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RESUMO 

 

Considerando a pratica de enfermagem, e que este tem que ser conduzido baseado 
em segurança para o paciente, a correta identificação do paciente visa assistência 
segura para ambos, o quem recebe o cuidado e o que o pratica. Pode ser encarada 
como uma ferramenta que minimiza danos. O Programa Nacional de Segurança do 
Paciente busca contribuir para um cuidado norteado em segurança para o cliente. 
Com a temática de Qual a importância da correta identificação do paciente? Esse 
trabalho discorre com objetivo geral analisar a relevância dessa pratica. Tendo como 
objetivos secundários: Compreender, evidenciar e divulgar a pratica de identificar o 
paciente desde a porta de chegada em unidade hospitalar ate o ato de alta e 
liberação do cliente. Trata-se de um estudo descritivo, com revisão de literatura de 
pesquisa na temática no Portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) durante o 
período de 2012 a 2017. Foram escolhidos artigos científicos que se enquadrem na 
temática, em língua portuguesa e melhor definição para pesquisa. Tendo como 
principais conclusões: Fica entendido que a boa prática da correta identificação se 
faz necessário e que a mesma deve ser constantemente relembrado, cobrado para 
fomentar um cuidado seguro. 
 
Palavras-chave: Palavra 1:Identificação; Palavra 2: Paciente;Palavra 3:Segurança. 
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ABSTRACT 

Considering the practice of nursing, and that this has to be conducted based on 
safety for the patient, the correct identification of the patient aims at safe care for 
both, who receives the care and what practices it. It can be seen as a tool that 
minimizes damages. The National Patient Safety Program seeks to contribute to 
customer-focused care. With the thematic of What is the importance of the correct 
identification of the patient? This work aims to analyze the relevance of this practice. 
Having as secondary objectives: To understand, to demonstrate and to divulge the 
practice of identifying the patient from the door of arrival in hospital until the act of 
discharge and release of the client. This is a descriptive study, with a review of the 
research literature on the theme in the Virtual Health Library Portal (VHL) during the 
period from 2012 to 2017. Scientific articles were selected that fit the theme in 
Portuguese and better definition For research. Having as main conclusions: It is 
understood that good practice of correct identification is necessary and that it must 
be constantly remembered, charged to foster safe care. 
 

Keywords: Word 1: Identification; Word 2: Patient; Word 3: Safety.  
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INTRODUÇÃO 

 

 No âmbito hospitalar muito se fala de prática segura na assistência e grandes 

são as preocupações no tema, tanto para o paciente que recebe o cuidado como 

para o profissional que oferece a prática de cuidado. Envolvendo desde a direção de 

instituições até aos colaboradores, tem crescido as iniciativas para oferta de uma 

prática segura, essa preocupação se deu frente à percepção do aumento visto com 

o levantamento de eventos adversos registrados pela enfermagem, que aumentou 

muito em detrimento do erro de medicamento individual, ocasionando lesão ao 

cliente usuário do sistema de saúde seja a lesão temporária e ou permanente. A 

identificação do paciente tem de ser vista como forte estratégia, ou uma estratégia 

necessária para segurança do paciente. Mundialmente milhões de pessoas são 

vítimas de práticas de enfermagem inseguras. Entende-se que práticas seguras 

significa ofertar essa assistência de forma a garantir segurança e permeada em 

protocolos.  O tema identificação do paciente é um dos protocolos que permite essa 

prática segura. Porém, ainda é um desafio essa prática em muitas instituições de 

saúde seja ela pública ou privada. 

 A Organização Mundial em Saúde (OMS) aborda o tema, e a constante 

necessidade de aprimoramento nessa questão, visto que o engajamento da 

enfermagem pode mudar os números de eventos adversos por identificação do 

paciente ineficiente.O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi 

criado a partir do Decreto n. 529 de 2013. Em seu artigo 1 esse decreto institui o 

programa e os artigos 2 e 3, dispõe sobre os objetivos. Que é entendido como 

contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos 

de saúde, em todo território nacional. O PNSP, também estabelece a definição de 

evento adverso como sendo um incidente que resulta em dano ao paciente. Institui a 

elaboração e apoio à implementação de protocolos, e manuais de segurança do 

paciente (BRASIL, 2013).  

