015), foram revelados casos de 

pacientes que possuíam a pulseira de identificação fora de conformidade com o 

Procedimento Operacional Padrão (POP) de enfermagem da instituição, destacando 

erros relacionados a não integridade da pulseira, ilegibilidade, incoerências entre o 

nome escrito na pulseira e o nome no prontuário, e entre o número do registro do 

paciente na pulseira e o número no prontuário. No que tange a integridade da 

pulseira, apenas três (0,81%) pulseiras das 369 encontravam-se com problemas, por 

conter rasgos (duas pulseiras) e dobras (uma pulseira) (HOFFMEISTER; MOURA, 

2015). 

Foi investigado também sobre os tipos de pulseiras  e etiquetas mais 

adequados para identificação do paciente, havendo consenso quanto ao  uso de  
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pulseiras plásticas brancas   que devem constar   dados completos e código de 

barras. Tal opinião com relação ao uso de pulseira branca é similar com as 

recomendações para identificação dos pacientes (AMERICAN HOSPITAL 

ASSOCIATION , 2005; BRASIL, 2013c; JOINT COMMISSION ON ACCREDITATION 

OF HEALTHCARE ORGANIZATIONS, 2003; REDE BRASILEIRA DE 

ENFERMAGEM E SEGURANÇA DO PACIENTE, 2013; SOULTH AUSTRALIAN 

DEPARTMENT FOR HEALTH AND AGEING, 2011; OHIO PATIENT SAFETY 

INSTITUTE, 2014; NATIONAL PATIENT SAFETY AGENCY, 2005; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2007).  

As pulseiras de identificação do paciente devem permitir a incorporação de 

novas tecnologias que podem ser utilizadas para auxiliar a identificação do paciente, 

tais como as etiquetas de identificação por radiofrequência, tecnologias de código de 

barras ou fotos digitais (SOULTH AUSTRALIAN DEPARTMENT FOR HEALTH AND 

AGEING, 2011). 

O protocolo de identificação do paciente do MS, a exemplo do sistema de 

saúde australiano,  recomenda que uma única pulseira  branca  deve ser utilizada 

para a identificação do paciente  (SOULTH AUSTRALIAN DEPARTMENT FOR 

HEALTH AND AGEING, 2011; BRASIL, 2013d).  Esse protocolo deve subsidiar  as 

decisões quanto a aquisição dessas pulseiras uma vez que traz especificações 

relacionadas à padronização de identificadores, de cor, tamanho, conforto e 

facilidade de uso. 

Quanto à padronização de cores de pulseiras como alertas para algumas 

condições clínicas, evidenciou-se que a pulseira vermelha é usada em metade dos 

hospitais para sinalizar alergia, porém sinaliza queda em outra instituição.  Além 

disso, há casos em que alergia é sinalizada com pulseira azul.  

Esses achados  mostram quão frágil e suscetível a erros é a utilização de 

cores na amostra estudada e, considerando que existe uma rotatividade importante  

de profissionais nas instituições além de profissionais possuírem mais de um vínculo  

de trabalho, o risco de confusão no uso de cores aumenta significativamente. O 

problema também ocorre em outros estudos, inclusive no protocolo do MS, que 

recomenda que pulseira coloridas de alerta ou inserção de etiquetas coloridas não 

devem ser utilizadas  como identificadores do paciente, devido ao aumento dos 
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riscos de erros de identificação (SOUTH AUSTRALIAN DEPARTMENT FOR 

HEALTH AND AGEING HEALTH, 2011;  BRASIL, 2013c). 

Em relação à utilização de codificação de cores, no Reino Unido, utilizam-se 

amplamente pulseiras vermelhas e o código de cores varia entre departamentos ou 

clínicas, o que gera uma preocupação devido à rotatividade entre diferentes 

departamentos, como no caso do risco de queda, onde são encontrados quatro 

cores de pulseiras e também é grande a variabilidade de pulseiras para transfusão 

sanguínea e Testemunhas de Jeová (SEVDALIS, et al., 2009?). 

A padronização de cores é importante, pois a  ausência de padronização 

quanto ao significado da cor das pulseiras pode confundir os profissionais que 

trabalham em mais de uma instituição (OHIO PATIENT SAFETY INSTITUTE, 2014; 

THE HOSPITAL & HEALTHSYSTEM ASSOCIATION OF PENNSYLVANIA, 2008). 

Algumas  iniciativas têm sido implementadas para padronização de 

codificação de cores, por exemplo do Ohio Patient Safety Institute (OPSI), uma 

organização dedicada a melhorar a segurança do paciente que recomenda a 

utilização de  cores padrão para pulseiras de identificação dos pacientes: 

branco/claro: identificação do paciente; vermelho: alergia; amarelo: risco de queda; e 

verde: produto do sangue (OHIO PATIENT SAFETY INSTITUTE, 2014). 

Na  Pensilvânia, estado dos EUA, foi proposto o uso padronizado de cores 

das pulseiras de identificação pela The Hospital & Healthsystem Association of 

Pennsylvania (HAP) desde  2005, sendo as cores: branca: identificação do paciente;  

vermelho: designar alergias; amarelo: risco de queda; roxo: não-reanimação; verde:  

a alergia ao látex;  e rosa: extremidade restrita (AMERICAN HOSPITAL 

ASSOCIATION, 2008). 

No caso de instituições que adotem o uso de pulseiras, a REBRAENSP 

recomenda que sejam em número limitado e nas seguintes cores:  branca: para 

identificar o paciente;  pulseira de cor vermelha: para alerta de alergias;  pulseira de 

cor amarela: para alerta de risco de quedas (REDE BRASILEIRA DE 

ENFERMAGEM E SEGURANÇA DO PACIENTE, 2013).  

As cores para identificação de uma situação  para os hospitais pesquisados  

são: alergia foram identificados em  50%  na cor vermelha e em 8,3% na cor  verde. 

Em  8,3% a cor vermelha significa risco de queda; azul em 8,3% significa alergia; e 
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em 8,3% significa RN sexo masculino. Para as unidades de PA, mesmo que não 

utilizam pulseiras, fazem uso de etiquetas de identificação, sendo que a cor 

vermelha significa emergência, verde é utilizado para especialidades, laranja para 

acompanhante, roxa para os serviços odontológico e cinza para designar o 

atendimento da assistência social. 

A cor da pulseira foi uma variável investigada  no estudo de  Hoffmeister e  

Moura (2015), em que observou-se o uso de 278 (75,3%) pulseiras brancas e 91 

(24,7%) pulseiras laranja, que sinalizavam a presença de qualquer tipo de alergia, 

sendo que em alguns pacientes as pulseiras estavam cobertas por fita adesiva 

antialérgica devido à alergia ao material da pulseira, alternativa encontrada pela 

equipe de enfermagem para que o paciente não ficasse sem identificação. 

 Os enfermeiros RT do presente estudo apontaram  que os dados mais 

adequados que devem constar nas pulseiras e etiquetas de identificação são o 

nome, sobrenome , registro hospitalar/ prontuário e data de nascimento o que 

atende  as recomendações do protocolo do MS que  determina o uso de pelo menos 

dois identificadores (BRASIL, 2013c).  

 Os enfermeiros RT investigados consideraram que o nome, sobrenome e 

registro hospitalar/prontuário são muito importantes na identificação dos pacientes. 

Na amostra estudada, o nome da mãe não foi considerado um dado muito 

importante, sendo recomendado pelo protocolo do MS como  identificador. 

 Quanto aos problemas com o uso da pulseira e etiqueta de identificação  

relacionados ao paciente, os mais frequentes encontrados, segundo os enfermeiros 

RT,   estão ligados ao tipo de material, previsto no protocolo do MS e, portanto, são 

problemas que podem ser evitados desde o processo de aquisição de produtos. 

Com relação a recusa do paciente em utilizar a pulseira os entrevistados relataram 

que os motivos estão, em sua maioria, relacionados ao incômodo, a pulseira 

apertada  e a presença de alergia.  

Diante dos achados, pode-se questionar como está sendo feita a orientação 

aos pacientes com relação à importância do uso da pulseira e se esta orientação 

favorece a uma maior tolerância ao uso deste dispositivo. Há evidencias de que 

quando o paciente é melhor esclarecido quanto ao uso das pulseiras, ele concorda 
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em utilizá-las e sente os benefícios que esse ato traz em relação à garantia da 

segurança (CLEOPAS et al., 2004; DACKIEWICZA et al., 2011). 

Quando perguntado aos enfermeiros RT se já presenciaram   recusa ao uso 

de pulseira e etiqueta por um profissional da equipe,  apenas 2 ocorrências foram 

relatadas, cujo os argumentos  foram: pulseiras atrapalham e edema ou anasarca 

dificultam a colocação da pulseira. 

Esses resultados concordam com estudo recente que, em uma amostra de 

385 pacientes,  apenas 16 estavam  sem a pulseira de identificação, sendo que 4  

informaram  que  a pulseira foi retirada pela equipe de  enfermagem para inserção 

de um acesso venoso e que após o procedimento, a equipe esqueceu-se de 

recolocá-la (HOFFMEISTER; MOURA, 2015). 

