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RESUMO
Introdução: A identificação do paciente é considerada etapa fundamental no
processo de atendimento e um relevante recurso para a sua segurança nas
instituições de saúde. Objetivo: Analisar as intervenções destinadas a reduzir os
erros de identificação do paciente no contexto hospitalar. Método: Trata-se de uma
revisão sistemática, de acordo com a metodologia do Instituto Joanna Briggs (JBI). Os
dados foram coletados no período de abril de 2018 a janeiro de 2019, nos seguintes
meios eletrônicos: PUBMED, CINAHL, Embase, Scopus, LILACS, Medes, Cochrane
Library, ProQuest Dissertation and Theses, Google Scholar, NHS Improvement, DartEurope, Open Grey, Catálogo de Teses e Dissertações - CAPES e Theses Canada.
Não houve limite temporal para a busca, e foram incluídas pesquisas em português,
inglês e espanhol. A seleção e avaliação inicial dos estudos e a qualidade
metodológica foram executadas por dois revisores, de forma independente, sendo que
os dados foram extraídos utilizando-se ferramentas padronizadas pela JBI. Devido à
heterogeneidade metodológica das intervenções e das medidas dos desfechos nos
estudos incluídos, a meta-análise não foi possível. O método de contagem de votos
foi utilizado, juntamente com gráficos de direção de efeito, para complementar a
apresentação narrativa dos resultados. A avaliação da qualidade da evidência dos
resultados foi realizada por meio do Grading of Recommendations, Assessment,
Development and Evaluation (GRADE). Resultados: Dos 2.475 estudos
potencialmente relevantes, 12 atenderam aos critérios da revisão, sendo um estudo
controlado randomizado e 11 estudos quase-experimentais, e apresentaram cinco
subgrupos de intervenções: uso de pelo menos dois indentificadores para verificar a
identidade do paciente combinado com uma intervenção educativa (n=4),
implementação de recursos e ferramentas tecnológicas combinada com uma
intervenção educativa (n=1), implementação de recursos e ferramentas tecnológicas
(n=5), educação dos profissionais de saúde no que diz respeito à correta identificação
do paciente combinada com uma parceria com os pacientes e familiares por meio de
estratégias educativas (n=1), e educação dos profissionais de saúde no que se refere
à correta identificação do paciente combinada com uma intervenção tecnológica
(n=1). Embora 11 estudos tenham apresentado uma redução estatisticamente
significativa dos erros de identificação do paciente, a qualidade geral e a força da
evidência, baseadas no GRADE, foram consideradas muito baixas. Conclusões: As
intervenções encontradas podem contribuir para a redução dos erros de identificação
do paciente, todavia, a maioria dos estudos não apresentaram qualidade
metodológica suficiente para o desenvolvimento de evidências. Portanto, é imperativo
o desenvolvimento de pesquisas robustas na temática e que as instituições de saúde
continuem atentas para a necessidade de aplicação de protocolos de identificação do
paciente seguindo as recomendações de políticas de saúde e diretrizes globais
vigentes.
PALAVRAS-CHAVE: Segurança do Paciente. Sistemas de Identificação de
Pacientes. Hospital. Pacientes Internados. Enfermagem.
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ABSTRACT
Introduction: Patient identification is considered a fundamental part in the care
process and a relevant resource for patient safety in health services. Objective: To
analyze interventions aimed to reduce patient identification errors in the hospital
setting. Method: This is a systematic review, according to the Joanna Briggs Institute
(JBI) methodology. Data were collected from April 2018 to January 2019, in the
following electronic sources: PUBMED, CINAHL, Embase, Scopus, LILACS, Medes,
Cochrane Library, ProQuest Dissertation and Theses, Google Scholar, NHS
Improvement, Dart-Europe, Open Gray, Catalog of Theses and Dissertations - CAPES
and Theses Canada. There was no time limit for the search and studies in Portuguese,
English and Spanish were included. The initial selection and evaluation of the studies
and the methodological quality were carried out by two independent reviewers and the
data were extracted using JBI standardized tools. Due to the methodological
heterogeneity of interventions and outcomes measures in the included studies, a metaanalysis was not feasible. The vote counting method was used, along with effect
direction plots to complement the narrative presentation of the results. The evaluation
of the quality of the evidence for the results was performed through the Grading of
Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE). Results: Of
the 2,475 potentially relevant studies, 12 met the review criteria, one randomized
controlled study and 11 quasi-experimental studies, and presented five subgroups of
interventions: use of at least two identifiers to verify the patient's identity combined with
an educational intervention (n=4), implementation of technological resources and tools
combined with an educational intervention (n=1), implementation of technological
resources and tools (n=5), education of frontline staff regarding the correct
identification of the patient combined with a partnership with patients and families
through education (n=1) and education of frontline staff regarding the correct patient
identification combined with a technological intervention (n=1). Although 11 studies
showed a statistically significant reduction in patient identification errors, the overall
quality and strength of the evidence, based on GRADE, were considered very low.
Conclusions: The interventions may contribute to reduce patient identification errors,
however, most studies did not present appropriate methodological quality for the
development of evidence. Hence, it is imperative to develop robust research on the
topic and that health organizations remain attentive to the need to employ patient
identification protocols following the recommendations of current health policies and
global guidelines.
KEY-WORDS: Patient Safety. Patient Identification Systems. Hospital. Inpatients.
Nursing.

Rezende HA. Intervenciones para reducir los errores de identificación del paciente en
el entorno hospitalario: una revisión sistemática [tesis]. São Paulo: Escuela de
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RESUMEN
Introducción: La identificación del paciente se considera una parte fundamental en
el proceso de atención y un recurso relevante para la seguridad del paciente en los
servicios de salud. Objetivo: analizar las intervenciones destinadas a reducir los
errores de identificación del paciente en el entorno hospitalario. Método: Esta es una
revisión sistemática, de acuerdo con la metodología del Instituto Joanna Briggs (JBI).
Los datos se recopilaron de abril de 2018 a enero de 2019, en las siguientes fuentes
electrónicas: PUBMED, CINAHL, Embase, Scopus, LILACS, Medes, Biblioteca
Cochrane, ProQuest Dissertation and Theses, Google Scholar, NHS Improvement,
Dart-Europe, Open Gray, Catalog de Tesis y Disertaciones - CAPES y Tesis Canadá.
No hubo límite de tiempo para la búsqueda y se incluyeron estudios en portugués,
inglés y español. La selección inicial y la evaluación de los estudios y la calidad
metodológica fueron realizadas por dos revisores independientes y los datos se
extrajeron utilizando herramientas estandarizadas de JBI. Debido a la heterogeneidad
metodológica de las intervenciones y las medidas de resultado en los estudios
incluidos, no fue posible realizar un metanálisis. Se utilizó el método de conteo de
votos, junto con las gráficas de dirección del efecto para complementar la presentación
narrativa de los resultados. La evaluación de la calidad de la evidencia de los
resultados se realizó a través de la Grading of Recommendations, Assessment,
Development and Evaluation (GRADE). Resultados: De los 2,475 estudios
potencialmente relevantes, 12 cumplieron con los criterios de revisión, un estudio
controlado aleatorio y 11 estudios cuasiexperimentales, y presentaron cinco
subgrupos de intervenciones: uso de al menos dos identificadores para verificar la
identidad del paciente combinada con una intervención educativa (n=4),
implementación de recursos y herramientas tecnológicas combinadas con una
intervención educativa (n=1), implementación de recursos y herramientas
tecnológicas (n=5), educación de profesionales de la salud sobre la identificación
correcta del paciente combinada con una asociación con pacientes y familias a través
de la educación (n=1) y la educación de profesionales de la salud con respecto a la
identificación correcta del paciente combinada con una intervención tecnológica (n=1).
Aunque 11 estudios mostraron una reducción estadísticamente significativa en los
errores de identificación del paciente, la calidad general y la fuerza de la evidencia
basada en GRADE, se consideraron muy bajas. Conclusiones: Las intervenciones
pueden contribuir a reducir los errores de identificación del paciente; sin embargo, la
mayoría de los estudios no presentaron una calidad metodológica adecuada para el
desarrollo de la evidencia. Por lo tanto, es imperativo desarrollar una investigación
sólida sobre el tema y que las organizaciones de salud sigan atentas a la necesidad
de emplear protocolos de identificación de pacientes siguiendo las recomendaciones
de las políticas de salud actuales y las pautas globales.
PALABRAS CLAVE: Seguridad del Paciente. Sistemas de Identificación de
Pacientes. Hospitales. Pacientes Internos. Enfermería.
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A segurança do paciente e a qualidade dos serviços de saúde são eixos
norteadores que regem os estabelecimentos de saúde e devem estar fortemente
presentes na cultura organizacional dessas instituições.
Em minha trajetória profissional atuei em diferentes organizações de saúde no
Brasil, em Portugal e na Inglaterra, assumindo atividades assistenciais, gerenciais e
de ensino e pesquisa; assim sendo, tive a oportunidade de observar como a cultura
organizacional influenciava a implementação de medidas que tinham como objetivo
proporcionar a segurança do paciente em todos os níveis.
Um outro momento que me permitiu ampliar conhecimentos, trocar experiências
e perceber a dimensão do fenômeno segurança do paciente foi quando ingressei no
grupo de pesquisa Qualidade e Avaliação dos Serviços de Saúde e Enfermagem na
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP). Neste grupo
discutíamos causas e consequências da falta de segurança nas instituições de saúde
e quais as estratégias adotadas para prevenção de eventos que acarretassem riscos
à segurança do paciente. Considerávamos a necessidade de inserção dessa temática
na formação dos estudantes e na contínua capacitação dos profissionais.
Dentre os riscos possíveis a ausência de uma correta identificação do paciente
se destacava como um importante evento na segurança institucional, sobretudo no
âmbito hospitalar; por essa razão atraiu minha atenção e ocasionou questionamentos
sobre quais intervenções eram adotadas para propiciar que essa meta internacional
de segurança fosse realmente cumprida.
Ao verticalizar meu conhecimento nesse tema constatei que a identificação do
paciente, embora seja um assunto bastante difundido, prosseguia tendo muitos erros,
favorecendo a ocorrência de outros incidentes nas organizações de saúde, visto que
esta identificação é particularmente uma medida primária e fulcral para a segurança
do paciente. Pude observar que essas falhas são potencializadas pela ausência de
estratégias que incentivam o cumprimento dos protocolos de identificação do paciente
pela equipe interdisciplinar.
Nessa perspectiva, e apesar de todos os esforços e intervenções buscando a
padronização do ato da identificação do paciente, os aspectos essenciais na
prevenção de erros não são sempre observados. Isso ocorre porque os profissionais
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acreditam que somente a colocação de uma pulseira de identificação é suficiente para
que a identidade do paciente seja reconhecida e que todos os cuidados e tratamentos
correspondam àquele indivíduo. Esse processo, entretanto, é bem mais complexo: há
a necessidade de envolver todos os profissionais de saúde, os usuários e seus
familiares para o efetivo cumprimento dos protocolos de identificação, desde a
admissão do paciente até o momento da sua alta.
Em virtude dessas considerações passei a questionar:
Qual é o conhecimento científico produzido sobre as intervenções para redução
de erros de identificação do paciente no contexto hospitalar?
Qual é a eficácia dessas intervenções na redução dos erros de identificação do
paciente?
A qualidade metodológica desses estudos permite identificar as intervenções
mais eficazes?
Na tentativa de responder a esses questionamentos uma busca mais
aprofundada foi realizada em diversas bases de dados e fontes disponíveis sobre a
segurança do paciente, não sendo encontrado nenhuma pesquisa que reunisse
estratégias relevantes recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e
que apresentasse um conjunto de evidências sobre a eficácia das mesmas na redução
dos erros de identificação do paciente.
O presente estudo pretende identificar a eficácia das intervenções para reduzir
os erros de identificação do paciente no contexto hospitalar por meio de uma Revisão
Sistemática (RS), contribuindo para que todo o processo de conferência da sua
identidade seja cumprido de modo seguro e eficaz.

OBJETIVOS DO ESTUDO
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GERAL:
ü Analisar as intervenções destinadas a reduzir os erros de identificação do
paciente no contexto hospitalar.

ESPECÍFICOS:
ü Mapear as intervenções para a redução dos erros de identificação do paciente;
ü Categorizar as intervenções de acordo com as especificidades das unidades
hospitalares;
ü Inventariar recomendações a partir das evidências encontradas para a
assistência, a gerência, o ensino e a pesquisa.

EIXOS NORTEADORES

EIXOS NORTEADORES
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A figura 1 demonstra a trajetória percorrida neste estudo pautada em três eixos
norteadores.
Figura 1 – Esquema da trajetória no desenvolvimento do estudo, São Paulo, 2020

CAPÍTULO 1
SEGURANÇA DO PACIENTE NAS ORGANIZAÇÕES
DE SAÚDE: OS ÚLTIMOS 20 ANOS
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1.1 SEGURANÇA DO PACIENTE NO CENÁRIO MUNDIAL
Duas décadas se passaram desde a primeira publicação de repercussão
mundial relacionada ao erro humano e à segurança do paciente nas organizações de
saúde. No ano 2000 o Institute of Medicine (IOM) divulgou seu histórico relatório To
Err is Human: building a safer healthcare system, no qual demonstrou que cerca de
98.000 pessoas morriam em hospitais todos os anos como consequência de erros
evitáveis(1). Essa constatação causou um grande impacto nas unidades de saúde e
na população em geral. O estudo abordava a necessidade da aplicação de padrões
voltados tanto para o capital humano quanto para os diversos recursos existentes, tais
como medicamentos, materiais e equipamentos(1).
Uma das principais conclusões do referido relatório apontava que a maioria dos
erros não era meramente resultado de ações praticadas por profissionais de saúde,
mas sim dos sistemas e processos estabelecidos. Dessa maneira, inúmeras
estratégias foram adotadas no intuito de implementar uma cultura de segurança
baseada em comportamentos, ações e capacitação profissional (1).
Muitas conquistas foram sendo alcançadas na área da segurança do paciente,
bem como a implantação de políticas essenciais na garantia de um cuidado seguro.
Em 2002 a OMS iniciou discussões extensivas sobre da segurança do paciente e teve
como resultado principal a criação da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente
em 2004, cuja finalidade era fomentar pesquisas na âmbito e assegurar as devidas
prioridades neste tema em nível mundial(2).
Uma série de conceitos foram criados e aprimorados com o objetivo de
padronizar mundialmente a terminologia da segurança do paciente. O National Patient
Safety Programme estabeleceu a criação de uma taxonomia que desde então tem
sido revisada, objetivando tornar consistente seus conceitos-chave através da
International Classification for Patient Safety –ICPS(2).
Em 2009 um grupo de especialistas identificou os 48 conceitos mais relevantes
para a ICPS, padronizando, por meio de uma compreensão global, a linguagem
utilizada na segurança do paciente com o intuito de facilitar a comparação, medição e
interpretação das informações(3, 4), sendo descritas:
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ü A segurança do paciente foi definida como a redução a um mínimo aceitável
do risco de danos desnecessários associados aos cuidados de saúde;
ü Incidente foi considerado como um evento ou circunstância que poderia ter
resultado, ou efetivamente resultou, em danos desnecessários a um paciente;
ü Erro foi definido como uma falha ao executar uma ação planejada conforme
pretendida, ou a aplicação de um plano incorreto;
ü Dano foi postulado como o comprometimento da estrutura ou função do corpo
e/ou qualquer efeito deletério daí resultante;
ü Near miss foi entendido como um incidente que não atingiu o paciente, mas
que tem potencial para tanto;
ü Por fim, evento adverso foi caracterizado por um incidente que resultou em
danos a um paciente.

Essa taxonomia tem colaborado para a melhoria progressiva de um
entendimento internacional comum sobre termos relevantes para a segurança do
paciente, e serviu como pré-requisito para um trabalho adequado nas demais áreas
identificadas como prioritárias pela Aliança Mundial para a Segurança do Paciente(3).
Ao mesmo tempo, ações e recomendações foram definidas com o intuito de
colaborar na criação de legislações e políticas satisfatórias para assegurar a qualidade
de um cuidado seguro. Seguindo essa direção, a OMS lançou o Desafio Global para
a Segurança do Paciente com o propósito de identificar pontos de risco e propor
medidas efetivas.(5) A primeira ação, denominada “Uma assistência limpa é uma
assistência segura”, lançada em 2005, esteve voltada para a prevenção de infecções
associadas aos cuidados de saúde. Desde então, outras duas recomendações foram
apresentadas: a segurança nos procedimentos cirúrgicos, em 2008: “Cirurgia segura
salva vidas” e, o mais recente, em 2017, a “Medicação sem danos”(5, 6).
A Joint Commission International (JCI) também teve uma participação relevante
ao apresentar programas voltados para a promoção da segurança do paciente(7, 8).
O primeiro, denominado National Patienty Safety Goals, entrou em vigor em
janeiro de 2003(7). Todos esses objetivos são revisados anualmente, e um novo
conjunto de recomendações publicado; importante frisar que alguns são permanentes
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por serem considerados primordiais: a identificação do paciente, a promoção de uma
comunicação efetiva entre os profissionais, a segurança na administração de
medicamentos e a realização de procedimentos cirúrgicos(9).
O segundo programa, intitulado Sentinel Events Alert, fornece informações
significativas às organizações sobre eventos sentinelas que atingiram o paciente e
resultaram em morte, dano permanente ou dano temporário grave(10), tratando da
prevenção de erros de medicação, sítio cirúrgico correto, uso seguro de bombas de
infusão, complicações cirúrgicas, uso de anticoagulante oral, entre outros(11).
De modo a disseminar essas ações e compartilhar soluções inovadoras para
questões complexas na segurança do paciente em todo o mundo a OMS designou,
em 2005, a Joint Commission on Acreditation of Health Care Organizations (JCAHO)
como o primeiro centro colaborador e lançou o World Health Organization’s
Collaborating Centre on Patient Safety(12, 13), que vem colaborando com governos de
países desenvolvidos e em desenvolvimento, agências nacionais e internacionais de
segurança dos pacientes, associações de profissionais de saúde e usuários.
A Organização Mundial da Saúde também desenvolveu a Patient Safety
Solutions (Soluções para Segurança do Paciente), que traduziram o conhecimento
sobre intervenções de segurança em recursos práticos e ferramentas padronizadas
para uso da comunidade global, abrangendo nove áreas consideradas críticas em
relação ao risco de erro(14):
1. Gerenciamento de medicamentos com nome ou aparência semelhantes;
2. Identificação do paciente;
3. Comunicação durante a passagem de plantão e transferência do paciente;
4. Execução do procedimento no lado correto do corpo humano;
5. Controle da concentração das soluções eletrolíticas;
6. Garantia da precisão da medicação nas transições no cuidado;
7. Prevenção de conexões incorretas de cateteres, tubos e seringas;
8. Uso de seringas descartáveis;
9. Melhoria da higiene das mãos na prevenção de infecções.
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Outras estratégias mundiais contribuíram igualmente com avanços na segurança
do paciente nos últimos 20 anos.
Nos Estados Unidos da América (EUA) da América a Agency for Healthcare
Research and Quality (AHRQ), que faz parte do Departamento de Saúde e Serviços
Humanos, tem produzido evidências na área da segurança do paciente através de
vários programas como o Patient Safety Indicators, que visa a coleta de dados para
ajudar os hospitais americanos a identificar pontos críticos(15), o Patient Safety
Organizations, que permite que as organizações reportem eventos adversos de modo
confidencial(16), e o mais recente deles, o National Scorecard on Hospital Acquired
Conditions, que consiste em um conjunto de ferramentas para a redução de eventos
com risco de dano durante a internação do paciente no hospital(17).
Em 2001 foi criada no Reino Unido a National Patient Safety Agency (NPSA)
com a função de promover uma cultura de segurança nas organizações de saúde do
National Health Service (NHS) britânico. A NPSA formou uma base de dados nacional
exclusiva para eventos adversos e é, até o presente momento, uma das fontes mais
abrangentes de informações sobre a segurança do paciente no mundo, com cerca de
mais de 5 milhões de relatórios(18). Em 2006 o NPSA desenvolveu um processo rápido
para analisar novos incidentes e emitir pareceres ao NHS sobre a redução dos
mesmos. Além de alertar os serviços sobre novos riscos, melhorou a segurança do
paciente em todo os serviços públicos de saúde por meio de campanhas de segurança
e programas de capacitação, muitos deles ainda hoje em vigor, como a campanha de
lavagem das mãos, a padronização das pulseiras de identificação dos pacientes, e a
lista de verificação do paciente cirúrgico. A NPSA foi encerrada e seus departamentos
integrados ao chamado NHS Improvement do NHS no ano de 2012(18, 19).
Após três anos, em 2015, a entidade norte-americana National Patient Safety
Foundation (NPSF) publicou o relatório intitulado Livre de Danos – Acelerar a melhoria
da segurança do paciente 15 anos depois de To Err is Human, no qual um painel de
especialistas apresentou uma retrospectiva dos estudos referentes à segurança do
paciente, reconhecendo que o progresso foi mais lento que o previsto. O relatório fez
oito recomendações para alcançar a segurança dos sistemas de saúde(20):
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ü A criação de um conjunto comum de métricas de segurança que reflitam
resultados significativos obtidos pelas organizações;
ü Abordagem da segurança em toda a esfera de assistência à saúde;
ü Estabelecimento e sustentação de uma cultura de segurança;
ü Aumento do financiamento em pesquisas na segurança paciente;
ü Centralização da supervisão da segurança do paciente em escala nacional;
ü Melhoria da segurança das tecnologias da informação (TI);
ü Apoio à força de trabalho em saúde;
ü Envolvimento de familiares de pacientes na garantia de uma assistência mais
segura.

O NPSF foi incorporado ao Institute for Healthcare Improvement (IHI) em 2017,
sendo esse instituto comprometido em usar seu conhecimento e recursos para focar
na temática da segurança do paciente, fomentando discussões e eventos em diversas
partes do mundo(21).
Mais recentemente, em 2018, a OMS e o governo do Reino Unido iniciaram uma
parceria estratégica para o estabelecimento da Global Patient Safety Collaborative
(GPSC) visando a colaboração entre os países em nível regional, nacional e global
para que concentrem a segurança do paciente como um dos componentes mais
importantes da assistência à saúde(22). Em seguida, em maio de 2019, o dia 17 de
setembro foi estabelecido pela 72ª World Health Assembly da OMS como o Dia
Mundial para a Segurança do Paciente, com o objetivo de aumentar a conscientização
global sobre o assunto(23).

1.2 SEGURANÇA DO PACIENTE NO CENÁRIO BRASILEIRO
No Brasil estratégias e programas também foram implementados nos últimos 20
anos, acompanhando recomendações e tendências mundiais.
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A Rede Sentinela, iniciativa criada em 2001, funciona como um gerenciador de
risco em atuação conjunta com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) na
identificação e notificação de eventos adversos e queixas técnicas relativas aos
produtos sujeitos à vigilância sanitária(24). Atualmente, a Rede Sentinela permanece
aberta para qualquer instituição que queira se credenciar e colaborar na gestão de
riscos. Em contrapartida, deve oferecer atividades de educação permanente
presenciais e à distância relacionadas ao uso de produtos sob vigilância(25).
Em 2004 a Rede Nacional para Investigação de Surtos e Eventos Adversos em
Serviços de Saúde (RENISS) foi formada com a capacitação de profissionais de saúde
oriundos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) contando com a
participação de técnicos de vigilância epidemiológica, de profissionais dos hospitais
da Rede Sentinela e de outros serviços de saúde e de centros de referência em
vigilância sanitária no país(26).
Outros programas e políticas do Ministério da Saúde também mereceram
destaque, nomeadamente o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância
Sanitária (VIGIPÓS), criado em 2009 através da Portaria nº 1660, de 22 de julho de
2009, no âmbito do SNVS, como parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS).
O NOTIVISA foi a ferramenta do VIGIPÓS, previsto na Portaria, que recebia
notificações de eventos adversos e queixas técnicas relacionadas aos produtos e
serviços sob vigilância sanitária, porém de um modo pouco específico para questões
de segurança do paciente(27).
Ainda em 2009, na tentativa de colaborar com ações mais específicas foi criado
o Centro para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente (Proqualis), que é
vinculado ao Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em
Saúde (ICICT) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e que conta com o financiamento
do Ministério da Saúde através da Secretária de Atenção à Saúde(28).
O portal do Proqualis colabora com a produção e a disseminação de informações
e tecnologias em qualidade e segurança do paciente apresentando temas diversos
como higienização das mãos, uso seguro de medicamentos, prevenção de quedas,
identificação do paciente, publicação de conteúdos de relevância mundial no cenário
da segurança do paciente, além de traduções diversas de material técnico para a
língua portuguesa(28). O órgão também possui parcerias com instituições de saúde
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nacionais públicas e privadas e organizações internacionais como a Escola Nacional
de Saúde Pública (ENSP) da Universidade Nova de Lisboa (UNL) e a OMS(28).
Em novembro de 2011 a ANVISA publicou a Resolução da Diretoria Colegiada
(RDC) nº 63 com o objetivo de estabelecer requisitos de boas práticas para o
funcionamento de serviços de saúde; publicou também recomendações de
estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente, tais como mecanismos
de identificação, orientações para a higienização das mãos, ações de prevenção e
controle de eventos adversos relacionadas à assistência de saúde, mecanismos para
garantir a segurança cirúrgica, orientações para a administração correta de
medicamentos, de sangue e hemocomponentes, meios para a prevenção de quedas
e lesões por pressão e orientações para estimular a participação do paciente na
assistência prestada(29).
Nesse contexto crescente da necessidade de políticas públicas especificas
voltadas para a segurança do paciente o Ministério da Saúde, apoiado pelo Proqualis
e pautado em resoluções e programas anteriores, oficializou a Portaria nº 529, de 1
de Abril de 2013, lançando o Programa Nacional de Segurança do Paciente - PNSP(28,
30)

.
O objetivo geral do PNSP é contribuir para qualificar os cuidados de saúde em

todas as instituições do país, tanto em nível público quanto privado, de acordo com
as prioridades da OMS, dos seus estados-membros e da Aliança Mundial para a
Segurança do Paciente(30).
Constituem-se como objetivos específicos do PNSP(30):
ü Promover e apoiar a implementação de iniciativas em diferentes áreas da
atenção, organização e gestão de serviços de saúde;
ü Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente;
ü Ampliar o acesso da sociedade a essas informações;
ü Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente;
ü Fomentar a inclusão do tema no ensino técnico, de graduação e pósgraduação na área da saúde.
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Para atender amplamente a esses objetivos o PNSP estabeleceu quatro eixos
principais(30-32), os quais nortearam o seu processo de implantação e estão descritos
no Quadro 1.
Quadro 1 – Eixos e estratégias de atuação do Programa Nacional de Segurança do Paciente,
São Paulo, 2020
Eixos

Estratégias de Atuação

Eixo 1:
Estímulo a uma
assistência segura

Ü Elaboração e implantação dos protocolos básicos para a Segurança do
Paciente, tais como: prática de higiene das mãos em estabelecimentos
de saúde, cirurgia segura, segurança na prescrição, uso e administração
de medicamentos, identicação de pacientes, comunicação no ambiente
dos estabelecimentos de saúde, prevenção de quedas, lesão por
pressão, transferência de pacientes entre pontos de cuidado, uso seguro
de equipamentos e materiais.
Ü Criação dos núcleos de segurança do paciente (NSP): responsáveis pela
elaboração de um plano de segurança do paciente nos estabelecimentos
de saúde.
Ü Planos locais de segurança do paciente: desenvolvidos pelos núcleos de
segurança do paciente e embasados nos propósitos da ICPS da OMS.
Ü Sistema de notificação de incidentes: coadjuvante importante para a
implantação dos núcleos e dos protocolos, assim como uma
oportunidade para proposição de ações de melhoria.
Ü Sistema de notificação de eventos adversos no Brasil: as notificações
das unidades de saúde podem ser realizadas por todos os profissionais
ao NSP, que encaminha, por sua vez, as notificações de todos os
eventos adversos ao SNVS.

Eixo 2:
Ação de
envolvimento do
cidadão na sua
segurança
Eixo 3:
Inclusão do tema
segurança do
paciente no ensino

Eixo 4:
Incremento da
pesquisa em
segurança do
paciente

Fonte: Brasil(31), 2014.

Ü Envolvimento dos pacientes e usuários no processo de produção de
saúde. O paciente deve participar de modo ativo nas discussões a
respeito da sua segurança e dos eventos adversos que possam
acometê-lo.