 Existindo ainda muitos pontos vulneráveis em questão, o erro na 

administração de medicação muitas vezes ocasionado pela identificação parcial do 

paciente ou incorreta. A correta identificação do paciente seria a melhor maneira de 

ter danos evitáveis. A OMS sugere que as instituições de saúde desenvolvam e 

iniciem os protocolos com foco na responsabilidade dos profissionais de saúde em 
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função da correta identificação do paciente, estabelecendo então o padrão de 

pulseiras de identificação com no mínimo dois dados relevantes. Embora na 

atualidade mundial, as pulseiras já sejam protocolos institucionais, o deslocamento 

do paciente na unidade ainda representa risco, o comprometimento dos profissionais 

são fatores que interferem diretamente nessa medida.  A presença de homônimos 

na mesma unidade hospitalar, ou por vezes no mesmo setor é outro fator que elege 

mais de uma medida de segurança necessária. A pulseira de identificação instituída 

no PNSP tem a finalidade de garantir ao usuário suas informações pessoais como: 

nome, data de nascimento, número de prontuário, dia de egresso na unidade. E 

deve ser encarada como medida assertiva para o cliente, que vai desde identificação 

de riscos em potenciais como: risco de queda, alergia a medicamentos. Muitas 

vezes essa medida é violada e vulneravelmente o cliente é exposto a mais uma 

quebra de barreira de segurança.  

 Na atualidade existem nove medidas de soluções, que visa prevenir o erro e 

consequentemente diminuir os eventos adversos. Conhecidas como: o 

gerenciamento dos riscos associados a medicamentos com aparência ou nomes 

semelhantes; identificação do paciente; comunicação durante a transferência da 

responsabilidade do paciente; realização do procedimento correto e na parte correta 

do corpo; controle de soluções eletrolíticas concentradas; garantir a adequação da 

medicação em todo processo de cuidar; evitar conexão errada de cateter e tubo; uso 

de dispositivo único para injeção; adequação nas medidas de higiene das mãos. São 

medidas propostas pela Word Health Organization (WHO) no ano de 2007. Entende-

se então que medidas em direção a corrigir e levantar possíveis erros devem ser 

constantes em relação ao tema proposto. Vale ressaltar que é de cunho importante 

a participação da família no processo de constante identificação do paciente, quando 

este confere os dados na pulseira, e ou identifica erros ofertando informações 

corretas a cerca de dados do paciente. 

Os erros na administração de medicamentos, incidi diretamente na 

enfermagem, podendo trazer sérias consequências ao usuário do sistema de saúde, 

pode ser entendido como imperícia ou negligência.O erro de medicação pode ser 

entendido como: um erro na administração de medicamento é visto como uma 

discrepância entre a terapia medicamentosa recebida pelo paciente e a terapia 

desejada pelo medico. Devendo ser de claro conhecimento para o enfermeiro o 
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potencial de ação de cada medicamento administrado ao paciente, afim de evitar 

erros. Estes podem ser classificados em cinco tipos: erros relativos à prescrição e 

armazenamento do medicamento, a informação ao paciente de forma efetiva, a 

administração, preparo os aspectos gerais envolvidos nele, e as falhas da 

identificação do paciente. Ficando a necessidade de observar, a identificação do 

paciente nesse contexto. Tendo a partir dessa problemática em questão a 

identificação do paciente no ambiente hospitalar na unidade de internação como 

problema de pesquisa.  

Objetiva-se de forma geral analisar os pilares que cercam a temática da 

identificação do paciente na unidade hospitalar. Para que isso transcorra de maneira 

efetiva é necessário ter como objetivo específico: 

Compreender os padrões estabelecidos e ações voltadas à identificação de 

paciente; 

Revisar na literatura a temática segurança do paciente relacionada à 

identificação do paciente; 

Levantar o benefício da utilização adequada da pulseira de identificação e os 

dados nela contido; 

Este estudo tem como metodologia a revisão de literatura, realizado por meio 

de pesquisa de publicações cientificas disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) durante os ultimos 10 anos. Foram escolhidos artigos científicos em língua 

portuguesa relacionados ao tema proposto e ou que melhor se enquadrem ao tema, 

mediante leitura analítica na integra para fundamentação teórica e melhor definição 

da pesquisa. Tendo como palavras chaves: identificação, paciente e segurança. 

Foram utilizadas as bases de dados MEDLINE – Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online, BDENF – Base de Dados de Enfermagem, e, LILACS – 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. 