 

5.3 TERCEIRA FASE 

 

O objetivo da terceira fase foi analisar a influência da identificação de 

pacientes na ocorrência de eventos adverso serviço de saúde. Para tal, olhou-se 

detalhadamente para um banco de dados de notificações de eventos adversos de 

uma instituição hospitalar e realizou-se a análise. Apenas com notificações 

esclarecedoras pode-se entender se as políticas de identificação do paciente 

adotadas estão impactando na mitigação desses eventos. 

As notificações de eventos adversos são fundamentais para melhorar o 

gerenciamento de risco nas instituições de saúde, mas ainda existe uma tendência 

dos profissionais de saúde a negligenciá-las. Para garantir a segurança do paciente 

é necessário compreender a frequência, a gravidade e as causas dos EA, 

desenvolver medidas preventivas, implementar as intervenções e criar uma cultura 

de aprender com os erros. 

Vários estudos corroboram a afirmação anterior acerca do negligenciamento 

das notificações de EA, como Costa (2014), que encontrou que um total de  77,8% 

dos profissionais não realizam notificação durante o decorrer de um ano; Reis 

(2012), que descreveu que  78,0% não relataram nenhum evento em um ano; e 

Bartalha (2010), que aponta que 73,5% dos participantes do seu estudo admitiram 

não ter relatado  nenhum evento. Já o estudo de Françolin (2013) encontrou 
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porcentagens  maiores de notificações, realizadas pelos enfermeiros coordenadores 

(28,6%). 

No estudo de Kreckler et al. (2009), cujo objetivo foi  avaliar o processo de 

notificação em um ambiente cirúrgico no Reino Unido, encontraram também sub-

notificação dos eventos, tendo apontado que os enfermeiros demonstraram uma 

probabilidade significamente maior de conhecer o sistema de notificação e de ter 

realizado  uma notificação recente comparativamente aos médicos. 

Apesar da notificação ser uma importante ferramenta para conhecimento dos 

EA, ela, por si só, não abrange a magnitude do problema, mas é fundamental  para 

as investigações dos mesmos nas instituições de saúde. Além dos sistemas de 

notificação, as instituições de saúde precisam melhorar a eficácia de identificação 

dos EA causadores de danos aos pacientes, de maneira a levantar o grau e a 

gravidade dos danos e implementar estratégias para reduzí-los. 

Esses sistemas dependem da notificação voluntária dos profissionais de 

saúde. Entretanto, o foco punitivo voltado para o erro do profissional, reforçado  pelo 

modelo tradicional de responsabilidade civil, desencoraja o compartilhamento das 

informações, dificultando a implantação de políticas públicas de saúde que evitem a 

recorrência do dano no futuro (SOUZA et al., 2011). 

Vários estudos sobre o conhecimento dos EA abordam outras ferramentas 

para detectá-los, como nos estudos retrospectivos de revisão de prontuários, citados 

por Aranz-Andréz, Aibar-Remón e Vitaller-Burillo (2009), Hogan et al. (2012),  

Mendes  et al. (2009),  Schildmeijer et al. (2012), Soop et al. (2009), Sousa et al. 

(2011), Zambon (2014) e Zegers et al. (2009). Estudo observacional prospectivo 

sobre eventos adversos foi conduzido por Gonçalves (2014). 

A maioria do conhecimento produzido sobre EA e de  como evitá-los  deriva 

de países mais desenvolvidos mas, em 2010, foi publicado pelo Estudo Ibero-

Americano de Eventos Adversos (IBEAS) um estudo relacionado a temática, sendo 

resultado de um primeiro estudo em grande escala para conhecimento dos 

incidentes que causam danos na América Latina (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2010b). A pesquisa foi realizada em 58 hospitais (11.379 

pacientes), localizados na Argentina, Colômbia, Costa Rica, México e Peru. O 

estudo apontou que,  de cada 100 pacientes internados em um determinado dia nos 
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hospitais estudados, 10 tinham sofrido danos causados por cuidados de saúde, 

sendo que 6 poderiam ser evitados. 

 A partir desse resultado, em 2013 foi publicado um documento pela OPAS  

com  o objetivo de realizar  intercâmbio e a divulgação dessas experiências, 

permitindo  que outros países da região  pudessem implementar um sistema de 

notificação, que contribuem para reforçar uma cultura de segurança nas instituições 

de saúde (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2013). 

As recomendações para a concepção e implementação de sistemas de 

informação de eventos adversos com base nas experiências de países latino-

americanos trazem que  a premissa de qualquer sistema de notificação é que ele 

deve ser fonte para identificar erros e potenciais riscos para segurança e que é 

crucial o foco não seja punitivo. Aprender com a experiência é a razão de ser do 

sistema de notificação, sendo isso realizado com vista a buscar alternativas para 

que erros iguais sejam cometidos (MIRA et al. 2013; SANTANA et al., 2012). 

 Tendo em vista o exposto, verifica-se  que vários estudos  têm sido 

conduzidos acerca do conhecimento sobre  EA, mas poucos são os estudos que 

abordam eventos relacionados a identificação do paciente e suas consequências.  

 No período analisado no presente estudo, evidenciou-se que a notificação 

das ocorrências relacionadas à identificação do paciente representou apenas  2,3% 

dos EA notificados  no período, o que permite indagar se existe uma sub-notificação 

de EA na instituição ou se os relatórios de notificação não estão sendo preenchidos 

de forma a que se identifiquem suas interfaces. Esforços para detectar EA sempre 

estiveram focados na notificação e no rastreamento voluntário dos mesmos, mas 

estudo revela que somente 10 a 20% dos eventos chegam a ser notificados 

(INSTITUTE OF HEALTHCARE IMPROVEMENT, 2009).  

 Os locais onde esse eventos predominante ocorreram neste  estudo foram o  

PA, UTI e radiologia. Com relação a esse tópico, os estudos têm  sido conduzidos 

abrangendo a área hospitalar, sendo que, recentemente, algumas investigações têm 

se voltado para outras áreas de atenção à saúde (REIS et al., 2013). Entre esses 

estudos destaca-se o de Aranaz et al. (2007),  que realizou uma investigação sobre 

a ocorrência de EA na atenção primária, e o de Makeham et al. (2009), que  realizou 

uma revisão sistemática sobre segurança do paciente na atenção primária. 
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A unidade de PA é considerada de alto risco por abranger uma variedade de 

processos que envolvem dinâmica que exige atuação de uma equipe 

multidisciplinar, além de receber uma demanda grande de pacientes de 

complexidades variadas (OLIVEIRA; CAMARGO; CASSIANI, 2005; SOUZA; SILVA; 

NORI, 2007). 

Estudo de Nascimento et al. (2008) revelou que o PA constitui-se no serviço 

de maior concentração de ocorrência (de 50% a 70%) dos eventos detectados, o 

que vem ao encontro dos resultados deste estudo. Tem também o estudo de 

Paranaguá et al. (2014) que constatou  o registro de 75 incidentes que envolveram 

aspectos institucionais e assistenciais, estimando prevalência de 1,5% de EA no PA 

de um hospital. 

Diferente do que se observou  neste estudo,  Mendes et al. (2013) 

descreveram que em  82,3% dos EA evitáveis, o dano ao paciente ocorreu no 

período de hospitalização, sendo os locais com maiores frequências as unidades de 

internação e o centro cirúrgico. 

Outras unidades são consideradas mais propensas para ocorrência de  EA 

devido a complexidade assistencial, tais como  as UTI e UTIN, sendo o foco de 

vários estudos sobre a ocorrência de EA por receberem pacientes que necessitam 

de assistência contínua e exigem cuidados mais complexos (LANZILLOTTI, 2015; 

LEITE; VILA, 2005; QUITÉRIO, 2014; SILVA; WEGNER; PEDRO, 2012; VENTURA; 

ALVES; MENESES, 2012). 

Os serviços de exames complementares também podem ser cenário  para a 

ocorrência de EA relacionados a identificação do paciente,  principalmente porque 

fornecem laudos de exames para tomada de decisão no diagnóstico e tratamento, 

podendo um erro de identificação do paciente nesses locais ser catastrófico. Alguns 

estudos trazem essa preocupação, como o estudo de Plebani (2009), que refere que 

os dados sobre erros diagnósticos na atenção primária e nos serviços de 

emergência demonstraram que os pedidos de exames inadequados e a 

interpretação incorreta são responsáveis por uma grande porcentagem dos erros, 

independentemente do serviço envolvido (radiologia, anatomia patológica ou 

patologia clínica). A má identificação do paciente e as falhas na comunicação, que 

afetam a prestação de todos os serviços diagnósticos, são amplamente 
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reconhecidas como os principais problemas a serem combatidos pelos programas 

de melhoria de qualidade. 

Outro estudo,  a análise de EA  em um departamento de radiologia  encontrou 

que as categorias mais frequentes no período analisado foram exames inadequados 

(26%) e erros de identificação  do paciente(19%) (STACY et al., 2009).  

Gancedo e Vítolo (2009) descreve que o departamento de radiologia é um 

serviço que gera produtos de cuidados intermediários e que está no meio da cadeia 

para fornecer ao paciente um produto final que é  a cura, melhora ou cuidado de seu 

estado de saúde, sendo um  serviço extremamente complexo  pelo elevado número 

e diversidade de produtos. 

De acordo com a leitura e  análise de conteúdo, encontrou-se  nos relatos da 

notificações de ocorrências relacionadas à identificação do paciente as situações 

que identificaram as categorias temáticas. 