Ü Inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico, de
graduação e de pós-graduação na área da saúde, e na educação
permanente dos profissionais da saúde.
Ü Ampliação da produção e da difusão do conhecimento na área da
segurança do paciente.
Ü O foco na investigação em segurança do paciente tem se concentrado
em cinco componentes:
ü Medir o dano
ü Compreender as causas
ü Identificar as soluções
ü Avaliar o impacto
ü Transpor a evidência em cuidados mais seguros
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Em virtude das ações dos PNSP foi possível que o Brasil reforçasse o uso dos
protocolos de segurança do paciente de modo imprescindível para a prevenção e
redução de eventos adversos nos serviços de saúde e fomentasse a produção
científica em diversos tópicos relacionados à segurança do paciente(33-36). Ademais,
por intermédio do PNSP o país estimulou o ensino da temática nos diversos níveis de
formação profissional e contínua, corroborando para o envolvimento de gerentes das
organizações públicas e privadas de saúde na determinação de metas de gestão para
a qualidade(37, 38).

1.3 CAMINHO PARA A “ERA DE OURO” NA SEGURANÇA DO PACIENTE
Nos últimos 20 anos diversas iniciativas globais para a segurança do paciente
foram evidenciadas, intervenções foram desenvolvidas e adotadas na prevenção e
redução de infecções hospitalares e a segurança na administração de medicamentos
foi intensificada pelo uso crescente da tecnologia.
A implementação de listas de verificação contribuíram para a redução de erros
durante procedimentos cirúrgicos(39). Um incremento na produção científica e na
notificação de dados sobre eventos adversos em nível global aliado ao uso de
instrumentos validados de mensuração e incentivo à criação de uma cultura de
segurança consistente foram determinantes para o avanço da implementação de
intervenções seguras.
Apesar das iniciativas para a segurança do paciente, cuidados inseguros ainda
estão presentes nas organizações de saúde. No relatório analítico publicado em 2018
e intitulado Two Decades Since to Err is Human: an assessment of progress and
emerging priorities in patient safety, Bates e Singh(39) consideraram o período
compreendido entre a publicação do To err is human: building a safer health system
e os dias atuais como a “idade do bronze” para a segurança do paciente, e apontaram
eventos que ainda necessitam de incrementos para atingir níveis efetivos de
segurança nas organizações de saúde: falhas na comunicação durante a
transferência, identificação incorreta, lesões por pressão e queda de pacientes.
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Corroborando essa assertiva, dados mundiais revelam que os cuidados de
saúde ainda sofrem com problemas de qualidade e continuam a produzir danos
contínuos. As hospitalizações em países de baixa e média renda causam 134 milhões
de eventos adversos a cada ano, contribuindo para mais de 2,5 milhões de mortes
anualmente(40). No Brasil foram notificados 75.296 eventos adversos em 2017
relacionados à assistência à saúde perante a ANVS, sendo a maioria em unidades
hospitalares. Desses eventos 13.834 (18,4%) estavam relacionados a lesões por
pressão, 8.484 (11,3%) foram quedas e 5.973 (7,9%) representaram falhas na
identificação do paciente(41).
Uma análise recente da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) constatou que 15% de todos os custos hospitalares nos seus
países membros são devidos a danos aos pacientes causados por eventos
adversos(42). Na Inglaterra 974.756 incidentes ocorreram no período de abril a
setembro de 2018, sendo mais de 75% em instituições hospitalares, os quais 110.809
(15,2%) corresponderam a acidentes que ocorreram com os pacientes, 88.503
(12,1%) foram causados por erros no tratamento ou nos procedimentos, 79.764
(10,9%) estavam relacionadas a erros de medicação e 47.715 (6,5%) foram erros
relacionados à documentação, incluindo registros e identificação do paciente(43).
Salienta-se ainda no relatório de Bates e Singh(39) a presença de necessidades
emergentes como a segurança do paciente nos serviços de atenção primária, a
ocorrência de erros de diagnóstico e a segurança relacionada às TI(39, 44).
Ainda que os serviços de saúde primários sejam responsáveis pela grande
maioria dos cuidados de saúde, os esforços para melhorar a segurança do paciente
se concentram no ambiente hospitalar(39, 45). No entanto, pesquisas têm identificado e
caracterizado fatores que influenciam a segurança nos serviços primários, assim
como os tipos de erros comumente encontrados e possíveis estratégias de
melhoria(17).
A complexidade da rede de atenção primária, que muitas vezes parece
fragmentada com a assistência em diversos serviços e locais, dificulta o controle do
processo de atendimento e põe em risco a segurança do paciente. Pressões exercidas
na equipe interdisciplinar perante o grande volume e complexidade dos pacientes
também podem afetar seriamente a segurança(46). Outro fator relevante refere-se à
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natureza do cuidado, na qual o usuário tem um papel diferente daquele exercido no
contexto hospitalar, atuando como gerenciador no autocuidado(46, 47).
Estudos indicam que os tipos de incidentes mais descritos na atenção primária
estão associados à medicação e aos erros de diagnóstico(48,

49)

. Nos EUA foi

documentado que mais de 4.5 milhões de visitas aos serviços primários ocorreram
devido a eventos adversos no uso de medicamentos, sendo que os pacientes de maior
risco foram os idosos e aqueles identificados com polifarmácia(50). A prescrição de
doses incorretas e o uso de medicamentos adicionais sem prescrição/recomendação,
também foram citados em pesquisas realizadas em outros países(51, 52).
No Brasil um estudo analisou 11.233 atendimentos nos serviços primários,
sendo registrados 125 incidentes; dentre estes 34% estavam relacionados a falhas no
cuidado tais como erros no tratamento medicamentoso, principalmente de
prescrição(53).
As estratégias sugeridas para a redução desses eventos são baseadas em uma
abordagem dos sistemas, ao invés de intervenções individuais. Melhoria da
conciliação medicamentosa com a participação ativa do farmacêutico(54), uso de TI na
implementação de sistemas automatizados na dispensação de medicamentos,
programas educativos com foco na melhoria da prescrição, administração e uso de
medicamentos envolvendo a equipe interdisciplinar e os pacientes são algumas
dessas estratégias(55).
O erro de diagnóstico é definido como a falha em estabelecer uma explicação
precisa e oportuna ao comunicar os problemas de saúde do paciente(56), e acontece
quando um diagnóstico não é efetuado, é inapropriado ou é realizado com atraso(44,
57)

. Nos EUA estima-se uma taxa de 5% de diagnósticos incorretos na atenção

primária a cada ano, afetando cerca de 12 milhões de adultos, com um potencial de
danos em metade desses erros(57). Em nações de média e baixa renda per capita
sugere-se que estes números sejam ainda maiores devido às complexidades e
vulnerabilidades dos sistemas de saúde(58). Estabelecer um diagnóstico correto nestes
países torna-se um desafio devido ao acesso limitado de profissionais competentes
associado a uma escassez de recursos como testes laboratoriais, equipamentos e
tecnologia(58).

50

SEGURANÇA DO PACIENTE NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE: OS ÚLTIMOS 20 ANOS

Para que os erros de diagnóstico sejam reduzidos sugere-se uma melhoria no
processo por meio de um trabalho interdisciplinar(39, 56). É mister levar em conta vários
fatores contributivos, tais como falhas na comunicação e no trabalho em equipe ou
falta de políticas e procedimentos adequados, bem como erros na coleta ou na
interpretação de resultados, excesso de confiança no julgamento diagnóstico e/ou
falta de conhecimento(59, 60).
O emprego de TI na saúde é um importante aliado na garantia de cuidados
seguros. Entretanto, outros autores descreveram que as tecnologias agregaram
novos riscos à segurança do paciente, como o aparecimento de bugs no software,
falhas do sistema e também falhas relacionadas ao ambiente e aos recursos
humanos, os quais requerem mais pesquisas na área(61-65). Certificar o uso seguro de
TI é uma prioridade dos gerentes e profissionais; melhorias devem ser implementadas
na sua efetividade para a gestão e monitoramento de eventos que coloquem em risco
a segurança do paciente(39, 66).
A fim de estabelecer serviços de saúde mais seguros e atingir a “era de ouro” na
segurança do paciente Bates e Singh(39) reforçaram que mudanças nos sistemas de
saúde e no âmbito político são necessárias. A implementação de uma cultura de
segurança consistente é primordial para a efetividade da qualidade nas organizações.
Devido a questões na cultura organizacional muitas instituições apresentam
dificuldades em gerenciar novas situações e necessidades emergentes por ainda
estarem lutando para resolver problemas antigos cujas soluções não são
sustentáveis(39). Nesse contexto, muitas instituições têm adotado o conceito de uma
cultura de segurança de organizações de alta confiabilidade, que gerenciam o risco
através de atitudes efetivas de liderança, de modo a reduzi-lo ao mínimo, tanto para
o ambiente quanto para os indivíduos(39, 67). O objetivo é a abordagem do erro dentro
de um sistema de gerenciamento integrado de segurança(39, 68, 69).
Para essa integração ser efetiva é crucial que as políticas de saúde estejam
alinhadas com as iniciativas organizacionais, fomentando um Learning Health System
(LHS) no qual avaliar o cuidado dos profissionais de saúde cria subsídios e evidências
para ações de melhoria(39). O IOM define este sistema como o alinhamento da ciência,
da informática e da cultura organizacional para a qualidade e inovação contínuas, com
a aplicação das melhores práticas e de novos conhecimentos aprendidos através da
experiência obtida durante o processo do cuidado(70). O LHS foi projetado para gerar
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e aplicar as melhores evidências em um cuidado colaborativo que garanta inovação,
qualidade, segurança, e agregue valor às instituições(39, 70, 71).
Essa colaboração deve surgir com o intercâmbio de conhecimentos e da
evidência entre os diferentes serviços e níveis de atenção à saúde(39, 72). A falta de
integração entre a assistência primária, secundária e terciária e a regulação subótima
do setor privado causam fragmentação, redundância e grandes falhas nos cuidados
de saúde(72). Em várias áreas de risco as ferramentas e estratégias baseadas em
evidências para aprimorar a segurança ainda não foram totalmente traduzidas na
prática(73), em particular a identificação do paciente.
Considerável importância deve ser dedicada aos erros de identificação do
paciente devido à natureza destes eventos serem a causa raiz de diversos outros
incidentes que afetam seriamente a provisão de serviços de saúde(74, 75). Falhas nos
sistemas de identificação de pacientes podem resultar em outros tipos de eventos
adversos relacionados a procedimentos cirúrgicos, erros de medicação e/ou outros
tratamentos e intervenções(76-79). Esforços adicionais devem ser concentrados na
garantia da correta identificação do paciente desde a admissão até sua alta por meio
de ferramentas e protocolos de identificação, de um processo sistemático de
conferência da identidade do paciente e de um envolvimento contínuo da equipe de
saúde e usuários no processo de identificação em todas as etapas dos cuidados(80,
81)

.
O grande desafio para os próximos anos será o estabelecimento de um novo

paradigma para a identificação do paciente, que proteja a segurança e privacidade do
indivíduo ao mesmo tempo em que desempenha um papel fulcral na redução de
custos, na integração e na aceleração de novas tecnologias, passos essenciais que
irão refletir na segurança do paciente em diversas outras esferas do cuidado.

CAPÍTULO 2
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE COMO A
PRIMEIRA ETAPA NO CUIDADO SEGURO
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A assistência segura tem início quando determinado cuidado/intervenção é
destinado ao usuário correto. No que se refere à identificação do paciente,
observamos que o risco de erro ocorre na maioria das vezes devido à multiplicidade
de eventos existentes nos serviços de saúde.
A identificação do paciente é definida como “o processo pelo qual se assegura
ao paciente que a ele é destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento,
prevenindo a ocorrência de erros e enganos que o possam lesar”(82:1), e objetiva
“promover uma identificação confiável do indivíduo como a pessoa a quem o serviço
ou tratamento se destina e corresponder o serviço ou tratamento a esse mesmo
indivíduo"(83:1). Assim, o cuidado seguro deve ser iniciado com a identificação
adequada(84).
O processo de identificação está onipresente nos cuidados e ocorre toda vez
que um profissional atende um paciente, e a qualquer momento quando as
informações sobre o usuário são registradas ou acessadas (admissões, registros,
agendamentos, dentre outros).
O Emergency Care Research Institute (ECRI) mapeou o processo de
atendimento para conceituar o fluxo de um usuário por meio de qualquer serviço de
assistência à saúde e indicou os pontos onde a identificação do paciente é
fundamental(85). A Figura 2, ilustra esse processo.
Figura 2 – Processo de identificação do paciente, São Paulo, 2020

Fonte: Adaptado de Emergency Care Research Institute(85), 2016. Tradução nossa.
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O processo de atendimento conta com três momentos distintos para a análise
dos eventos de identificação do paciente(85):
1. Admissão: trata-se da entrada do usuário na instituição e requer como passo
inicial a sua identificação física e documental. Nesse primeiro momento
podem ser feitos agendamentos de futuras consultas, de exames e de
tratamentos;
2. Atendimento: constitui-se por diversos eventos tais como a realização de
consultas com diferentes profissionais e especialidades, de exames de
diagnóstico, de tratamentos e procedimentos. Todos eles necessitam de uma
identificação e conferência, não somente do paciente, mas também de todos
os documentos/registros, amostras laboratoriais, medicamentos e quaisquer
outros elementos associados ao atendimento;
3. Pós-atendimento: momento em que o paciente recebe informações sobre a
internação, alta e/ou tratamentos a serem efetuados, prescrições necessárias,
além da referência/contra referência para outros serviços/instituições.

Usuários e todos os documentos relacionados necessitam de conferência da sua
identificação; o risco de falhas pode estar presente em todos esses momentos e são
relativos a fatores humanos, do paciente e dos sistemas.
Os fatores humanos referem-se à equipe de saúde e têm como principais causas
a fadiga do profissional, a falta de atenção ou de capacitação. Como exemplo podem
ser citados a inserção de dados equivocados no cadastro do paciente, na pulseira de
identificação e no prontuário(86, 87).
Os fatores relacionados aos pacientes acontecem devido à presença de nomes
difíceis ou estrangeiros, imprecisão no fornecimento de dados como a data de
nascimento, ou outras situações ligadas à sua condição clínica como sedação, coma
ou confusão mental. A faixa etária pode dificultar a participação no processo de
identificação assim como as barreiras culturais e o preconceito associado ao uso de
pulseiras de identificação. Déficit cognitivo, baixa literacia em saúde e vestimentas
que encobrem a identificação também aparecem como fatores de risco(86, 88).
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Em relação aos sistemas, o aumento da carga de trabalho e do tempo gasto com
atividades burocráticas, as falhas na comunicação e nos protocolos de identificação
bem como o baixo investimento associado ao seu aperfeiçoamento favorecem a
ocorrência de erros(86). A ausência de um processo padronizado de identificação entre
os serviços de saúde também contribui para a ocorrência de falhas(89, 90).
Os resultados dos erros de identificação do paciente em qualquer ponto do
processo possuem desfechos variados, com diversos exemplos citados na
literatura(91-97):
ü Administração do medicamento, tratamento ou dieta no paciente errado;
ü Realização de um procedimento incorreto em um paciente;
ü Atrasos no início do tratamento por identificação incorreta de uma amostra de
sangue ou produto biológico;
ü Recebimento de diagnóstico equivocado ou de tratamento inadequado;
ü Intervenção cirúrgica em paciente errado;
ü Troca de bebês nos serviços de maternidade;
ü Cancelamentos de procedimentos cirúrgicos devido a erros no preenchimento
de prontuários, nos resultados, cartas de referência e contra referência, entre
outros.

A publicação de diversas pesquisas mostra a incidência preocupante de erros
de identificação do paciente. Um estudo multicêntrico conduzido em 712 hospitais dos
EUA auditou 2.463.727 pulseiras de identificação que apresentaram 2,7% de erros,
sendo que deste total 49,5% estavam relacionados à ausência da pulseira(98). O
mesmo estudo foi replicado posteriormente em 204 hospitais de pequeno porte do
mesmo país no qual 451.436 pulseiras foram auditadas com uma percentagem de
erros de 5,7%, e novamente o mais comum, 64,4%, estava relacionado à ausência da
pulseira de identificação(99). Entre os anos de 2006 e 2007 a NPSA notificou 24.382
casos de erros de identificação do paciente, sendo que deste total 11,9% estavam
relacionados a falhas nas pulseiras de identificação(100, 101).
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O ECRI Institute realizou uma extensa revisão da literatura, entre 2013 e 2015
apontando 7.613 incidentes relacionados à identificação de pacientes em 181
organizações de saúde de diversos países, incluindo near misses e eventos
adversos(80), 72,3% ocorreram durante o atendimento e 12,6% na admissão. Mais da
metade dos erros envolveram procedimentos de diagnóstico (36,5%) e tratamento
(22,1%). As duas mortes relatadas estavam associadas a falhas na documentação, e
os eventos adversos envolvendo a identificação física do paciente constituíram 15%
de todas as falhas, a saber: perda da pulseira de identificação, não verificação da
identidade do paciente e dados da pulseira incorretos(80).
A JCI destacou que 1.471 eventos sentinelas de cirurgias no paciente errado, no
local/lado errado e procedimento errado ocorreram nos anos compreendidos entre
2005 e 2018, todos com graus variáveis de impacto na saúde do paciente(102). Uma
análise retrospectiva de 10 anos conduzida na Inglaterra e no País de Gales
identificou 2.627 incidentes relacionados ao uso da tecnologia, sendo que 1,1%
estavam associados com a incorreta identificação do paciente(65).
Um recente relatório britânico do Serious Hazards of Transfusion (SHOT)
descreveu 272 episódios de erros no processo de transfusão sanguínea relacionado
a falhas na identificação do paciente(103). Nos EUA 792 casos de erros de identificação
em bebês e recém-nascidos ocorridos em 82 serviços de saúde foram analisados, dos
quais 59% estavam associados a erros na coleta de exames laboratoriais, seguidos
de 16% de tratamentos e medicamentos dispensados ou administrados no paciente
errado. A administração de leite materno errado foi responsável por 11% dos casos,
e erros relacionados com a pulseira de identificação corresponderam a 4% dos
casos(96).
No Brasil um estudo conduzido com 385 pacientes apresentou 11,9% de erros
nas pulseiras de identificação e 4,2% na ausência de qualquer tipo de identificador(104).
No mesmo país uma outra pesquisa avaliou 800 pacientes e identificou que pouco
mais da metade das pulseiras de identificação, 58,5%, estavam em conformidade com
o protocolo institucional estabelecido na clínica obstétrica(76).
Reconhecendo a magnitude dessa problemática a JCI introduziu em 2003 por
meio do National Patient Safety Goals “a necessidade de melhorar a precisão da
identificação do paciente”(7, 9). Desde então essa meta tem sido revisada anualmente
de modo assegurar a identificação correta do paciente em todos os níveis de atenção
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à saúde, além de ser um requerimento indispensável nos processos de acreditação
pela instituição.
Na sua mais recente recomendação datada de janeiro de 2020(83) a JCI aponta
como identificadores aceitáveis o nome do indivíduo, o seu número de identificação
atribuído dentro da instituição de saúde, o número de telefone ou outro dado
específico da pessoa. Em relação a recém-nascidos há um alerta para o maior risco
de erros devido à falta de características distinguíveis e à impossibilidade deste tipo
de paciente participar do processo de identificação. O documento relata a identificação
em situações específicas(83):
ü Uso de pelo menos dois identificadores na administração de medicamentos,
sangue ou hemocomponentes, ao coletar amostras biológicas para exames
clínicos e ao fornecer tratamentos e procedimentos. O número do leito do
paciente não deve ser usado como identificador;
ü Os tubos e recipientes usados para sangue e outras amostras devem ser
rotulados na presença do paciente;
ü Para a identificação do recém-nascido devem ser usados métodos distintos
de identificação, como o uso do nome, sexo e o sobrenome da mãe;
ü Outros métodos para a evitar a identificação incorreta podem incluir
padronização de pulseiras de identificação em duas partes diferentes do corpo
ou identificação por código de barras;
ü O auxílio de ferramentas de comunicação entre os profissionais no caso de
pacientes homônimos.

Práticas seguras também foram publicadas pela NPSA em 2005 cuja nota
alertava para as falhas no uso de pulseiras de identificação nos pacientes. O
documento propôs ações e procedimentos padronizados que deveriam ser incluídos
em todos os protocolos de identificação das instituições de saúde hospitalares do NHS
na Inglaterra e no País de Gales, nomeadamente(105):
ü A pulseira deve ser colocada assim que o paciente seja admitido no hospital
e deve ser usada durante toda a internação. Caso tenha que ser removida é
de responsabilidade da equipe de saúde providenciar sua substituição;
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ü Para os pacientes incapazes de usar as pulseiras devem ser adotadas
medidas para avaliar e gerenciar os riscos associados à identificação;
ü Apenas uma pulseira de identificação deve ser utlizada, devendo incorporar
todas as informações essenciais;
ü Os novos procedimentos devem ser utilizados por todos os membros da
equipe de saúde de modo a assegurar o uso seguro das pulseiras;
ü Quaisquer incidentes relacionados à identificação do paciente devem ser
relatados ao NPSA por meio dos sistemas locais de gerenciamento de risco;
ü A equipe de enfermagem deve ser responsável por permitir que o paciente
seja incorporado no processo de identificação por intermédio de medidas
educativas relevantes;
ü Auditorias devem ser conduzidas para monitoramento e revisão das ações
implementadas.

A agência lançou em 2007 recomendações relacionadas à padronização das
pulseiras de identificação que são utilizadas em todos os hospitais do NHS britânico
até o presente momento(106): As pulseiras devem conter, nesta ordem, o sobrenome,
o nome, a data de nascimento e o número do registro hospitalar do paciente. Essas
informações devem ser impressas/escritas em preto sobre fundo branco para garantir
legibilidade. O tamanho da pulseira deve ser adequado ao paciente e confeccionada
com um material confortável, resistente, à prova d’água e fácil de limpar. Caso haja
história de algum risco, apenas uma pulseira vermelha deve ser usada, e a equipe
deve consultar o prontuário do paciente para obter mais informações. Deve-se
incorporar tecnologias que possam ser usadas para ajudar no processo de
identificação do paciente(101, 107).
Em 2007 o World Health Organizations’s Collaborating Centre on Patient Safety,
da OMS, lançou as nove Patient Safety Solutions(13,14), sendo a primeira delas a
identificação do paciente. Essas nove soluções contêm ações, estratégias e a
aplicabilidade das mesmas, listadas no Quadro 2(86).
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Quadro 2 – Estratégias sugeridas pela OMS, a todos os seus estados membros, na identificação do
paciente, São Paulo, 2020
1. Garantir que as organizações de saúde disponham de sistemas que:
Ü enfatizem a responsabilidade dos profissionais de saúde de verificar a identidade dos
pacientes antes de realizar o atendimento ou tratamento;
Ü incentivem o uso de pelo menos dois identificadores (por exemplo, nome e data de
nascimento) para verificar a identidade do paciente após a admissão, transferência para
outro serviço de saúde e antes da prestação do atendimento. Nenhum desses identificadores
deve ser o número do leito do paciente;
Ü padronizem os métodos de identificação de pacientes na mesma organização de saúde, bem
como a implementação de recursos tecnológicos como biometria;
Ü Introduzam protocolos claros para pacientes sem identificação e para a distinção de
homónimos. Abordagens não verbais para pacientes em coma ou confusos devem ser
utilizadas;
Ü Encorajem a participação do paciente em todas as etapas do processo de identificação;
Ü Incentivem a rotulagem de recipientes usados para sangue e outras amostras na presença
do paciente;
Ü Forneçam protocolos claros para assegurar a identificação correta das amostras em todo
processo analítico;
Ü Forneçam protocolos claros na necessidade de questionar os resultados laboratoriais quando
os mesmos não forem consistentes com a história clínica do paciente;
Ü Usem um sistema que permita repetidas conferências e verificações para evitar o erro no
registro eletrônico do paciente.
2. Incorporação de capacitações permanentes sobre os protocolos de identificação do paciente aos
profissionais da saúde.
3. Educação dos usuários e familiares sobre a importância e relevância da identificação correta dos
pacientes de uma maneira positiva, que também respeite a sua identidade e privacidade.
Conscientização dos mesmos sobre os riscos dos erros de identificação.
Fonte: World Health Organization(86), 2007.

No que se refere a essas estratégias o Brasil igualmente seguiu o panorama
global. A identificação do paciente está prevista na Lei Estadual nº 10.241, de 17 de
março de 1999, que dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações
de saúde do Estado de São Paulo e prevê que o paciente tem o direito de ser
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identificado e tratado pelo seu nome e sobrenome, não devendo ser identificado e
tratado por números ou códigos(108). Em 2013 o Ministério da Saúde em parceria com
a ANVISA e a FIOCRUZ lançaram o protocolo de identificação de paciente como parte
integrante do PNSP(82). O protocolo deve ser aplicado em todos os ambientes de
prestação de cuidados nos quais sejam realizados procedimentos, quer terapêuticos,
quer diagnósticos, e inclui as seguintes intervenções:
ü Identificar o paciente: uso de pelo menos dois identificadores, como nome
completo do paciente, nome completo da mãe, data de nascimento ou número
de registro, em pulseira branca padronizada colocada em um membro do
paciente para que seja conferido antes do cuidado. Embora o serviço de
saúde escolha o membro em função das características dos pacientes,
adultos em geral devem ter a pulseira colocada no punho, recém-nascidos
devem ter sua pulseira colocada preferencialmente no tornozelo. Nos casos
em que a identidade do paciente não está disponível na admissão, e quando
não houver a informação do nome completo, poderão ser utilizados o número
do prontuário e as características físicas mais relevantes do paciente,
incluindo sexo e raça. É importante que o profissional peça ao paciente que
declare seu nome completo e data de nascimento e confira se os registros
encontram-se legíveis;
ü Educar o paciente/acompanhante/familiar/cuidador para o envolvimento de
todos no processo de identificação explicando o propósito dos dois
indentificadores na pulseira;
ü Confirmar a identificação do paciente antes do cuidado: inclui a orientação da
administração de medicamentos, de hemocomponentes, da coleta de material
para exame, da entrega da dieta e da execução de procedimentos invasivos.

O protocolo também alerta que na transferência do paciente para outra
instituição um identificador adicional como o endereço pode ser incluído para refinar
a exatidão da identificação. O mesmo deve ocorrer quando a transferência for entre o
serviço de ambulância e o serviço de saúde(82). Ademais, recomenda que todos os
incidentes que envolvam erros de identificação sejam notificados de acordo com a
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legislação vigente e investigados pelo serviço com consequente implementação e
monitoramento de medidas corretivas(82).
A identificação do paciente ainda necessita de incrementos para seguir ao
encontro da “era de ouro”, assim denominada por Bates e Singh, uma vez que erros
continuam a ocorrer e a impactar diretamente na qualidade do cuidado prestado,
resultando em atrasos no atendimento, custos desnecessários, diagnóstico ou
tratamento equivocados, além de outros danos graves e irreversíveis como o óbito.
Não obstante o emprego de ações e medidas globais para a redução desses
eventos nenhuma revisão da literatura sobre o tema foi publicada na qual fossem
avaliadas as diversas estratégias utilizadas em serviços de saúde hospitalares. As
publicações existentes abordam de modo pontual o uso da tecnologia na redução dos
incidentes de segurança do paciente e a melhoria da eficiência dos serviços(109, 110)
ou, de um modo geral, a participação ativa do paciente na redução dos erros em
saúde(111, 112).
Acreditando na relevância de uma abordagem ampliada do referido tema e
considerando a avaliação da eficácia de todas as principais estratégias utilizadas para
a redução dos erros de identificação dos pacientes é que este estudo foi realizado.