Ficando claro aqui o objetivo geral de abordar os tópicos voltados para a 

correta identificação do paciente, os benefícios dessa identificação assim como a 

responsabilidade do profissional de saúde nessa identificação, tratando-se da 

necessidade dessa identificação como sendo um índice elevador de qualidade e 

segurança da assistência prestada.  
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1A NECESSIDADEDE CONHECER PADRÕES ESTABELECIDOS PARA A 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

 

 Na saúde, da antiguidade até os dias atuais o dano,e ou evento adverso (EA) 

ao paciente é um assunto paralelo e preocupante, que requer constante atenção dos 

gestores em saúde mundialmente, e para lidar com isso precisou estabelecer 

protocolos de segurança para o paciente em sua admissão na unidade de 

internação. Esses protocolos foram instituídos a partir da observação dos relatórios 

que eram gerados baseados nos eventos adversos (EA), acontecidos e registrados, 

estes causando danos ao paciente reversíveis ou irreversíveis. Os danos, muitas 

vezes parciais ou totais.  

 Siman (2017) relata que as iniciativas inclinadas para a segurança do 

paciente, assim como medidas adotadas internamente nas instituições, tiveram inicio 

a partir da publicação do relatório: “Errar é humano: construindo um sistema de 

saúde mais seguro”.  

 A correta identificação do paciente é defendida e argumentada por 

pesquisadores desde a década 90, quando foi identificado o aumento no número de 

processos judiciais contra profissionais e instituições de saúde. Esse tipo de 

processo pode ser citado um aumento significativo de 200%, frente ao tema de 

negligencia, imprudência ou imperícia (AZEVEDO et al., 2016). 

 Em detrimento a necessidade de um olhar diferenciado para a problemática 

da segurança do paciente o Ministério de Saúde em parceria com a Anvisa institui o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), pela portaria portaria n° 

529/2013. Instituído em seis diretrizes. Este com objetivo claro de prevenir, monitorar 

e reduzir os acontecimentos de eventos adversos (EA) em unidades de saúde. 

Tornando-se um elevador de qualidade da assistência prestada nos serviços de 

saúde no país e um pontuador de segurança do paciente. Essa portaria também 

incentiva e institui a implantação do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), este 

deve ser implantado nas unidades de saúde e tem funções claras segundo a RDC n° 

36, que diz que a portaria institui a cultura de segurança do paciente através da 

identificação do paciente, assim melhorar a qualidade da assistência prestada.  

 Segundo Azevedo et al., (2016) o NSP, por meio da RDC 36 tem função de 

preparar, introduzir, publicar e manter atualizado regularmente o Plano de segurança 
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do paciente, observando ações, introduzindo protocolos com finalidade de obter a 

segurança do paciente. Ele afirma ainda que este deve monitorar os incidentes e 

notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). Diz também que a não 

notificação confere falta grave punitiva pela vigilância sanitária (VS).  

 Gomes e Junior (2017) afirmam que Avedis Donadebian estabeleceu sete 

atributos do cuidado, e que estes definem o cuidado. Foram eles: Efetividade, 

otimização, eficiência, aceitabilidade, legitimidade e equidade. Conforme quadro 1. 

Esses conceitos estão atrelados à problemática de qualidade e indiretamente a 

segurança do paciente. O Instituto de Medicina(OIM) dosEstados Unidos da América 

(EUA) inseriu o tema segurança do paciente, com a plenitude universal de alcançar 

resultados esperados no processo de cuidar. 

 

Quadro 1: AS Definições dos atributos da qualidade na assistência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOMES, P.H.G.; JUNIOR, W.V.M. O cuidado centrado no paciente nos serviços de saúde: 
estratégias de governos e organizações não governamentais. Rev. Acred. v.7, n.13, 2017. 

 

 A equipe de enfermagem é a categoria mais suscetível ao evento adverso, 

ferindo o PNSP, os fatores que implicam esse fato identificado é por realizar 

procedimentos invasivos, passar mais tempo na assistência direta ao cliente, 

ficandoatribuído ainda aos fatores ambientais, estruturais, falhas individuais que 
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compelem para o rompimento da segurança do paciente assistido pelo corpo de 

enfermagem (AZEVEDO et al., 2016). 

 O PNSP relata a preocupação com o dano ao outro quando faz referencia ao 

que diz Hipócrates (460 a 370 A.C.) quando registrou o postulado Primum non 

nocere. Com o significado: Primeiro não cause o dano. O pai da Medicina já tinha a 

visão, desde aquela época, que o cuidado poderia ser ocasionador de danos 

(BRASIL, 2014).  