Na categoria temática que classifica  as notificações dos eventos ligados a 

identificação do paciente como barreira para evitá-los, tem-se que 45% dos 

relatórios apontou-a  como barreira. O que pode ser corroborado com toda a 

literatura que afirma que a identificação correta dos pacientes pode mitigar os EA 

(COTTRELL; DAVIDSON, 2013; HOFFMEISTER; MOURA, 2015; QUADRADO; 

TROCHIN, 2012; MARTINEZ et al., 2008;  MARTINEZ et al. 2010; PHILLIP et al., 

2012; PORTO et al., 2011; SEVDALIS et al., 2009a; TASE, 2015). 

 

5.3.1 Identificação do paciente enquanto barreira para ocorrência de EA 

 

Na categoria temática que classifica  as notificações dos eventos ligados a 

identificação do paciente como barreira para evitá-los, tem-se que 45% dos 

relatórios apontou-a  como barreira, o que corrobora a literatura que afirma que a 

identificação correta dos pacientes pode mitigar os EA (COTTRELL; DAVIDSON, 

2013; HOFFMEISTER; MOURA, 2015; QUADRADO; TROCHIN, 2012; MARTINEZ 

et al., 2008;  MARTINEZ et al. 2010; PHILLIP et al., 2012; PORTO et al., 2011; 

SEVDALIS et al., 2009a; TASE, 2015). 
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Nos relatos das ocorrências não se observa   clareza nas informações 

relativas à  barreiras para se evitar EA, principalmente relacionados à identificação 

do paciente,  sendo  uma fragilidade  na análise  desses  eventos.  

As barreiras de prevenção devem ser adotadas pelo gerenciamento de risco, 

ou seja, um estudo prévio de tudo que pode levar a falha, conforme preconizado por 

James Reason na Teoria do queijo suíço  em que explica que existem barreiras de 

proteção no desenvolvimento dos processos de trabalho, porém, quando as 

barreiras apresentam  furos, os sistemas se apresentam frágeis, os furos se alinham 

e geram o acidente (REASON,2000).  

Os tipos e as frequências de EA identificados, após análise podem nortear o 

redesenho das atividades nos processos, identificando as fragilidades mais 

frequentes(SILVA et AL , 2012).  

No estudo de Ques, Montoro e  Gonzáles (2010) encontrou como  as 

principais barreiras identificadas  para  segurança do paciente a posição corporativa  

dos  profissionais;  a variabilidade de  organização  e infraestrutura; a grande 

pressão  assistencial;  a  escassa  protocolização  e ausência de liderança autêntica 

em segurança; a falta de indicadores confiáveis e aceitos; a falta de comunicação e 

de cultura de segurança; e a carência de formação específica em segurança. 

 

5.3.2 Grau do dano, causas e  consequências 

 

A instituição pesquisada utiliza Identificação dos riscos clínicos e não clínicos. 

A identificação dos riscos é realizada pelo gestor do processo, utilizando o formulário 

Matriz de Gerenciamento de Riscos, revisado anualmente juntamente com o gerente 

da qualidade. Cada risco ou perigo relacionado ao processo deve ser avaliado 

segundo a Matriz de Probabilidade e Gravidade, obtendo-se um escore relacionado 

ao dano potencial que poderia ocorrer em cada etapa do processo. 

A instituição em questão também adota  uma classificação para os eventos 

adversos relacionados ao grau do dano, podendo ser classificado como: o ligeiro -

relacionado com sinais e sintomas de caráter leve, como desencadear lesões leves 

(irritação dos olhos/pele, cefaléia, desconforto); grave - pode provocar incapacidade 

temporária (lacerações, queimaduras, fraturas menores, lesões músculo-esquelético, 
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entre outros); muito grave - pode provocar lesões muito graves (intoxicações, 

lesões múltiplas,fraturas, doenças crônicas, entre outras); e gravíssimas - pode 

levar a morte do paciente, que segue  a classificação da WHO (2009), sendo 

constatado  que  metade das ocorrências relacionadas à identificação do paciente 

foram consideradas graves de acordo com esta  classificação.  

Tal fato indica quão sérios  podem ser esses eventos tendo em vista   que, 

para Runciman et al. (2009), o dano significa: “Comprometimento da estrutura ou 

função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesão, 

sofrimento, morte,incapacidade ou disfunção, podendo ser físico, social ou 

psicológico”.  

Para a análise dos eventos é utilizada a ferramenta de investigação análise 

causa raiz, o Diagrama de Ishikawa, e o 5W2H para implentação do plano de ação 

para correção e melhorias no processo. Em algumas situações é utilizado o 

protocolo de Londres (análise dos óbitos). 

Dos EA evitáveis relatados por Silva et al. (2014),  21,40% não causou danos, 

16,40% causou danos temporários, 58,8% necessitou intervenções e 3,4% 

necessitou monitoramento. Já Corbellinil (2011) encontrou outros resultados no seu 

estudo, 46,2% dos erros provocaram danos ao paciente e 38,5% dos erros não 

provocou danos, sendo que mesmo os que não provocaram dano, 46,7% 

necessitaram de  monitoramento  e/ou  ação  dos profissionais. Cabe ressaltar que 

no estudo de Corbellinil (2011) foram investigados todos os tipos de EA e no 

presente estudo foram analisados  somente os eventos relacionados à identificação 

do paciente. 

As consequências dos EA relacionados à identificação do paciente de acordo 

com as notificações analisadas apontam questões relacionadas ao descrédito 

perante equipe/ou paciente, retrabalho, exposição desnecessária do paciente e 

diagnóstico errado. Estudos que contemplaram as consequências dos EA  

evidenciaram a importância da monitoração das mesmas (SILVA et al., 2014;   

CORBELLINIL  et al., 2011). 

Novamente, aponta-se a necessidade de indagar como tem sido realizada a 

classificação e interpretação das causas dos EA, tendo em vista que muitas das 

causas apontadas estavam diretamente relacionadas ao comportamento individual 
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dos trabalhadores, como por exemplo, na causa relacionada à quebra de protocolo. 

Além disso, ressalta-se a necessidade de rever os processo que levam quebra do 

protocolo para que realmente possam se estabelecer estratégias para mitigação dos 

erros à que estão relacionados, diferentemente de quando se aponta como causa a 

falta de capacitação, pois diante disso tem-se a possibilidade de estabelecer 

medidas corretivas. Os eventos adversos, após análise no presente estudo, 

poderiam ser evitados, pois a maioria revelaram falhas no cumprimento dos 

protocolos já existentes. 

Esses resultados corroboram outro estudo que revelam como  principal fator 

contribuinte para ocorrência de EA  a não adesão, verificação ou seguimento da 

norma ou protocolo (MENDES et al., 2013). O não cumprimento de regras e 

procedimentos geralmente aceitos como  boas práticas têm levado a incidência de 

EA (GANCEDO; VÍTOLO, 2009). 

Outros autores descreveram a importância de se avaliar a aplicação do 

protocolo de identificação do paciente nas instituições de saúde, pois a existência de 

protocolos não garante segurança no processo de identificação (HOFFMEISTER, 

MOURA, 2015; QUADRADO, TRONCHIM, 2012; TASE, 2015; WALLIN et al., 2009). 

As dificuldades relacionadas ao cumprimento de protocolo, normas, 

procedimentos e rotinas, têm sido uma constante nas instituições de saúde e 

contribuem para a ocorrência de EA. Mais do que implementar um protocolo,   em 

que é descrito o que se  faz, deve-se  medir o que é feito, pois só assim pode-se 

conhecer como as rotinas estão sendo implementadas e o que é necessário ser feito 

para corrigir as falhas (SIMÕES,2013). 

Autores  como Suresh (2012) e Reason (2012) sugeriram a implantação de 

um protocolo e medidas de segurança para ajudar na prevenção da ocorrência de 

EA, eliminando dúvidas e confusões em relação à realização de um procedimento. 

Isso facilita a comunicação entre os membros da equipe, contribuindo para  efetiva  

prevenção de erros e EA decorrentes da assistência prestada. 

As principais dificuldades encontradas na implementação do protocolo de 

identificação do paciente está relacionada à cultura da qualidade. É necessário que 

o profissional esteja envolvido e comprometido com a qualidade e segurança do 
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cuidado ao paciente. Se o profissional não souber a importância da implementada, 

não irá se sensibilizar e se comprometer com o processo (SIMÕES, 2013). 

Estratégias simples e efetivas podem prevenir e reduzir riscos e danos nos 

serviços de saúde, por meio do seguimento de protocolos específicos, associados 

às barreiras de segurança nos sistemas e à educação permanente (OLIVEIRA et al., 

2014). 

Os desafios para o desenvolvimento da cultura de segurança do paciente são 

muitos e   devem englobar o estabelecimento de estratégias efetivas em três 

âmbitos: formação de profissionais da saúde, assistência em todos os níveis de 

atenção à saúde e pesquisa (URBANETTO; GERHARDT, 2013). 

A avaliação das medidas corretivas e preventivas por meio do monitoramento 

de indicadores possibilita o planejamento de estratégias que garante a segurança do 

paciente. 