CAPÍTULO 3
CAMINHO METODOLÓGICO
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3.1 TIPO DE PESQUISA
Trata-se de uma revisão sistemática fundamentada nos pressupostos
metodológicos do Joanna Briggs Institute (JBI).
As RS envolvem a análise de toda a literatura disponível para determinar a
evidência ou a eficácia de uma determinada conduta(113) e tentam agrupar todas as
informações empíricas que se encaixam nos citérios de inclusão pré-especificados a
fim de responder a uma pergunta específica(114). Permitem que seja feita uma síntese
da literatura disponível em determinado tópico e ao mesmo tempo fornecem indícios
confiáveis que possibilitam que decisões práticas e efetivas sejam tomadas por meio
de um método sistemático de análise desta informação (115).
O passo inicial essencial é o desenvolvimento de um protocolo de revisão que
pré-define os objetivos e métodos do estudo permitindo a transparência do processo,
o que propicia ao leitor ver como as conclusões e as recomendações foram
alcançadas. Este protocolo deve ser feito antes da revisão para restringir a presença
de vieses, sendo um documento completamente separado do relatório de RS(116).
O protocolo de revisão foi publicado no JBI Evidence Synthesis com ID JBISRIR2017-003895 e título: Interventions to reduce patient identification errors in the hospital
setting: a systematic review protocol

(81)

e registrado no International Prospective

Register of Systematic Reviews (PROSPERO) com o número CRD42018085236, cuja
cópia está anexada no Apêndice A.
As RS são um tipo de pesquisa secundária que necessitam de uma pergunta de
pesquisa claramente definida, seguindo uma rigorosa metodologia que inclui a
definição do desenho do estudo a priori, da coleta de dados e da avaliação da
qualidade dos estudos. Essa metodologia também inclui análises numéricas e
estatísticas, na forma de meta-análises ou outras análises quando relevantes, e
formulação de resultados e conclusões(117). Servem de base para diretrizes e tomadas
de decisão na assistência médica e em saúde, subsidiando ações de ordem clínica,
epidemiológica, gerencial e política, o que faz sobressair sua relevância clínica e
social.
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Diversos tipos de RS são conduzidas atualmente para uma ampla gama de
propósitos em diversos campos de investigação e para diferentes tipos de evidências
e questões(118). As mesmas podem ser efetuadas a partir de estudos primários
quantitativos, qualitativos e estudos de avaliação econômica em saúde.
As pesquisas quantitativas usam duas abordagens principais para fazer
medições e coletar dados: estudos experimentais que visam estabelecer uma relação
causal entre duas variáveis manipulando deliberadamente uma delas e observando
as mudanças na outra, e estudos observacionais que implicam uma correlação ou
associação entre variáveis.
Para atender a essa demanda e diversidade, diferentes institutos abrigam
pesquisas de RS e possuem focos específicos em várias áreas do conhecimento
auxiliando na orientação, capacitação e produção das mesmas. Entre eles estão o
Campbell Colaboration, com foco nas ciências sociais, o Center for Evidence Based
Management, com destaque na gestão, a Cochrane Database of Systematic Reviews
e o JBI, ambos com ênfase na área da saúde(119).
A Cochrane Database of Systematic Reviews, presente em 43 países, é uma
rede independente global de profissionais de saúde, pesquisadores, representantes
dos pacientes e usuários que respondem ao desafio de tornar as vastas quantias de
evidências geradas pelas pesquisas em informações úteis para reportar decisões
sobre saúde baseadas em evidências, produzindo RS acessíveis, relevantes e de
qualidade(114, 120).
O JBI é o Centro Internacional de Pesquisa e Desenvolvimento sem fins
lucrativos da Faculdade de Saúde e Ciências Médicas de Universidade de Adelaide,
no sul da Austrália. O Instituto colabora internacionalmente com mais de 70 entidades
em todo o mundo que promovem e apoiam a síntese, a transferência e a utilização de
evidências por meio da identificação de ações de saúde viáveis, apropriadas,
significativas e eficazes para auxiliar na melhoria global dos resultados de saúde(121).
Para a execução desta RS foi eleita a metodologia do JBI por sua confiabilidade
e segurança no desenvolvimento de estudos dessa natureza, dados os instrumentos
que a organização disponibiliza, bem como a promoção e fortalecimento do Centro
Brasileiro para o Cuidado à Saúde Informado por Evidências: Centro de Excelência
do Instituto Joanna Briggs (JBI – Brasil), que fica sediado na Universidade de São
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Paulo. O Centro representa uma parceria entre a EEUSP e o Hospital Universitário
para promover o cuidado baseado em evidências entre os profissionais que atuam em
pesquisa, ensino, assistência e gestão, entre os formuladores de políticas públicas de
saúde e entre os usuários do sistema de saúde(122).
A qualidade de uma RS depende muito da medida em que os procedimentos
são seguidos para minimizar o risco de viés durante toda a pesquisa. Tais métodos
rigorosos distinguem esses estudos de outros tipo de revisões da literatura. O relato
explícito e exaustivo dos passos utilizados na síntese é uma necessidade e um marco
de qualquer revisão bem conduzida.
Uma RS influenciará as decisões de saúde e deverá ser realizada com o mesmo
rigor esperado em toda a pesquisa. Para alcançar este objetivo deve seguir as
seguintes etapas(116):
ü Formulação da pergunta de revisão;
ü Definição dos critérios de inclusão e exclusão;
ü Localização dos estudos;
ü Seleção dos estudos a serem incluídos;
ü Avaliação da qualidade dos estudos;
ü Extração dos dados;
ü Análise e síntese dos estudos relevantes;
ü Apresentação e interpretação dos resultados.

3.2 ETAPAS DA REVISÃO SISTEMÁTICA
3.2.1 Definição da pergunta norteadora
Uma pergunta de pesquisa clara não só orienta os investigadores na condução
de uma revisão como também ajuda os leitores a discutir determinado estudo e decidir
por sua leitura ou não. A questão também facilita a indexação em bases de dados e
mostra uma clara relação com os critérios de inclusão(123). Uma boa pergunta deve
incorporar os quatro elementos incluídos na estratégia PICO, sendo “P” para
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paciente/patient, “I” para intervenção/intervention, “C” para comparação/comparator e
“O” para desfechos/outcomes e é usada para construir uma questão clara e
significativa ao buscar evidências quantitativas diversas(124).
Para a formulação da pergunta de pesquisa a estratégia PICO apresentou a
seguinte estrutura:
1. P – Pacientes em contexto hospitalar
2. I – Estratégias utilizadas para reduzir os erros de identificação do paciente
3. C – Comparação realizada entre as estratégias OU sem intervenção OU com
diferentes intervenções
4. O – Redução das causas e das taxas de erros de identificação do paciente

Ajustando o objeto de estudo à estratégia PICO foi definida a pergunta
norteadora da pesquisa:
Qual a eficácia das intervenções que podem reduzir os erros de
identificação do paciente no contexto hospitalar?

3.2.2 Critérios de inclusão
3.2.2.1 Participantes
Foram analisadas pesquisas que envolviam pacientes de qualquer faixa etária,
raça e gênero, admitidos em serviço de internação hospitalar de acordo com o
protocolo publicado. Serviços de Emergência (SE) foram incluídos pelo fato de terem
sido relevantes para o estudo.

3.2.2.2 Intervenções
Os tipos de intervenções ou fenômenos de interesse descritos no protocolo
foram as estratégias utlizadas na redução de erros de identificação do paciente,
propostas no documento da OMS sobre a identificação do paciente(86):
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ü uso de pelo menos dois indicadores para verificar a identidade do paciente;
ü implementação de recursos e ferramentas tecnológicas;
ü educação dos profissionais de saúde no que se refere à correta identificação
do paciente;
ü parceria com pacientes e familiares através de estratégias educativas.

Essas intervenções foram apresentadas individualmente ou como parte de dois
componentes. Quando acompanhadas por uma outra intervenção elegível foram
categorizadas como combinadas, por exemplo quando do uso de pelo menos dois
indicadores para verificar a identidade do paciente associados a uma intervenção
educativa(125, 126).

3.2.2.3 Controle/comparador
Esta revisão considerou estudos que incluíram intervenções alternativas ou
diferentes das propostas, ou ausências de intervenções.

3.2.2.4 Tipos de desfechos
De acordo com o protocolo o desfecho primário considerado para esta RS foi a
taxa de erros de identificação do paciente medida pelo número de erros de
identificação do mesmo durante a internação hospitalar. O desfecho secundário
consistiu nas possíveis causas de erros de identificação do paciente.
Estes desfechos não foram comuns e, portanto, desfechos substitutos foram
analisados. Estudos sugerem que na ausência de evidências importantes para a
população e para as organizações de saúde desfechos substitutos devem ser
considerados(127-129).
Os estudos foram incluídos se uma medida de resultado relacionada à
ocorrência de erros de identificação do paciente fosse utilizada e se os resultados
fossem medidos antes e depois da intervenção, tanto para o desfecho primário quanto
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secundário. O desfecho substituto encontra-se, em cada estudo, detalhadamente
descrito no Capítulo 4.

3.2.2.5 Tipos de Estudos
Foram considerados nesta pesquisa dois tipos de estudos: experimentais e
quase-experimentais, incluindo ensaios clínicos controlados randomizados (ECR) e
não randomizados, estudos quase-experimentais do tipo “antes e depois” e estudos
de série temporais.
Também foram considerados estudos observacionais tais como coortes
prospectivos e retrospectivos, estudos de caso controle e transversais, estudos
descritivos observacionais incluindo série de casos, relatos de caso individuais e
estudos transversais descritivos.
Estudos completos publicados em língua portuguesa, inglesa e espanhola foram
incluídos nesta revisão. Não foi definido um ano específico como início do limite
temporal para a coleta, portanto todos os estudos publicados desde o início das bases
de dados até a data foram considerados para inclusão nessa revisão.

3.2.3 Estratégia de busca para localização dos estudos
Uma busca nas bases secundárias que cadastram e divulgam RS em
andamento ou já finalizadas foi feita e não foram encontradas revisões semelhantes
na Cochrane Library, da JBI Database of Systematic Reviews and Implementation
Reports, nem tampouco no PROSPERO.
A estratégia de busca foi baseada em três etapas conforme recomendação da
JBI. Foi necessário recuperar os estudos publicados e não publicados (literatura
cinzenta) das principais bases de dados nas áreas da saúde e ciências humanas. A
seleção das mesmas contou com o apoio das bibliotecárias da EEUSP e do Royal
Marsden Hospital em Londres, em conjunto com as recomendações do JBI.
Foi efetuada uma busca inicial limitada no portal Public Medline (PubMed) e na
base de dados Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) com
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o objetivo de identificar os principais termos controlados (descritores) e não
controlados (palavas-chave) utilizados nos estudos que eventualmente abordassem
a temática de interesse nesta pesquisa, conforme registrado no Quadro 3.
Quadro 3 – Estratégia de busca preliminar com descritores e palavras-chave, nas bases de dados
PubMed e CINHAL, São Paulo, 2018
Base de
Dados

Estratégia

Artigos
Recuperados

PUBMED

(("Inpatients"[Mesh] OR Inpatients [tiab] OR (Hospitalization AND
patient*))) AND ("Patient Identification Systems"[Mesh] OR "Patient
Identification Systems"[tiab] OR "Patient Tracking"[tiab])

163

((MH “Inpatients”) OR “Inpatients” OR (Hospitalization AND
patient*)) AND (MH “Patient Identification” OR “patient
identification” OR “patient tracking”)

175

CINHAL

Em um segundo momento uma nova busca foi aferida utilizando todos os termos
controlados e não controlados identificados por meio de uma estratégia de busca nas
seguintes bases de dados: MEDLINE (via PubMed), CINAHL, Embase, Scopus, Latin
American and Caribbean Health Sciences (LILACS) e Medes. A busca por ensaios
clínicos se deu no Cochrane Library e a busca por literatura cinzenta foi feita em
ProQuest Dissertation and Theses, Google Scholar, NHS Improvement, Dart-Europe,
System for Information on Grey Literature in Europe (Open Grey), Catálogo de Teses
e Dissertações – CAPES e Theses Canada. A descrição de todas as bases
selecionadas encontra-se no Apêndice B.
Além da criteriosa seleção de bases de dados foi necessário definir descritores
de modo a abranger todos os estudos relevantes sobre o tema. A partir da leitura de
todos os resumos, dos descritores e palavras-chave obtidos nos estudos da busca
preliminar foi feita uma primeira aproximação com os Descritores em Ciências da
Saúde (DeCS) por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) , e dos Medical Subject
Headings (MeSH) por meio da National Center for Biotechnology Information (NCBI).
Baseada na estratégia PICO foi definida a seguinte lógica de descritores controlados
e não controlados que auxiliaram nas buscas definitivas (Quadro 4):
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Quadro 4 – Descritores controlados e não controlados segundo componentes da estratégia PICO,
São Paulo, 2018
P– Paciente ou População
Patient
Inpatient
Hospital
Hospitaliz(s)ation
Hospitaliz(s)ed

I/C– Intervenção/Comparação

O – Desfechos

Patient identification system/sistemas de
identificação de pacientes/sistemas de
identificación de pacientes

Error,

Patient Identification/ identificação do
paciente

Misidentification

Mistake

Patient tracking
Bracelet
Wristband
Integrity

As buscas foram realizadas entre abril e agosto de 2018, seguindo atualizadas
até janeiro de 2019 (Quadros 5 e 6). Os termos livres e descritores identificados na
estratégia PICO foram combinados por meio dos operadores booleanos “OR”, “AND”
e “NOT” e operadores de frase exata (“.... ”). Outros recursos também foram utilizados,
tais como operadores de truncamento (*) e operador de localização de termos
adjacentes (ADJ n).
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Quadro 5 – Estratégias de busca e data da busca por bases de dados, São Paulo, 2018
Base de
Dados

Data da
busca

Estratégia de Busca
1: 'Patient identification'/exp
2: 'patient identification systems': ab.ti OR 'patient identification
system': ab.ti OR 'patient tracking’:ab.ti
3 ‘patient identification’ OR ‘bracelet*’ OR ‘wristband’ OR ‘error*’ OR
‘integrity’ OR ‘mistake’
4: ‘patient misidentification’: ab.ti
5: 1 OR 2 OR 3 OR 4

EMBASE

10/03/2018

6: ‘Hospital” exp/
7: ‘hospital’ OR ‘hospitalisation’ OR ‘hospitalization’ OR ‘hospitals’ OR
‘hospitalized’
8: ‘Patient’/exp
9: ‘patient OR ‘patients’ OR ‘inpatient’ OR ‘inpatients’
10: 6 OR 7 OR 8 OR 9
11: 5 AND 10
1: “Patient identification systems” [MESH]
2: (“patient identification systems” OR “patient identification system”
OR “patient tracking”) [Title/Abstract]
3: (((patient ADJ2 identf*7) OR bracelet* OR wristband*) ADJ2 (error*
OR integrity OR mistake*)) [Title/Abstract]
4: (patient* ADJ3 misidentfif*7) [Title/Abstract]
5: 1 OR 2 OR 3 OR 4

PUBMEDMEDLINE

06/04/2018

6: (“Inpatients” [MESH]) OR Hospitals” [MESH]
7: (((hospital OR hospitalisation OR hospitalization OR hospitals OR
hospitalized OR hospitalized)
8: “Patients [MESH]
9: (patient*[Title/Abstract]) OR inpatient*[Title/Abstract]
10: 6 OR 7 OR 8 OR 9
11: 5 AND 10
(continua)
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Base de
Dados

Data da
busca

Estratégia de Busca
1: MH “Patient identification”
2: TI “patient identification systems” OR TI “patient identification
system” OR TI “patient tracking”
3: AB “patient identification systems” OR AB “patient identification
system” OR AB “patient tracking”
4: “patient identification” OR “bracelet* OR “wristband*” OR “error*” OR
“integrity” OR “mistake*”

CINAHL

09/04/2018 5: TI “patient misidentification” OR AB “patient misidentification”
6: 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5
7: “Hospital” OR “hospitalisation” OR “hospitalization” OR “hospitals”
OR “hospitalised” OR hospitalized
8: “Patient*” OR “inpatient*”
9: 7 OR 8
10: 6 AND 9

THE
COCHRANE
LIBRARY

05/06/2018 MeSH descriptor: [Patient Identification Systems] explode all trees
1: TITLE-ABS-KEY (“patient identification systems” OR “patient
identification system” OR “patient tracking”

SCOPUS

20/06/2018

2: TITLE-ABS-KEY (bracelet* OR wristband*)
3: TITLE-ABS-KEY (error* OR integrity OR mistake*)
4: 1 AND 2 AND 3

MEDES

23/06/2018

(sistemas de identificación de pacientes OR "sistemas de identificación
de pacientes "[título/resumen/palabras_clave])

LILACS

11/07/2018

tw:(sistemas de identificação de pacientes) AND ( db:("LILACS") AND
mh:("Sistemas de Identificação de Pacientes"))
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Quadro 6 – Estratégias de busca e data da busca por literatura cinzenta, São Paulo, 2018
Base de Dados

Data da busca

Estratégia de Busca

DART-EUROPE

14/06/2018

patient identification systems

CATÁLOGO DE TESES
E DISSERTAÇÕES
CAPES

19/06/2018

"identificação do paciente"

OPEN GREY

19/06/2018

patient identification

PROQUEST

23/06/2018

(ti(("patient identification systems" OR "patient
identification system" OR "patient tracking")) OR
ab(("patient identification systems" OR "patient
identification system" OR "patient tracking")) OR
if(("patient identification systems" OR "patient
identification system" OR "patient tracking"))) OR
ab((bracelet* OR wristband*)) OR ti((bracelet* OR
wristband*)) OR ti((bracelet* OR wristband*)) AND
ab((error* OR integrity OR mistake* )) OR ti((error* OR
integrity OR mistake*)) OR ti((error* OR integrity OR
mistake*))

GOOGLE SCHOLAR

23/06/2018

"patient identification systems" OR "patient identification
errors" OR "patient wristbands" AND "hospital *"

THESES CANADA

31/06/2018

“patient identification”

NHS IMPROVEMENT

09/07/2018

patient identification

Na terceira etapa foram analisadas as listas de referências de todos os estudos
selecionados para avaliação crítica a fim de se obter estudos adicionais. Alguns
destes autores/editores foram contatados para a aquisição do artigo na íntegra, uma
vez que apenas os títulos e resumos estavam disponíveis.

3.2.4 Organização e Processamento dos Estudos Identificados
As publicações identificadas foram organizadas em pastas eletrônicas do
software EndNote Web, gerenciador de referências bibliográficas on-line disponível
para usuários com acesso ao IP da Universidade de São Paulo. Essa ferramenta
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possibilitou reconhecer e eliminar as publicações em duplicata e as referências
bibliográficas cadastradas em mais de uma base de dados.

3.2.5 Seleção dos Estudos
Os títulos e resumos foram selecionados por dois revisores de modo
independente para avaliação com base nos critérios de inclusão. Os textos completos
dos estudos potencialmente elegíveis foram recuperados e também avaliados.
Os detalhes dos estudos que atenderam aos critérios de inclusão foram
importados para o System for the Unified Management, Assessment and Review of
Information (SUMARI) do JBI. Aqueles com texto completo que não atendiam aos
critérios de inclusão foram excluídos e as suas razões são fornecidas no Apêndice C.

3.2.6 Avaliação da Qualidade Metodológica
Os estudos selecionados foram criticamente avaliados por dois revisores de
modo independente utilizando os instrumentos padrão de avaliação crítica da JBI para
ensaios clínicos controlados randomizados, estudos quase experimentais, estudos
observacionais tais como coortes prospectivos e retrospectivos, estudos de caso
controle e transversais, estudos descritivos observacionais incluindo série de casos,
relatos de caso individuais e estudos transversais descritivos (Anexo 1).
A decisão para exclusão foi baseada na nota de corte de no mínimo 60% das
perguntas dos instrumentos de avaliação crítica com respostas afirmativas. Vale
salientar que a JBI deixa a critério dos autores determinar a nota de corte que será
estabelecida na avaliação da qualidade metodológica dos seus estudos para inclusão
na revisão. A decisão de 60% se deu com o intuito de abranger minimamente estudos
com uma moderada qualidade metodológica.
Para os ensaios clínicos controlados randomizados eram necessários um
mínimo de nove perguntas com resposta afirmativa de um total de 13. Para os estudos
quase experimentais eram necessários minimamente seis, do total de nove questões,
com resposta afirmativa. Os estudos de coorte requeriam apresentar pelo menos oito,
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do total de 11 perguntas, com resposta afirmativa. Estudos de caso controle requeriam
no mínimo sete, do total de 10 questões, com resposta afirmativa. Dos estudos
transversais eram necessários pelo menos cinco, do total de oito perguntas, com
resposta afirmativa. Os estudos caso controle pediam um mínimo de sete, do total de
10 perguntas, e, um mínimo de cinco, do total de oito questões, com resposta
afirmativa para os estudos de série de casos. Por conseguinte os estudos que não
atingiram a nota de corte foram excluídos.
Nessa etapa foi necessário a inclusão de um terceiro revisor para avaliar aqueles
estudos que apresentaram discordâncias entre o primeiro e o segundo revisor.

3.2.7 Extração dos Dados
Os dados foram extraídos de modo independente pelos dois revisores utilizando
o Extraction do JBI-SUMARI e incluíram detalhes como a população estudada, o
número de participantes, a cidade e o país de origem, especificidades da unidade
hospitalar, intervenções, metodologia, desfechos medidos e descrição dos principais
resultados que foram específicos para a pergunta de pesquisa e objetivos (Anexo 2).
As discordâncias que surgiram entre os revisores nessa fase foram resolvidas
por meio de discussão ou com o auxílio de um terceiro revisor. Os autores de alguns
estudos foram contatados para solicitar dados ausentes ou adicionais.

3.2.8 Análise e síntese dos estudos relevantes
Os estudos apresentaram uma grande heterogeneidade metodológica bem
como variações nos desfechos, nas amostras e no contexto que permaneceram,
mesmo após terem sido analisados em subgrupos por tipo de intervenções. Alguns
estudos não apresentaram dados que fossem passíveis de cálculo de tamanho de
efeito padronizados; por esses motivos uma meta-análise não foi possível(130,131).
Outros métodos de síntese foram utilizados conforme recomendações de diretrizes
correntes(131, 132).
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Naquelas pesquisas nas quais não havia medidas consistentes do efeito, ou
havia ausência de dados e de informações adicionais e cujo desenho não permitiu
cálculos adicionais, foi utilizado o método de contagem de votos (vote counting)
baseados na direção do efeito para identificar se os diferentes tipos de intervenções
tiveram um resultado nos desfechos de interesse(131,

133)

. Os estudos foram

classificados com base em uma redução na medida do desfecho, nenhuma alteração
ou um aumento no desfecho após a intervenção.
Gráficos de direção de efeito (effect direction plot) foram apresentados para
fornecer uma exibição visual dos achados de todos os estudos em cada subgrupo(133,
134)

. Um teste de probabilidade binomial foi realizado para identificar a probabilidade

da eficácia das intervenções(131). Os cálculos foram realizados através do software
SPSS 25(135).
Quando possível, um gráfico floresta foi apresentado de modo a ajudar na
interpretação dos resultados individuais dos estudos e na exploração da direção do
efeito(131).
Alguns estudos apresentaram múltiplos desfechos, que foram aplicáveis a esta
revisão. Nesses casos foi selecionado o resultado mais comparável; os demais foram
sintetizados narrativamente.
O protocolo publicado especificou que análises de subgrupos seriam realizadas
para explorar a eficácia por faixa etária e tipos de intervenções. Devido à
heterogeneidade das amostras os estudos foram analisados individualmente e
reunidos apenas por subgrupos de intervenções(126). O protocolo também especificava
que gráficos de funil e o teste de Egger seriam usados para avaliar o viés de
publicação, mas não houve estudos para esse tipo de análise(136).

3.2.9 Avaliação das evidências
Os sumários das evidências foram desenvolvidos de acordo com as diretrizes
do Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation GRADE(137). Os quadros apresentados para os estudos dos subgrupos indicaram a
qualidade da evidência fundamentada nos seguinte fatores: limitações do estudo
(risco de viés), inconsistência, evidência indireta, imprecisão e viés de publicação
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usando o software GRADEpro – Universidade McMaster, Ontário, Canadá(138), cuja
imagem do programa encontra-se no Anexo 3.
O formato narrativo foi escolhido devido à impossibilidade de sumarizar os
resultados de modo consistente utilizando medidas de tamanho do efeito(139). Essa
abordagem especifica quatro níveis de qualidade, de alto a muito baixo, que definem
o grau em que suas estimativas de efeitos ou associações podem ser
confiáveis(137,139). Os ECRs começam com a qualidade da evidência alta e os estudos
observacionais com a qualidade da evidência baixa; os fatores descritos acima podem
rebaixar ou melhorar essa classificação.

3.2.10 Conflitos de Interesse
Os revisores não tinham nenhum tipo de conflito de interesse quando realizaram
esta revisão.

3.2.11 Aspectos Éticos
Visto se tratar de uma RS não houve necessidade de submeter essa pesquisa
ao Comitê de Ética e Pesquisa da EEUSP; contudo, a Resolução nº 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde do MS (CNS/MS) será respeitada no que se refere à
análise e compartilhamento dos resultados.
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Os resultados são apresentados em quatro etapas:
ETAPA 1. Seleção dos Estudos: caracterização dos resultados da busca
realizada nas bases de dados descritas e do processo de seleção dos estudos;
ETAPA 2. Avaliação da Qualidade Metodológica: análise da qualidade
metodológica dos estudos com a nota obtida no instrumento de avaliação crítica
do SUMARI;
ETAPA 3. Extração dos Dados: caracterização dos estudos segundo o tipo de
publicação,

base

de

dados,

país

de

origem,

idioma,

unidades

hospitalares/contexto, características dos participantes, tipo de intervenções
aplicadas, seguimento e desfechos;
ETAPA 4. Síntese dos Dados: análise narrativa dos resultados empregando
gráficos de direção do efeito e descrição da qualidade da evidência usando o
GRADE.

4.1 ETAPA 1: SELEÇÃO DOS ESTUDOS
Uma busca compreensiva da literatura revelou um total de 2.475 estudos de
potencial relevância. A tabela 1 mostra que dentre as 14 bases de dados pesquisadas
mais de 50% dos estudos foram provenientes da base EMBASE (29%) seguidos da
PUBMED (23,3%). A referência mais antiga foi identificada no ano de 1974 na base
de dados EMBASE, e a mais atual em Abril 2018 na base de dados CINAHL.
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Tabela 1 – Número de estudos Identificados por base de dados, São Paulo, 2020
Base de Dados

n

%

Embase

721

29%

Pubmed

576

23,3%

Open Grey

371

15%

Cinahl

299

12%

Google Scholar

223

9%

Catálogo De Teses E Dissertações -Capes

78

3,2%

Dart-Europe

73

3%

Scopus

47

2%

Lilacs

35

1.4%

Proquest

21

0,8%

The Cochrane Library

15

0,6%

Medes

10

0,4%

NHS Improvement

3

0,1%

Thesis Canada

3

0,1%

Total

2475

100%
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Figura 3 – Fluxograma da Revisão Sistemática, São Paulo, 2020

Adaptado de: Moher, Liberatti, Tetziaff & Altman(140) , 2009.
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Conforme observado no Fluxograma da Figura 3, que ilustra o modo de seleção
dos estudos incluídos na RS, foram identificados 1.703 estudos a partir das bases de
dados selecionadas, 772 estudos adicionais provenientes da literatura cinza e 3
estudos identificados por referência cruzada (após leitura da lista de referências dos
artigos selecionados).
Do total de 2478 estudos identificados 1.170 foram excluídos por se tratarem de
estudos duplicados.
Após a exclusão das duplicações os títulos e resumos dos 1.038 estudos foram
avaliados de modo independente pelos revisores primário e secundário com base nos
critérios de inclusão e exclusão da RS; 1.230 estudos foram excluídos pois eram
irrelevantes para a RS.
Os textos completos dos restantes 78 estudos foram lidos na íntegra pois foram
necessárias informações adicionais além dos títulos e resumos para determinar se o
estudo atendia aos critérios de inclusão. Desses, foram excluídos 61 estudos por não
abordarem pelo menos um dos critérios de inclusão (participantes, desfechos e
delineamento do estudo e idioma). As razões para exclusão estão descritas no
Apêndice C.
Os 17 estudos restantes foram avaliados quanto à qualidade metodológica;
desse total cinco foram excluídos por não atingirem o mínimo estabelecido de
respostas afirmativas para os instrumentos de avaliação do SUMARI conforme
descrito no item 3.2.6 do método. As razões para exclusão são apresentadas no
Quadro 7.
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Quase-experimental

Transversal

Tipo de
Estudo

Quadro 7 – Estudos excluídos após avaliação quanto à qualidade metodológica, São Paulo, 2020

Referência do estudo

LaMarche SA. Quantitative correlational
study about patient identification errors and
user perceptions of biometrics [thesis]. Ann
Arbor: University of Phoenix; 2016(141)
Sevdalis N, Norris B, Ranger C, Bothwell S.
Closing the safety loop: Evaluation of the
National Patient Safety Agency's Guidance
Regarding Wristband Identification of
Hospital Inpatients. J Eval Clin Pract.
2009;15(2):311-5(100)
Dhatt GS, Damir HA, Matarelli S,
Sankaranarayanan K, James DM. Patient
safety: Patient identification Wristband
Errors. Clin Chem Lab Med. 2011;49(5):9279(142)
Greenly MA. Helping Hippocrates: A Crossfunctional Approach to Patient identification.
Jt Comm J Qual Pat Saf. 2006;32(8):4639(143)
Hain PD, Joers B, Rush M, Slayton J,
Throop P, Hoagg S, et al. An intervention to
decrease patient identification band errors in
a children's hospital. Qual Saf Health Care.
2010;19(3):244-7(144)

Nota
obtida no
SUMARI

Razão de exclusão

1

Não foram considerados fatores
de confusão que poderiam
influenciar os resultados. O tipo
de estudo não foi
suficientemente robusto para
avaliar o desfecho esperado.