 O processo de Identificação do paciente começa no Núcleo Interno de 

Regulação (NIR), quando este determina o leito do paciente que vai estar 

hospitalizado, na emergência o mesmo ocorre pelo serviço administrativo, e pela 

classificação de risco através do protocolo de Manchester, que é estabelecido o grau 

da sua urgência e emergência quando este é avaliado pelo enfermeiro já lhe 

classificando começa o processo de identificação, o administrativo e responsável por 

dados objetivos na ficha de entrada os dados coletados pelo próprio paciente e ou 

documentos apresentados. O uso de pulseiras de identificação confere uma das 

medidas do PNSP, quando esta retrata pelo menos dois identificadores do paciente, 

tornando o único, como: nome, data de nascimento, número de registro geral, foto. A 

avaliação sistemática da qualidade nos registros ajuda a identificar falhas ou quebra 

de protocolos facilitando melhoras no processo de cuidar (LEMOS; CUNHA, 2017). 

 

Figura 1: Modelo de Classificação Manchester. 
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Fonte: MACKWAY-JONES et al. Sistema Manchester de Classificação de Risco: 

classificação de risco na urgência e emergência. Grupo Brasileiro de Classificação 

de Risco, 2010. 

 

 A placa de leito também é uma medida adequada á identificação do paciente 

quando em tempo hábil a movimentação do paciente e este contenha dados 

pessoais e intransferíveis. A estimulação de profissionais da saúde por seus 

gestores na observação rotineira dos protocolos de identificação contribuem de 

forma positiva para evitar o erro na administração de medicamentos, na troca de 

paciente conferindo qualidade na assistência ao cliente (BRASIL, 2014). 

 Envelhecimento compreende mudança nos processos fisiológico, biológico e 

aparecimento de patologias que acometem o sistema envelhecido. A literatura esta 

mostrando que até 2030 a população será maior no número de idosos, superando a 

expectativa de crianças e adolescentes. Esse envelhecimento confere 

suscetibilidade a fatores de risco, essa vulnerabilidade deve ser vista como 

diminuição de reserva energética do sistema muscular, podendo ocasionar queda do 

idoso. A queda é um fator de risco para o idoso considerável, o que requer medidas 

educativas no âmbito familiar e o mesmo hospitalizado deve ser devidamente 

identificado com intuído de evitar o risco, ou torna-lo prevenível. Esse risco aumenta 

o tempo de internação do paciente, onera o custo do tratamento que incide no fator 

econômico mundial. Hoje o Ministério da Saúde, junto ao PNSP, prevê a educação 

do profissional de saúde para a identificação do risco de queda e que o mesmo deve 

ser adequadamente identificadoa beira leito e ou pulseira de identificação, assim 

como medidas e condutas de cuidados para que seja menor a incidência de EA. 

(OLIVEIRA et al., 2014). 

1.1 OS METODOS DE BARREIRAS CRIADOS PARA PRODUZIR SEGURANÇA 

AO PACIENTE 

 Os métodos de barreiras criados são todos os mecanismos possíveis com 

intenção clara de evitar os riscos, na amplitude de manter a segurança do paciente 

durante a assistência à saúde, pode ser categorizada desde conhecimento na 

problematização de segurança do paciente pelo profissional de saúde, inserção de 
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educação continuada é ferramenta resolutiva no aprimoramento dessa barreira para 

o cliente, aplicabilidade dos nove certos na administração de medicação a beira leito 

sendo elas: paciente certo, via certa medicação certa, dose certa, hora certa, registro 

correto, conhecer a ação, apresentação farmacêutica e monitorar o efeito. 

Contribuindo para a construção dessas barreiras a prescrição digitalizada também é 

um meio de fomentar a assistência evitando o nome incompleto de paciente, não 

legibilidade da prescrição médica. A dupla checagem/e um cuidado dobrado com 

intuito de conferir cuidado na administração do medicamento, igualmente a dose 

unitária que evita dose errada(SOUZA et al., 2014). 

 O código de barras é outro validador importante da tecnologia que se 

acrescido ao processo de segurança do paciente, intui maior segurança na liberação 

de medicamentos aplicados a farmácia, não podendo ignorar as diretrizes do PNSP, 

que institui a diferenciação na aparência entre medicamentos e igualmente 

identificação de medicações de alta vigilância, que foi mais um protocolo acrescido 

ao padrão de identificação e segurança do paciente, que vai conduzir a caminhos de 

conferir condutas de segurança e nesse contexto viabilizar a identificação dos erros 

e oferta de práticas assistências de enfermagem mais seguras (SOUZA et al., 2014).

 O PNSP cita através de James Reason, o modelo de queijo suíço como a 

barreira que deve ser levantada para segurança do paciente, neste modelo queijo 

suíço o erro não encontrou barreiras e pode ser adotado como medida pelos 

gestores a fim de constituir um padrão efetivo de resistência, que neste caso a não 

padronização de mais camadas de queijo o erro culmina em mais erros. Como na 

figura 2 (BRASIL, 2014). 