Os dados obtidos na pesquisa revelaram que se profissional envolvido no EA 

era  reincidente ou não, sendo que uma quantidade muito pequena das notificações 

tinha essa observação. Evidenciou-se, também, que medidas punitivas não são uma 

prática na instituição, pois apenas em uma pequena parcela das ocorrências de EA 

foi adotada essa medida, vindo de encontro com o preconizado por vários autores 

reforçando para que  exista uma cultura não punitiva – cultura justa (CASTANEDA – 

HIDALGO, 2013; RAMIREZ  et al., 2011; REASON, 2008; REIS, 2013; SILVA et al., 

2007). 

Esse achado pode ser explicado pelo fato da referida instituição trabalhar com 

a notificação e análise de EA há mais de 5 anos, o que pode ser um fator de 

amadurecimento institucional em direção à compreensão  de que as medidas 

punitivas não são a solução para a questão dos EA. O receio dos colaboradores 

acerca da punição frente às suas falhas foi um dos os aspectos de maior fragilidade 

(FRANÇOLIN et al., 2015). 

 

 

5.3.3 Medidas corretivas e preventivas adotadas 
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Foi apontado na categoria relacionada ao estabelecimento de medidas 

corretivas e preventivas que, para a  maioria das ocorrências, foram estabelecidas 

medidas corretivas relacionadas à corrigir o erro através de refazer o procedimento 

de identificação do paciente  e nova  abordagem do paciente para um nova 

intervenção, como por exemplo a realização de um novo exame, conforme descrito 

nos relatos das ocorrências. A orientação e reorientação da equipe individual ou em 

reunião, também aparece como medidas corretivas e preventivas. 

Oliveira (2010) descreve que, para redução de EA, é necessário que 

profissionais, pesquisadores, instituições de saúde e formadoras de profissionais, se 

conscientizem da importância do problema e adotem uma cultura voltada para uma 

abordagem sistêmica para que estratégias preventivas sejam eficazes e gerem 

benefícios de impacto na sociedade. 

No presente estudo as medidas preventivas adotadas, em 47% das 

notificações,  foram reforçar os protocolos já existentes. Outra variável estudada 

relaciona-se à ocorrência de  mudança de processo tendo em vista a ocorrência do 

evento,  sendo  que somente 18% das notificações apontaram  para mudança de 

processo após a ocorrência de  EA, o que reforça a vasta literatura já citada 

anteriormente que descreve como  um dos grandes benefícios da análises da 

notificações o aprendizado com os erros. 

Entende-se que  reforçar protocolos implica em treinamento e capacitação da 

equipe para a importância do processo de identificação do paciente como estratégia 

para garantir uma assistência segura, o que vem de encontro com  a análise dos 

relatos das ocorrências. 

No futuro, ainda que longíquo, haverá a implementação de   inovações 

tecnológicas para o cumprimento dos protocolos, com a  criação de  barreiras que 

não permitam a pessoa prosseguir se a etapa de identificação  do paciente não for 

realizada, antes da realização de qualquer procedimento. 

No  estudo  de Waldman e Novaretti (2014), que teve como objetivo  

identificar e propor ações corretivas frente às notificações de EA relacionados a 

cirurgias em um hospital público utilizando uma  ferramenta análise causa raiz, foram 

analisadas 34 notificações provenientes de pacientes e,  como resultados, houve 

mudança no processo de agendamento com a criação de uma central de 
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agendamento de cirurgias eletivas, 17 ações corretivas e  implantação de 20 rotinas 

de trabalho.  

A ocorrência de EA tem duas abordagens das lideranças nas instituições - 

centrada na pessoa ou o sistema-, sendo que quando é centrada na pessoa 

considera a punição como medida corretiva, foca em atos inseguros, erros e 

violações de procedimentos; e na abordagem focada no sistema, a premissa é a de 

que seres humanos falham e erram, devendo criar barreiras no sistema para evitar 

erros, mostrando ser necessário o estabelecimento de uma cultura de segurança. 

A cultura de segurança vem se constituindo em um assunto de interesse por 

investigadores na área da saúde. O modelo proposto James Reason vem adquirindo 

uma aceitação pelos profissionais que investigam a temática e preconiza que, ao 

detectar um erro, a abordagem  deve estar voltada para o sistema (FERNANDES; 

TOURINHO; SOUZA, 2014).  

No estudo de Silva et al. (2007)  encontrou-se que, a  maioria das condutas  

na ocorrência de um erro, esteve direcionada para o profissional que cometeu o erro 

e não para o desenvolvimento de estratégias que visassem a aproveitar esse erro e 

transformá-lo em aprendizado e as punições de grau leve a severo, como 

advertências verbais e escritas, suspensão e demissão corresponderam a 66% das 

condutas citadas pelos participantes do estudo.   

Foi constatado ainda que  na presença do erro, a adoção de medidas 

paliativas ou isoladas, como treinamento em determinada atividade, que apesar de 

importantes, não propiciam uma avaliação mais clara e precisa dos fatores 

sistêmicos de risco (SILVA et al, 2007). 

Estudo que apontou condutas da gerência de enfermagem frente a EA  

(PAIVA; PAIVA; BERTI, 2010) verificou que, ao tomar ciência dos eventos 

adversos/incidentes e ocorrências administrativas, a gerência  considerou 

necessária sua intervenção em 30,3% dos casos para apuração sistêmica, 

complementação ou reforço das orientações;em 52,3% das notificações, os 

EA/incidentes e as ocorrências administrativas foram encaminhadas à instância 

superior, pois envolveram outros serviços para solução, prevenção de reincidências 

ou foram consideradas de interesse desses serviços; em 17,4% das notificações a 
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gerência não realizou intervenção; e o retorno ao notificador foi realizado em 56,5% 

dos boletins. 

Algumas estratégias foram utilizadas na instituição do estudo de Macedo, 

Grapiúna e Silva (2012) para melhorar as notificações,  tais como utilização de 

informações diretamente relacionadas à notificação de EA para avaliar a percepção 

dos colaboradores quanto às notificações e o estabelecimento dos “gatilhos” de 

notificação compulsória dos EA.  

A notificação de EA é fundamental para  conhecimento dos incidentes e 

propor estabelecimentos de medidas preventivas e corretivas nos processos. Para 

melhorar a sub-notificação dos EA é importante o estabelecimento de uma cultura 

de segurança nas instituições de saúde com abordagem sistêmica dos processos, 

entendendo que os processos interagem entre si, sendo interdependentes. Percebe-

se que a existência de protocolos e procedimentos escritos não garantem que falhas 

aconteçam, sendo necessário que sejam implementadas medidas  de avaliação de 

que estes protocolos estejam sendo cumpridos pelo pessoal. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6  Conclusão 
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6.1 PRIMEIRA FASE 

 

Quanto ao objetivo: Analisar as evidências disponíveis na literatura 

sobre identificação de pacientes em serviços de saúde. 

 

 Na RI foram incluídos 17 estudos. Quanto ao ano de publicação sobre o 

tema, destacam-se os anos de 2009 e 2011 (35,28%). Dos artigos, 88,20% estão 

publicados em inglês. No que tange ao nível de evidência, tem-se que a maioria os 

artigos pertence ao VI (52,92%), ou seja, de estudo descritivo ou qualitativo. 

Foram encontradas as seguintes categorias temáticas: identificação na 

perspectiva das equipes de saúde e paciente; identificação em pacientes neonatos e 

pediátricos; identificação na administração de quimioterápicos e medicamentos; 

identificação em transfusão de sangue e coleta de amostras; e avaliação dos 

serviços de saúde quanto à identificação do paciente. 

O uso de pulseiras de identificação é o método de escolha para identificação 

dos pacientes e os identificadores mais comumente utilizados nas pulseiras foram: 

primeiro e último nome do paciente, data de nascimento e local de seu número 

hospitalar.  Os estudos apontam, ainda, erros envolvendo nomes ou sobrenomes 

semelhantes, a importância de envolver o paciente na checagem da identificação do 

paciente no momento da administração de medicamentos, a existência de normas e 

procedimentos de identificação do paciente, sendo que todas as etapas devem ser 

cumpridas nos procedimentos de coleta de amostras de sangue para realização  de 

exames ou tipagem sanguíneas, por exemplo.  

 

6.2 SEGUNDA FASE 

 

Quanto ao objetivo: Analisar as estratégias para identificação de 

pacientes utilizadas pelos serviços de saúde;  Analisar  as diferenças entre as 

estratégias para identificação de pacientes utilizadas pelos serviços de saúde. 
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 Dos hospitais, 100% relataram que identificam os pacientes que estão sob 

regime de internação, destacando-se o uso de pulseiras e etiquetas nos leitos.  

No atendimento ambulatorial, predominou o uso de etiquetas nos serviços de 

PA, com dados sobre uso de etiqueta no paciente (60,0%) ou no leito (40,0%). 

Dos PA, 80,0% das UBDS/UPAS e 25,0% dos PA inseridos em hospitais não 

possuíam rotina de identificação dos pacientes, e naqueles   inseridos nos hospitais , 

predominou a utilização de pulseira em 41,7%  . 

Foi observado em 41,2%  dos relatos dos profissionais a existência de  

situações em que o paciente pode ficar sem pulseira, ao passar por atendimento, 

sendo as condições clínicas referidas: pacientes prematuros, psiquiátricos e 

fragilizados,e, na impossibilidade de usar pulseiras sendo que, a etiqueta no leito 

apareceu como a opção de contingência em 11,8%. 

Com relação à identificação dos acompanhantes, os profissionais referiram 

adotar essa rotina em 60,0% das UBDS/UPA e 91,7% dos hospitais e destes, 47,1%  

referiram usar a etiqueta colocada no corpo como estratégia. 