1

Os resultados não foram
medidos de modo confiável.
Não foi utilizada análise
estatística adequada.

3

Não ficou claro se o seguimento
dos resultados foi completo ou
não. Os desfechos não foram
medidos de modo confiável.

3

Não ficou claro se os resultados
foram medidos de maneira
confiável. Análise estatística
não apropriada.

5

Não houve comparações
similares entre os participantes.
As medidas dos desfechos e
acompanhamento dos mesmos
não foram claras.

Para o estudo que obteve nota 5(144) seus autores foram contactados a fim de se
conseguir dados que não ficaram claros quanto às medidas dos desfechos; contudo,
os mesmos não responderam aos questionamentos.
Como resultado, um total de 12 estudos foram incluídos nesta RS e estão
apresentados e identificados no Quadro 8.
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Quadro 8 – Identificação e referências dos estudos incluídos, São Paulo, 2020
ID

Referências dos Estudos Incluídos

E1

Adelman JS, Rai A, Applebaum JR, Aschner JL, Angert RM, et al. Evaluating serial
strategies for preventing wrong-patient orders in the NICU. Pediatrics. 2017;139(5):
e2016286 (145)

E2

Adelman J, Aschner J, Schechter C, Angert R, Weiss et al. Use of temporary
names for newborns and associated risks. Pediatrics. 2015;136(2):327-33(146)

E3

Cuadrado-Cenzual MA, Garcia Brinon M, de Gracia Hills Y, Gonzalez Estecha M,
Arroyo Fernandez M, et al. Errores en la identificacion del paciente y en muestras
biologicas en el proceso analitico: es posible la mejora de la seguridad de los
pacientes? Rev calid asist. 2015;30(6):310-8(147)

E4

Franklin BD, O'Grady K, Donyai P, Jacklin A, Barber N. The impact of a closedloop electronic prescribing and administration system on prescribing errors,
administration errors and staff time: a before-and-after study. Qual Saf Health
Care. 2007;16(4):279-84(148)

E5

Garnerin P, Arès M, Huchet A, Clergue F. Verifying patient identity and site of
surgery: improving compliance with protocol by audit and feedback. Qual Saf
Health Care. 2008;17(6):454-8(149)

E6

Green RA, Hripcsak G, Salmasian H, Lazar EJ, Bostwick SB, et al. Intercepting
wrong-patient orders in a computerized provider order entry system. Ann Emerg
Med. 2015;65(6):679-86.e1(150)

E7

Hyman D, Laire M, Redmond D, Kaplan DW. The use of patient pictures and
verification screens to reduce computerized provider order entry errors. Pediatrics.
2012;130(1):e211-9(151)

E8

Howanitz PJ, Renner SW, Walsh MK. Continuous wristband monitoring over 2
years decreases identification errors: A College of American Pathologists Q-Tracks
study. Arch. Path. Lab. Med. 2002;126(7):809-15(152)

E9

Murphy MF, Casbard AC, Ballard S, Shulman IA, Heddle N, et al. Prevention of
bedside errors in transfusion medicine (PROBE-TM) study: a cluster-randomized,
matched-paired clinical areas trial of a simple intervention to reduce errors in the
pretransfusion bedside check. Transfusion. 2007;47(5):771-80(153)

E10

Phillips SC, Saysana M, Worley S, Hain PD. Reduction in pediatric identification
band errors: a quality collaborative. Pediatrics. 2012;129(6): e1587-93(154)

E11

Spain D, Crilly J, Pierce J, Steele M, Scuffham P, et al. Can a barcode scanner for
blood collection improve patient identification integrity in the emergency
department? A prospective before-and-after study. Emerg Med Australas.
2015;27(1):47-54(155)

E12

Walley SC, Berger S, Harris Y, Gallizzi G, Hayes L. Decreasing patient
identification band errors by standardizing processes. Hosp Pediatr. 2013;3(2):10817(156)
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4.2 ETAPA 2: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA
Os 12 estudos selecionados que compuseram a amostra final desta RS foram
um do tipo ECR e 11 quase-experimentais do tipo ‘antes e depois’. Utilizou-se os
respectivos instrumentos de avaliação crítica SUMARI do JBI, para avaliação
metodológica dos mesmos.
O ECR (E9) obteve 9 respostas afirmativas (69%) de um total de 13 questões no
instrumento de avaliação crítica para ensaios clínicos randomizados (Quadro 9). A
randomização verdadeira foi aplicada aos grupos da intervenção (Q1); porém, a
alocação para os grupos da intervenção não foi ocultada, o que acarreta um risco de
viés de seleção e distorção dos resultados (Q2). Ambos os grupos de intervenção e
controle foram semelhantes (Q3). Devido à natureza da intervenção (auditoria
referente à conferência da pulseira de identificação) não foi possível o cegamento dos
participantes e dos auditores (Q4 e Q5). Também não houve cegamento dos
pesquisadores do desfecho (Q6), o que acarreta em um risco de viés de desempenho
podendo levar à distorção dos resultados. No demais, os grupos controle e
intervenção receberam tratamento idêntico (Q7); os resultados foram medidos da
mesma maneira (Q10) e de um modo confiável (Q11) para ambos os grupos, sendo
que os participantes foram analisados nos grupos para os quais foram randomizados
(Q9). O seguimento para análise do desfecho foi completo (Q8) e uma análise
estatística apropriada foi utilizada, medida em percentagem e Odds Ratio - OR (Q12).
O desenho do ensaio clínico foi apropriado (Q13).
O fato de não ser possível fazer o cegamento acarretou em um risco de viés no
estudo. A diferença entre o grupo controle e o grupo da intervenção foi pequeno em
relação ao número de participantes. De um modo geral o estudo obteve um resultado
afirmativo de 9 das 13 questões (>que 60%) e a sua qualidade foi considerada
aceitável (moderada) para inclusão nesta revisão.
Dos 11 estudos quase-experimentais todos apresentaram pelo menos 6
respostas afirmativas (67%) do total de 9 questões no instrumento de avaliação crítica
para estudos quase-experimentais (Quadro 10). Os 11 estudos (100%) foram claros
no critério “causa” e “efeito”, ou seja, não houve confusão sobre qual variável veio em
primeiro lugar (Q1), o que acarreta uma boa validade interna para os estudos. Apenas
dois estudos, E1 e E6, (18%) utilizaram grupo controle (Q4). Esse fator reduziu a
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validade de inferência causal dos demais estudos pois não houve a possibilidade de
explorar o que poderia ter acontecido com os grupos expostos a diferentes
tratamentos além da intervenção de interesse.
Quatro estudos: E1, E2, E7 e E11 (36%) tiveram comparações semelhantes
entre os participantes (Q2). Os demais estudos, E3, E4, E5, E6, E8, E10 e E12, não
deixaram claro se as comparações foram semelhantes entre os participantes. Cinco
estudos (45%), E1, E2, E5, E7 e E11, receberam tratamento/cuidado semelhantes
(Q3) reduzindo o risco de viés de seleção. Nos demais, E3, E4, E6, E8, E10 e E12,
não ficou claro se os participantes foram incluídos em comparações semelhantes,
contribuindo para o risco do potencial efeito ter sido atribuído a outros fatores que
ocorreram ao mesmo tempo que não a intervenção de interesse.
Oito estudos (72%), E1, E3, E4, E5, E6, E8, E10 e E12, apresentaram resultados
derivados de várias medidas antes e depois da intervenção (Q5). Nos restantes, E2,
E7 e E11, essa informação não foi clara e, portanto, não foi possível explorar as
mudanças do efeito “em tempo adequado” em cada grupo e comparar essas
mudanças entre os grupos.
Não houve perdas de seguimento (Q6) em dez dos 11 estudos (91%), a saber:
E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11 e E12, o que reforça a validade interna dos
mesmos, assim como permite explorar os efeitos causais e entender as diferenças
que fornecem uma explicação para o desfecho observado. E1 apresentou dados
inconclusivos quanto à perda de seguimento, limitando a sua validade interna.
Nove dos 11 estudos (82%) apresentaram resultados medidos de modo
confiável (Q8): E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11 e E12. Para E1 e E2 essas
informações foram inconclusivas, o que constituiu uma ameaça quanto à validade da
inferência estatística e a sua relação entre a intervenção e o desfecho.
Todos os estudos (100%) relataram medidas dos resultados que foram
realizadas de forma consistente (Q7), portanto apresentaram risco reduzido de
ameaça da validade interna. 91% dos estudos, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E10 e E11,
forneceram detalhes da análise estatística (Q9) fortalecendo a validade de inferência
da análise estatística entre a “causa” e o “efeito”. E7 não apresentou dados
conclusivos, o que pode causar erro de inferência estatística relacionado à existência
e à magnitude do efeito determinado pela intervenção.
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Os autores dos estudos que apresentaram dados inconclusivos foram
contatados, porém nem todos retornaram ou forneceram informações adicionais.
Aqueles que forneceram esclarecimentos consistentes tiveram seus dados revistos.
De um modo geral os estudos obtiveram resultados afirmativos em pelo menos
6 das 9 questões (>que 60%) e as suas qualidades foram consideradas aceitáveis
(moderada) para inclusão nesta revisão.
Quadro 9 – Resultado da avaliação crítica do estudo de ensaio clínico randomizado selecionado,
São Paulo, 2020
Questões (Q) do Instrumento de Avaliação Critica do JBI para
ensaio clínico randomizado

Estudo

Total
Sim

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

E9

S

N

S

N

N

N

S

S

S

S

S

S

S

Total %

100

0

100

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

9/13

Notas:
S=sim N=não I= inconclusivo
Lista de verificação de avaliação crítica da JBI para ensaios clínicos randomizados:
Q1 A randomização verdadeira foi usada para a atribuição de participantes a grupos de
intervenção?
Q2 A alocação para grupos de intervenção foi ocultada?
Q3. Os grupos de intervenção foram semelhantes na linha de base?
Q4. Houve cegamento dos participantes para a designação da intervenção?
Q5. Houve cegamento dos auditores?
Q6. Houve cegamento dos pesquisadores?
Q7. Os grupos da intervenção foram tratados de forma idêntica à intervenção de interesse?
Q8 O seguimento foi concluído e, se não, foram utilizadas estratégias para lidar com o
seguimento incompleto?
Q9. Os participantes foram analisados nos grupos para os quais foram randomizados?
Q10. Os resultados foram medidos da mesma maneira para os grupos de tratamento?
Q11. Os resultados foram medidos de maneira confiável?
Q12 A análise estatística apropriada foi usada?
Q13 O desenho do estudo foi apropriado e quaisquer desvios do desenho do ECR padrão
(randomização individual, grupos paralelos) foram considerados na condução e análise do
estudo?
Tradução nossa.

94

RESULTADOS

Quadro 10 – Resultado da avaliação crítica dos estudos quase-experimentais selecionados,
São Paulo, 2020
Questões (Q) do Instrumento de Avaliação Critica do JBI para
estudos quase-experimentais

Estudo

Total Sim

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

E1

S

S

S

S

S

I*

S

I*

S

7/9

E2

S

S

S

N

I*

S

S

I*

S

6/9

E3

S

I*

I*

N

S

S

S

S

S

6/9

E4

S

I*

I*

N

S

S

S

S

S

6/9

E5

S

I*

S

N

S

S

S

S

S

7/9

E6

S

I*

I*

S

S

S

S

S

S

7/9

E7

S

S

S

N

I*

S

S

S

I*

6/9

E8

S

I*

I*

N

S

S

S

S

S

6/9

E10

S

I*

I*

N

S

S

S

S

S

6/9

E11

S

S

S

N

I*

S

S

S

S

7/9

E12

S

I*

I*

N

S

S

S

S

S

6/9

Total %

100

36

45

18

72

91

100

82

91

Notas:
S=sim N=não I= inconclusivo N/A não se aplica
Lista de verificação de avaliação crítica da JBI para estudos quase-experimentais (estudos
experimentais não randomizados):
Q1 É claro no estudo qual é a 'causa' e qual é o 'efeito' (ou seja, não há confusão sobre qual
variável vem primeiro)?
Q2. Os participantes foram incluídos em comparações semelhantes?
Q3. Os participantes foram incluídos em comparações que receberam tratamento / cuidados
semelhantes, além da exposição ou intervenção de interesse?
Q4. Houve um grupo de controle?
Q5. Houve várias medidas do resultado antes e depois da intervenção / exposição?
Q6 O seguimento foi completo e, se não, as diferenças entre os grupos em termos de seguimento
foram adequadamente descritas e analisadas?
Q7. Os resultados dos participantes foram incluídos em comparações mensuradas da mesma
maneira?
Q8. Os resultados foram medidos de maneira confiável?
Q9 A análise estatística apropriada foi usada?
Tradução nossa
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4.3 ETAPA 3: EXTRAÇÃO DOS DADOS
A caracterização dos estudos foi divida em duas partes de modo a facilitar a
análise e a interpretação dos dados.

4.3.1 Caracterização dos estudos segundo o título, autoria, ano, tipo de
publicação, periódico, base de dados, país de origem e idioma
No Quadro 11 observa-se que 100% dos estudos selecionados são artigos e
destes, 5 (42%) E1, E2, E3, E6 e E11 foram publicados nos últimos cinco anos.
Apenas um estudo (E3) foi publicado em espanhol (8%); os demais foram
publicados em inglês (92%).
No que se refere à base de dados, 5 artigos (41%), E4, E5, E10, E11 e E12,
foram publicados no PubMed, 3 artigos (25%) E1, E3 e E8 no Embase, 2 artigos (17%)
E6 e E7 foram selecionados por referência cruzada, e os 2 artigos restantes E2 e E9
(17%) foram publicados no Scopus e CINAHL, respectivamente.
Em relação ao local, 8 estudos (67%) foram unicêntricos e conduzidos em países
incluindo EUA (E1, E2, E7 e E12), Espanha (E3), Austrália (E11), Reino Unido (E4) e
Suíça (E5). 4 estudos (33%) são multicêntricos, sendo que um deles (E6) foi
conduzido em 5 serviços de emergência na cidade de Nova Iorque nos EUA, o
segundo (E8) foi conduzido nos EUA, Canadá e Austrália, o terceiro (E9) na Inglaterra,
EUA, Canadá, Noruega, Brasil e Austrália, e o último (E10) em 6 hospitais de
diferentes estados dos EUA.
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Quadro 11 – Caracterização dos estudos incluídos segundo o ano, tipo de publicação, base de
dados, país de origem e idioma, São Paulo, 2020
ID

Ano de
Publicação

Tipo de
Publicação

Base de Dados

Cidade/País de Origem

Idioma

E1

2017

Artigo

Embase

Nova Iorque/EUA

Inglês

E2

2015

Artigo

Scopus

Nova Iorque/EUA

Inglês

E3

2015

Artigo

Embase

Madrid/Espanha

Espanhol

E4

2007

Artigo

PubMed

Londres/Reino Unido

Inglês

E5

2008

Artigo

PubMed

Genebra/Suíça

Inglês

E6

2015

Artigo

Identificado por
referência cruzada

Nova Iorque/EUA

Inglês

E7

2012

Artigo

Identificado por
referência cruzada

Colorado/EUA

Inglês

E8

2002

Artigo

Embase

EUA/ Canadá/Australia

Inglês

E9

2007

Artigo

CINAHL

Inglaterra/ EUA/
Canadá/Noruega/ Brasil e
Austrália

Inglês

Inglês

E10

2012

Artigo

PubMed

Baton Rouge, Cleveland,
Aurora, Indianapolis,
Nova Iorque,
Scottsdale/EUA

E11

2015

Artigo

PubMed

Queensland/Austrália

Inglês

E12

2013

Artigo

PubMed

Birmingham/USA

Inglês
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4.3.2 Caracterização dos estudos quanto às unidades hospitalares /
contexto, características dos participantes, intervenções
aplicadas, período de coleta / seguimento e desfechos medidos
O Quadro 12 foi obtido a partir do instrumento de extração dos dados (Extraction)
do JBI SUMARI e contém as características relevantes dos estudos dos quais os
dados foram extraídos.
As unidades hospitalares foram bastantes diversas entre os estudos incluídos.
Seis estudos (50%) foram realizados com pacientes adultos nos seguintes setores:
ü Dois estudos em serviços de internação (E4, E8);
ü Dois estudos em SE (E3, E11);
ü Um estudo em Centro Cirúrgico - CC (E5);
ü Um estudo em serviços de internação e Unidade de Terapia Intensiva - UTI
(E9).

Cinco estudos (42%) foram feitos com recém-nascidos e crianças:
ü Três estudos foram em serviços de internação pediátrica, Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal (UTIN) e Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica – UTIP
(E1, E10, E12);
ü Um estudo realizado em serviço de internação pediátrica (E7);
ü Um estudo conduzido em UTIN (E2).

E finalizando foi observado que:
ü Um estudo, E6 (8%), foi executado em um SE pediátrico, dois SE adulto e um
SE combinado (adulto e pediátrico).

Seis estudos (50%) não apresentaram o número de participantes E3, E4, E5, E6,
E7 e E8. Nos restantes o número de participantes também se mostrou bastante
heterogêneo, com um total de 76.656 pacientes que compuseram a amostra desta
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revisão. Os estudos variaram em termos de total de participantes de 282 (E11) a
57.575 (E1).
Em termos de seguimento, houve uma grande variação nos intervalos de tempo.
O menor tempo de seguimento foi de três meses (E9) e o maior tempo foi de três anos
e meio (E1).
Alguns estudos utilizaram mais do que uma das intervenções sugeridas pelo
documento da OMS(86) e foram, portanto, combinadas. Por essa razão foram
analisados em subgrupos de intervenções:
ü Uso de pelo menos dois identificadores para verificar a identidade do paciente
combinados com uma intervenção educativa;
ü Implementação de recursos e ferramentas tecnológicas combinados com uma
intervenção educativa;
ü Implementação de recursos e ferramentas tecnológicas;
ü Educação dos profissionais de saúde no que diz respeito à correta
identificação do paciente combinada com uma parceria com pacientes e
familiares por meio de estratégias educativas;
ü Educação dos profissionais de saúde no que se refere à correta identificação
do paciente combinada com uma intervenção tecnológica comparada com
linha de base:
ü Parceria com os pacientes e familiares por intermédio de estratégias
educativas.
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Quadro 12 – Caracterização dos estudos incluídos nos subgrupos analisados por unidades
hospitalares, participantes, intervenções, período de seguimento e desfechos medidos,
São Paulo, 2020

Uso de pelo menos dois identificadores para verificar a identidade do paciente
combinado com uma intervenção educativa comparado com a linha de base
ESTUDO ID

E12

PERÍODO DE COLETA/SEGUIMENTO
Período de coleta: 18 meses (janeiro 2011 a junho de 2012)
Os dados foram comparados pré-intervenção (9 meses)
Pós-intervenção: 9 meses de seguimento (divididos em 10 períodos de uma
semana)

CONTEXTO/ UNIDADE HOSPITALAR

CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES

Hospital Pediátrico no Alabama, EUA.
13 unidades de internação (incluindo todos os
leitos de cuidados médico-cirúrgicos
pediátricos), UTIP e UTIN

Total de 4556 pacientes
Pré-intervenção N=2.901
Pós Intervenção N=1.655

INTERVENÇÃO/
COMPARADOR - CONTROLE
Intervenção: Padronização de
pulseiras de identificação do
paciente, com consequente
auditoria para identificação dos
erros e devolutiva para a equipe
de enfermagem após cada
evento incorreto. Educação
sobre o procedimento correto do
uso das pulseiras de
identificação durante a
admissão do paciente e sobre a
padronização das mesmas
Controle: não

DESFECHOS
Taxas de erros de identificação do paciente: percentagem
(%) de erros nas pulseiras de identificação do paciente:
Redução estatisticamente significativa de 4% nos erros na
pulseira de identificação do paciente de 9.2% na linha de base
(n=419) para 5.2% após a intervenção (n=236) (IC 95%, 2,5-5,5;
p <0,001).
Causas de erros de identificação do paciente:
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre as
causas de erros antes e depois da intervenção. Nas auditorias
1-16 (pré-intervenção), as pulseiras de identificação do paciente
(colocadas incorretamente ou ausentes) foram responsáveis por
73,6% dos erros. Após a intervenção houve uma percentagem
semelhante de erros de 80,7% (p = 0,23).
Os autores apresentaram resultados detalhados apenas antes
da intervenção, onde foram encontrados erros em 261
auditorias. Dessas 53,1% estavam relacionadas a pulseiras no
local errado, 20,6% das auditorias o paciente não portava
pulseira, 14,1% o nome do paciente estava errado, 5,8% a data
de nascimento do paciente estava errada, 3,6% o tipo de
pulseira não era o correto e 2,9% o sexo do paciente estava
errado.

(continua)
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ESTUDO ID

E5

PERÍODO DE COLETA/SEGUIMENTO
Período de coleta de dados: outubro de 2003 a outubro de 2005
Auditorias durante a intervenção 9 meses (de outubro de 2003 a junho de2004),
divididos em 3 períodos de três meses consecutivos (4º trimestre de 2003, 1º
trimestre de 2004, 2º trimestre de 2004)
Auditorias de seguimento: três períodos de acompanhamento de 1 mês (outubro
de 2004, março de 2005, outubro de 2005)

CONTEXTO/ UNIDADE HOSPITALAR

CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES

Serviço de CC adulto de um Hospital
Universitário da cidade de Genebra.

Foram realizadas 1000 observações entre os
enfermeiros do serviço de anestesia e os
os pacientes
O estudo não apresentou o número dos
participantes em cada subgrupo.

INTERVENÇÃO/
COMPARADOR - CONTROLE
Intervenção 1: protocolo
desenvolvido para o serviço de
anestesiologia (por uma equipe
interdisciplinar) para verificar a
identidade do paciente e o sítio
cirúrgico com auditorias
periódicas para medir a
conformidade
Intervenção 2: após a auditoria,
o enfermeiro auditor explicou o
protocolo e discutiu questões de
conferência inadequada com os
profissionais envolvidos. Foi
fornecido capacitação adicional,
apresentando o protocolo de
verificação e os resultados da
auditoria nas reuniões da
equipe, nos boletins
institucionais.
Controle: não

DESFECHOS
Taxas de erros de identificação do paciente:
percentagem de auditorias (%), em que houve uma redução da
inconformidade no processo de identificação do paciente. Houve
uma melhoria estatisticamente significativa da inconformidade
no:
Cumprimento total do protocolo de verificação de identidade do
paciente: aumentou de 9,7% (n=13/134; IC 95%, 5,3-16,0) no 4º
trimestre de 2003, para 58,7% (n = 121/206; IC95% 51,7 –65,5),
p <0,001, no quarto período de acompanhamento.
Paciente com pulseira: aumentou de 81,8% (n=175/214; IC
75,9%-86,7%) no 4º trimestre de 2003, para 98,8% (n=250/253;
IC 96,6% - 99,8%), p < .001, no quarto período de
acompanhamento;
Verificação da identidade do paciente realizada: aumentou de
62,6% (n=134/214; IC 55,8% -69,1%) no 4º trimestre de 2003,
para 81,4% (n=250/253; IC 76,1%-86,0%), p <0,001, no 4º
período de acompanhamento;
Identidade obtida com uma pergunta aberta ao paciente:
aumentou de 53,0% (n=71/134; IC 44,2% - 61,7%) no 4º
trimestre de 2003, para 77,7% (n=160/206; IC 71,4% - 83,2%),
p<0,001, no quarto período de acompanhamento.
Todos os dados da identidade do paciente obtidos (nome,
sobrenome e data de nascimento): aumentaram de 19,4%
(n=26/134; IC 13,1% -27,1%) no 4º trimestre de 2003, para
70,9% (n=146/206; IC 64,2% - 77,0%) p <0,001, no quarto
período de acompanhamento;
Causas dos erros de identificação do paciente
Os autores apresentaram as causas dos erros de identificação do
paciente, porém não compararam com a linha de base e após a
intervenção.
O único motivo relatado para a não realização de uma verificação
de identidade do paciente foi o anestesista que havia consultado
o paciente recentemente e declarado "eu já conheço o paciente".
Isso representou 79,5% (n=163/205; IC 73,3% a 84,8%) das
observações. Apenas duas razões foram fornecidas quando o
sítio cirúrgico não foi verificado: ''Eu já conheço esse paciente '',
53,9% (n=41/76; IC 42,1% - 65,5%) e ''É o sítio cirúrgico óbvio'',
21,1% (n=16/76; IC 12,5% - 31,9%).
(continua)
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ESTUDO ID

E8

101

PERÍODO DE COLETA/SEGUIMENTO
Período de estudo: 1999-2000
143 instituições participaram em 1999, 151 participaram em 2000 e destas, 77
participaram nos dois anos
Os dados foram comparados entre períodos de oito trimestres

CONTEXTO/ UNIDADE HOSPITALAR

CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES

217 Instituições hospitalares nos EUA, Canadá
e Austrália
Pacientes de Serviços de internação adulto

Um total de 1.757.730 pulseiras foram auditadas
por um período de dois anos (1999-2000): 1999
(n=821.905).
2000 (n=935.825)

INTERVENÇÃO/
COMPARADOR - CONTROLE
Intervenção: os flebotomistas
foram inscritos no programa do
Colégio Americano de
Patologistas (CAP-Q-Tracks)
em 1999 e/ou 2000, e auditaram
as pulseiras de identificação dos
pacientes antes de realizarem a
coleta de sangue.
Os mesmos registraram os
erros de identificação e os
dados foram analisados pelo
CAP mensalmente. Os
flebotomistas receberam
relatórios resumidos com os
resultados a cada quadrimestre,
além de sugestões de melhorias
no final de cada ano
Controle: não

DESFECHOS
Taxa de erros de identificação de pacientes: percentagem
(%) de erros nas pulseiras de identificação:
As taxas de erro médio nas pulseiras de identificação
apresentaram uma redução estatisticamente significativa de
7,40% para 3,05% e a taxa mediana de erro diminui de 4,56%
para 1,89% do trimestre 1 ao trimestre 8 respectivamente
(p.001).
No primeiro ano (1999) a taxa de erro nas pulseiras de
identificação foi de 2,79% (n=22.930).
Em 2000, a redução da taxa de erro nas pulseiras de
identificação foi de 2,38% (n=22.267). Uma redução
estatisticamente significativa de 7,40% para 3,05% e redução
mediana de erro de 4,56% para 1,89% do trimestre 1 ao
trimestre 8 respectivamente (p.001).
Causas dos erros de identificação do paciente:
A ausência de pulseiras foi responsável por 71,6% dos erros,
seguidas pelas informações ausentes nas pulseiras 9,1%,
pulseiras com informações ilegíveis 7,7%, informações errôneas
nas pulseiras de identificação 6,8%, pulseiras não-pradonizadas
3,7% e pulseiras no paciente errado 1,1% (n=45.197)

(continua)
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ESTUDO ID

E9

PERÍODO DE COLETA/SEGUIMENTO
Período de coleta de dados: Abril de 2004 a Janeiro de 2006
Linha de Base: semanas um e dois do estudo (10 auditorias em cada serviço)
Pós- intervenção curto prazo: semanas 3 e 4 do estudo (10 auditorias em cada
serviço)
Pós-intervenção longo prazo: semanas 11 e 12 do estudo (10 auditorias em cada
serviço)

CONTEXTO/ UNIDADE HOSPITALAR

CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES

Quinze áreas clínicas pareadas em 15 hospitais
participantes de seis países: Inglaterra (n=1),
EUA (n=6), Canadá (4), Noruega (n=2), Brasil
(n=1) e Austrália (n=1).

Um total de 724 auditorias foram realizadas em
pacientes adultos:
Pré Intervenção: N= 258
Pós Intervenção curto prazo: 242
Pós Intervenção longo-prazo: N=224

Unidades de Internação e UTI Adulto
INTERVENÇÃO/
COMPARADOR - CONTROLE
Intervenção etiqueta colocada
nas bolsas de sangue,
lembrando a equipe de verificar
a pulseira de identificação do
paciente.
Os elementos-chave que faziam
parte da verificação prétransfusional em todos os
hospitais participantes foram
definidos como:
1. A equipe solicitou ao paciente
que declarasse seu sobrenome
e nome e verificou se essa
informação era a mesma na
pulseira.
2. A equipe verificou se o
sobrenome, o nome e o registro
hospitalar do paciente eram os
mesmos na pulseira e na
etiqueta anexada à unidade
pelo banco de sangue.
3. Os funcionários verificaram
se o número da unidade era o
mesmo na bolsa de sangue e
na etiqueta anexada à unidade
pelo banco de sangue

DESFECHOS
Taxas de erros de identificação de pacientes: número de
pacientes transfundidos com hemocomponentes para os quais
os elementos-chave da verificação da identificação do paciente
foram todos corretamente executados
Não houve um incremento no número de verificações da
identidade do paciente após a intervenção. O efeito imediato
(semanas 3 e 4), mostrou uma diferença média geral de
verificações, comparando o grupo de intervenção com o grupo
controle, de 1% (controle – cuidado usual n=34/116, intervenção
- etiqueta extra n=41/126) (OR combinado; 1,09; IC95% 0,54 2,17).
Oito semanas após a introdução do rótulo de intervenção
(semanas 11 e 12), a diferença foi de -8% (IC 95%, -18% a 1%),
o que excluiu a possibilidade de o rótulo exercer um efeito
benéfico duradouro a verificação (OR combinado, 0,49; IC 95%,
0,22-1,06).
Causas dos erros de identificação do paciente: Os autores
não contribuíram com dados para esse desfecho.