 

Figura 2: Modelo de queijo suíço de James Reason. 
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Fonte: James Reason. Human modelo de mensagem   

Compreende-se então que a criação de barreiras são medidas de segurança quando 

o tema é identificação do paciente e que todo procedimento e ou administração de 

medicamentos, além ainda de qualquer conduta adotada no período de internação, 

deve sempre ser confrontado com os dados de identificação do paciente constante 

na pulseira, na placa de leito, no prontuário. Desta maneira, torna-se mais fácil evitar 

erros e ou eventos adversos de responsabilidade da enfermagem.  
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2  O PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE E OS 

PROTOCOLOS INSTITUIDOS POR ESTE,  O QUE A ENFERMAGEM PRECISA 

SABER PARA UMA ATUAÇÃO SEGURA. 

 

 O PNSP foi criado pelo Ministério da Saúde com objetivo de monitorização 

dos danos a saúde do paciente assistidos pela equipe multidiciplinar na unidade 

hospitalar. Entende-se que a partir da criação deste programa medidas precisariam 

ser tomadas para que apontassem mudanças melhores na assistência. 

Possibilitando um relatório situacional das instituições de saúde.  

 Oliveira et al. (2014) Aponta que no Brasil a assistência é acometida de 

muitos mais erros por exercer assistência com sobrecarga de horas, contingencia de 

paciente, dimensionamento de enfermagem inadequado a realidade somados a má 

remuneração dos profissionais que são obrigados a ter duplo vínculo. No entanto a 

implantação de identificação de pacientes com as barreiras criadas estão 

caminhando para uma assistência de excelência, muito evidenciada na atualidade 

na rede privada, mas a rede publica também esta caminhando para essa realidade, 

por ter uma conscientização da equipe de enfermagem gerencial criando protocolos.  

 Fica entendido de forma objetiva que o PNSP, que inserir a temática 

segurança do paciente na escolarização técnica, na graduação e na inserção de 

especialização no tema. Existem medidas criadas para educação em saúde, assim 

como para fomentar a assistência direta a beira leito. Implantar núcleos de 

segurança do paciente envolvendo o paciente e o familiar. Tem objetivo também de 

produzir, fomentar e difundir as medidas criadas para gerar segurança ao paciente 

nas instituições de saúde. Fica objetivando também a implantação de um comitê que 

tem função clara na implantação do PNSP, é constituído por representantes do 

governo, entidades de classe e universidades e não podendo deixar de existir os 

representantes da sociedade civil ficando constituída desses a Comissão de 

Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP)(BRASIL, 

2014).  

 O PNSP tem marco histórico iniciado em 1999 com a emissão do relatório 

Errar é Humano, depois em 2004 a aliança mundial para a segurança do paciente da 

OMS, advindo logo depois em 2011 a RDC 63, com requisito de boas práticas do 

serviço em saúde, não parando por aí, em 2012 nasce o projeto da ANVISA 
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Paciente pela segurança do paciente e em 2013 tem a explosão em referência ao 

tema com a RDC 36/2013 que institui ações para a segurança do paciente, a 

Portaria 529 e 941 de 2013 que instituíram o PNSP, e também as portarias 1377 e 

5085/2013 que criaram os seis protocolos básicos de segurança do paciente 

conforme quadro 2 abaixo (BRASIL, 2014). 

 

Quadro 2: Marco Histórico do PNSP. 

 

Fonte:Brasil. Ministério da Saúde.Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança 
do Paciente / Ministério da Saúde, 2014. 

 O PNSP, deixa instituído aos seguintes protocolos: Identificação correta do 

paciente, cirurgia segura ao paciente, ou seja, sítio cirúrgico correto em paciente 

correto, uma comunicação efetiva entre a equipe de saúde, determina ainda que 

melhorem a segurança na prescrição de medicamentos e na administração dos 

mesmos, assim como constante avaliação do paciente seja na admissão ou no 

decorrer da internação a avaliação do risco de queda e de úlcera por pressão e a 

não menos importante e muito temida lavagem das mãos. Estas são as primeiras 

medidas tomadas na implementação da segurança do paciente pelo PNSP (BRASIL, 

2014). 
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2.1 A REVISÃO DA LITERATURA QUANDO O TEMA PROPOSTO É 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE PELO SABER DA ENFERMAGEM 

 Para Tase & Tronchin (2015), defende-se que a identificação com pulseiras 

ainda representa na assistência pontos de quebra da barreira de segurança do 

paciente tanto pela mobilidade do paciente no interior da unidade como pelo 

envolvimento da equipe multidiciplinar, no âmbito de conferirem os dados existentes 

na pulseira paralelo a realização de procedimentos e administração de medicações. 