Quanto ao ato de se colocar mais de uma pulseira no mesmo paciente, 33,3% 

dos hospitais informaram esta possibilidade. 

 A identificação do paciente adotando  pulseiras é realizada  na admissão do 

paciente,  em 75% das respostas. 

Em 25,0% dos hospitais, verificou-se a existência de modelos diferentes de 

pulseira em uso. 

Quanto à utilização de cores para identificação, 58,3% dos hospitais possuem 

diferentes cores de pulseiras em uso, assim como 20,0% das UBDS/UPA têm 

etiquetas coloridas. Para a identificação de alergias, foi relatado que em 50% dos 

hospitais existe adoção da pulseira vermelha. 

 Destacou-se a pulseira de cor branca com escrita em preto, estando presente 

em 35,3% das respostas como melhor opção de identificação do paciente, de acordo 

com a opinião dos enfermeiros, além do   uso da pulseira vermelha como  a melhor 

forma de sinalizar algo ou fazer um  alerta representou 11,8% das respostas. 

Dos enfermeiros entrevistados nos hospitais, 17,6% já presenciaram 

problemas relacionados com uso de pulseiras que foram relatados por pacientes, 
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sendo 11,8% associados a alergia e 5,9% por falta de orientação sobre o uso da 

pulseira. 

Os enfermeiros também referiram ter presenciado ocorrência de reclamação 

pelo uso da pulseira por parte da equipe multidisciplinar, e o motivo foi o 

descolamento fácil da identificação (5,9%).  

Uma porcentagem de 17,6% da amostra apontou já ter presenciado 

profissionais que não realizaram a utilizar pulseiras em seus pacientes, sendo  os 

motivos: esquecimento (66,7%) e dificuldade de fixação da pulseira (33,3%).  

Quanto à importância do processo de identificação do paciente, 50% dos 

relatos dos enfermeiros apontaram a necessidade de  mudanças do processo em 

sua instituição e 37,5% reconheceram  a identificação  como um item de segurança 

para o paciente e/ou equipe.   

 

6.3 TERCEIRA FASE            

 

Quanto ao objetivo: Analisar a influência da identificação de pacientes 

na ocorrência de eventos adverso serviço de saúde. 

 

Foram encontradas 38 ocorrências relacionadas à identificação do paciente, 

representando 2,3% do total das ocorrências, no período de agosto de 2012 a 

agosto de 2014, em um total de 1673 ocorrências. 

Os locais onde mais acontecem erros são o PA (12), UTI geral (6) e radiologia 

(7). Em 45% das notificações analisadas (n=38), a identificação do paciente atuou 

como barreira para identificar uma falha no processo relacionada ao EA. Metade dos 

EA relacionados à identificação do paciente foi classificada pela instituição como 

grave. 

Quanto às barreiras, os relatos das ocorrências apontam que a identificação 

do paciente permitiu a identificação da falha, sendo possível corrigir o problema, 

evitando assim um  dano  com consequências mais graves. As causas que levaram  

a ocorrência de EA relacionadas à identificação do paciente  estavam relacionadas à 

quebra de protocolo (86%). 
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No que tange às consequências  da ocorrência, 71%   apontam  para o 

descrédito perante a equipe e / ou paciente e o retrabalho.  

Verificou-se  que, em 95% dos relatos, houve medidas corretivas adotadas 

após a ocorrência do evento e  após análise dos EA,  sendo que entre as principais 

medidas  relatadas estavam: refazer a  identificação do paciente, nova abordagem 

ao paciente para obtenção de novos exames. Já as medidas preventivas relatadas 

foram: reforçar  o protocolo, estabelecimento de rotina dupla checagem da 

identificação do paciente.  

Em 18% das ocorrências, foi apontado que  houve mudança de processo 

após o EA  quanto a reincidência do profissional envolvido  e se houve medida 

punitiva, foi encontrado que em 26% das  notificações o profissional era reincidente 

e  em 18% houve medida punitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Considerações Finais 
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A revisão integrativa atingiu seus objetivos ao passo que analisou  o que há 

de publicações a respeito de identificação do pacientes, particularmente envolvendo 

o uso de pulseiras. Viu-se como limitação do estudo a indisponibilidade de alguns 

artigos na íntegra e online. Cabe lembrar que o conhecimento só poderá refletir nas 

práticas se for revelado ao leitor, pesquisador e/ou trabalhador e só assim será 

agente modificador e possibilitará melhorias.  

Em relação ao ano de publicações sobre o tema, após a análise dos artigos 

inclusos na pesquisa, percebe-se que a preocupação com o uso de meios de 

identificação eficazes e seguros vem crescendo nos últimos anos. A estratégia do 

uso da pulseira de identificação de forma individualizada e que atenda as 

necessidades, tanto das  instituições quanto dos pacientes, tem sido debatida pelos 

autores como preferencial, principalmente quando utilizado de maneira correta, no 

que diz respeito a segurança do paciente. 

Todos os artigos analisados relataram a importância da identificação do 

paciente e sua checagem no momento  da prestação do cuidado, confirmando aqui  

importância do conhecimento sobre a temática. 

A implementação de medidas eficazes de identificação do paciente nas 

instituições, de acordo com as recomendações das agências reguladoras de saúde,  

torna- se essencial para garantir uma assistência segura, mas  ainda é um desafio 

na nossa realidade. 

Com a condução do estudo descritivo, foi possível analisar  o processo de 

identificação do paciente nas instituições de saúde pesquisadas, além de identificar 

existência de rotinas, como, por quem e como o processo tem sido realizado, e de 

apontar dificuldades relacionadas ao mesmo. Os resultados encontrados  

corroboram a literatura e permitem aos responsáveis técnicos propor medidas para 

melhorar esse processo nas instituições de saúde. 

Durante a pesquisa verificou-se  uma preocupação dos enfermeiros RT, 

observada em suas respostas,  sobre o quão  frágil encontrou-se o processo de 

identificação do paciente nas instituições de sáude,  sinalizando que algo precisa 

mudado. Esse resultado é muito relevante, pois deverá refletir em melhoria para 

segurança da assistência prestada. Os enfermeiros possuem  conhecimento acerca  

da importância do processo de identificação do paciente,  mas precisam  entendê-lo  
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como barreira na prevenção de  EA nas instituições de saúde e  adotá-lo como 

medida essencial para a prática assistencial segura. 

Percebeu-se, também, que existe uma preocupação por parte dos 

enfermeiros nos serviços onde ainda não há um protocolo ou uma rotina 

estabelecida em relação à identificação do paciente, em melhorar as práticas 

voltadas ao tema, tendo em vista que nessas unidades o processo de identificação é 

falho e não segue as políticas já estabelecidas, colocando em risco os pacientes 

atendidos.  

A pulseira de identificação tem sido reconhecida como a melhor forma de 

identificação do paciente nas instituições de saúde, mas além do uso dessa 

metodologia, é importante que todos, ao prestarem cuidado ao paciente, realizem a 

checagem  da identificação, confirmando os identificadores preconizados. A 

participação do paciente e do acompanhante no processo é fundamental e devendo 

ser informados quanto ao seu papel e à sua importância para  que cobrem dos 

profissionais de saúde  uma atitude correta, em que a verificação da identificação 

seja efetivada no momento da prestação de qualquer cuidado. 

A identificação dos riscos assistenciais é fundamental e, para tal, tem sido 

adotado o uso de  pulseiras coloridas, mas entende-se que  devem ser utilizadas 

com cautela, pois a falta de padronização de cores traz preocupações na prestação 

do cuidado. 

Outra dificuldade encontrada pelos profissionais é a identificação dos 

pacientes em casos especiais, como pacientes edemaciados e prematuros  

extremos,  devido  a falta de dispositivos apropriado.. 

Com relação à influência da identificação do paciente na ocorrência de EA 

ocorridas em uma instituição hospitalar, entende-se que os objetivos foram 

alcançados e que as instituições de saúde, por meio da utilização dos 

conhecimentos adquiridos na análise do sistema de EA relacionados à identificação 

do paciente, podem apontar para os profissionais a possibilidade de visualizar os 

caminhos em suas ações diárias e reavaliar suas atividades, tornando o processo de 

identificação do paciente  mais seguro para si e para o paciente. 

Apesar das limitações encontradas, o estudo contribuiu para o avanço do 

conhecimento relacionado aos EA, principalmente quanto à identificação do paciente 
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para garantir segurança do mesmo. Também possibilitou o aperfeiçoamento e 

divulgação da importância da detecção dos eventos utilizando, além do sistema de 

notificação, outras estratégias para melhor identificação dos eventos, bem como a 

utilização de ferramentas de análise e investigação das causas e consequências 

destes eventos. 

A condução de estudos sobre a implementação e avaliação de protocolo de 

identificação do paciente nas instituições de saúde, possibilitará o aprimoramento 

desse processo e,  com isso, a melhoria da qualidade e segurança do paciente, mas 

ressalta-se que  somente a implementação de protocolos não garantirá segurança 

do paciente, principalmente no que tange  à identificação do paciente, fazendo-se 

necessário rever os processos da prática assistencial tendo em vista a questão do 

negligenciamento  dos mesmos pelos profissionais de saúde por conta de uma 

prática pouco reflexiva.  

