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PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇAO DO PACIENTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE/ MS SESAU 

 
 

 
1. FINALIDADE 
 

Garantir a correta identificação dos pacientes durante o atendimento, em todas as 

Instituições de Saúde da Rede Municipal, a fim de reduzir a ocorrência de incidentes, assegurando 

que o cuidado seja prestado à pessoa para qual se destina. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 
A fim de reduzir os erros e ampliar o número de práticas seguras, as Instituições de Saúde 

estão investindo em ações que melhorem a qualidade assistencial e busquem a difusão de uma 

cultura de segurança do paciente, promovendo maior conscientização e comprometimento ético no 

gerenciamento de risco. Estas mudanças estão focadas nas seis metas de segurança do paciente, 

preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), tendo como primeira meta a Identificação 

Correta do Paciente. 

Estudos relacionados à segurança do paciente e à participação da equipe na implantação 

de estratégias para a melhoria da qualidade e da segurança na assistência são necessários e, ao 

mesmo tempo, recentes e inovadores, podendo ajudar os profissionais da área a conhecer as causas 

e os efeitos à saúde do paciente, além de possibilitar treinamentos adequados à prevenção de novas 

ocorrências e implementação da cultura da segurança nos serviços de saúde em geral. 

A identificação dos pacientes é considerada o fundamento do cuidado seguro ao paciente e 

consiste na utilização de tecnologias, como uso de pulseiras, etiquetas, crachás de identificação, 

placa de identificação no leito e confirmação verbal, sendo estas, essenciais à prevenção de erros 

durante o cuidado à saúde para os pacientes sob qualquer condição de assistência. 

 

3. ABRANGÊNCIA 
 

O protocolo de identificação do paciente deverá ser aplicado em todos os ambientes de 

prestação do cuidado em saúde na Rede Municipal. 

 

4. INTERVENÇÃO 
 

 
4.1  Identificar os pacientes 

 
A identificação se aplica a todos os pacientes que procuram os serviços de saúde da Rede 

Municipal de Assistência à Saúde.  

O processo de identificação do paciente deve assegurar que o cuidado seja prestado à 

pessoa para a qual se destina a assistência terapêutica ou diagnóstica. 
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 4.2 Sensibilizar o paciente/acompanhante/familiar/cuidador 
 

É importante educar o paciente, seu acompanhante, familiar e cuidador no processo de 

identificação correta, sendo necessário explicar os propósitos para apresentação de documentos 

pessoais, Cartão Nacional de Saúde e confirmação dos dados de forma verbal.   

 

 4.3 Confirmar a identificação do paciente antes do cuidado 
 

A confirmação da identificação do paciente (podendo ser verbalmente, e/ou 

pulseira/etiqueta de identificação) deverá ser realizada antes de cada cuidado. 

De acordo com a Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, que dispõe 

sobre a consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e 

o funcionamento do Sistema Único de Saúde: 

“Art. 7º Toda pessoa tem responsabilidade para que seu tratamento e recuperação sejam 

adequados e sem interrupção.  

 Parágrafo Único. Para que seja cumprido o disposto no caput deste artigo, as pessoas 

deverão:  

I - prestar informações apropriadas nos atendimentos, nas consultas e nas internações 

sobre:  

a) queixas;  

b) enfermidades e hospitalizações anteriores;  

c) história de uso de medicamentos, drogas, reações alérgicas;  

d) demais informações sobre seu estado de saúde 

 (...) 

VIII - ter em mão seus documentos e, quando solicitados, os resultados de exames que 

estejam em seu poder;  

IX - cumprir as normas dos serviços de saúde que devem resguardar todos os princípios 

deste Título.” 

(...) 

ATENÇÃO: mesmo que o profissional de saúde conheça o paciente, deverá verificar os 

detalhes de sua identificação para garantir que o paciente correto receba o cuidado correto.  

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

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

permanência nos serviços de saúde, a fim de manter a sua segurança.  

 Pacientes que solicitem ser identificados pelo nome social terão seus direitos 

garantidos, respeitando a Resolução n. 12 de 16 de janeiro de 2015.  

 Nunca pergunte ao paciente “você é o Sr. João da Silva?” porque o paciente pode 

não compreender e concordar por engano.  
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 Nunca suponha que o paciente está no leito correto ou que a placa com o nome 

acima do leito está correta. 

 Se disponível pulseira de identificação do paciente na Unidade: Sempre verifique as 

informações na pulseira/etiqueta de identificação do paciente. Checar se a impressão ou registro 

encontra-se legível (quando houver pulseira/etiqueta de identificação). Lembrar que deve constar o 

nome completo do paciente, sem abreviaturas. 