Ficou evidente quando na presença de homônimos na mesma instituição ou 

partilhando de uma mesma medida terapêutica e ou diagnóstico. Porém a 

identificação do paciente como medida de segurança não é difícil de implementar, 

ficando pendente apenas do treinamento e da valorização do profissional na sua 

aplicação e conferencia constante e os dados são previamente estabelecidos de 

forma a garantir mais de dois dados pessoais do paciente conforme figura 3. 

 

Figura 3: Pulseira de identificação do paciente. 

 

Fonte:BRASIL. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente / Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 

  

 Essa preocupação da vulnerabilidade no acometimento de erros é muito 

maior quando o paciente é pediátrico, por terem organismos ainda em formação e 
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constantes mudanças são mais suscetíveis a esses acontecimentos quando 

acontece o erro de correta identificação da criança (SOUZA et al., 2015). 

 Souza et al., (2015) defende que erros ou falhas nos processos de 

identificação podem resultar em administrações erradas de transfusões de 

hemoderivados ou hemocomponentes, erros em diagnósticos, e até em 

procedimentos realizados, assim como entrega errada do Recém Nascido (RN) a 

família identificada erroneamente, assim como cirurgias erradas se não identificado 

de forma correta.  

 Já em 2013 ficou entendido que a identificação do paciente é de abrangência 

multidiciplinar, pois esta passa pela equipe de trabalho e envolve aspectos 

estruturais da instituição no âmbito de fomentar a saúde, acomete também a cultura 

organizacional da instituição. Ficando entendido como uma obrigação de todos que 

atuam e promovem saúde na unidade hospitalar (TASE; TRONCHIN,2015). 

 A faixa etária de idosos são os que acometem muito a unidade de terapia 

intensiva. Sendo fator preocupante na suscetibilidade de erros, pois os estudos 

mostram que os idosos são os principais protagonistas acometidos por eventos 

adversos. No entanto fica entendido neste caso que o erro é decorrente da sobre 

carga de trabalho da enfermagem, quando estes não identificam de forma regular o 

risco para Lesão por pressão e queda, assim como quando não operam a mudança 

de decúbito prescrita a cada duas horas podendo assim evitar a ulcera. Os erros de 

medicação e tempo de internação superior á expectativa fica entendido pela maior 

necessidade de cuidados pela lesão de continuidade da pele, da identificação do 

risco de queda, a enfermagem atuando na correta identificação do paciente para o 

cuidado certo, faz do idoso o paciente com o risco de maior tempo de internação 

para o de menor tempo uma vez atuado de forma correta (TOFFOLETTO et al., 

2014). 

 Nesse contexto de erros a enfermagem tem grande preocupação com os 

eventos adversos advindos da assistência de enfermagem, que podem ocasionar 

danos ao paciente, O EA pode ser entendido como um prejuízo a saúde na 

assistência dessa. A enfermagem tem mostrado sentimentos e condutas diante do 

EA. Mostrando preocupação com a conduta da família e do nível de assistência 

prestada, pois este pode gerar processos a responder no nível civil, mesmo oriundo 

de uma sobre carga de trabalho, ou dimensionamento errado entre outros. Partindo 
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desse principio de preocupação os gestores de saúde tem educado para fomentar a 

assistência de enfermagem. Investindo em educação continuada, reuniões e 

discussões de problemas, treinamento e capacitação da equipe. Concluindo que 

para evitar o erro é preciso ter calma e atenção (SANTI et al., 2016). 

 Tase & Tronchin (2015) defende que:  

 A identificação do paciente é uma área de prioridade dentre os inúmeros 

processos gerenciais e assistenciais no serviço de saúde, pois quando ocorre algum 

erro ou evento adverso, relativo a não conformidade na identificação do paciente, os 

desfechos normalmente são catastróficos.  

 A OMS afirma que a consequência da incorreta identificação dos pacientes 

hospitalizados podem ser os erros de medicação, erro na transfusão sanguínea e 

erros estendidos até os diagnósticos. Nesse sentido os gestores tendem a implantar 

métodos de barreiras que visem o processo de assistência de enfermagem de forma 

segura (SOUZA et al., 2014). 