A PNSP, por meio da publicação do Protocolo de Identificação do Paciente, 

determina que todas as instituições de saúde estabeleçam a identificação nos seus 

serviços para todos os pacientes durante o atendimento. Entretanto, ainda precisa 

ser entendida pelos gestores de serviços de saúde e lideranças, com garantia de 

disponibilização de recursos necessários para sua implementação, tais como: 

pulseiras de identificação que podem ser de acordo com sua realidade manuscritas, 

código de barras, radiofrequência e estabelecimento de políticas institucionais que 

garantam segurança do paciente, bem como uma educação permanente  voltada  

para cultura de segurança com um sistema  de notificação de ocorrências seguido 

de  análise desses eventos. 

Na atualidade, nota-se  uma ampla discussão relativa à segurança do 

paciente, mas percebemos que na literatura brasileira ainda não temos muitas 

pesquisas voltadas para EA relacionados à identificação do paciente,  sendo 

necessário mais investigações nesse sentido. 

Recomenda-se que estudos sejam realizados para  diminuir a lacuna 

existente entre as recomendações para identificação do paciente e a prática atual  

das instituições de saúde, com a adoção de estratégias  voltadas para cultura de 

segurança  e adoção inovações tecnológicas que possibilitem a criação de barreiras 

que evitem a ocorrência de EA por falha na identificação do paciente.
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APÊNDICE A 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO 

De: Maria de Fátima Paiva Brito 
Enfermeira, Doutoranda da EERP – USP  
Para: 

REF: AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Prezado(a) Sr(a): 

Como parte da minha tese de Doutorado que está sendo realizada na Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo ( EERP-USP), na Área de 
Enfermagem Fundamental, estou desenvolvendo uma pesquisa sobre  a AVALIAÇÃO  DO 
PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE, sob 
orientação da Profª Dra Carmen Silvia Gabriel. 

Este estudo tem como objetivo principal Investigar a temática de identificação dos 
pacientes em serviços de saúde, tendo em vista o referencial da segurança do paciente. 
Segue cópia do projeto para sua avaliação. 

Em uma outra fase do estudo, esta instituição foi selecionada para analisar as 
consequências da identificação do paciente na ocorrência de eventos adversos, por ter um 
sistema de notificação de ocorrências com metodologia de análise desses eventos há mais 
de 2 anos. 

A coleta de dados se dará  por meio da extração de dados secundários oriundos das 
informações dos documentos relacionados a notificação e análise das ocorrências de 
eventos adversos. Serão classificadas e analisadas aquelas ocorrências que estiverem 
relacionadas com a identificação do paciente, tanto como fator causal ou como barreira para 
esses eventos notificados. O levantamento dos dados será feito pela própria pesquisadora 
ou por pessoas por ela devidamente treinadas. 

Os resultados da pesquisa serão utilizados para fins estritamente acadêmicos e não 
haverá qualquer identificação de indivíduos ou da  instituição. Da mesma forma, a análise 
dos resultados e conclusões não serão apresentados como estudo de caso individual. 

Cada profissional que responderá o questionário irá receber e deverá concordar com 
um termo de consentimento informado no qual está descrito os objetivos do trabalho. 

Uma cópia do trabalho final será entregue a V.Sa. 

Agradeço a atenção dispensada e aguardamos seu parecer. 

Atenciosamente, 

Maria de Fátima Paiva Brito                                                      Carmen Silvia Gabriel 

Doutoranda – EERP-USP                                                      e-mail: 
cgabriel@eerp.usp.br 

Fone: (16) 99115 4343 e-mail: mfpbrito@usp.br 

(     ) Deferido       (      ) Indeferido 

                                                                                Diretor ou Representante 

                                                                     Hospital São Lucas de Ribeirão Preto, SP 

                                                                          Ribeirão Preto,......de...............de 2014 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pesquisa: Avaliação do Processo de Identificação do Paciente em Serviços de 

Saúde 

Meu nome é Maria de Fátima Paiva Brito, sou enfermeira doutoranda 
vinculada a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP, e sou responsável 
pela pesquisa juntamente com a enfermeira e Profa. Dra. Carmen Silvia Gabriel. 

Convido você a participar deste estudo, que tem como objetivo avaliar o 
processo  de identificação dos pacientes em serviços de saúde no município de 
Ribeirão Preto visando a segurança deste. 

Para participar você responderá um questionário de aproximadamente 15 a 
20 minutos. Todas as informações que você fornecer neste questionário serão 
utilizadas somente paea essa pesquisa. O termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido será obtido pelo pesquisador, no momento da coleta de dados na sua 
instituição de trabalho. Sua partiipação é completamente voluntária e não haverá 
gastos e nem remuneração pela sua participação. O possível risco da pesquisa é 
haver identificação dos participantes, entretanto, a pesquisadora se comprometerá 
em manter sigilo absoluto sobre a sua participação. Quando terminarmos esta 
pesquisa, o resultado final poderá ser divulgado em revistas e/ou apresentado em 
encontros científicos, e não haverá custos para você enquanto participante. Você 
também poderá deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, sem que seja 
prejudicado(a) por isso. Os resultados dessa pesquisa não trarão benefícios diretos 
para você neste momento, mas sua participação será importante, pois poderemos 
aprender muito com os resultados, melhorando as estratégias de identificação dos 
pacientes nas instituições de saúde visando a segurança do paciente. 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá esclarecer 
pessoalmente ou entrar em contato com a pesquisadora responsável através do 
endereço e/ou telefone abaixo. 

Uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Escarecido assinada pela 
pesquisadora responsável será entregue a você. E, finalmente, quando o trabalho 
for apresentado não será usado o seu nome e nem fornecido qualquer informação 
que possa identificá-lo. 

 

Obrigada pela colaboração. 

Pesquisadora responsável: Maria de Fátima Paiva Brito, vinculada ao Programa de 

Pós-Graduação do Departamento de Enfermagem Geral e Especializada da EERP-

USP ( e-mail:mfpbrito@usp.br) fone: (16) 99115 4343. 
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CONSENTIMENTO PÓS – ESCLARECIMENTO 

 

Após ter conhecimento sobre como poderei colaborar com esta pesquisa, 

concordo com minha participação, não tendo sofrido nenhuma pressão para tanto. 

 

“Eu ----------------------------------------------------------------------------------------aceito 

participar desta pesquisa, respondendo o questionário proposto e declaro estar 

ciente das informações constantes neste ‘ Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido’, e entender que serei resguardado pelo sigilo absoluto dos meus dados 

pessoais e da minha participação na pesquisa. Poderei pedir, a qualquer tempo, 

esclarecimentos sobre esta pesquisa, recusar a dar informações que julgue 

prejudiciais a minha pessoa e desistir, a qualquer momento, de participar do estudo.” 

 

Ribeirão Preto, ------------------de --------------------------------de 2014 

 

Assinatura do Participante:---------------------------------------------------------------------------- 

 

Pesquisadora responsável:---------------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE C 

Questionário 

Esta pesquisa quer saber suas opiniões sobre identificação do paciente nas instituições de saúde, e 

sobre a ocorrência de erros relacionados à identificação do paciente na instituição em que você 

trabalha.   Preenchê-la deve levar entre 10 a 15 minutos 

ALGUNS CONCEITOS QUE PODEM AUXILIÁ-LO (A) A RESPONDER O 

QUESTIONÁRIO: 

A identificação dos pacientes é considerada o fundamento do cuidado seguro ao paciente e consiste na 

utilização de tecnologias, como pulseiras de identificação, essenciais à prevenção de erros durante o 

cuidado à saúde não só para pacientes hospitalizados, mas também para pacientes em observação em 

unidades de pronto atendimento e sob qualquer condição de assistência, como para realização de 

exames ambulatoriais (MOLLON e FIELDS, 2009; ASKELAND et al., 2009). 

Instituição Pesquisada: 

 

Data:  _____/_____/_____ 

Profissional: (    ) Enfermeiro 

 

QUESTIONÁRIO 

SEÇÃO-1 INFORMAÇÕES A RESPEITO DA INSTIUIÇÃO 

01- Tipo da instituição: (   ) Pública (    ) Privada (    ) Filantrópica 
02- Número de leitos/observação:_________ 
03- (    ) Geral  (    ) Especializado 
04- Tem Pronto Atendimento? (   ) Sim (    ) Não 

SEÇÃO-2 INFORMAÇÕES A RESPEITO DE COMO OCORRE A IDENTIFICAÇÃO DO 

PACIENTE 

Q.1 Existe procedimento/política institucional formalizada de identificação dos pacientes? 

(    ) Sim  (    ) Não  (    ) Não sei 

Se sim qual/quais: 

(    ) Protocolo(    ) Rotina escrita(    ) Manual 

 

(    ) Outro/Especificar:__________________ 

 

Q.2 Todos os pacientes internados ou em observação possuem algum tipo de identificação 

visual? 

(    ) Sim  (     ) Não   (    ) Não sei 

Se sim como? 

(    ) Pulseira  (    ) Etiqueta no corpo  (    ) Etiqueta no leito 

 

(    ) Outro/Especificar_____________ 

 

Q.3 Todos os pacientes ambulatoriais utilizam algum tipo de identificação visual? 

(    ) Sim  (    ) Não   (    ) Não sei  ( ) Não possui atendimento ambulatorial 

Se sim como? 