 A confirmação da informação contida na pulseira do recém-nascido e na pulseira da 

mãe deve ocorrer em todo o momento antes de cada cuidado. Deverá ser solicitado documento que 

comprove o nome da mãe e deverá ser realizada a confirmação com os dados existentes na pulseira 

do recém-nascido.  

 

5. RESPONSABILIDADES 
 

É de responsabilidade comum a todos os profissionais dos serviços de saúde, durante o 

atendimento, identificar o paciente, seja por meio da pulseira/etiqueta de identificação (quando 

houver) ou confirmação verbal. 

É de total responsabilidade de todos os profissionais da assistência, o envolvimento, 

conhecimento e comprometimento na identificação do paciente incorporando na sua rotina a 

identificação correta, orientando os demais membros da equipe quanto à exigência da identificação e 

checagem prévia para cada atendimento ou procedimento. 

ATENÇÃO: Quando tratar-se de caso de Urgência ou Emergência, a apresentação de 

documentação não é condição para assistência, portanto o atendimento não deverá ser negado. Logo 

após a estabilização do paciente, orientar familiares para apresentação de documento para proceder 

à identificação correta. 

 
5.1  Quando o paciente não apresentar documentação 

 

 Sempre acolher o paciente e orientar quanto à importância da identificação correta e 

os perigos relacionados às falhas na identificação; 

 Peça ao paciente que declare (e quando possível, soletre ou escreva em um papel 

rascunho) seu nome completo, data de nascimento e nome completo da mãe. Exemplo: não pergunte 

ao paciente: “Você é a Maria Santos?” Ao contrário, pergunte a ela seu nome completo, data de 

nascimento e nome completo da mãe; 

 Proceder o atendimento e registro em ficha manual, se o serviço permitir. Orientar o 

paciente conforme item 4.2; 

 Atenção: Não é recomendada a emissão de laudos, realização e entrega de exames 

sem a correta identificação do paciente; 

 Casos de urgência ou emergência a apresentação de documentação não é 

obrigatória. 
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6.   DOCUMENTOS: O QUE PODE OU NÃO SER ACEITO 
 

A identificação do paciente se dará inicialmente pela conferência do documento oficial com 

foto, para reduzir os riscos de falhas na identificação pessoal de pacientes na prestação dos serviços 

de saúde, para segurança tanto dos pacientes como dos profissionais e da Administração. 

Os documentos que podem servir para identificação: Certidão de Nascimento (somente 

para menores de 12 anos, com a presença do responsável), Cédula de Identidade expedida por 

Secretaria de Segurança Pública ou seu Instituto de Identificação, Carteira Funcional expedida por 

órgão público, reconhecida por lei federal como documento de identidade válido em todo território 

nacional, Carteira de Identidade expedida por Comando Militar, Corpo de Bombeiros ou Polícia Militar, 

Carteira Nacional de Habilitação expedida pelo Detran, Passaporte, Carteira de Identidade Indígena 

ou declaração emitida pela FUNAI-MJ. 

Em qualquer destes, a fotografia do documento deve identificar plenamente o portador. 

Caso a fotografia já esteja antiga o suficiente para prejudicar a identificação, o documento de 

identificação poderá ser recusado. Exceção à regra do documento com foto são os menores de 12 

anos, cuja presença imprescindível dos responsáveis pelo paciente supre tal aspecto, onde o 

responsável apresenta o documento próprio e o do paciente menor. 

É permitida a apresentação de cópia do documento de identificação, quando da 

impossibilidade de apresentação do original. Porém, a cópia deve permitir identificar plenamente o 

paciente, sem margem de dúvidas quanto à sua originalidade. Levando em consideração ainda a 

evolução tecnológica, é possível até mesmo que seja aceita a apresentação de documentos em 

formato digital. Exemplo de tal situação é a Carteira Digital de Trânsito, que tem validade como 

documento oficial como a CNH convencional, e o e-Título, existente apenas por meio digital, com os 

dados do título de eleitor. 

Outras razões relativas à identificação, divergências que não permitam a identificação 

podem levar à recusa do documento, sempre de forma fundamentada e detalhada ao portador, caso 

ocorra. 

Em situações especiais, como estrangeiros, necessita-se de maior cuidado com a 

documentação apresentada. Caso seja apresentado o passaporte, há hoje uma padronização deste 

documento, que facilita a identificação de dados, ainda que alguns países não utilizem os mesmos 

dados diferenciadores, como por exemplo, o nome da mãe na diferenciação de homônimos, ou 

mediante a apresentação do RNE - Registro Nacional de Estrangeiro, que regulariza a migração de 

estrangeiros ao País.  