Controle: sem adição de
etiqueta nas bolsas de sangue

(continua)-
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Implementação de recursos e ferramentas tecnológicas combinada
com uma intervenção educativa comparado com a linha de base
ESTUDO ID

E3

PERÍODO DE COLETA/SEGUIMENTO
Período de coleta de dados: Julho 2010 a Junho de 2014
Linha de Base: segundo semestre de 2010
Intervenção 1: segundo semestre de 2011
Intervenção 2: primeiro semestre de 2012 a primeiro semestre de 2014
Seguimento a partir de segundo semestre de 2011

CONTEXTO/ UNIDADE HOSPITALAR

CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES

Hospital de grande porte em Madrid.
SE adultos

Pacientes atendidos no SE para os quais foram
solicitados exames de sangue
Durante o período de estudo, 483.254
requisições foram analisadas
Não apresentou o número total de participantes

INTERVENÇÃO/
COMPARADOR - CONTROLE
Intervenção 1 implementação
da requisição eletrônica no SE:
uma vez analisados os tipos de
erros, foi estabelecida uma
matriz de priorização de riscos.
Intervenção 2: capacitação do
pessoal envolvido no processo
de obtenção de amostras
(laboratório, médicos residentes
e pessoal do SE), relacionado à
requisição eletrônica. Ênfase
especial foi dada à relevância
na detecção e notificação de
erros na identificação do
paciente no momento da coleta,
bem como nas possíveis
consequências desses erros
para o paciente
Controle: não

DESFECHOS
Taxas de erros de identificação do paciente: taxas de erros
de identificação do paciente no processo de requisição analítica
(1/10.000)
Na linha de base, a taxa de erros era de 6,18/10.000
requisições e veio a aumentar, atingindo seu pico no segundo
semestre de 2012, com 17,4/10.000 requisições. Coincidindo
com o período mais intensivo de capacitação profissional.
Houve uma redução estatisticamente significante dos erros de
identificação do paciente no processo de coleta de amostras
laboratoriais apenas a partir do primeiro semestre de 2013
(6,37/10.000) se comparado ao segundo semestre de 2012
(17.4 por 10.000), p< 0,0001.
O tipo de erro mais relatado em todos os semestres do estudo
foi o de identificação do paciente com 71,43% (p< 0,0001). Os
autores também apresentaram o incremento do risco relativo
(RRI) da introdução da requisição eletrônica de 0,53 (IC, 0.34 –
0.80), mostrando uma redução estatisticamente significativa do
risco de erro com a introdução eletrônica, porém sem
significância estatística para a ação educativa (RRI 1; IC 0,71 –
1,39).
Causas dos erros de identificação do paciente: Os autores
não contribuíram com dados para esse desfecho.
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Implementação de recursos e ferramentas tecnológicas
comparado com a linha de base
ESTUDO ID

E2

PERÍODO DE COLETA/SEGUIMENTO
Período de coleta de dados: 2 anos (2012 a 2014)
Pré-Intervenção: 1 de julho de 2012 a 30 de junho de 2013
Pós-intervenção: 1 de julho de 2013 a 30 de junho de 2014 (um ano de
seguimento)

CONTEXTO/ UNIDADE HOSPITALAR

CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES

Montefiore Medical Center em Bronx, Nova York.

Total de recém-nascidos (RN): 2182
Linha de base: N= 1.067 (56,8% sexo
masculino)
Pós-intervenção N= 1.115 (53,2% sexo
masculino)

2 UTIN

INTERVENÇÃO/
COMPARADOR - CONTROLE
Intervenção: nova convenção
de identificação do RN que
incluía o primeiro nome da mãe,
seguido pela letra "s" e depois o
sexo da criança ("Wendysgirl").
Para múltiplos nascimentos, um
número foi adicionado à frente
do primeiro nome para distinguir
irmãos (“1Judysgirl”,
“2Judysgirl”)
Para calcular a taxa de
requisições realizadas no
paciente errado foi usado a
ferramenta Retract and Reorder
(RAR). Uma TI validada para
identificar pedidos eletrônicos
realizados no paciente errado,
que bloqueia o acesso à tela de
entrada de requisições até que
o requisitante verifique a
identidade do paciente,
digitando novamente as iniciais
do paciente, idade e sexo.

DESFECHOS
Taxas de erros de identificação do paciente: taxa de
requisições realizadas no paciente errado (1/100.000)
requisições
Houve uma redução estatisticamente significativa da taxa de
requisições realizadas no paciente errado de 59.5/100.000
requisições, pré intervenção, para 37.9/100.000 requisições
após a intervenção (OR 0,64; 95% IC: 0,42 – 0,97). Uma
redução de 36,3% (OR 0,64; IC 95%; 0,42-0,97).
Outros subgrupos apresentaram resultados semelhantes:
taxa de requisições de exames realizados (pela equipe do
serviço) no paciente errado. 49/100.000 versus 27/100.000
(OR: 0.48; 95% CI: 0.24–0.93)
taxa de requisições realizadas no paciente errado (sexo
masculino): 61/100.000 versus 30/100.000 (OR: 0.39; 95% CI:
0.19–0.83)
Causas dos erros de identificação do paciente: Os autores
não contribuíram com dados para esse desfecho.

Controle: não

(continua)
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ESTUDO ID

E4

105

PERÍODO DE COLETA/SEGUIMENTO
Período de coleta de dados: 2003
Pré -Intervenção: 3 a 6 meses antes da intervenção
Pós-intervenção: 6 a 12 meses após a intervenção

CONTEXTO/ UNIDADE HOSPITALAR

CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES

Hospital Universitário na cidade de Londres.
Unidade de Enfermaria Cirúrgica adulto

Foram auditados 56 períodos de administração
de medicação (1.644 doses no total) antes da
intervenção e 55 períodos após a intervenção
(1.178 doses no total)

INTERVENÇÃO/
COMPARADOR - CONTROLE
Intervenção: Implantação de
um sistema que incorporou
prescrição eletrônica,
dispensação automatizada de
medicação, identificação de
paciente com código de barras
e registro eletrônico de
administração da medicação
Controle: não

DESFECHOS
Taxas de erros de identificação do paciente: percentual (%)
de medicamentos administrados sem verificar a identidade do
paciente.
A identidade do paciente não foi verificada antes da
administração de medicamento em 82,6% das observações
(1.110/ 1.344 doses) pré-intervenção e em 18,9% das
observações (244/1.291 doses) após a intervenção (p .001);
uma redução estatisticamente significativa de 63,7% (IC 95%;
60,8 - 66,6).
Causas dos erros de identificação do paciente: Os autores
não contribuíram com dados para esse desfecho.

(continua)
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ESTUDO ID

E7

PERÍODO DE COLETA/SEGUIMENTO
Período do estudo: metade do ano 2009 até 2012
Linha de Base: Maio a Setembro de 2010
Pós-intervenção: Outubro de 2010 a Janeiro de 2012 (um ano e três meses de
seguimento).

CONTEXTO/ UNIDADE HOSPITALAR

CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES

Hospital Infantil do Colorado, EUA.
Pacientes em Serviços de Internação pediátrico

Não foram apresentados dados dos
participantes

INTERVENÇÃO/
COMPARADOR - CONTROLE
Intervenção: Modificação no
sistema informático de modo a
incluir uma tela de verificação
de requisições que solicitava
que o funcionário confirmasse
que ele estava fazendo pedidos
ao paciente pretendido. Houve
uma interrupção na sequência
de pedidos que solicitava que o
requerente verificasse a
identidade do paciente através
dos seus dados e do
aparecimento da fotografia do
paciente na tela de verificação
Controle: não

DESFECHOS
Taxa de erros de identificação de pacientes: requisições
realizadas no paciente errado.
Durante o primeiro ano (2010), foram relatados 51 episódios de
requisições realizadas no paciente errado. Destes, 16 estavam
relacionados à administração de medicamentos, 12 eram
referentes às requisições, 10 aos exames/ tratamentos/
procedimentos, 2 aos registros, 2 à dispensação de
medicamentos, 1 à admissão e 1 à transferência.
Após a intervenção (2011), o número total de erros de
identificação do paciente, diminuiu em 25%, para 37 casos.
Destes, 23 estavam relacionados à administração de
medicamentos, 4 aos tratamentos/procedimentos, 3 aos
exames, 3 às requisições, 3 à alta do paciente e 1 relacionado à
comunicação.
Na linha de base, 12 requisições realizadas no paciente errado
foram identificadas, com uma taxa de 0,09 por 1.000 pacientes
ajustados por dia. Após a intervenção, três requisições
realizadas no paciente errado ocorreram com uma taxa de
0,02/1.000 pacientes dia, uma redução de 77,8%.
Os dias médios entre esses eventos aumentaram de 21,7 para
82,3 dias antes e depois da introdução da tela de verificação. O
número de near miss antes da intervenção foi de 33, uma
redução se comparado com 10 após a intervenção.
Nenhum outro resultado de análise e/ou teste estatístico foi
fornecido neste estudo.
Causas dos erros de identificação do paciente: Os autores
não contribuíram com dados para esse desfecho.
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Implementação de recursos e ferramentas tecnológicas comparados com
controle/linha de base
ESTUDO ID

E1

PERÍODO DE COLETA/SEGUIMENTO
Período de coleta de dados: 7 anos (2007 a 2015)
Linha de base: de 2007 a 2010 (3,5 anos)
Intervenção 1: de 2012 a 2013 (1,5 anos de seguimento)
Intervenção 2: de 2014 a 2015 (2 anos de seguimento)

CONTEXTO/ UNIDADE HOSPITALAR

CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES

Hospital Montefiore, Nova York

UTIN (N=6.511)
Linha de base: n=2832 (46,5% sexo feminino)
Intervenção 1: n= 1493 (44,4% sexo feminino)
Intervenção 2: n= 2186 (47% sexo feminino)

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN)
e Unidades Pediátricas (serviços de internação,
serviços de especialidade pediátricas) e UTIP

Unidades Pediátricas (N=51.064)
Linha de base: n=24340, idade média 9 anos
(SD 7,8), 53,6% sexo feminino
Intervenção 1: n= 11248, idade média 9,8 anos
(SD7,6), 53,3% sexo feminino
Intervenção 2: n= 15476, idade média 9,1 anos
(SD 7,6), 52,6% sexo feminino
INTERVENÇÃO/
COMPARADOR - CONTROLE
Intervenção 1:
(todo paciente internado no
hospital): implementação do uso
da ferramenta RAR
Intervenção 2:
(somente RN): Intervenção
combinada: ferramenta RAR
associada à identificação do
RN, que incluía o primeiro nome
da mãe, seguido pela letra “s”,
depois o sexo do bebê, por
exemplo, “Wendysboy
Adelman”. Para múltiplos
nascimentos, um número foi
adicionado ao início do primeiro
nome para distinguir irmãos
(“1Wendysboy”, “2Wendysboy”.)
Controle: unidades pediátricas
não pertencentes à UTIN
No período pós intervenção os
autores apenas mediram o
efeito das intervenções em
ambos os grupos (UTIN e
Unidades Pediátricas)
comparando com a linha de
base.

DESFECHOS
Taxas de erros de identificação do paciente: taxa requisições
realizadas no paciente errado/100.000 requisições
Na linha de base, as requisições realizadas em pacientes
errados foram mais frequentes no grupo da intervenção (UTIN)
do que no grupo controle (unidades pediátricas): 117,2 (UTIN)
versus 74,9 (unidades pediátricas) por 100.000 pedidos (OR
1,56; IC 95%, 1,34-1,82)
Na UTIN, na linha de base, a taxa era de 117,2 por 100.000
requisições (402/343.045).
Após a intervenção 1 a frequência de erros foi de 60,2/100.000
requisições (134/222.717), uma redução estatisticamente
significativa de 48,7% (p <0,001).
Após a intervenção 2 a frequência de erros foi de 45,6 por
100.000 requisições (130/285.028), uma redução
estatisticamente significativa de 61,1% em relação à linha de
base (p <0,001);
Nas Unidades Pediátricas, na linha de base, a taxa foi de
74,9/100.000 requisições (1136/1.516.152). Após a intervenção
1, a frequência de erros foi de 49,4/100.000 requisições
(453/917.453), uma redução estatisticamente significativa de
34,1% (p <0,001).
Após a intervenção 2 a frequência de erros foi de 53,6/100.000
requisições (689/1.284.838), uma redução estatisticamente
significativa de 28,4% em relação à linha de base (p .001).
Causas dos erros de identificação do paciente: Os autores
não contribuíram com dados para esse desfecho.
(continua)
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ESTUDO ID

E6

PERÍODO DE COLETA/SEGUIMENTO
Período de coleta de dados: janeiro de 2011 a abril de 2013
Pré-intervenção: Janeiro a Abril de 2011
Pós-intervenção (curto prazo): junho a setembro de 2011 (4 meses de
seguimento)
Pós-intervenção (longo prazo): janeiro a abril de 2013 (4 meses de seguimento)

CONTEXTO/ UNIDADE HOSPITALAR

CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES

Cinco SE na cidade de Nova Iorque
Dois SE pediátricos, dois SE adulto e um SE
combinado (adulto e pediátrico)

Durante todo o período do estudo foram
registrados 3.457.342 pedidos eletrônicos nos
cinco SE

INTERVENÇÃO/
COMPARADOR - CONTROLE
Intervenção: Verificação da
identidade do paciente baseada
em um sistema informatizado.
Uma caixa de diálogo de
verificação do paciente
apareceu no início de cada
sessão de pedidos, exigindo
que os profissionais
confirmassem a identidade do
paciente após um atraso
obrigatório de 2,5 segundos.
Três identificadores de
pacientes foram destacados:
nome completo, data de
nascimento e número do
prontuário médico. Também
foram incluídas informações
adicionais que poderiam facilitar
a identificação do paciente,
como tempo de permanência no
SE, queixa principal, localização
do leito e pedidos recentes de
medicamentos.

DESFECHOS
Taxas de erros de identificação de pacientes: A ferramenta
RAR foi usada para medir requisições realizadas no paciente
errado e estimar a taxa de pedidos de pacientes errados antes e
após a implementação da intervenção (por 1.000 requisições).
Durante o período do estudo, um total de 5.637 eventos RAR
foram identificados indicando uma taxa média estimada de
requisições no paciente errado de
1,63/1.000 (IC 95%; 1,59-1,67).
A curto prazo, houve uma redução de 30% na taxa de
requisições realizadas no paciente errado (2,02 versus
1,41/1.000 requisições, RR=0,70; IC95% = 0,63-0,77).
Essa redução permaneceu semelhante quando foram utilizados
dados de pacientes internados como grupo controle paralelo
(RR 0,69; 95% IC 0,62–0,76).
Na análise de longo prazo, foi observado um declínio de 24,8%
nas requisições realizadas em pacientes errados em
comparação com o período pré-intervenção (2,02 versus
1,53/1.000 requisições, RR = 0,76, 95% IC = 0,69-0,83).
Causas dos erros de identificação do paciente: Os autores não
contribuíram com dados para esse desfecho.

Controle: Pacientes dos
serviços de internação. O
módulo de verificação do
paciente não estava ativo nas
configurações de internação
durante o período do estudo.

(continua)
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Educação dos profissionais de saúde no que diz respeito à correta identificação do
paciente combinada com uma parceria com os pacientes e familiares por meio de
estratégias educativas comparadas com linha de base
ESTUDO ID

E10

PERÍODO DE COLETA/SEGUIMENTO
Período de coleta de dados: Setembro de 2009 a Setembro de 2010
Linha de base: Setembro de 2009 a Abril de 2010
Pós-intervenção: Maio a Setembro de 2010 (período de acompanhamento 5
meses), com auditorias realizadas quatro vezes por mês

CONTEXTO/ UNIDADE HOSPITALAR

CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES

Seis Hospitais pediátricos, nos EUA
Serviços de Pediatria (médico e cirúrgicos),
UTIP e UTIN

11.337 pacientes foram auditados.

Cada um dos hospitais contribuiu com dados por
no mínimo 6 e no máximo 13 meses, e todos
participaram nos 5 meses finais (de maio a
setembro de 2010).
INTERVENÇÃO/
COMPARADOR - CONTROLE
Intervenção 1: as pulseiras de
identificação foram auditadas e
cada “falha” era uma
oportunidade de fornecer
educação em tempo hábil para
a equipe, família e paciente
sobre a importância da pulseira
de identificação para um
cuidado seguro.
Intervenção 2: alteração no
material das pulseiras, incluindo
identificação do tipo "etiqueta de
bagagem" para alguns
pacientes.
Intervenção 3: Criação de
cartaz educativo para ser
entregue às famílias ou
pendurado na parede do quarto
do paciente reforçando aos
pacientes e às famílias a
importância da permanência da
pulseira de identificação.

DESFECHOS
Taxas de erros de identificação de pacientes: percentagem
de erros nas pulseiras de identificação dos pacientes
No primeiro mês, os erros nas pulseiras de identificação dos
pacientes variaram entre 4,9% e 52%, com média de 22% e
taxa combinada de 17% (140 erros em 795 auditorias).
No último mês, as taxas de erros nas pulseiras de identificação
variaram entre 0% e 11%, com média de 4,0% e taxa
combinada de 4,1% (50 erros em 1129 auditorias). Uma
redução relativa estatisticamente significativa de 77% nos erros
das pulseiras de identificação nos 13 meses do estudo (p .001).
Causas de erros de identificação do paciente: (N=957)
A ausência da pulseira de identificação no paciente foi
responsável por 90,4% (n = 865) das causas de erros.
Informações imprecisas nas pulseiras de identificação
representaram 4,7% (n = 45) das causas de erros. Informações
ilegíveis foram responsáveis por 3,6% (n = 34) das causas de
erros. Outras causas contaram 1,0% (n = 10) e a pulseira
colocada no paciente errado representou 0,3% (n = 3) das
causas de erros

Controle: não

(continua)
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Educação dos profissionais de saúde no que se refere à correta
identificação do paciente combinada com uma intervenção tecnológica
comparada com linha de base
ESTUDO ID

E11

PERÍODO DE COLETA/SEGUIMENTO
Período de coleta de dados: Junho de 2009 a Junho de 2010
Pré-intervenção (braço1): 22 de junho a 30 de outubro de 2009
Pós-intervenção (braço 2): somente educação: 1 de março a 25 de junho de 2010
Pós-intervenção (braço 3): educação + scanner das pulseiras de identificação:
1 de março a 25 de junho de 2010

CONTEXTO/ UNIDADE HOSPITALAR

CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES

SE de um Hospital Público no sudoeste de
Queensland, Austrália

282 pacientes adultos
Pré-intervenção: n=115 (masculino 53,9%)
Pós-intervenção –
somente educação: n = 95 (masculino 61,1%)
educação + scanner das pulseiras de
identificação: n = 72 (52,8% do sexo masculino)

INTERVENÇÃO/ COMPARADOR CONTROLE

DESFECHOS

Intervenção 1 somente educação:
profissionais receberam capacitação sobre
uso das novas pulseiras de identificação
com código de barras, dos
comportamentos-chave a serem adotados
na coleta de amostras laboratoriais e dos
riscos da incorreta identificação do
paciente. Isso incluiu ênfase no uso do
"sistema de consulta" de Identificação do
Paciente em que o paciente era solicitado a
indicar o nome e a data de nascimento.

Erros de Identificação do Paciente: Os autores
não identificaram erros primários de identificação do
paciente
Houve uma melhora estatisticamente significativa
dos comportamentos chave a serem adotados antes
da coleta de exames, em todos os braços do estudo:

Intervenção 2: educação combinada com
o uso de leitor de código de barras da
pulseira: os dispositivos de leitura da
pulseira e o procedimento foram
demonstrados e praticados. Os leitores
foram colocados em leitos selecionadas
para fazer a leitura com código de barras
da pulseira do paciente. O leitor emitia uma
mensagem sonora solicitando ao coletor o
uso do "sistema de consulta" para a
identificação do paciente e das etiquetas
impressas para rotular os tubos de coleta.

Pulseira de identificação verificada pela equipe antes
da coleta (sim): Pré-Intervenção:11,3% (13) <0,001.
Intervenção 1: 33,7% (32) <0,001. Intervenção 2:
58,0% (40) p=0,004

Pulseira de identificação do paciente aplicada antes
da coleta da amostra (sim): Pré-Intervenção:35.7%
(41) <0,001. Intervenção 1: 61,1% (68) <0,001.
Intervenção 2: 89,7% (61) p=0,001

O paciente foi requerido a falar o seu nome (não):
Pré-Intervenção:73,2% (82) <0,001. Intervenção 1:
40% (38) <0,001. Intervenção 2: 5,8% (4) p=0,001
O paciente foi requerido a falar a sua data de
nascimento (não): Pré-Intervenção:77,2% (88)
<0,001. Intervenção 1: 42% (40) <0,001. Intervenção
2: 5,8% (4) p=0,001

Controle: não
Causas dos Erros de Identificação dos Pacientes:
Os autores não contribuíram com dados para esse
desfecho.
Parceria com os pacientes e familiares por intermédio de estratégias educativas
Apenas E10 contribuiu com dados para essa comparação. No entanto, como houve a combinação
de uma intervenção educativa para os profissionais de saúde, o estudo foi analisado no subgrupo
já apresentado anteriormente.
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4.4 ETAPA 4: SÍNTESE DOS DADOS
Essa etapa seguiu as novas diretrizes para a síntese de dados sem meta-análise
em RS- Synthesis without meta-analysis in systematic reviews – SwiM(132).
Para cada comparação foi apresentada uma descrição dos achados
sintetizados, fazendo saber quais estudos contribuíram para cada síntese e as suas
características-chave tais como, população, tipos de participantes, contexto,
intervenções e desfechos. Os estudos foram classificados com base no fato de terem
mostrado uma redução no desfecho, nenhum efeito, ou um aumento no desfecho após
a intervenção.
A seguir são apresentados os subgrupos de intervenções com a síntese dos
dados dos estudos selecionados.

4.4.1 Uso de pelo menos dois identificadores para verificar a
identidade do paciente combinado com uma intervenção
educativa comparado com a linha de base
Neste subgrupo foi investigado se as diferentes intervenções tiveram um efeito
na redução dos desfechos substitutos: redução dos erros nas pulseiras de
identificação, aumento da correta conferência da identidade do paciente antes da
transfusão de hemocomponentes e aumento da aderência no processo de
identificação do paciente.
No Quadro 13 é possível observar a direção do efeito para os desfechos de cada
estudo, em que existe uma evidência que as intervenções apresentam uma redução
nos erros de identificação dos pacientes, exceto para E9, no qual não houve
diferenças estatisticamente significativas entre o grupo controle e o da intervenção.
E12 obteve uma qualidade moderada na avaliação metodológica (6/9) com uma
amostra grande nos grupos de intervenção/linha de base (1.655/2.901), tempo de
seguimento de 9 meses e uma redução estatisticamente significativa na taxa de erro
das pulseiras de identificação após a intervenção (9,2% versus 5,2%; p <0,001).
E5 apresentou uma qualidade moderada (7/9) na avaliação metodológica, o
número de pacientes nos grupos de intervenção e linha de base não foi apresentado
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(os autores apenas relataram que foram feitas 1.000 auditorias) e o tempo de
seguimento foi de um ano. O estudo mostrou uma melhoria estatisticamente
significativa da adesão em todos os aspectos do processo de conferência da
identidade do paciente após a intervenção: paciente portando a pulseira (81,8%
versus 98,8%; p <0,.001); verificação da identidade do paciente (62,2% versus 81,4%;
p <0,001); identidade obtida com uma pergunta aberta ao paciente (53,0% versus
77,7%; p <0,001); todos os dados da identidade do paciente obtidos (19,4% versus
70,9%; p <0,001) e cumprimento total do protocolo de verificação de identidade do
paciente (9,7% versus 58,7%; p <0,001).
E8 apresentou uma qualidade moderada na avaliação metodológica (6/9) com
um grande número de auditorias nas pulseiras (1.757.730), porém o número total de
participantes não foi apresentado e o tempo de seguimento foi de dois anos. O estudo
exibiu uma redução estatisticamente significativa na taxa de erro das pulseiras de
identificação dos pacientes após a intervenção (7,40% versus 3.05%; p.001).
E9 recebeu uma qualidade moderada na avaliação metodológica (9/13), com um
pequeno número de participantes nos grupos de intervenção e controle (466/258) e
tempo de seguimento de três meses. O estudo relatou ausência de diferenças
estatisticamente significativas entre o grupo de intervenção e o grupo controle quanto
ao número de conferências da identidade do paciente antes da transfusão de
hemocomponentes tanto no efeito imediato (OR combinado; 1,09; IC95% 0,54 - 2,17)
quanto no efeito a longo prazo (OR combinado, 0,49; IC 95%, 0,22-1,06).
Quanto às causas dos erros de identificação, E12 não apresentou diferenças
estatisticamente significativas após a intervenção para as pulseiras colocadas
incorretamente ou ausentes (73,6% versus 80,7%; p=0,23).
E5 não comparou as causas dos erros de identificação dos pacientes antes e
após a intervenção. O estudo apresentou informações nas quais não foi verificada a
identidade do paciente com a justificativa "eu já conheço o paciente", o que
representou 79,5% (n=163/205; IC 73,3% a 84,8%) das observações analisadas.
E8 e E9 não apresentaram dados comparando o efeito das intervenções no
desfecho secundário.
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Quadro13 – Diagrama de direção do efeito para os desfechos individuais de E12, E5, E8 e E9,
São Paulo, 2020
Intervenção: Uso de pelo menos dois identificadores para verificar a identidade do paciente combinado
com uma intervenção educativa comparado com a linha de base
Estudo
(unidade
hospitalar)

Avaliação da
QualidadeJBI

Causas
dos erros de
identificação

Erros de Identificação do Paciente

Estudos “antes e depois” não controlados e um ECR
E12 (UTIP e
UTIN)

E5 (CC adultos)

E8 (Internação
adultos)

E9 (Internação
e UTI adultos)

6/9
Moderado

7/9
Moderado

6/9
Moderada

9/13
Moderada

Erros nas pulseiras de identificação de pacientes

▲ ◄►

Paciente usando a pulseira

▲

Verificação da identidade do paciente

▲

Obtenção da Identidade com pergunta aberta ao
paciente

▲

Todos os dados obtidos (primeiro e último nome,
data de nascimento)

▲

Total conformidade com o protocolo de
identificação

▲

Percentagem (%) de erros na pulseira de
identificação do paciente

▲

Número de transfusões nas quais todos os
elementos-chave da verificação da administração
da transfusão foram corretamente realizados

◄►

Efeito da pergunta durante a auditoria: O
enfermeiro conferiu a pulseira de identificação do
paciente após depois de observar a etiqueta na
bolsa de transfusão?