(    ) Pulseira  (    ) Etiqueta no corpo  (    ) Etiqueta no leito 
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(    ) Outro/Especificar______________ 

 

Q.4 Todos os pacientes do Pronto Atendimento utilizam algum tipo de identificação visual? 

(    ) Sim  (    ) Não   (     ) Não sei 

Se sim como? 

(   ) Pulseira (   ) Etiqueta no corpo (   ) Etiqueta no leito 

 

(   ) Outro/Especificar_________________ 

 

Se sim em quais locais? 

() Sala de urgência   () Leitos de observação  (    ) Vacina  () Medicação 

 

() Aerosol(    ) Curativo/sutura  () Outros/Especificar___________________ 

 

Q.5 Existe alguma situação que permite que pacientes fiquem sem pulseira de identificação? 

(    ) Sim  (    ) Não   (     ) Não sei(    ) Não se aplica 

Se sim em quais situações? 

(    ) Queimados (   ) Anasarca (   ) Prematuros (   ) Psiquiátrico 

 

(    ) Lesão cutânea(     ) Fragilizados (   ) Outro/ Especificar______________ 

 

Q.6 Se existe situações que permite o paciente ficar sem pulseira, existe alguma forma de 

identificação? 

(    ) Sim   (    ) Não  (     ) Não sei(    ) Não se aplica 

Se sim qual? 

(   ) Etiqueta no corpo (   ) Etiqueta no leito (   ) Outro/Especificar________________ 

 

Q.7 A instituição dispõe de identificação para o acompanhante? 

(    ) Sim  (    ) Não   (     ) Não sei 

Se sim qual? 

(   ) Pulseira (   ) Etiqueta no corpo (   ) Cartão (   ) Crachá 

 

(   ) Outro/Especificar_________________ 

 

SEÇÃO - 3 INFORMAÇÕES A RESPEITO  DOS IDENTIFICADORES DE PACIENTE 

USADOS NA SUA INSTITUIÇÃO 

Q.8 Que informação é atualmente usada em sua instituição para identificar os pacientes? Por 

favor selecione a informação que você usa da lista abaixo. Você pode também listar identificadores 

adicionais, se necessário. 

Informações contidas na 

pulseira de identificação do 

paciente utilizada em sua 

instituição 

Assinale se contém a 

informação 

Assinale o quanto cada um dos itens 

ajuda a identificar os pacientes 

 Sim Não Nenhum Pouco Bastante 
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pouco 

8.1 Nome 

 
     

8.2 Sobrenome 

 
     

8.3Data de nascimento 

 
     

8.4Idade 

 
     

8.5Sexo 

 
     

8.6 Número do registro 

hospitalar 

 

     

8.7Número do 

quarto/enfermaria/leito 

 

     

8.8Outro/Especificar___________________________________ 

 

SEÇÃO - 4 INFORMAÇÕES A RESPEITO  DO PROCESSO DE EMISSÃO, VERIFICAÇÃO 

DAS PULSEIRAS NA INSTITUIÇÃO 

Q.9 As pulseiras estão prontamente disponíveis? 

(    ) Sim   (    )Não  (     ) Não sei  (   ) Não se aplica 

 

Q.9.1 Quando a pulseira é danificada (rompimento acidental ou retirada por necessidade, 

ocasionada por algum procedimento/tratamento), é solicitada a substituição imediata? 

(    ) Sim   (    )Não  (     ) Não sei  (   ) Não se aplica 

 

Q.9.2 Pacientes que permanecem longo período internados, a pulseira é trocada 

periodicamente? 

(    ) Sim   (    )Não  (     ) Não sei  (   ) Não se aplica 

 

Se sim qual? Qual a periodicidade:----------dias 

 

 

Q.10 Quem emite as pulseiras? 

(    ) Enfermeiro (    ) Aux./Tec. de enfermagem (    ) Recepcionista 

 

(    ) Outro/Especificar_____________  (   ) Não se aplica 

 

Q.11  Quem coloca as pulseiras nos pacientes? 

(    ) Enfermeiro (    ) Aux./Tec. de enfermagem (    ) Recepcionista 

 

(    ) Outro/Especificar________________ 
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Q. 12 Em que momento é colocado a identificação do paciente? 

(    ) Recepção – pulseiras e etiquetas de identificação são colocadas antes da internação nos locais de 

admissão e cadastro. 

(    ) Nas unidades assistenciais/serviços de atendimento – pulseiras e etiquetas de identificação são 

colocadas quando admitido no local. 

(    ) Outro/Especificar____________________ 

 

Q. 13a Mais de uma pulseira ou etiqueta de identificação é colocada nos pacientes? 

(   )Sim – ir para a Q. 13b 

(    )Não – ir para a Q.14 

(   )Não sei – ir para Q.14 

Q.13b As diferentes pulseiras são colocadas em um mesmo membro? 

(   ) Não 

(    ) Sim 

(   )Não sei 

Q.14Liste os problemas mais comuns em: 

 

Q.14a – Emissão de pulseiras ou etiquetas de identificação. 

 

 

 

 

 

Q.14b – Verificação de pulseiras ou etiquetas de identificação. 

 

 

 

 

 

Q.14c – Colocação de pulseiras ou etiquetas de identificação. 

 

 

 

 

 

SEÇÃO-5 MODELOS DE PULSEIRAS NA SUA INSTITUIÇÃO 

Q.15a São utilizadas pulseiras de diferentes tipos/modelos na instituição em que trabalha 

(excluindo a cor)? 

(   ) Sim – ir para a Q.15b 

(    ) Não – ir para a Q.16a 

(   )Não sei – ir para Q.16a 

Q.15b Que modelos/ tipos estão disponíveis? (Liste os tipos/modelos – não os nomes dos 

produtos) 

() Plástico      () Papel      () Código de barras 

 

() Outros/Especificar______________ 
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Q. 16a Existem pulseiras ou etiquetas de identificação de cores diferentes disponíveis na 

instituição em que trabalha? 

(    ) Sim – ir para a Q.16b 

(    ) Não – ir para a Q.17 

(   )Não sei – ir para Q.17 

Q. 16b Em quais situações utilizam cada uma das seguintes cores: 

Cor: Usado para: 

Vermelha  

Verde  

Azul  

Amarela  

Outras/Especificar: 

 

Q.17a Qual o tipo de pulseira ou etiqueta de identificação você acha que funciona melhor? Por 

quê? 

 

 

 

 

Q.17b Qual a cor de pulseira ou etiqueta de identificação você acha que funciona melhor? Por 

quê? 

 

 

 

 

Q.18 Quais são os problemas mais comuns no modelo/tipo de pulseira ou etiquetas de 

identificação que você tem usado?Liste os problemas: 

 

 

 

 

SEÇÃO- 6 REAÇÃO DOS PACIENTES AS PULSEIRAS/ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 

NA SUA INSTITUIÇÃO 

Q.19 Você já viu algum paciente se recusar a usar a pulseira/etiqueta de identificação? 

(    ) Sim    (    ) Não 

Se sim, quais foram os motivos do paciente para se recusar? 

 

 

 

Q.20a Você já presenciou algum paciente reclamando sobre o uso de pulseiras/etiquetas de 

identificação? 

(    ) Sim    (    ) Não 

Se sim, quais os motivos? 
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Q.20b Você já presenciou algum paciente apresentando problemas com o uso de 

pulseiras/etiquetas de identificação? 

(    ) Sim  (    ) Não 

Se sim, quais os problemas? 

 

 

 

SEÇÃO – 7- REAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE AS PULSEIRAS/ETIQUETAS DE 

IDENTIFICAÇÃO NA SUA INSTITUIÇÃO 

Q.21 Você já viu algum membro da equipe de saúde se recusar a usar a pulseira/etiqueta de 

identificação do paciente? 

(    ) Sim    (    ) Não 

Se sim, quais foram os motivos  para se recusar? 

 

 

 

Q.21a Você já presenciou  ou ouviu  algum  relato da equipe de saúde  reclamando sobre o uso 

de pulseiras/etiquetas de identificação? 

(    ) Sim    (    ) Não 

Se sim, quais os motivos? 

 

 

 

Q.21b Você já presenciou algum membro da equipe de saúde  apresentando problemas com o 

uso de pulseiras/etiquetas de identificação? 

(    ) Sim  (    ) Não 

Se sim, quais os problemas? 

 

 

 

Q.22 Por favor, sinta-se à vontade para escrever qualquer comentário sobre o processo de 

identificação do paciente utilizado na instituição em que você trabalha. 

 

 

 

              Obrigada por responder este questionário e participar desta pesquisa. 
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APÊNDICE D 

Convite para Juízes do Instrumento 

Prezado (a) 

 

Meu nome é Maria de Fátima Paiva Brito, sou enfermeira doutoranda 

vinculada a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP, e sou responsável 

pela pesquisa juntamente com a enfermeira e Profa. Dra. Carmen Silvia Gabriel. 

Convido você a participar deste estudo, que tem como objetivo avaliar o processo   

de identificação dos pacientes em serviços de saúde no município de Ribeirão Preto 

visando a segurança deste. 

 Trata-se de uma pesquisa voltada aos profissionais enfermeiros 

responsáveis técnicos , atuantes na área hospitalar e nas Unidades Distritais de 

saúde ( UBDS) e Unidade de Pronto Atendimento.  