 Na terapia intravenosa a preocupação fica pelo protocolo da correta 

identificação da prescrição de medicamento, dispensação e administração de 

medicamentos, que tem na via de administração o maior risco assim como as 

medicações de alta vigilância sendo os prioritários para atenção do profissional, que 

deve identificar soluções, o manejo de cateteres vasculares periféricos requer 

conhecimento técnico cientifico para o manejo adequado do mesmo e dentro de 

condições sépticas, que se não praticadas podem decorrer de infecções por 

contaminação ferindo os protocolos de segurança do paciente (SOUZA et al., 2017). 

 Os protocolos de segurança do paciente devem ser implementado e adotados 

pela equipe de enfermagem a fim de garantir toda segurança na assistência do 

cliente, fomentando a saúde e obedecendo as normais instituídas no PNSP. 
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3 OS BENEFÍCIOS DA IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO PACIENTE NA 

PESPECTIVA DA ENFERMAGEM. 

 

 A percepção da enfermagem sobre a identificação do paciente é entendida 

como uma atividade de rotina na unidade de saúde. O ambiente hospitalar deve ser 

visto como um ambiente hostil que oferece riscos a saúde do paciente nele inserido 

e que ainda são evidenciados pelos eventos adversos,registrados oriundo dos danos 

ao paciente, Nesse sentido a identificação do paciente tem que ser vista como 

barreiras que são ações com objetivo de minimizar os danos ou fatores de riscos na 

assistência de enfermagem. Sendo assim, a partir da correta identificação fica a 

assistência ofertada mais segura ou mais certa com resultados positivos na 

assistência de enfermagem (SOUZA et al., 2014). 

 Para Barbosa et al. (2014) uma assistência de enfermagem isenta de riscos e 

danos ao paciente  é um objetivo para os profissionais de saúde, para a 

enfermagem não é diferente, porem a enfermagem acaba por desenvolver as 

inevitáveis doenças ocupacionais pelo estresse gerado com a situação de risco 

evidenciado na assistência de enfermagem que é muito maior na terapia intensiva. 

Ele afirma ainda que o enfermeiro que trabalha em um plantão maior que 12 horas 

sofre dessa exaustão, quando este tem que entrar com medidas corretivas com 

objetivo de criar outras barreiras para identificar erros e minimizar danos. Ele diz 

também que os erros representa uma triste realidade da enfermagem que culminam 

em consequências para o paciente, para instituição e para os profissionais.  

 A correta identificação do paciente por meio das pulseiras não apresenta 

dificuldade no engajamento do uso desta, mas requer uma rotina e envolvimento da 

enfermagem quanto à prática de usar o protocolo de identificação como fator de 

segurança no paciente. O uso e conferência desta na rotina da enfermagem visa 

garantir que a medicação certa seja administrada no paciente certo se conferido, 

visa ainda acirurgia segura do paciente certo ainda a transfusão sanguínea do 

paciente certo do tipo sanguíneo certo. Tem objetivo de garantir a enfermagem que 

os EA sejam reduzidos ao mínimo aceitável (TASE et al., 2015). 

 Existe a afirmação que o uso da pulseira de identificação de alergia a 

medicamentos, pode resulta em respaldo para a enfermagem plantonista, gerencial 

e coordenação quando um técnico de enfermagem conhecedor do protocolo de 



 

 

 

28 

identificação administra o fármaco a qual o paciente apresenta alergia, este comete 

negligência, cabendo medida punitiva por ocasionar um erro de séria acusação e um 

EA ao paciente (MIASSO; CASSIANI, 2000). 

 É entendido que o medicamento percorre um caminho até chegar ao paciente 

e quem comete um erro ao administrar um medicamento no paciente errado por falta 

de identificação adequada não erra sozinho, é uma cadeia circular que começa na 

prescrição do medicamento, na identificação do fármaco e do paciente certo na 

farmácia na dispensação do medicamento para o cliente e do finalizador que vai 

administrar a dose. Assim, deve ser obrigação de todos envolvidos no processo a 

devida conferência, pois um EA desta natureza pode provocar um prejuízo a saúde 

e prolongar a permanência do paciente na instituição, isso falando em dano 

reversível. A falha pode existir em qualquer fase do caminho, se a identificação do 

paciente não for uma ferramenta implantada na instituição (SANTI et al., 2016).  

 Toffoletto et al. (2016) defende que a maior causa de morte por EA é em 

idosos em unidade de terapia intensiva por mais de 10 dias de internação, 

entendendo como internação prolongada. Essa permanência faz com que a 

enfermagem se acomode com o paciente e perca a conferência pela identificação de 

segurança, no caso de pulseiras estas podem ter sido retiradas para realização de 

novas punções venosas periféricas no paciente no membro onde estava a 

identificação.  