◄►

◁▷

◁▷
◁▷

Adaptado de: Thomson, Thomas(133), 2013.
Notas:
Tamanho da Amostra: tamanho final da amostra (indivíduos) no grupo da intervenção: triangulo
grande >300; médio 50–300; pequeno <50
Direção do efeito: triangulo para cima = efeito positivo, triangulo para baixo= efeito negativo,
triângulos laterais=sem efeito/achados inconclusivos
Significância estatística: triangulo em negrito= p < 0.05; cinza= p > 0.05; triangulo vazio= sem
teste estatístico/dados reportados
Teste estatístico: estudos controlados – diferença entre grupo controle e intervenção no
acompanhamento (ao menos que seja especificado): a diferença da mudança entre grupo
controle e intervenção; b mudança apenas no grupo da intervenção. Estudos não controlados:
mudança desde a linha de base (ao menos que seja especificado)

A qualidade da evidência para E12 e E8 foram categorizadas como muito baixa:
referem-se a estudos quase experimentais do tipo “antes e depois” sem grupo
controle. Estudos desta natureza são originalmente categorizados como baixa
evidência e podem apresentar risco de vieses: em E12 não ficou claro se a coleta de
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dados foi realizada em todos os pacientes visto que muitos não estavam no leito no
momento da auditoria e a decisão de coleta desses pacientes ficou a critério do
auditor. Em E8 o número de instituições participantes nos diversos períodos de
avaliação (trimestral) variou consideravelmente. Das 277 instituições estudadas
somente 77 participaram em ambos os anos do estudo. Todos estes fatores fazem
com que haja uma incerteza acerca da eficácia da intervenção na redução dos erros
nas pulseiras de identificação. É provável que o efeito verdadeiro seja
substancialmente diferente do efeito estimado.
A qualidade da evidência para E5 foi baixa. O desenho do estudo também é
experimental do tipo “antes e depois” sem grupo controle. Os autores mediram o efeito
da intervenção desde a linha de base e todos os fatores de confusão poderiam reduzir
o efeito demonstrado. O estudo foi elevado em um ponto no aspecto de viés de
publicação e a confiança do efeito estimado da intervenção para a redução da
inconformidade no processo de identificação é limitada. O efeito verdadeiro pode ser
substancialmente diferente do efeito estimado no estudo.
O estudo E9, apesar de se tratar de um ECR, teve a qualidade da evidência
reduzida para moderada. O estudo não atingiu o número de auditorias necessárias
(n=270) para detectar 25% de diferenças entre os grupos controle e de intervenção.
Não houve cegamento dos participantes, dos auditores, sequer dos pesquisadores,
condições que aumentaram o risco de viés. Todos esses fatores fazem com haja uma
redução na certeza da evidência, de modo que há uma moderada confiança no efeito
estimado da intervenção para a redução de transfusões sem a conferência da
identidade do paciente. É provável que o efeito verdadeiro seja similar ao efeito
estimado, porém existe uma possibilidade de que sejam substancialmente diferentes.
O Quadro 14 apresenta o sumário destes achados.
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Quadro 14 – Sumário de resultados para apresentação das evidências de E12, E5, E8 e E9,
São Paulo, 2020
SUMÁRIO DE RESULTADOS GRADE
Paciente ou população: Recém-nascido, crianças e adultos
Contexto: Hospitalar
Intervenção: Uso de pelo menos dois identificadores para verificar a identidade do paciente combinado com
uma intervenção educativa
Comparação: linha de base/controle

Desfechos
(ID)

Impacto

Redução estatisticamente
significativa de 4% nos erros das
pulseiras de identificação do
paciente (IC 95%, 2,5-5,5; p
<0,001).

Erros nas
pulseiras de
Identificação do
Paciente (E12, Redução estatisticamente
significativa na taxa de erro das
E8)
pulseiras de identificação dos
pacientes (7,40% versus 3.05%;
p.001).

Redução da
inconformidade
no processo de
identificação do
paciente (E5)

Aumento estatisticamente
significativo no cumprimento total
do protocolo de verificação de
identidade do paciente (9,7%
versus 58,7%, p <0,001).

Incremento no
número de
verificações da
identidade do
paciente antes
administração
de transfusão
sanguínea (E9)

Sem diferenças estatisticamente
significativas entre o grupo da
intervenção e o grupo controle
tanto no efeito imediato (OR
combinado; 1,09; IC95% 0,54 2,17) quanto no efeito a longo
prazo (OR combinado, 0,49; IC
95%, 0,22-1,06).

№ de
participantes
(delineamento)

4556
(2 estudos
observacionais)

(1 estudo
observacional)

Nível de
Evidência
(GRADE)

Não foi possível saber se
aqueles pacientes que
estavam ausentes no
leito no momento da
⨁◯◯◯
auditoria, foram
MUITO BAIXO auditados (E12)
a,b,c

⨁⨁◯◯
BAIXO a

⨁⨁⨁◯
466
(1 ECR)

Comentários

MODERADO
d,e

Das 277 instituições
estudadas, apenas 77
participaram em ambos
os anos do estudo (E8)

O estudo analisou a
melhoria do cumprimento
do protocolo desde a
linha de base.
A influência dos fatores
de confusão reduziria o
efeito demonstrado.

O estudo não atingiu o
número de auditorias
necessárias (270) para
detectar 25% de
diferenças entre os
grupos controle e de
intervenção

GRADE Nível de Evidência:
Alto: Há forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado
Moderado: Há confiança moderada no efeito
Baixo: A confiança no efeito é limitada
Muito Baixo: A confiança na estimativa do efeito é muito limitada. Há importante grau de incerteza nos achados

Notas:
a. Estudo “antes e depois” sem grupo controle; b. heterogeneidade entre os estudos, c. um
estudo sem tamanho de amostra, d. A alocação para os grupos de intervenção não foi ocultada;
e. Não houve cegamento
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4.4.2 Implementação de recursos e ferramentas tecnológicas combinada
com uma intervenção educativa comparado com a linha de base
Para esse subgrupo apenas um estudo investigou se a intervenção teve um
efeito na redução da taxa de erros de identificação do paciente no processo de
requisição analítica.
No Quadro 15 é possível observar a direção do efeito para os desfechos do
estudo; existe uma evidência que as intervenções apresentem uma redução nos erros
de identificação dos pacientes.
E3 teve uma qualidade moderada na avaliação metodológica (6/9), não foi
especificado o número de participantes, os autores referiram que durante o período
de estudo foram analisadas 483.254 requisições, e o tempo de seguimento foi de dois
anos e meio. Foi identificado que o erro de identificação do paciente foi mais frequente
no início do estudo, 71,43% (p <0,0001), mas não houve comparações durante o
estudo sobre esse desfecho. Uma redução estatisticamente significativa dos erros de
identificação do paciente foi assinalada no processo de requisição de análises apenas
entre os períodos de intervenção: 17,4/10.000 requisições no segundo semestre de
2012 comparado com 6,37/10.000 requisições no primeiro semestre de 2013 (p
<0,0001).
O estudo não contribuiu com dados no desfecho secundário: causas dos erros
de identificação do paciente.
Quadro 15 – Diagrama de direção do efeito para os desfechos individuais de E3, São Paulo, 2020
Intervenção: Uso de pelo menos dois identificadores para verificar a identidade do paciente combinado
com uma intervenção educativa comparado com a linha de base
Estudo
(unidade
hospitalar)

Avaliação da
QualidadeJBI

Causas
dos erros de
identificação

Erros de Identificação do Paciente

Estudo: “antes e depois” não controlado
E3
(SE adulto)

6/9
Moderada

Taxas de erros de identificação do paciente
no processo de requisição analítica

▲b

◁▷

Adaptado de: Thomson, Thomas(133), 2013.
Notas: Tamanho da Amostra: tamanho final da amostra (indivíduos) no grupo da intervenção:
triangulo grande >300; médio 50–300; pequeno <50
Direção do efeito: triangulo para cima = efeito positivo, triangulo para baixo= efeito negativo,
triângulos laterais=sem efeito/achados inconclusivos
Significância estatística: triangulo em negrito= p < 0.05; cinza= p > 0.05; triangulo vazio= sem
teste estatístico/dados reportados
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Teste estatístico: estudos controlados – diferença entre grupo controle e intervenção no
acompanhamento (ao menos que seja especificado): a diferença da mudança entre grupo
controle e intervenção; b mudança apenas no grupo da intervenção. Estudos não controlados:
mudança desde a linha de base (ao menos que seja especificado)

A qualidade da evidência para o E3 foi muito baixa (Quadro 16). Trata-se de
um estudo quase experimental do tipo “antes e depois” sem grupo controle. O número
de participantes do estudo não foi apresentado bem como a significância estatística
de todas as comparações desde a linha de base. Todos estes fatores colaboram para
uma incerteza acerca da eficácia da intervenção na redução dos erros de identificação
do paciente no processo de requisição analítica, fazendo que seja provável que o
efeito verdadeiro seja substancialmente diferente do efeito estimado.
Quadro 16 – Sumário de resultados para apresentação das evidências de E3, São Paulo, 2020
SUMÁRIO DE RESULTADOS
Paciente ou população: Adultos
Contexto: Hospitalar
Intervenção: Uso de pelo menos dois identificadores para verificar a identidade do paciente
combinado com uma intervenção educativa
Comparação: linha de base
Desfechos
(E)

Impacto

№ de
participantes
(delineamento)

Nível de
Evidência
(GRADE)

17.4/10.000 requisições, no
segundo semestre de 2012,
Erros de
comparado com 6,37/10.000
Identificação do EIPRA, no primeiro semestre de
⨁◯◯◯
Paciente nas
2013 (p< 0,0001)
(1 estudo
Requisições de
MUITO BAIXO
Incremento do risco relativo (RRI) observacional)
Exames
a,b,c
da introdução da requisição
Laboratoriais
eletrônica 0,53 (CI, 0.34 – 0.80);
(E3)
ação educativa (RRI 1; IC 0,71 –
1,39)

Comentários

Ausência de clareza na
apresentação dos dados.
Não foi apresentado
nenhuma limitação do
estudo, que pudesse
ajudar na determinação
do risco de viés

GRADE Nível de Evidência:
Alto: Há forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado
Moderado: Há confiança moderada no efeito
Baixo: A confiança no efeito é limitada
Muito Baixo: A confiança na estimativa do efeito é muito limitada. Há importante grau de incerteza nos
achados

Notas:
a. Estudo “antes de depois” sem grupo controle; b. Ausência de dados relacionados ao tamanho
da amostra; c. Valores de p não foram apresentados, o que não foi possível estimar a
significância estatística entre a linha de base a após a intervenção.
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4.4.3 Implementação de recursos e ferramentas tecnológicas
comparado com a linha de base
Neste subgrupo foi analisado se as diferentes intervenções tiveram um efeito na
redução dos desfechos substitutos: taxa de requisições feitas no paciente errado (E2
e E7) e percentagem de medicamentos administrados sem verificar a identidade do
paciente (E4). No Quadro 17 é possível observar a direção do efeito para os desfechos
de cada estudo, no qual existe uma evidência que as intervenções apresentam uma
redução nos erros de identificação dos pacientes.
E2 obteve uma qualidade moderada na avaliação metodológica (6/9), contou
com um grande número de participantes (1.115/1.067) e o tempo de seguimento foi
de um ano. O estudo apresentou uma redução estatisticamente significativa das
requisições feitas no paciente errado após a intervenção (59,5/100.000 versus
37,9/100.00; OR 0,64; IC 95%; 0,42-0,97).
E4 recebeu uma qualidade moderada na avaliação metodológica (6/9). O estudo
não informou o total de participantes, mas relatou que foram auditadas 2.822 doses
de administração de medicação no total, e o período de seguimento foi de um ano. Os
autores relataram que após a intervenção houve uma redução estatisticamente
significativa nas doses de medicação onde não foi conferida a identidade do paciente
(82,6% versus 18,9%, p .001), uma redução de 63,7% (IC 95%; 60,8 - 66,6).
E7 também apresentou uma qualidade moderada na avaliação metodológica
(6/9), não apresentou dados sobre o tamanho da amostra e o tempo de seguimento
foi de um ano e três meses. Embora o estudo tenha exibido uma redução no número
total dos erros de identificação do paciente de 25% (51 versus 37), nenhum teste
estatístico foi apresentado que indicasse o intervalo de confiança e o valor de
significância estatística. Esse foi o único estudo da RS que apresentou dados
relacionados ao desfecho primário, além dos desfechos substitutos. O estudo ainda
apresentou uma redução dos erros de requisições realizadas no paciente errado de
77,8% após a intervenção (0,09/1.000 pacientes ajustados por dia versus 0,02/1.000
pacientes ajustados por dia).
Nenhum estudo contribuiu com dados para o desfecho secundário.
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Quadro 17 – Diagrama de direção do efeito para os desfechos individuais de E2, E4 e E7,
São Paulo, 2020
Intervenção: Implementação de recursos e ferramentas tecnológicas
Estudo
(unidade
hospitalar)

Avaliação da
QualidadeJBI

Causas
dos erros de
identificação

Erros de Identificação do Paciente

Estudos: antes e depois não controlado

Taxa de requisições de exames realizados (pela
equipe do serviço) no paciente errado

▲
▲

Taxa de requisições de exames realizadas no
paciente errado (sexo masculino)

▲

Medicamentos administrados sem verificar a
identidade do paciente

▲

Taxa de requisições de exames realizados no
paciente errado
E2
(UTIN)

6/9
Moderada

E4
(enfermaria de
cirurgia geral
adultos)

6/9
Moderada

E7
(internação
pediátrica)

6/9
Moderada

Número total de erros de identificação do paciente
Número de requisições feitos no paciente errado

△
△

◁▷
◁▷
◁▷

Adaptado de: Thomson, Thomas(133), 2013.
Notas:
Tamanho da Amostra: tamanho final da amostra (indivíduos) no grupo da intervenção: triangulo
grande >300; médio 50–300; pequeno <50.
Direção do efeito: triangulo para cima = efeito positivo, triangulo para baixo= efeito negativo,
triângulos laterais=sem efeito/achados inconclusivos.
Significância estatística: triangulo em negrito= p < 0.05; cinza= p > 0.05; triangulo vazio= sem
teste estatístico/dados reportados.
Teste estatístico: estudos controlados – diferença entre grupo controle e intervenção no
acompanhamento (ao menos que seja especificado): a diferença da mudança entre grupo
controle e intervenção; b mudança apenas no grupo da intervenção. Estudos não controlados:
mudança desde a linha de base (ao menos que seja especificado).

A qualidade da evidência para E2 foi muito baixa. Trata-se de um estudo quase
experimental do tipo “antes e depois” sem grupo controle. O estudo utilizou uma
ferramenta tecnológica que identificava requisições feitas em um paciente e
cancelados (caso o profissional percebesse que era o paciente errado) e feitas em
outro paciente nos próximos 10 minutos. Contudo, visto tratar de um near miss não
foi possível quantificar as requisições que não foram percebidas pelo profissional
quando realizadas no paciente errado, com possíveis consequências danosas para o
mesmo. Essa ferramenta foi validada previamente em um contexto hospitalar geral e
não em UTIN. Todos esses fatores trazem uma incerteza acerca da eficácia da
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intervenção na redução das requisições de exames efetuados no paciente errado. É
provável que o efeito verdadeiro seja substancialmente diferente do efeito estimado.
A qualidade da evidência para E4 foi baixa. O desenho do estudo também é
quase experimental do tipo “antes e depois” não controlado. Os autores mediram o
efeito da intervenção desde a linha de base e todos os fatores de confusão poderiam
reduzir o efeito demonstrado. O estudo foi elevado em um ponto no aspecto de viés
de publicação e a confiança do efeito estimado com a implantação do “sistema
fechado” de conferência da identidade do paciente limitada. O efeito verdadeiro pode
ser substancialmente diferente do efeito estimado no estudo.
E7 teve qualidade da evidência também muito baixa e o desenho do estudo é
quase experimental do tipo “antes e depois” sem grupo controle. Quanto às medidas
dos erros totais de identificação dos pacientes não foi descrito nenhum valor de
significância estatística e intervalos de confiança que pudessem determinar os efeitos
da intervenção de modo completo. Em relação à tela de verificação existia a
possibilidade de requisições que fossem efetuadas no paciente errado e atingissem o
mesmo por não terem sido percebidas pelo profissional. Os autores confiaram na
notificação voluntária dos profissionais que realizam as requisições e não executaram
nenhum tipo de medida que pudesse controlar esse fator de confusão. Desse modo,
existiu o risco de subnotificação. Todos esses fatores fazem com que haja uma
incerteza acerca da eficácia da intervenção na redução dos erros de identificação do
paciente. É provável que o efeito verdadeiro seja substancialmente diferente do efeito
estimado.
O sumário da evidência destes estudos está apresentado no Quadro 18.
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Quadro 18 – Sumário de resultados para apresentação das evidências de E2, E4 e E7,
São Paulo, 2020
SUMÁRIO DE RESULTADOS
Paciente ou população: RN, crianças e adultos
Contexto: Hospitalar
Intervenção: Implementação de recursos e ferramentas tecnológicas
Comparação: Linha de base

Desfechos
(ID)

Taxa de
requisições de
exames
realizados no
paciente
errado (E2)

Medicamentos
administrados
sem verificar a
identidade do
paciente (E4)

Erros de
identificação
do paciente
(E7)

Impacto

Redução estatisticamente
significativa nos eventos RAR
após a intervenção (59,5/100.000
versus 37,9/100.00; OR 0,64; IC
95%; 0,42-0,97).

Redução estatisticamente
significativa nas doses de
medicação onde não foi conferida
a identidade do paciente após a
intervenção (82,6% versus
18,9%, p .001). Redução de
63,7% (IC 95%; 60,8 - 66,6)

Redução no número total de
erros de identificação do paciente
após a intervenção (51 versus 37,
redução de 25%).

№ de
participantes
(delineamento)

Nível de
Evidência
(GRADE)

2182

⨁◯◯◯

(1 estudo
observacional)

MUITO BAIXO

2635

⨁⨁◯◯

(1 estudo
observacional)

(1 estudo
observacional)

a,b

BAIXO a,c

Comentários

Não foi possível
quantificar exatamente o
número de eventos
atingiram o paciente e
causaram dano.
A estimativa da taxa de
erros de identificação do
paciente foi validada em
um contexto diferente.

A influência dos fatores
de confusão reduziria o
efeito demonstrado.

Existiu o risco de
subnotificação. Elevação
⨁◯◯◯
nos custos com a
MUITO BAIXO implementação desta
a,d, e
tecnologia, e dificuldades
na atualização das
fotografias

GRADE Nível de Evidência:
Alto: Há forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado
Moderado: Há confiança moderada no efeito
Baixo: A confiança no efeito é limitada
Muito Baixo: A confiança na estimativa do efeito é muito limitada. Há importante grau de incerteza nos
achados

Notas:
a. estudo “antes e depois” sem grupo controle; b. não foi claro se houve várias medidas do
resultado antes e depois da intervenção; c. a influência dos fatores de confusão reduziria e efeito
demonstrado; d. intervalos de confiança e significância estatística não foram apresentados; e.
tamanho da amostra não foi apresentada.
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4.4.4 Implementação de recursos e ferramentas tecnológicas
comparados com controle/linha de base
Os estudos aqui descritos foram agrupados nessa comparação por terem
utlizado grupo controle. Embora os estudos exponham o mesmo desfecho a
heterogeneidade pode ser justificada pelas diferenças nas características das
populações estudadas. Essa inconsistência tornou a meta-análise impraticável. No
Quadro 19 é possível observar a direção do efeito para os desfechos de cada estudo,
no qual existe uma evidência que as intervenções apresentam uma redução nas taxas
de requisições realizadas no paciente errado.
E1 apresentou uma qualidade moderada na avaliação metodológica (7/9) com
um grande número de participantes, tanto após a intervenção quanto na linha de base,
para os dois grupos estudados: UTIN (3.679/2.832) e Unidades Pediátricas
(26.724/24.340). O tempo de seguimento foi de três anos e meio. Os autores
determinaram qual o risco da ocorrência de requisições no paciente errado, tanto no
grupo de intervenção quanto no controle. Nesse caso, apesar de haver um grupo
controle ele foi usado apenas para restringir os efeitos de confusão advindos desse
tipo de delineamento.
Os autores verificaram na linha de base uma maior frequência de requisições
feitas no paciente errado no grupo de intervenção - UTIN que no grupo controle Unidades Pediátricas (117,2 versus 74,9/100.000 requisições, respectivamente; OR
1,56; IC 95%, 1,34-1,82); a Figura 4 ilustra essa comparação. Em uma segunda
análise mediram o efeito das intervenções na redução das requisições efetuadas nos
pacientes errados dentro dos grupos (UTIN e Unidades Pediátricas) comparando com
a linha de base. Na UTIN houve uma redução estatisticamente significativa da
frequência de requisições efetuadas no paciente errado após a intervenção 1
(60,2/100.000; p<0,001) e a após a intervenção 2 (45,6/100.000, p <0,001) comparado
com a linha de base (117,2/100.000). Nas Unidades Pediátricas a redução dos erros
de identificação nas requisições foi estatisticamente significativa, porém menos
expressiva do que na UTIN, após a intervenção 1 (49,4/100.000, p <0,001) e após a
intervenção 2 (53,6/100.000, p <0,001) comparados com a linha de base
(74,9/100.000). O estudo também mostrou uma redução estatisticamente significativa
das requisições efetuadas no paciente errado no serviço de NICU para filho único
(112,4 versus 57,7/100.000; uma redução relativa de 48,6%, p <0,001) e uma redução
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que não foi estatisticamente significativa para os múltiplos (138,1 versus
74,5/100.000; 46.1% de redução relativa, p=0.055).
E6 teve uma qualidade moderada no instrumento de avaliação crítica (7/9) e os
dados referentes ao número de participantes não foram apresentados, tendo sido
auditadas 3.457.342 requisições eletrônicas nos cinco SE estudados. O tempo de
seguimento foi de dois anos. Os autores também utilizaram um grupo controle como
o objetivo de reduzir os fatores de confusão de uma intervenção que estava
acontecendo simultaneamente e que não foi medida no estudo (intervenção do
departamento de qualidade). Contudo, o grupo controle era muito heterogêneo do
grupo da intervenção, o que impossibilitou que os participantes fossem incluídos em
comparações semelhantes. Logo, o estudo apresentou os resultados do grupo
controle apenas como uma análise secundária.
Na análise primária houve uma redução estatisticamente significativa a curto
prazo na taxa de requisições no paciente errado de 30% (2,02 versus 1,41/1.000,
RR=0,70; IC95% = 0,63-0,77). Na análise de longo prazo foi observada uma redução
estatisticamente significante de 24,8% nas requisições feitas no paciente errado após
a intervenção (2,02 versus 1,53/1.000, RR = 0,76; 95% IC = 0,69-0,83). Utilizando o
grupo controle (Figura 4) as requisições efetuadas no paciente errado foram menores
nos Serviços de Emergência do que nas Unidade de Internação (RR = 0,69; 95% IC
= 0,62–0,76).
Os dois estudos não apresentaram dados comparando o efeito das intervenções
no desfecho secundário: causas dos erros de identificação do paciente.

124

RESULTADOS

Quadro 19 – Diagrama de direção do efeito para os desfechos individuais de E1 e E6,
São Paulo, 2020
Intervenção: Implementação de recursos e ferramentas tecnológicas comparados com
controle/linha de base
Estudo
(unidade
hospitalar)

Avaliação da
QualidadeJBI

Causas
dos erros de
identificação

Erros de Identificação do Paciente

Estudos: antes e depois com grupo controle
UTIN: taxa de requisições realizadas no paciente
errado (intervenção 1)
(Intervenção combinada)
Unidades Pediátricas: taxa de requisições
realizadas no paciente errado (intervenção 1)
E1
(UTIN e
Unidades
Pediátricas)

7/9
Moderada

(intervenção combinada)
Um só filho: taxa de requisições realizadas no
paciente errado (intervenção 1)
(intervenção combinada)
Múltiplos: taxa de requisições realizadas no
paciente errado (intervenção 1)
(intervenção combinada)

E6
(SE pediátricos,
adultos e
combinado)

7/9
Moderada

taxa de requisições realizadas no paciente errado
(curto prazo)
taxa de requisições realizadas no paciente errado
(longo prazo)

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

◁▷

◁▷

Adaptado de: Thomson, Thomas(133), 2013.
Notas:
Tamanho da Amostra: tamanho final da amostra (indivíduos) no grupo da intervenção: triangulo
grande >300; médio 50–300; pequeno <50.
Direção do efeito: triangulo para cima = efeito positivo, triangulo para baixo= efeito negativo,
triângulos laterais=sem efeito/achados inconclusivos.
Significância estatística: triangulo em negrito= p < 0.05; cinza= p > 0.05; triangulo vazio= sem
teste estatístico/dados reportados.
Teste estatístico: estudos controlados – diferença entre grupo controle e intervenção no
acompanhamento (ao menos que seja especificado): a diferença da mudança entre grupo
controle e intervenção; b mudança apenas no grupo da intervenção. Estudos não controlados:
mudança desde a linha de base (ao menos que seja especificado).
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Figura 4 – Gráfico floresta para as comparações de E1 e E6 entre grupos controle e intervenção,
São Paulo, 2020

Fonte: Evidence Partners(157), 2020.

A qualidade da evidência para E1 e E6 foi muito baixa (Quadro 20). Tratam-se
de estudos quase-experimentais do tipo “antes e depois”. Embora tenham usado um
grupo controle esse teve como objetivo controlar fatores de confusão e as
comparações foram feitas “dentro dos grupos”, não havendo comparações diretas
importantes entre os grupos de intervenção e controle. A ferramenta tecnológica
utilizada apenas identifica near misses, não sendo possível quantificar as requisições
que foram realizadas no paciente errado e não foram detectadas, atingindo o paciente.
Houve a possibilidade de que o cancelamento das requisições tenha sido por outros
motivos que não o paciente errado. Todos esses fatores aumentaram o risco de viés
e deste modo houve uma incerteza na eficácia da intervenção na redução de
requisições no paciente errado. É provável que o efeito verdadeiro seja
substancialmente diferente do efeito estimado.
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Quadro 20 – Sumário de resultados para apresentação das evidências de E1 e E6, São Paulo, 2020
SUMÁRIO DE RESULTADOS
Paciente ou população: Recém-nascidos, crianças e adultos
Contexto: Hospitalar
Intervenção: Implementação de recursos e ferramentas tecnológicas
Comparação: controle/linha de base

Desfechos
(ID)

Impacto

№ de
participantes
(delineamento)

Nível de
Evidência
(GRADE)

UTIN: redução estatisticamente
significativa após as intervenções
1 (60,2 versus 117,2/100.000
requisições; p<0,001) e 2 (45,6
versus 117,2 /100.000
requisições, p <0,001)

Taxa de
requisições
realizadas no
paciente
errado
(E1, E6)

Unidades Pediátricas: redução
estatisticamente significativa,
após as intervenções 1 (49,4
versus 74,9/100.000, p <0,001) e
2 (53,6 versus 74,9/100.000, p
<0,001), E1
Redução estatisticamente
significativa de 30% após a
intervenção (2,02 versus
1,41/1.000, RR=0,70; IC95% =
0,63-0,77) a curto prazo
Longo prazo: redução
estatisticamente significativa de
24,8% após a intervenção (2,02
versus 1,53/1.000, RR = 0,76;
95% IC = 0,69-0,83), E6

⨁⨁◯◯

Comentários

Não foi possível
quantificar exatamente o
número de eventos que
puderam ter atingido o
paciente e ter causado
dano.