Seu nome foi lembrado para compor o quadro de juízes que avaliarão o 

instrumento de coleta de dados para sua validação, frente à proposta do estudo, 

haja vista o reconhecido trabalho desenvolvido por V. Sa. como ......... 

Caso nos honre com sua participação, o instrumento será enviado via correio 

eletrônico ou via postal (de acordo com sua preferência).  

Aguardamos a confirmação do aceite, via e-mail, bem como a escolha da 

forma de envio do material.   

Enviamos, em anexo, o resumo da pesquisa a ser realizada e, assim, 

colocamo-nos ao vosso dispor para quaisquer esclarecimentos.  

Aguardamos vossa resposta e agradecemos desde já sua atenção e 

disposição em contribuir com a nossa proposta. 

Atenciosamente; 

Doutoranda: Maria de Fátima Paiva Brito – mfpbrito@usp.br 

Rua Aida Fernandes Gomide, 105 – Parque das Andorinhas – Ribeirão Preto, SP.  

Tel.: (16) 99115 4343 / (16)3639 2812 

Orientadora : Profª Drª Carmen Silvia Gabriel – cgabriel@eerp.usp.br   

Tel.: (16) 9276 9815 

 

 

Ribeirão Preto, ... de .........de 2014. 



214 
 

 

APÊNCIDE E 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Comitê de Especialistas) 

1.Nome da Pesquisa: Avaliação do Processo de Identificação do Paciente em Serviços de 

Saúde 

2.Pesquisador responsável: Enf.ª, doutoranda Maria de Fátima Paiva Brito e Enf.ª Prof Dr.ª 

Carmen Silvia Gabriel.  

3. Promotor da Pesquisa: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP.  

4.Agência Financiadora da Pesquisa: Financiamento Próprio  

Gostaria de convidá-lo (a) para participar desta pesquisa que tem como objetivo avaliar o 

processo de identificação dos pacientes em serviços de saúde. Para coleta de dados foi 

constituído um instrumento para coleta de dados com  questões fechadas e questões abertas. 

Caso aceite participar, você deverá avaliar  o conteúdo do instrumento quanto à  clareza das 
informações e pertinência dos itens. Após o envio dos documentos fica  acordado com os 
juízes um prazo máximo de 10 dias para sua devolução. 
Não lhe será cobrado nada, assim como não haverá  remuneração financeira pela sua 

participação no estudo. Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, garantindo 

seu anonimato.  

É importante ressaltar que sua participação é voluntária e, portanto, poderá  recusar-se a 

participar e retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem  qualquer prejuízo a 

sua pessoa. Caso sinta algum desconforto em avaliar o instrumento  no período estipulado e 

haja a necessidade de mais tempo, você terá total liberdade em  conversar diretamente com os 

responsáveis pela pesquisa por meio de contato  telefônico, pessoalmente ou via e-mail, os 

quais estão informados ao final deste  documento. Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa 

em qualquer aspecto que desejar.  

Quanto aos benefícios, a sua contribuição com esta pesquisa, mediante a avaliação do  

questionário, ajudará a validar o instrumento para coleta de dados  para avaliar o processo de 

identificação dos pacientes em serviços de saúde.  

Os resultados desta pesquisa serão publicados e divulgados em revistas e eventos  científicos. 

Uma via assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será  entregue a você. E, 

finalmente, quando o trabalho for apresentado não será usado o seu  nome e nem fornecido 

qualquer informação que possa identificá-lo. Fica também  garantida indenização em casos de 

danos, comprovadamente decorrentes da pesquisa,  conforme decisão judicial ou extrajudicial.  
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Desde já agradeço pela atenção e participação e coloco-me à disposição para  quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários.  

  

  

Eu__________________________________________RG_____________________,  

abaixo assinado, tendo recebido as informações acima, e ciente de meus direitos abaixo  

relacionados, concordo em participar.  

1. Garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer  duvida 

acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados com a  pesquisa;  

2. A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de  participar no 

estudo sem que isso traga prejuízo;  

3. A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter  confidencial da 

informação relacionada a minha privacidade;  

4. O Compromisso de me proporcionar informações atualizadas durante o estudo,  ainda que 

esta possa afetar minha vontade de continuar participando;  

Declaro que concordo em participar deste estudo e que recebi uma via deste Termo  de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

Ribeirão Preto, ___ de ____________ de _________.  

__________________________ 

Assinatura do Participante 

____________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

____________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 Em caso de dúvida você poderá procurar por:  

Carmen Silvia Gabriel  Endereço: Avenida Bandeirantes, 3900. Cidade: Ribeirão Preto- SP 

Telefones: (16) 3602 3471 / (16) 992769815 e-mail: cgabriel@eerp.usp.br  

Maria de Fátima Paiva Brito Endereço: Rua Aida Fernandes Gomide Nº 105 Cidade: Ribeirão 

Preto – SP. Celular: (16) 991154343 e-mail: mfpbrito@usp.br  
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 Essa pesquisa  foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-EERP) que tem a 

finalidade de proteger os participantes de pesquisas), visto que essa é uma orientação da 

CONEP.  

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá  consultar o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - SP, localizado na 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de  São Paulo, sala 38, e-mail: 

cep@eerp.usp.br. Telefone: (16)3602 3386. Horário de Funcionamento: de segunda à sexta, 

das 8h às 17h.  
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APÊNDICE F 

 

Instrumento para Análise dos Juízes 

Esclarecimentos: 

De acordo com Pasquali (1997), na análise é preciso verificar se há concordância de cerca de 80% 

dos juízes, assim, quando o índice ficar abaixo dessa porcentagem, a questão será reformulada até 

adquirir a aceitação dos juízes. 

Por Clareza entende-se trabalhar as questões do instrumento de forma clara e sem ambiguidades, 

pois os sujeitos podem não entender que tipo de informação é necessária e nem sempre ter o mesmo 

raciocínio que os pesquisadores ( POLIT; BECKER, 2012). 

 

Nome do Juiz : _________________ 

Data:  

QUESTIONÁRIO – Enfermeiro Responsável Técnico - RT. 
 
    SEÇÃO 1 INFORMAÇÕES A RESPEITO DA INSTIUIÇÃO 

Clareza de redação -      Sim (    )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 
A questão 2 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (    )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

A questão 3 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (    )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

A questão 4 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (    )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
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  SEÇÃO 2- INFORMAÇÕES A RESPEITO DE COMO OCORRE A IDENTIFICAÇÃO DO 
PACIENTE  

Questão1 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (    )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (   )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

 

A questão 2 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (    )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

A questão 3 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (    )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (     )   Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

A questão 4  apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (    )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

A questão  5 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

A questão 6  apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (    )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

A questão 7  apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (    ) 
Pertinência do item -     Sim (   )       Não (     ) 
Sugestão de mudança:  
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SEÇÃO-3   INFORMAÇÕES A RESPEITO  DOS IDENTIFICADORES DE PACIENTE 

USADOS NAS PULSEIRAS NA SUA INSTITUIÇÃO 

A questão 8 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

 

 

A questão 8,  ítem 1  apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (    )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

A questão 8, ítem 2 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (    ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança:  
 
 

 

A questão 8, ítem 3 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (    )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

A questão 8, ítem 4  apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (    )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

A questão 8, ítem 5  apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (     )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
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A questão 8 ,  ítem 6 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

A questão 8, ítem 7 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 

 

 

 

SEÇÃO-4   INFORMAÇÕES A RESPEITO  DO PROCESSO DE EMISSÃO, VERIFICAÇÃO 

DAS PULSEIRAS NA INSTITUIÇÃO 

  

A questão 9 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança:  
 

 

A questão 10  apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (   )       Não (     ) 
Sugestão de mudança:  
 
 

 

A questão 11 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

A questão 12 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (     )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

A questão 13 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (     )       Não (     ) 
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Sugestão de mudança:  
 
 
 

 

A questão 14 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

A questão 14 a apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 

 

A questão 14 b apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (     )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

 

A questão 15 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (     )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 
SEÇÃO-5   MODELOS DE PULSEIRAS NA SUA INSTITUIÇÃO 

  

A questão 16 a apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança:  
 

 

A questão 16 b   apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (   )       Não (     ) 
Sugestão de mudança:  
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A questão 17 a  apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

A questão 17 b  apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (     )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 

 
 

A questão 18 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (     )       Não (     ) 
Sugestão de mudança:  
 
 
 

 

A questão 19 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (    )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

SEÇÃO-6   REAÇÃO DOS PACIENTES AS PULSEIRAS NA SUA INSTITUIÇÃO 

 

A questão 20 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (     )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
 
 

 

 

 

A questão 21 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (     )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
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A questão 22 apresenta: 
Clareza de redação -      Sim (     )       Não (     ) 
Pertinência do item -     Sim (     )       Não (     ) 
Sugestão de mudança: 
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APÊNDICE G 

Roteiro para Análise das Ocorrências de Eventos Adversos (EA) 

Número da Ocorrência 

Setor onde ocorreu 

Qual foi a ocorrência? 

Ações Imediatas Referidas 

Principais causas 

Ações Preventivas Referidas 

Grau do dano 

Barreira? 

Causas 

Consequências 

Houve Medida Corretiva? 

Qual Medida corretiva? 

Medida preventiva 

Mudança de Processos 

Reincidente 

Punição 
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ANEXO A 
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