 No Brasil foi instituído a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do 

Paciente (REBRAEN), é uma organização que trabalha junto ao Coren com a função 

de propagar a Segurança do Paciente, com a implantação de sistemas de 

segurança na implementação do cuidado assistencial, entre eles a identificação do 

paciente. Existe a afirmativa que o uso correto das pulseiras de identificação previne 

erros, mas se os dados contidos nela não forem exatos pode culminar em erros mais 

graves (TASE et al., 2013). 

 Tase et al. (2015) relata que a presença de pulseiras de vários riscos 

potencias como queda, alergia, e outros se não contiverem os dados corretamente 

retratados, e ou estiverem ilegíveis, ou inexatos e ainda o tamanho ideal para o uso 

do paciente cabendo lhe no braço, em nada conferem segurança, a identificação do 

paciente para ele é uma área de alta prioridade de atuação.  
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 O uso da identificação do paciente na unidade de internação pode ser 

entendido com um precursor de um cuidado seguro assistencial, frente os benefícios 

que o mesmo pode ocasionar no uso adequado.  

3.1 A INCORPORAÇÃO DE PRÁTICAS SEGURAS NA ASSISTÊNCIA 

 As práticas seguras baseada em evidências podem ser entendidas, como 

estratégia para proteger e promover a segurança da instituição. Pode ser defendido 

como um ambiente seguro, de tramito de paz com um clima amistoso de trabalho. O 

paciente conscientemente pela enfermagem deve ser transportado sempre em 

macas e ou cadeiras com a finalidade de evitar risco de quedas. O uso de 

plaquinhas a beira leito e ou na entrada do Box identificando o risco de isolamento. 

Vale ressaltar a conferencia do paciente transportado no interior da unidade para 

procedimento pela placa de identificação do leito e pulseira de identificação, assim 

evitar erros de cirurgia (OLIVEIRA et al., 2014). 

 Cabe o favorecimento da prática segura o impacto do paciente eficientemente 

identificado favorecendo a segurança necessária para a assistência de enfermagem 

oportunando uma gestão segura no atendimento ao cliente. Cabendo ao enfermeiro 

as mudanças necessárias para a inserção da cultura na equipe técnica de 

segurança do paciente com foco na melhoria do cuidado (OLIVEIRA et al., 2014). 

 Tase & Trouchin (2015) propaga a ideia de a identificação do paciente com a 

pulseira de identificação é vista como uma pratica básica, obedecendo os pilares do 

PNSP tem-se a implantação de medidas maiores que visam a oferta da assistência 

livre de erros.  Assim a pulseira é uma metodologia de evitar falhas se corretamente 

e adequadamente utilizadas.  

 Os achados remodelam a assistência de enfermagem nos processos 

gerenciais e remodelam e estruturam os protocolos institucionais com finalidade de 

fomentar o cuidado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se então que as boas práticas assistenciais de enfermagem foram 

evidenciadas e é de extrema importância a análise dos pilares que cercam a 

identificação do paciente na unidade hospitalar, pelos profissionais de enfermagem, 

para que a segurança do paciente transcorra de maneira efetiva. Sendo assim, fica 

claro que para que esses profissionais trabalhem de maneira correta, basta 

compreender e pôr em prática os padrões necessários à identificação do paciente, 

tendo conhecimento suficiente para satisfazer beneficamente àquele paciente pelo 

qual a enfermagem passou.  

Ficou claro que os eventos adversos que acontecem aos pacientes tem 

relação direta com as falhas da identificação do paciente. Sendo assim, mostra-se a 

necessidade da identificação correta do paciente e a boa prática do profissional, de 

forma que esta ação garanta a segurança do paciente e a melhora da assistência de 

enfermagem.  

Como medida de prevenção para a questão que norteia a pesquisa, torna-se 

evidente a necessidade de intensificar o compromisso profissional para 

conhecimento e diretrizes que rodeiam a identificação do paciente. Essa 

intensificação pode ser feita principalmente através de medidas de segurança 

educativas, que objetivem tornar pronto o profissional responsável pela segurança 

do paciente, além de mobilizar também as demais equipes de profissionais 

envolvidas no cuidado,especialmente no quesito identificação.  

Ademais, é preciso que além da conscientização da problemática, exista uma 

vontade de pôr em prática as normas e recomendações da assistência de 

enfermagem, educando os profissionais envolvidos no cuidado do paciente sobre a 

importância da adoção de medidas que pretendam reduzir a ocorrência de eventos 

adversos, entre eles a execução de procedimentos errôneos por falha na 

identificação exata do paciente. 
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