(2 estudos
A comparação entre os
observacionais) MUITO BAIXO
grupos se deu apenas na
a,b,c
linha de base
As diferenças foram
comparadas “dentro dos
grupos” na linha de base
e após as intervenções

GRADE Nível de Evidência:
Alto: Há forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado
Moderado: Há confiança moderada no efeito
Baixo: A confiança no efeito é limitada
Muito Baixo: A confiança na estimativa do efeito é muito limitada. Há importante grau de incerteza nos
achados

Notas:
a apesar de haver um grupo controle, este foi usado apenas para reduzir os fatores de confusão.
Não foram realizadas medidas entre o grupo controle e intervenção no decorrer de todo o estudo.
b. um estudo não apresentou tamanho da população e amostras. c. um estudo com grupo
controle com características muito heterogêneas do grupo da intervenção
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4.4.5 Educação dos profissionais de saúde no que diz respeito à correta
identificação do paciente combinada com uma parceria com os
pacientes e familiares por meio de estratégias educativas
comparadas com linha de base
Embora apenas um estudo tenha sido incluído nesse subgrupo foi investigado
se a intervenção teve um efeito na redução do desfecho substituto: percentagem de
erros nas pulseiras de identificação do paciente. No Quadro 21 é possível observar a
direção do efeito para os desfechos de cada estudo, no qual existe uma evidência que
a intervenção apresente uma redução nos erros de identificação dos pacientes.
E10 apresentou uma qualidade moderada (6/9) na avaliação metodológica, com
um total de 11.337 participantes auditados e tempo de seguimento de 5 meses. Houve
uma redução estatisticamente significativa na taxa de erros de identificação das
pulseiras dos pacientes de 77% após a intervenção (4,1% versus 17%, p .001).
O estudo não apresentou dados comparando o efeito das intervenções no
desfecho secundário: causas dos erros de identificação do paciente.
Quadro 21 – Diagrama de direção do efeito para o desfecho individual de E10, São Paulo, 2020
Intervenção: Educação dos profissionais de saúde no que diz respeito à correta identificação do
paciente combinada com uma parceria com os pacientes e familiares através de estratégias educativas
Estudo
(unidade
hospitalar)

Avaliação da
QualidadeJBI

Causas
dos erros de
identificação

Erros de Identificação do Paciente

Estudo: “antes e depois” não controlado
E10
(enfermarias
pediátricas, UTI
pediátrica e
UTIN)

6/9
Moderada

Percentagem (%) de erros nas
pulseiras de identificação do paciente

▲

◁▷

Adaptado de: Thomson, Thomas(133), 2013.
Notas:
Tamanho da Amostra: tamanho final da amostra (indivíduos) no grupo da intervenção: triangulo
grande >300; médio 50–300; pequeno <50
Direção do efeito: triangulo para cima = efeito positivo, triangulo para baixo= efeito negativo,
triângulos laterais=sem efeito/achados inconclusivos
Significância estatística: triangulo em negrito= p < 0.05; cinza= p > 0.05; triangulo vazio= sem
teste estatístico/dados reportados
Teste estatístico: estudos controlados – diferença entre grupo controle e intervenção no
acompanhamento (ao menos que seja especificado): a diferença da mudança entre grupo
controle e intervenção; b mudança apenas no grupo da intervenção. Estudos não controlados:
mudança desde a linha de base (ao menos que seja especificado)
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A qualidade da evidência para E10 foi muito baixa (Quadro 22). Trata-se de um
estudo quase experimental do tipo “antes e depois” sem grupo controle que teve um
tempo curto de seguimento; não ficou claro se houve confiabilidade entre os auditores
das unidades da saúde participantes uma vez que cada hospital tinha o seu próprio
padrão para confirmar a precisão das pulseiras de identificação. Os autores também
informaram que não foram capazes de rastrear os erros totais de identificação de
pacientes e nem avaliaram erros de identificação que pudessem ter ocorrido em
outras situações. Todos estes fatores fazem com que haja uma incerteza acerca da
eficácia da intervenção na redução dos erros nas pulseiras de identificação dos
pacientes, sendo provável que o efeito verdadeiro seja substancialmente diferente do
efeito estimado.
Quadro 22 – Sumário de resultados para apresentação das evidências de E10, São Paulo, 2020
SUMÁRIO DE RESULTADOS
Paciente ou população: Recém-nascido e crianças
Contexto: Hospitalar
Intervenção: Educação dos profissionais de saúde referente à correta identificação do paciente combinada
com uma parceria com os pacientes e familiares através de estratégias educativas
Comparação: Linha de base

Desfechos
(ID)

Erros nas
pulseiras de
identificação
do paciente
(E10)

Impacto

Redução estatisticamente
significativa na taxa de erros das
pulseiras de identificação dos
pacientes de 77% (4,1% versus
17%, p .001)

№ de
participantes
(delineamento)

Nível de
Evidência
(GRADE)

11.337

⨁◯◯◯

(1 estudo
observacional)

Comentários

Não foi garantido a
MUITO BAIXO confiabilidade entre
avaliadores.
a,b,c

GRADE Nível de Evidência:
Alto: Há forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado
Moderado: Há confiança moderada no efeito
Baixo: A confiança no efeito é limitada
Muito Baixo: A confiança na estimativa do efeito é muito limitada. Há importante grau de incerteza nos
achados

Notas:
a. Estudo “antes e depois” sem grupo controle. b tempo curto de seguimento; c. não foi claro se
os participantes foram incluídos em comparações semelhantes
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4.4.6 Educação dos profissionais de saúde no que se refere à correta
identificação do paciente combinada com uma intervenção
tecnológica comparada com linha de base
Apenas um estudo foi incluído nesse subgrupo. Os autores não identificaram
erros primários de identificação do paciente, mas mediram comportamentos-chave
que devem ser adotados no processo de identificação do paciente antes da coleta de
exames. Foi investigado se as intervenções tiveram um efeito na redução do desfecho
substituto: taxa de conferência de identidade do paciente (%) feita corretamente
durante o processo de coleta de exames. No Quadro 23 é possível observar a direção
do efeito para os desfechos, na qual existe uma evidência que as intervenções
apresentam uma redução nos erros de identificação dos pacientes.
E11 apresentou uma qualidade moderada (7/9) na avaliação metodológica com
um número pequeno de participantes (167/115) e tempo de seguimento de apenas
quatro meses. O estudo reportou uma melhoria estatisticamente significativa dos
comportamentos-chave apenas com a educação (Braço2) e mais ainda com a
educação e o leitor de código de barras (Braço 3) comparado com a pré intervenção
(Braço 1), conforme pode ser observado a seguir:
ü Pulseira de identificação presente no paciente antes da coleta da amostra:
61,1% versus 35,7% (<0,001); 89,7% versus 35,7% (<0,001);
ü Verificação da pulseira pela equipe antes da realização da coleta: 33,7%
versus 11,3% (p<0,001); 58.0% versus 11,3% (p<0,004);
ü Solicitação ao paciente para identificar o seu nome: 40,0% versus 73,2%
(p<0,001); 5,8% versus 73,2% (p<0,001);
ü Solicitação ao paciente para identificar sua data de nascimento: 42,1% versus
77,2% (p<0,001); 5,8% versus 77,2% (p<0,001).
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Quadro 23 – Diagrama de direção do efeito para o desfecho individual de E11, São Paulo, 2020
Intervenção: Educação dos profissionais de saúde no que se refere à correta
identificação do paciente combinada com uma ferramenta tecnológica
Estudo
(unidade
hospitalar)

Avaliação da
QualidadeJBI

Causas
dos erros de
identificação

Erros de Identificação do Paciente

Estudo: “antes e depois” não controlado

SE adulto
(E11)

7/9
Moderada

Pulseira de identificação presente no paciente
antes da coleta da amostra

▲

Verificação da pulseira pela equipe antes da
realização da coleta

▲

Foi pedido ao paciente para identificar o seu nome

▲

Foi pedido ao paciente para identificar sua data de
nascimento

▲

◁▷

Adaptado de: Thomson, Thomas(133), 2013.
Notas:
Tamanho da Amostra: tamanho final da amostra (indivíduos) no grupo da intervenção: triangulo
grande >300; médio 50–300; pequeno <50.
Direção do efeito: triangulo para cima = efeito positivo, triangulo para baixo= efeito negativo,
triângulos laterais=sem efeito/achados inconclusivos.
Significância estatística: triangulo em negrito= p < 0.05; cinza= p > 0.05; triangulo vazio= sem
teste estatístico/dados reportados.
Teste estatístico: estudos controlados – diferença entre grupo controle e intervenção no
acompanhamento (ao menos que seja especificado): a diferença da mudança entre grupo
controle e intervenção; b mudança apenas no grupo da intervenção. Estudos não controlados:
mudança desde a linha de base (ao menos que seja especificado).

A qualidade da evidência para E11 foi muito baixa (Quadro 24). Por se tratar de
um estudo quase-experimental do tipo “antes e depois” sem grupo controle os autores
cegaram os participantes e a equipe de saúde, porém a amostra foi pequena e o
tempo de seguimento foi curto. Todos estes fatores fazem com que haja uma incerteza
acerca da eficácia da intervenção na melhoria das ações de conferência da identidade
do paciente para redução dos erros de identificação do paciente, ou seja, é provável
que o efeito verdadeiro seja substancialmente diferente do efeito estimado.
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Quadro 24 – Sumário de resultados para apresentação das evidências de E11, São Paulo, 2020
SUMÁRIO DE RESULTADOS
Paciente ou população: Adultos
Contexto: Hospitalar
Intervenção: Educação dos profissionais de saúde referente à correta identificação do paciente combinada
com uma intervenção tecnológica
Comparação: Pré Intervenção

Desfechos
(Estudo)

Taxa de
conferência da
identidade
realizada
corretamente
durante o
processo de
coleta de
exames (E11)

Impacto

№ de
participantes
(estudos)

Nível de
Evidência
(GRADE)

Comentários

Melhoria estatisticamente
significante para os
comportamentos-chave após as
intervenções:
Pulseira de identificação presente
no paciente antes da coleta da
amostra (36% versus 90%,
p<0.001).
Foi pedido ao paciente para
identificar o seu nome (25%
versus 93%, p<0.001) e data de
nascimento (22% versus 93%,
p<0.001)

279
(1 estudo
observacional)

Apesar de não haver
grupo controle houve
MUITO BAIXO cegamento dos
participantes e da equipe
a,b
de saúde.

⨁◯◯◯

GRADE Nível de Evidência:
Alto: Há forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado
Moderado: Há confiança moderada no efeito
Baixo: A confiança no efeito é limitada
Muito Baixo: A confiança na estimativa do efeito é muito limitada. Há importante grau de incerteza nos
achados

Notas:
a. Estudo pré-pós sem grupo controle b. Amostra pequena e curto tempo de seguimento

4.4.7 Parceria com os pacientes e familiares por intermédio de
estratégias educativas comparada com o controle/linha de base
Apenas E10 utilizou essa intervenção. Contudo como o estudo combinou
também uma intervenção educativa para os profissionais de saúde, os resultados
foram sintetizados no tópico 4.4.5.
Utilizando o método de contagem dos votos é possível afirmar que dos 12
estudos que contribuíram para a síntese 92% (n=11) apresentaram efeitos que
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favorecem as intervenções para a redução dos erros de identificação do paciente (IC
95%, 87% - 95%, p=0,006). A qualidade geral da evidência é muito baixa.
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Os erros de identificação do paciente colocam em risco sua segurança nas
diversas unidades dentro da instituição de saúde e comprometem a qualidade do
atendimento em todos os níveis, incluindo cuidados gerais, procedimentos cirúrgicos,
requisições de exames, administração de medicamentos e hemocomponentes, entre
outros (85, 158, 159).
O reconhecimento dessa problemática por diversas entidades nacionais e
internacionais acarretou em recomendações que visam padronizar a identificação dos
usuários, seus exames, peças anatómicas e registros, em todas a faixas etárias e
níveis de atendimento(13, 14, 82, 83, 105).
Mais recentemente estudos destacaram a importância dessas iniciativas e
reforçaram a necessidade de mais pesquisas na tentativa de reduzir os erros de
identificação do paciente como um fator isolado ou como a causa raiz de diversos
outros eventos adversos nos serviços de saúde(80, 90).
Esta RS apresentou a qualidade da evidência dos 12 estudos, um ECR e os
demais estudos quase-experimentais, que avaliaram a eficácias das intervenções
para a redução dos erros de identificação do paciente. Todos reportaram erros de
identificação e usaram desfechos substitutos, exceto E7 que apresentou a taxa de
erros de identificação do paciente como um todo. No desfecho secundário, apenas
E12 comparou as causas desses erros antes e após as intervenções.
Os estudos variaram em termos de localização geográfica sendo a maioria
realizada na Europa e América do Norte. Apenas um estudo foi conduzido na
Austrália, e um outro multicêntrico envolveu um país de uma economia emergente, o
Brasil. Essa condição pode afetar a generalização dos resultados e vem ao encontro
de investigações que sugerem que os países em desenvolvimento devem examinar e
abordar extensivamente as questões da segurança do paciente nos seus contextos
de saúde de modo a incentivar os envolvidos na tomada de decisão para que esse
tópico seja uma prioridade(160, 161).
Pesquisas demonstram que esses países enfrentam dificuldades e desafios
relacionados aos sistemas de TI precários, baixo investimento e financiamento
limitado na saúde, custos elevados de determinados insumos, recursos tecnológicos
e humanos, falta de programas obrigatórios que garantam a correta identificação do
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paciente, além de um rácio profissional/paciente muitas vezes inadequado, com uma
maior proporção de trabalhadores da saúde inexperientes(162-165). À luz desses
achados torna-se relevante a produção e a disseminação de evidências nesses
contextos.
As unidades hospitalares foram diversas e heterogêneas; em conta disso não foi
possível analisar por subgrupos de acordo com a suas especificidades, embora sejam
aqui apresentados.
Os estudos realizados em unidades de adultos corresponderam a 50% (n=6) do
total. Dois estudos foram em unidades de internação. E4 desenvolveu um “sistema
fechado” que incorporou prescrição eletrônica, dispensação automatizada da
medicação, identificação do paciente com pulseiras com código de barras e registro
eletrônico da medicação. E8 incorporou um programa de auditoria das pulseiras de
identificação antes da coleta de exames laboratoriais, com análise dos erros seguido
de ações devolutivas dos resultados para a equipe.
Dois estudos avaliaram os erros de identificação do paciente em SE. E3
implementou a utilização de requisição eletrônica seguido de capacitação do pessoal
no reforço do cumprimento do processo de identificação do paciente quando da coleta
de exames laboratoriais. E11 implementou ações educativas sobre os as ações de
conferência da identidade do paciente que devem ser adotadas antes da coleta de
exames laboratoriais e combinou com a implementação de pulseiras com código de
barras.
E5 foi executado em CC e desenvolveu um protocolo para o serviço de
anestesiologia no qual verificava a identidade do paciente e do sítio cirúrgico
associada com uma ação educativa sobre a importância do protocolo com devolutiva
para os profissionais dos erros e resultados da auditoria.
E9 foi conduzido em unidade de internação e UTI e desenvolveu uma etiqueta
para ser colocada na bolsa do hemocomponente com um alerta para o profissional
identificar o paciente antes da administração da transfusão. A etiqueta foi colocada de
tal maneira que deveria se retirada para a bolsa de transfusão poder ser conectada
ao equipo.
As unidades de neonatologia e pediatria foram utilizadas em 42% dos estudos
(n=5). O estudo E7 foi feito apenas em internação pediátrica e modificou o sistema
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informático de modo a incluir uma tela de verificação com informações da identidade
e fotografia da criança, na qual o profissional deveria conferir todos os dados de
identificação do paciente antes de solicitar exames ou outros pedidos.
O estudo E2 foi conduzido apenas em UTIN e incluía a implementação de uma
nova convenção para identificar os recém-nascidos, usando ferramenta tecnológica
que bloqueava o acesso à tela de entrada de requisições de exames laboratoriais até
que o profissional verificasse a identidade do paciente (ferramenta RAR).
Três estudos combinaram unidades de internação pediátrica, UTIP e UTIN:
ü E1 implementou a ferramenta RAR e combinou com a introdução de uma
nova convenção para identificar os recém-nascidos que continha o primeiro
nome da mãe e depois o sexo do recém-nascido;
ü E10 realizou auditorias para identificar as falhas presentes nas pulseiras de
identificação seguidas de devolutiva dos resultados juntamente com uma
atividade educativa para a equipe e a família enfatizando a importância de se
manter as pulseiras de identificação no paciente e a mesma conter os dados
corretos. Os autores também alteraram o material de confecção das pulseiras
e criaram um cartaz educativo para ser colocado nos quartos dos pacientes
a fim de reforçar a importância da permanência da pulseira no paciente
durante toda a internação;
ü E12 padronizou as pulseiras de identificação dos pacientes com consequente
auditoria para a identificação de erros e devolutiva para a equipe após cada
evento incorreto; além disso ações educativas foram implementadas com a
equipe reforçando a importância do uso correto das pulseiras durante a
admissão do paciente.

Um estudo (8%) E6 combinou SE pediátricos e adultos e validou uma TI que
exigia que os profissionais confirmassem a identidade do paciente antes da requisição
de exames utilizando a ferramenta RAR.
Ainda que não tenha sido possível avaliar a eficácia das intervenções pelas
especificidades das unidades hospitalares é fulcral que mais pesquisas sejam feitas
considerando as características únicas de cada serviço. Deve ser levado em conta
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que em uma determinada unidade certa intervenção pode não ser tão eficaz quanto
outra, uma vez que existem diferenças nos custos associados à sua implantação, no
tipo de paciente a ser tratado, na necessidade de engajamento das ações
implementadas e capacitação não somente da equipe de saúde, mas também dos
familiares e usuários. Diversas pesquisas têm reforçado estas assertivas e
consideram que essas peculiaridades devem ser consideradas na condução de
futuras investigações que avaliem a eficácia das intervenções no contexto da
segurança do paciente(166-170).
A síntese foi conduzida por subgrupos divididos por tipos de intervenções e o
maior corpo de evidência foi relacionado ao desfecho primário: os erros de
identificação do paciente, especificamente por meio dos seus desfechos substitutos.
As heterogeneidades relacionadas ao delineamento dos estudos, à metodologia
e às diferenças nas amostras não permitiram a realização de meta-análise. A ausência
de informações relacionadas ao número de participantes e aos resultados estatísticos
impossibilitou o cálculo de tamanhos de efeito padronizados. Por conseguinte, os
dados foram sintetizados narrativamente acompanhados de uma exposição visual,
através de quadros de direção do efeito.
Utilizando o método de contagem de votos há evidências que as intervenções
tiveram resultado na redução dos erros de identificação do paciente em 11 dos 12
estudos favorecendo a intervenção – 92% (IC 95%; 87% - 95%, p=0.006). Um estudo
teve moderada qualidade da evidência, dois estudos tiveram baixa qualidade da
evidência e os restantes (n=9) tiveram muito baixa qualidade da evidência.
Na sequência serão discutidos os principais resultados para os desfechos
primário e secundário que vêm acompanhados da exposição visual da direção do
efeito disponível no Quadro 25.
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Quadro 25 – Sumário da direção do efeito de todos os estudos incluídos, São Paulo, 2020
Estudo
ID

Tipo
Estudo

GRADE
Qualidade
Evidência

Amostra
Intervenção/
Controle –
Linha de
base

Tempo
Seguimento
desde
Intervenção

Erros
Identificação do
Paciente

Causas dos
Erros de
Identificação
do Paciente

Uso de pelo menos dois identificadores para verificar a identidade do paciente combinado com uma
intervenção educativa
E9*

ECR

Moderada
⨁⨁⨁◯

466/258

3 meses

E5*

ADNC

Baixa
⨁⨁◯◯

~ > 200

1 ano

E12**

ADNC

Muito Baixa
⨁◯◯◯

1655/2901

9 meses

E8*

ADNC

Muito Baixa
⨁◯◯◯

~ >500

2 anos

◄► 2
▲

5

▲
▲

◁▷
◁▷

◄►
◁▷

Implementação de recursos e ferramentas tecnológicas combinada com uma intervenção educativa
E3*

ADNC

Muito Baixa
⨁◯◯◯

~ >500

2 anos e
meio

▲

b

◁▷

Implementação de recursos e ferramentas tecnológicas

▲
▲

E4*

ADNC

Baixa
⨁⨁◯◯

~ >500

1 ano

E2**

ADNC

Muito Baixa
⨁◯◯

1115/1067

1 ano

E7**

ADNC

Muito Baixa
⨁◯◯

~ 50 - 300

1 ano e 3
meses

△

E1**

ADC

Muito Baixa
⨁⨁◯◯

>500

3 anos e
meio

E6***

ADC

Muito Baixa
⨁◯◯

~ >500

2 anos

▲
▲

3
2
4
2

◁▷
◁▷
◁▷

◁▷
◁▷

Educação dos profissionais de saúde no que diz respeito à correta identificação do paciente
combinada com uma parceria com os pacientes e familiares através de estratégias educativas
E10**

ADNC

Muito Baixa
⨁◯◯

>500

5 meses

◁▷

▲

Educação dos profissionais de saúde no que se refere à correta identificação do paciente combinada
com uma intervenção tecnológica
E11*

ADNC

Muito Baixa
⨁◯◯

167/115

4 meses

▲

4

◁▷

Adaptado de: Thomson, Thomas(133), 2013.
Notas:
*adultos; ** crianças e/ou neonatal; ***adultos e crianças
Tamanho da Amostra: tamanho final da amostra (indivíduos) no grupo da intervenção: triangulo
grande >300; médio 50–300; pequeno <50
Tipo de Estudo: Ensaio Clínico Randomizado (ECR), “antes e depois” controlado (ADC), “antes
e depois” não controlado (ADNC)
Direção do efeito: triangulo para cima = efeito positivo, triangulo para baixo= efeito negativo,
triângulos laterais=sem diferença/achados inconclusivos
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Significância estatística: triangulo em negrito= p < 0.05; cinza= p > 0.05; triangulo vazio= sem
teste estatístico/dados reportados
Teste estatístico: estudos controlados – diferença entre grupo controle e intervenção no
acompanhamento (ao menos que seja especificado): a diferença da mudança entre grupo
controle e intervenção; b Mudança apenas no grupo da intervenção; estudos não controlados:
mudança desde a linha de base (ao menos que seja especificado)
O número de desfechos dentro de cada síntese de categoria é 1, a menos que seja indicado (o
número) ao lado da direção do efeito
Onde a direção do efeito varia de acordo com vários desfechos: foi apresentado a direção do
efeito e a significância estatística de pelos 70% dos resultados

Quatro estudos foram incluídos no que concerne ao uso de pelo menos dois
indicadores para verificar a identidade do paciente combinado com uma
intervenção educativa.
As intervenções compreenderam a colocação de uma etiqueta na bolsa de
hemocomponente que lembrava o profissional de verificar a identidade do paciente
antes da administração da transfusão (E9), a padronização das pulseiras de
identificação do paciente seguido de uma auditoria e devolutiva dos erros obtidos
através de ações educativas sobre o procedimento correto de identificação (E12 e
E8), elaboração de um protocolo de verificação da identidade do paciente e do sítio
cirúrgico seguido de ações educativas e capacitação sobre o correto processo de
identificação (E5).
E9 não apresentou diferenças estatisticamente significativas das transfusões
realizadas, onde não houve a conferência da identidade do paciente, entre grupos de
intervenção e controle. Embora o estudo seja um ECR com uma amostra grande o
tempo de seguimento foi curto, a alocação para os grupos de intervenção não foi
ocultada e não houve cegamento, o que acarretou em uma redução no critério “risco
de viés” e teve uma MODERADA qualidade da evidência.
Apesar de apresentarem efeitos estatisticamente significativos na redução da
inconformidade no processo de identificação do paciente (E5) e na redução dos erros
nas pulseiras de identificação do paciente (E12 e E8) os estudos tiveram uma
qualidade da evidência BAIXA e MUITO BAIXA, respectivamente. Todos foram
delineamentos quase-experimental não controlado, o que conferiu uma fragilidade
metodológica com um risco potencial para viés(171, 172).
E5 não apresentou o número de participantes e informou que foram efetivadas
1.000 auditorias com tempo de seguimento de um ano. Foi observado que a influência
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dos efeitos de confusão poderia ter reduzido o efeito demonstrado; portanto, foi
elevado em um ponto no risco de viés de publicação. E12 utilizou uma amostra grande
e o tempo de seguimento foi de 9 meses; E8 não apresentou o número de
participantes e o tempo de seguimento foi de um ano.
Embora E12 e E8 tenham tido o mesmo desfecho, as diferenças nas
intervenções e características das populações estudadas impossibilitaram a metaanálise.
Os resultados apresentados nesse subgrupo reforçam a necessidade da
identificação pautada na conferência de identificadores padronizados e enfatiza a
importância da educação continuada nesse processo. A OMS preconiza a utilização
de pelo menos dois identificadores e ressalta a responsabilidade dos profissionais de
saúde de se verificar a identidade do paciente antes de qualquer atendimento ou
procedimento(86).
Outras pesquisas demonstraram que o uso de estratégias educativas otimiza a
adesão dos profissionais às práticas seguras e aumenta a conscientização da
importância da utilização de dados corretos na conferência da identidade do paciente
e na garantia do uso correto das pulseiras de identificação(166, 173, 174).
No que toca à segurança da identificação do paciente no processo transfusional,
autores sugerem que a criação de um alerta/notificação simplesmente pode aumentar
o número de informações nos quais os profissionais os eliminam rotineiramente(80).
Outras pesquisas aventam que recursos adicionais devem ser empregues como
capacitação profissional sobre os riscos de erros e recomendam medidas apropriadas
de prevenção do mesmo que estejam alinhadas ao uso da tecnologia, a exemplo as
pulseiras de identificação com leitor de código de barras.(175-177)
No que se refere à implementação de recursos e ferramentas tecnológicas
combinada com uma intervenção educativa apenas um estudo foi incluído (E3),
cuja intervenção consistiu na implementação de uma TI para uso de requisições
eletrónicas no SE. As equipes foram treinadas como utilizar o novo sistema, foram
orientadas da importância do reconhecimento e notificação de erros de identificação
do paciente no momento da coleta de exames, assim como as possíveis
consequências de uma falha nesse processo.
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O estudo teve uma qualidade da evidência MUITO BAIXA em que o
delineamento foi quase-experimental não controlado. A redução da taxa de erros de
identificação do paciente no processo de requisição de análises laboratoriais se deu
apenas após introdução mais ativa das estratégias educativas e não houve
comparações desde a linha da base e durante todo o período de intervenção. Não foi
exibido o número de participantes, nem os valores de significância estatística entre as
comparações sendo o tempo de seguimento de dois anos e meio.
A ausência de informações no relato das comparações não propiciou determinar
se a requisição eletrônica como estratégia isolada trouxe uma redução nos erros de
identificação do paciente no processo de requisição analítica. Tampouco foi possível
comparar com a ação educativa.
Outros estudos reforçam a necessidade de implementação de recursos
tecnológicos para redução de erros no processo de coleta de exames e realçam que
a fase inicial desse processo é uma das que apresenta maiores riscos de falhas na
identificação do paciente(178, 179).
Diferentes autores sugerem que para aumentar a segurança da identificação no
processo analítico seja incorporado um sistema informático de fácil uso, o emprego
de leitores por código de barras, o uso de TI para rotulagem dos tubos de coleta de
exames e requisições, a padronização de pulseiras de identificação, medidas
educativas com o compartilhamento de informações de modo interdisciplinar sobre as
ações que possam reduzir ou prevenir os erros de identificação, bem como o
monitoramento e a avaliação das atividades de melhoria(180, 181). Estudos adicionais
mais robustos poderiam colaborar no fornecimento de mais evidências nesse âmbito.
Relacionado à implementação de recursos e ferramentas tecnológicas os
cinco estudos que usaram essa intervenção serão aqui discutidos.
E1 utilizou uma TI, a ferramenta RAR, que exige que o requisitante confirme a
identidade do paciente na tela do computador e caso ocorra um atraso de 2,5
segundos a tela fica bloqueada e exige uma nova verificação da sua identificação.
Associada a essa intervenção estava a implementação de uma nova convenção para
identificar os recém-nascidos. E6 também utilizou a ferramenta RAR para medir as
requisições feitas em pacientes errados. Conquanto os dois estudos tenham
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apresentado o mesmo desfecho e uma intervenção em comum, as diferenças nas
características das populações estudadas impossibilitaram a meta-análise.
Embora os estudos tenham demonstrado uma redução estatisticamente
significativa na taxa de requisições realizadas em pacientes errados obtiveram uma
qualidade da evidência MUITO BAIXA. E1 apresentou uma amostra grande e tempo
de seguimento de três anos e meio. E6 não apresentou dados sobre os participantes
e apenas indicou que o número de pedidos eletrônicos registrados foi de 3.457.342,
com tempo de seguimento de dois anos. Ambos apresentaram delineamento quaseexperimental com grupo controle cujas comparações diretas com os grupos de
intervenção não foram efetuadas e as análises se deram “dentro dos grupos”.
E4 implementou uma TI que reuniu a prescrição eletrônica com a dispensação
automatizada de medicação e a identificação do paciente com código de barras,
acompanhadas do registro eletrônico da administração medicamentosa. E2 também
utilizou a convenção de identificação do recém-nascido e a ferramenta RAR para
medir requisições eletrônicas no paciente errado. E7 modificou o sistema informático
de modo a incluir no computador uma tela de verificação da identidade do paciente
com a presença da sua fotografia e que solicitava que o requerente confirmasse a
identidade do paciente antes de solicitar o exame.
Apesar de terem apresentado uma redução estatisticamente significativa na taxa
de medicamentos administrados sem verificação da identidade do paciente (E4) e na
taxa de requisições realizadas no paciente errado (E2 e E7), tiveram a qualidade da
evidência BAIXA (E4) e MUITO BAIXA (E2 e E7).
Todos os estudos foram quase-experimentais não controlados. E4 não
especificou o tamanho da amostra, teve tempo de seguimento de um ano e assinalou
que todos os fatores de confusão poderiam reduzir o efeito demonstrado; portanto foi
elevado em um ponto no risco de viés publicação. E2 apresentou uma amostra grande
e tempo de seguimento de um ano. Ainda que E7 tenha tido um tempo de seguimento
superior a um ano, não apresentou dados referentes ao tamanho da amostra e aos
resultados do teste e significâncias estatísticas.
Algumas RS contrastam com estes resultados aqui e indicaram que o uso de
código de barras e outras tecnologias utilizadas para identificação do paciente foram
eficazes na redução dos erros(110, 182). Outras revisões no entanto, referem que o uso
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da TI que bloqueia o acesso à tela do computador caso o requerente tenha inserido o
paciente errado, empregam métodos inconsistentes de raciocínio indutivo para
reconhecimento dos riscos sendo, portanto, uma evidência ainda limitada para
suportar a tomada de decisão no uso dessa tecnologia(183-185). Não obstante, pode ser
considerada uma boa ferramenta para medir um near miss e dessa maneira assistir
na elaboração de ações para prevenção do erro assim como auxiliar no
aprimoramento de recursos mais avançados(186-188).
Respeitante à educação dos profissionais de saúde no que diz respeito à
correta identificação do paciente combinada com uma parceria com os
pacientes e familiares por meio de estratégias educativas somente E10 e
identificou falhas ocorridas nas pulseiras de identificação através de auditoria
promovendo, como devolutiva, ações educativas imediatas com a equipe. O material
das pulseiras também foi alterado, acrescido da criação de um cartaz educativo para
os familiares e pacientes sobre a importância da permanência contínua da pulseira de
identificação.
Não obstante ter apresentado uma redução estatisticamente significativa dos
erros após a intervenção a qualidade da evidência foi MUITO BAIXA. A amostra
utilizada foi grande, mas o tempo de seguimento foi de apenas 5 meses. O
delineamento é quase-experimental sem grupo controle, e não ficou claro se houve
confiabilidade entre os auditores das unidades de saúde participantes visto que cada
hospital tinha o seu próprio padrão para confirmar a precisão das pulseiras de
identificação.
São necessárias pesquisas mais robustas que indiquem por quanto tempo
devem durar as ações de auditoria das pulseiras de identificação seguidas de
educação à equipe, bem como novos estudos que investiguem o impacto das
estratégias educativas envolvendo os usuários e familiares na redução dos erros de
identificação do paciente.
Esses achados estão em linha com outras revisões que apresentaram um
pequeno efeito desses métodos de educação continuada tais como auditorias, visitas
educativas

e

ações

devolutivas,

quando

utilizados

de

modo

isolado

ou

combinados(189). Por outro lado, contrastaram com uma pesquisa situada no contexto
do SE, na qual as mesmas intervenções se mostraram eficazes para melhorar a
aderência dos profissionais aos protocolos do serviço(190).
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No que se refere à parceria com usuários, outra revisão corrobora os achados
aqui obtidos e sugere que faltam estudos mais rigorosos sobre as atividades
educacionais que envolvam os pacientes e familiares na redução do evento
adverso(111). É fundamental que sejam adotados recursos educativos que promovam
o engajamento do paciente no cuidado e na prevenção de erros(112). Estudos futuros
devem abordar o envolvimento das equipes interdisciplinares juntamente com
usuários/familiares na obtenção de bons resultados de segurança na assistência à
saúde(191).
Relativo à educação dos profissionais de saúde no que se refere à correta
identificação do paciente combinada com uma intervenção tecnológica apenas
E11

utilizou

uma

atividade

educativa

conscientizando

a

equipe

sobre

comportamentos-chave que devem ser adotados no processo de coleta de exames
de modo a incentivar o emprego das seguintes ações: conferir se a pulseira de
identificação está colocada no paciente e verificá-la antes da coleta de exames, pedir
para o paciente dizer o seu nome e sua data de nascimento. Como segunda
intervenção foi implementada, juntamente com a sequência de comportamentoschave, a adoção de pulseiras com leitor de código de barras que emitiam um sinal
sonoro para lembrar o profissional de executar as ações de conferência e imprimir a
etiqueta para os tubos de coleta.
Apesar de ter havido melhoria estatisticamente significativa da conferência da
identidade do paciente após o emprego das duas intervenções a qualidade da
evidência foi MUITO BAIXA. O estudo utilizou uma amostra com pequeno número de
participantes nos grupos da intervenção, com um tempo de seguimento de apenas 4
meses e embora tenha havido o cegamento dos participantes e da equipe de saúde
o delineamento quase experimental sem grupo controle conferiu ao mesmo uma baixa
qualidade da evidência.
Estudos adicionais são necessários para determinar a eficácia do uso dessas
tecnologias. Autores de outra revisão relataram uma evidência ainda limitada no uso
de leitores de códigos de barras e complementaram que o sinal sonoro emitido pelo
leitor pode trazer alguma confusão aos profissionais que utilizam esse recurso(192)..
Capacitações e ações educativas com os colaboradores devem ser direcionadas para
resolver esses problemas e fomentar o uso correto dessas TI evitando a realização
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de ações informais que não estão presentes nos protocolos e que agregam um risco
ainda maior à segurança do paciente(193-195).
Alusivo à parceria com os pacientes e familiares por intermédio de
estratégias educativas comparada com a linha de base o único estudo que
contribuiu com dados para esta comparação (E10) combinou a educação dos usuários
à capacitação dos profissionais de saúde, e desse modo foi incluído em subgrupo
específico.
Fica evidente nesta pesquisa a carência de estudos que analisam a eficácia da
parceria dos usuários/familiares com a equipe interdisciplinar na redução dos erros de
identificação do paciente. Achado que vai ao encontro de resultado apresentado em
outra revisão(196).
A OMS preconiza que o paciente seja encorajado a participar em todas as etapas
do processo de identificação e que as atividades educativas sejam feitas com usuários
e familiares reforçando a importância da identificação correta(86).
Um programa criado para o NHS da Inglaterra pode ser citado como exemplo,
onde adota um modelo estrutural para os hospitais reforçarem o engajamento do
usuário nas estratégias de segurança do paciente em três áreas: comunicação com a
equipe interdisciplinar, alinhamento nas ações para a redução dos erros e sua
participação em práticas de liderança para sua segurança(197).
Essas iniciativas são planejadas para a segurança do próprio paciente, da
unidade de saúde e do sistema de saúde como um todo(197). Podem ser citadas ações
implementadas nessas três dimensões, tais como a lei de 2015 Duty of Candour na
qual os serviços de saúde têm o dever de notificar todos os incidentes relacionados à
segurança do paciente e de informar o usuário do ocorrido através de uma conversa
aberta sobre o erro(197). A apresentação de vídeos educativos criados por instituições
de todo o país sobre a segurança do paciente para usuários de diversas faixas etárias,
sobre a identificação correta, a prevenção de flebites, a lavagem das mãos, segurança
da medicação, entre outros. A criação de uma ferramenta de notificação de evento
adverso para os pacientes Self-report Real-time Bedside-tool é acrescentada com o
objetivo de colaborar na conscientização das equipes de saúde sobre os riscos
oferecidos nos cuidados prestados(197).
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A necessidade de pesquisas futuras em busca de novas estratégias para
usuários e familiares gerenciarem o seu cuidado e participarem mais ativamente na
melhoria de ações de segurança em todos os níveis de atenção através de um
cuidado centrado no paciente foi evidenciada em outra RS(191).
Embora apenas um estudo tenha comparado a eficácia das intervenções na
redução das causas de erros de identificação do paciente todos os demais que
contribuíram com dados para este desfecho serão discutidos.
Três estudos apresentaram as causas de erros de identificação do paciente: E5,
E8 e E10, e totalizaram 46.359 auditorias com presença de inconformidades nas
pulseiras de identificação. A principal causa de erro foi a ausência de pulseira de
identificação 71,7% (n=33.227), seguida de informações ausentes 8,9% (n=4.113),
informações ilegíveis 7,6% (n=3.514), informações imprecisas 6,7% (n=3.118),
pulseira não padronizada 3,6% (n=1672), pulseira colocada no paciente errado 0,1%
(n=500) e outras causas 0,02% (n=10). E5 também relatou que não foi conferida a
identidade do paciente em 79,5% das auditorias (n=163/205).
E12 comparou as causas de erros de identificação do paciente antes e após a
intervenção não havendo diferenças significativas entre os eventos. O número de
pulseiras colocadas incorretamente ou ausentes contabilizaram 73,6% antes da
intervenção (204/261) e 80,7% após a intervenção (p=0,23), não sendo apresentados
dados adicionais sobre as causas de erros após a intervenção.
Estudos observacionais apresentaram resultados similares aos encontrados
neste desfecho. Uma pesquisa efetuada na Finlândia indicou que das 1.058
observações realizadas, 66,8% do pacientes (n=707) não estavam identificados antes
da administração da medicação (198). Na Espanha 52,8% dos 4.228 auditados não
portavam uma identificação correta(199).
O emprego desse desfecho foi uma tentativa de identificar dados que
contribuíssem para a formação de fatores contribuintes da causa raíz para os erros
de identificação do paciente. Sem uma análise aprofundada desses erros não é
garantido que se consiga implementar ações e medidas eficazes no gerenciamento e
prevenção de novos eventos(200, 201). Uma RS publicada anteriormente identificou os
fatores contribuintes para as causas de erros no contexto hospitalar: os mais
frequentes foram individuais, de comunicação, equipamentos e gerenciais(202).
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A falta de achados consistentes e de qualidade relacionados às causas de erros
de identificação do paciente nesta pesquisa limitou o relato preciso dos fatores que
contribuíram para a ocorrência do erro.

CAPÍTULO 6
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A presente RS exibiu uma busca ampla e rigorosa seguindo os pressupostos
preconizados pelo JBI e publicados no protocolo de revisão(81). O registro no
PROSPERO também garantiu a originalidade desta pesquisa. Contudo, apresentou
limitações que estão descritas a seguir.

6.1 LIMITAÇÕES DOS ESTUDOS INCLUÍDOS
Os estudos incluídos nesta revisão apresentaram as seguintes fragilidades
metodológicas, assinaladas abaixo.
Apenas um estudo incluído era do tipo ECR (E9) e embora seja o padrão de
excelência para avaliar o efeito de determinada intervenção apresentou falta de
cegamento dos participantes, auditores e pesquisadores, acarretando em risco de
vieses de desempenho e de detecção. A falta de ocultação na alocação para os
grupos da intervenção também trouxe o risco de viés de seleção. O estudo apresentou
qualidade moderada na avaliação metodológica.
O delineamento quase experimental dos 11 estudos restantes incluídos também
foi considerado uma limitação. Esse tipo de pesquisa apresenta um maior risco de
viés que os estudos experimentais e são mais difíceis de serem avaliadas que os ECR
pois exigem uma maior análise dos possíveis vieses(203) pois não levam em conta
fatores de influência ou mudanças repentinas no contexto em que o estudo está sendo
aplicado, o que dificulta a atribuição das alterações observadas unicamente à
intervenção estudada(171).
A maioria dos estudos apresentaram risco de viés de seleção posto que não foi
claro se os participantes foram incluídos em comparações semelhantes além da
intervenção de interesse. Embora tenham demonstrado resultados estatisticamente
significativos para a redução dos erros de identificação do paciente a validade das
inferências causais é fraca se considerarmos a ausência de um grupo de comparação.
Dois estudos (E1 e E6) apresentaram grupo controle, contudo as comparações
se deram apenas “entre os grupos” acarretando a ausência de uma comparação direta
entre o grupo controle e o grupo experimental, podendo sugerir que o grupo controle
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não seja verdadeiramente comparável, fazendo com que a intervenção possa exercer
um efeito aparente que eventualmente não seja real.
Estudos que apresentaram respostas inconclusivas nas questões dos
instrumentos de avaliação crítica da JBI tiveram seus autores contactados; na sua
grande maioria não houve retorno ou uma resposta que pudesse ser esclarecedora,
o que limitou uma análise mais acurada do risco de viés.

6.2 LIMITAÇÕES OBSERVADAS NO PROCESSO DE REVISÃO
Esta foi a primeira RS que sintetizou a evidência sobre a eficácia das
intervenções para a redução dos erros de identificação do paciente. A pesquisa não
se restringiu por data ou apenas por um idioma. Os critérios de inclusão da população
e das intervenções foram abrangentes, o que resultou em uma revisão com amplitude
conceitual. A literatura cinza foi incluída e a pesquisa foi complementada com
estratégias de busca adicionais na tentativa de reduzir a probabilidade de perda de
estudos relevantes. O processo de avaliação crítica e extração dos dados contou com
dois revisores independentes e, quando necessário, um terceiro revisor na tentativa
de minimizar o risco de viés. Ainda assim apresentou limitações no processo de
revisão.
A seleção dos estudos se deu entre abril e agosto de 2018 e foram atualizadas
até janeiro de 2019. É possível que novos pesquisas que atendam aos critérios de
inclusão tenham sido publicadas.
O estudo apresentou alguns desvios de protocolo. Em primeiro lugar o protocolo
havia definido como participantes pacientes de serviços de internação hospitalar.
Adicionalmente, foram incluídas pesquisas feitas em SE por terem sido recuperadas
na busca em número relevante, considerando suas contribuições pertinentes para
esta evidência.
O protocolo também havia determinado como intervenções para reduzir os erros
de identificação do paciente as estratégias propostas no documento da OMS(86).
Como elas apareceram combinadas entre si a seleção não se deteve somente aos
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estudos que apresentaram as intervenções isoladas, mas também àqueles que as
apresentaram combinadas.
Considerado como o mais crítico desvio de protocolo, os desfechos substitutos
para os erros de identificação do paciente, utilizados em sua grande maioria nesta
pesquisa, são limitados e podem implicar na redução do nível de evidência. Nesta RS
optou-se por não reduzir a qualidade dos estudos no aspecto da evidência indireta
uma vez que os desfechos avaliados estavam fortemente ligados à ocorrência de
resultados importantes para os pacientes, profissionais de saúde e gerentes(204).
Os

estudos

apresentaram

heterogeneidades

significativas

em

termos

metodológicos, amostrais, variações nas intervenções e desfechos. Estas diferenças
tornaram a síntese um desafio e limitou a capacidade de combinar os estudos em
meta-análise. Essa limitação também não permitiu que fossem calculados o tamanho
do efeito padronizado dos estudos. Os subgrupos de análise foram por tipo de
intervenção, não sendo possível agrupar os mesmos por faixa etária e/ou
especificidades das organizações hospitalares.
Uma outra limitação pode estar relacionada ao fato de ter sido utilizado o método
de vote counting (contagem de votos) para identificar se as intervenções tiveram um
efeito nos desfechos de interesse. Alguns autores explicam que esse método é menos
robusto por não fornecer informações sobre a magnitude dos efeitos; ademais, não
elucida as diferenças nos tamanhos relativos dos estudos(131). Ainda assim, a
contagem de votos pode ser um método eficaz para avaliar a classificação dos
resultados(205).
O pequeno número de estudos que relataram dados de tamanho de efeito
padronizados e a reduzida quantidade de dados semelhantes o suficiente para serem
sintetizados limitaram a exploração do viés de publicação e a análise de sensibilidade.
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Esta revisão analisou as intervenções para a redução dos erros de identificação
do paciente no contexto hospitalar. As conclusões estão sintetizadas a seguir:
ü 12 estudos foram selecionados, sendo um ECR e 11 estudos quaseexperimentais; destes, apenas dois apresentaram grupo controle;
ü Os estudos apresentaram diversas heterogeneidades nas suas metodologias,
variações nas intervenções, nas amostras, nas unidades hospitalares e nos
desfechos. Alguns tiveram ausência de dados que permitissem o cálculo de
tamanho de efeito. Por essas razões a meta-análise foi impraticável;
ü As intervenções descritas neste estudo para reduzir os erros de identificação
do paciente apresentaram uma qualidade de evidência muito baixa tornando
a confiança na estimativa dos seus efeitos muito limitada;
ü Os achados das intervenções para a redução das causas de erros tiveram um
importante grau de incerteza. Apenas um estudo, de qualidade muito baixa,
analisou esse desfecho e não apresentou diferenças significativas das causas
de erros de identificação do paciente após a intervenção.

Descrevemos a seguir a eficácia das intervenções e a qualidade da evidência
para cada subgrupo encontrado para os erros de identificação do paciente.

Utilização de pelo menos dois identificadores para verificar a identidade do
paciente combinado com uma intervenção educativa (n=4):
ü A incorporação de uma etiqueta na bolsa de transfusão como um lembrete
para que o profissional de saúde verifique a identidade do paciente antes da
administração do hemocomponente provavelmente não faz diferença no
incremento do número de verificações da identidade do paciente antes da
transfusão; existe uma confiança moderada no efeito estimado (E9: moderada
qualidade da evidência);
ü O protocolo para verificação da identidade do paciente com auditorias
periódicas, devolutiva dos resultados e capacitação adicional sobre o
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processo de verificação do paciente seguido de reuniões institucionais pode
trazer uma redução da inconformidade no processo de identificação do
paciente; a confiança no efeito é limitada (E5: baixa qualidade da evidência);
ü Não é certo se há redução dos erros nas pulseiras de identificação com a
padronização da identificação seguido de auditoria e devolutiva dos
resultados para as equipes sobre o correto procedimento de identificação; a
confiança na estimativa do efeito é muito limitada (E8 e E12: muito baixa
qualidade da evidência).
Implementação de recursos e ferramentas tecnológicas combinado com
uma intervenção educativa (n=1):
ü O uso da requisição eletrônica seguido de capacitação dos profissionais de
saúde no processo de coleta de amostras laboratoriais para a redução dos
erros de identificação do paciente no processo de requisição de exames
apresenta um importante grau de incerteza; a confiança na estimativa do
efeito é muito limitada (E3: muito baixa qualidade da evidência).
Implementação de recursos e ferramentas tecnológicas (n=5):
ü A implementação da prescrição eletrônica, dispensação automatizada de
medicação, identificação do paciente com código de barras e registro
eletrônico da administração da medicação podem trazer uma redução do
número de medicamentos administrados sem a verificação da identidade do
paciente; a confiança no efeito é limitada (E4: baixa qualidade da evidência).

Os demais estudos deste subgrupo tiveram qualidade da evidência muito baixa;
dessa forma, os achados possuem um importante grau de incerteza na redução dos
erros de identificação do paciente e a confiança na estimativa do efeito é muito
limitada:
ü Convenção de identificação do recém-nascido e uso de uma TI que exige que
o profissional confirme a identidade do paciente na tela do computador ao
solicitar exames na redução do número de requisições efetuadas no paciente
errado (E2);
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ü Modificação da tela do computador para requisições eletrônicas incorporando
a fotografia do paciente e confirmação da identidade do mesmo para reduzir
o número de requisições no paciente errado (E7);
ü Implantação de uma TI que exige que o profissional confirme a identidade do
paciente na tela do computador ao solicitar exames para a redução no número
de requisições feitas no paciente errado (E1 e E6).

Educação dos profissionais de saúde no que diz respeito à correta
identificação do paciente combinada com uma parceria de pacientes e
familiares por meio de estratégias educativas (n=1):
ü A confiança na estimativa do efeito é muito limitada para a redução dos erros
nas pulseiras de identificação usando a auditoria das pulseiras seguida de
devolutiva para os profissionais sobre as falhas e combinada com um cartaz
educativo para os usuários/familiares sobre a importância da identificação do
paciente (E10: qualidade da evidência muito baixa).

Educação dos profissionais de saúde no que se refere à correta
identificação do paciente combinada com uma intervenção tecnológica
(n=1):
ü A capacitação sobre os comportamentos de segurança a serem adotados no
processo de coleta de exames combinada com a implantação de pulseiras
com código de barras e lembrete sonoro para verificar a identidade do
paciente possuem uma confiança muito limitada na estimativa do efeito para
melhorar a conferência da identidade do paciente no processo de coleta de
exames (E11: qualidade da evidência muito baixa).
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As intervenções para a redução dos erros de identificação do paciente
preconizadas pela OMS estão implementadas globalmente; entretanto, observamos
que as evidências para as mesmas ainda permanecem insuficientes. Uma das
principais causas desse problema é a escassez de estudos robustos nos quais os
efeitos das intervenções possam ser avaliados.
Torna-se imperativo que as instituições de saúde continuem atentas para a
necessidade e para a magnitude do emprego de protocolos de identificação, ações e
procedimentos que propiciem a precisão da identificação do paciente. É importante
monitorar os incidentes decorrentes das falhas no processo de identificação a fim de
entender as implicações desses eventos na segurança do paciente nos serviços de
assistência à saúde para estabelecer medidas preventivas e corretivas pertinentes.
Visto que as intervenções de melhoria da qualidade e segurança do paciente
são frequentemente complexas, iterativas e dependentes do contexto em que são
aplicados, gestores e profissionais de saúde devem reconhecer que as escolhas
necessitam ser apropriadas para cada tipo de realidade, permitindo uma tomada de
decisão consistente e assertiva(206, 207).
Uma revisão crítica sobre métodos empregados em pesquisas da melhoria da
qualidade sugere que esses estudos apresentam uma variabilidade de definições e
conceitos para uma mesma intervenção ou grupo de intervenções. Essas diferenças
refletem a ausência de uma estrutura conceitual sólida que auxiliaria a identificar os
elementos-chave de uma mudança específica bem como analisar os resultados
relevantes dessas intervenções(172). Os autores da citada revisão também apontam
que modelos teóricos sobre trabalho em equipe, processos de mudança,
aprendizagem organizacional e adoção e implementação de estratégias inovadoras
são exemplos potencialmente relevantes para pesquisas na segurança do
paciente(172).
Diante dessa premissa, e a partir dos resultados obtidos neste estudo, propomos
um modelo integrativo, exposto na Figura 5, que advoga como as evidências devem
pautar a tomada de decisão na adoção de estratégias para a segurança na
identificação do paciente nas dimensões da assistência, da gerência e do ensino e
pesquisa.
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Figura 5 – Modelo integrativo para a tomada de decisão na segurança da identificação
do paciente, São Paulo, 2020

Fonte: própria autora, 2020.

A Evidência, focada nesse estudo na identificação do paciente, deve ser
avaliada

criteriosamente,

de

maneira

a

ser

proveniente

de

pesquisas

metodologicamente sólidas para que recomendações para a melhoria da segurança
do paciente possam ser propostas. Os resultados obtidos devem ser advindos de
investigações que integrem Pacientes/Familiares e Gestores/Profissionais de
Saúde e levem em consideração fatores referentes às suas características,
necessidades e expectativas, assim como sejam observados os atributos da
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Instituição de Saúde como o tamanho da organização e as especificidades das
unidades, os recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos disponíveis.
Acreditamos que as conclusões desses estudos deverão propiciar a tomada de
decisão pelo corpo diretivo das organizações e fornecer subsídios para a implantação
e implementação de ações nos âmbitos assistencial, gerencial e de ensino e pesquisa.
No que tange à Gerência a sensibilização contínua dos profissionais de saúde
é relevante para o entendimento da identificação do paciente como parte essencial
para um cuidado seguro e uma prioridade no contexto organizacional. As instituições
devem implementar processos claros e protocolos abrangentes de identificação que
estejam presentes em todos os momentos, desde a admissão do paciente até a sua
alta, e que envolvam todos os níveis e categorias profissionais que tenham contato
direto ou indireto com este paciente.
Cabe destacar que esses protocolos e políticas institucionais devem estar
pautados na evidência produzida e nas recomendações nacionais e internacionais.
Internamente, as organizações devem contar com gerenciamento de risco para a
análise dos incidentes ocorridos, a identificação das falhas e elaboração de planos de
ação e melhoria.
Com referência ao âmbito da Assistência é primordial que os profissionais
recebam capacitação e desenvolvimento sobre os protocolos adotados, além de
ações educacionais eficazes sobre os riscos dos erros de identificação do paciente
por meio de recomendações baseadas em resultados de reuniões/eventos
administrativos e científicos e devolutivas de ações de auditoria que informem sobre
o desempenho da equipe, positivo ou negativo, em relação às práticas de
identificação.
Nesta RS, além de contínuas capacitações, observamos que as organizações
devem propiciar uma assistência munida de recursos que fortaleçam a segurança da
identificação do paciente como pulseiras com identificadores padronizados,
ferramentas tecnológicas testadas e acessíveis para a realidade da instituição tais
como leitores de código de barras e sistemas informáticos seguros para o pedido de
exames e registros eletrônicos.
As intervenções visam uma mudança de comportamento dos profissionais de
saúde de modo a colaborarem no engajamento dos pacientes e familiares no processo

166

RECOMENDAÇÕES PARA A ASSISTÊNCIA, GERÊNCIA E ENSINO E PESQUISA

de identificação e na conscientização da necessidade da identificação correta.
Ademais, promovem uma cultura na qual a equipe interdisciplinar reconhece a
importância da notificação de incidentes evolvendo os erros de identificação como
parte do compromisso geral da organização com a segurança do paciente.
Em relação ao Ensino a cultura de segurança do paciente deve ser inserida em
todos os cursos de formação profissional em saúde. A OMS recomenda que a
instrução na segurança do paciente deve ser contínua durante todo o período de
formação discente, ser abrangente e interdisciplinar e possibilitar a capacitação
docente para o ensino desse tópico e produção de pesquisas na área(37, 208).
A inserção da temática segurança do paciente deve ser fortemente introduzida
nas matrizes curriculares de cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação em
saúde, dando ênfase à importância da identificação do paciente como a ação inicial
do cuidado seguro nos diferentes processos assistenciais, levando-se em
consideração que as falhas ocorrem por fatores humanos e dos sistemas dentro da
grande complexidade dos serviços de saúde.
Os estudantes devem compreender os conceitos de abordagem interdisciplinar
na ocorrência de eventos adversos em que a notificação e a comunicação são
fundamentais. O ensino de ferramentas para gerenciamento do risco e da qualidade
deve favorecer o entendimento da necessidade da participação do paciente no
processo de identificação.
De modo a corroborar as ações descritas cabe salientar a relevância da
Pesquisa, de investigações que possam verificar a eficácia das ações institucionais
implementadas e que analisem a participação de profissionais, pacientes e familiares
na redução dos erros de identificação do paciente.
Somente com o desenvolvimento de investigações com metodologia robusta na
área da segurança do paciente será possível maior clareza do real impacto das
intervenções na redução dos erros de identificação do paciente, lembrando que a
contribuição das RS só é efetiva com o incremento desses estudos.
Pesquisas com delineamento quase-experimental não controlado podem
superestimar os efeitos das intervenções e, por conseguinte, devem ser interpretadas
com cautela(171, 209). Recomendamos ensaios clínicos randomizados com alto rigor
metodológico que avaliem a eficácia dos erros de identificação do paciente e que
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futuramente poderão ser incluídos na atualização desta RS para confirmar ou refutar
os resultados ora apresentados.
Pesquisas realizadas em hospitais terciários e especializados podem levantar
questões sobre a generalização desses achados para serviços de saúde que não
dispõem dos mesmos recursos. Novos estudos realizados em hospitais de médio e
pequeno porte se fazem necessários(171, 172, 209).
Pesquisas de métodos mistos podem igualmente ser eficazes na compreensão
da percepção dos profissionais de saúde e dos usuários no processo de identificação
de modo a auxiliar no reconhecimento de quais ações/intervenções seriam mais
apropriadas para cada organização de saúde.
Essas recomendações somente serão exitosas se forem permeadas pela
interdisciplinaridade, entendendo-a como um eixo que permite a integração entre as
dimensões presentes no modelo aqui exposto em busca de soluções compartilhadas
para alcançar a precisão da identificação de todos os usuários, levando à completa e
efetiva segurança do paciente e da qualidade dos serviços de saúde.
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As intervenções encontradas nesta investigação referentes à identificação do
paciente são as preconizadas pelas OMS e permitem inferirmos que podem contribuir
para redução dos erros de identificação do paciente.
A maioria das pesquisas analisadas não apresentou metodologias robustas;
consequentemente

os

resultados

desta

RS

não

possibilitaram

afirmar

conclusivamente que a citada redução dos erros de identificação seja uma
consequência exclusiva do emprego dessas intervenções, havendo um importante
grau de incerteza nos achados.
Nessa direção, de acordo com a avaliação GRADE, recurso essencial aqui
aplicado, a qualidade geral das evidências produzidas nos 12 estudos que
compuseram esta revisão foi considerada muita baixa; não há informações suficientes
que deem suporte ao desenvolvimento de diretrizes a serem fortemente adotadas.
Contudo, os achados deste estudo demonstraram que boas práticas vêm sendo
empregadas, cabendo a gestores, profissionais, usuários e familiares empreenderem
mais esforços para a mitigação de erros que acarretam sérios prejuízos e custos
desnecessários na assistência à saúde.
A produção de evidências de maior qualidade endossará as intervenções a
serem amplamente divulgadas por organismos nacionais e internacionais,
proporcionando a efetiva tomada de decisões relativas à segurança do paciente.
Outrossim, irá também colaborar sobremaneira para uma mudança organizacional
que permita o gerenciamento dos erros de identificação do paciente integrado em um
contexto colaborativo e inovador, contribuindo para se atingir mais rapidamente a
denominada “era de ouro” na segurança do paciente.
As atuais práticas utilizadas para a redução dos erros de identificação de
pacientes devem continuar sendo estabelecidas interdisciplinarmente por julgamento,
critério e necessidade das organizações de saúde, seguindo as recomendações de
políticas de saúde e diretrizes globais vigentes.
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ANEXO 3 – SOFTWARE GRADE