A carteira de vacinação não pode ser considerada documento de identificação, pois, reflete 

as informações resumidas de parte específica do prontuário do paciente, não bastando para que 

identifique o paciente. 
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ATENÇÃO: Verificar Apêndice I - Procedimento Operacional Padrão (POP) e Apêndice II – 

Instrução de Trabalho – SESAU.SP-IT-04 – Identificação do paciente – Confirmação verbal, como 

leitura complementar. 

 

7.  ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO E INDICADORES 
 

7.1 Monitoramento dos Indicadores 
 

Todos os incidentes envolvendo falha na identificação do paciente devem ser notificados e 

monitorados. 

7.2  Notificação dos casos de falha na identificação do paciente 
 

A notificação de incidente envolvendo falha na identificação do paciente deve ser realizada 

através de formulário de notificação impresso ou online vigente, e investigada pelo serviço de saúde.  

O formulário de notificação online encontra-se disponível no site da SESAU – Menu 

Superintendência de Gestão do Cuidado – Gerência de Segurança do Paciente. 

Leitura complementar: As orientações gerais para o preenchimento da ficha de notificação 

vigente encontram-se disponíveis na Nota Técnica Nº05/2019 - Orientações gerais para a notificação 

de eventos adversos relacionados à assistência à saúde, da Gerência de Vigilância e Monitoramento 

em Serviço de Saúde e da Gerência Geral de Tecnologia em Serviço de Saúde da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária. 

7.3  Indicadores 
 

Mecanismos de monitoramento e auditorias de rotina devem ser realizados nas unidades de 

saúde para verificação e confirmação do cumprimento deste protocolo e garantir a correta 

identificação dos pacientes em todos os cuidados prestados para prevenção de danos aos pacientes. 

Os seguintes indicadores serão monitorados: número de incidentes/eventos adversos 

relacionados a falhas na identificação do paciente e proporção de pacientes com confirmação verbal 

de sua identificação pelo número de pacientes atendidos na Unidade de Saúde. 
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APÊNDICE I 
 

 

1. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 
 

1.1  Identificar o paciente  
 

A identificação de todos os pacientes (atendidos no serviço de emergência ou no 

ambulatório) deve ser realizada desde a sua admissão no serviço, e em demais atendimentos ou 

procedimentos, até sua saída ou alta. Sempre solicitar o documento de identificação pessoal e Cartão 

Nacional de Saúde do paciente para abertura da ficha de atendimento e proceder à confirmação 

verbal da identificação devolvendo a pergunta ao paciente: “Confirme seu nome completo e sua data 

de nascimento”. Demais informações necessárias, conforme especificidade do serviço, devem ser 

feitas, porém, sempre devolvendo a pergunta ao paciente. 

Confirmar a identificação do paciente antes do cuidado nos seguintes momentos: 

- Atualização de dados dos pacientes na recepção; 

- Abertura de ficha de atendimento; 

- Acolhimento; 

- Classificação de risco; 

- Administração de medicamentos; 

- Coleta de material para exame; 

- Realização de exames de imagem; 

- Entrega de dieta, medicamentos, resultado de exames; 

- Realização de procedimentos invasivos;  

- Regulação ou cancelamento de vaga hospitalar; 

- Dentre outros. 

 

Utilizar no mínimo dois identificadores para identificação do paciente, como:  

- Nome completo do paciente; 

- Data de nascimento do paciente; 

- Nome completo da mãe do paciente; 

- Número de prontuário do paciente. 

 
1.2  Identificação do paciente em outras situações  

 

Em situações de ausência de informação, paciente desacordado, inconsciente, sem 

documentos ou sem acompanhantes, deverá ser registrado em um livro específico em cada unidade 

de saúde os dados relevantes como: características físicas, data e hora que foi admitido na unidade 

de saúde, local e situação onde e como foi encontrado até confirmação dos dados para tornar 

possível a emissão da ficha de atendimento do sistema de informação vigente.  
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Paciente morador de rua, de instituição de longa permanência, desabrigado, residente em 

outro município ou estrangeiro, também deverão ser registrados em livro específico e ser emitido a 

ficha de atendimento manual, quando não apresentarem documento; 

Paciente deficiente auditivo deverá estar acompanhado de um intérprete ou o servidor 

poderá solicitar que o paciente escreva em um papel rascunho seu nome completo, nome da mãe e 

data de nascimento, se for possível. Caso não seja possível nenhuma das situações anteriores, a 

unidade de saúde ou o usuário e/ou acompanhante poderá entrar em contato com a Central de 

Interpretação de Libras (CIL) para solicitar o acompanhamento de um intérprete. 

1.3 Transferências de Pacientes 
 

Quando for realizada transferência de paciente para outro serviço de saúde, para refinar a 

exatidão da identificação, se faz necessário a dupla checagem da identificação do paciente (nome 

completo, data de nascimento, número do prontuário e nome completo da mãe) pelo profissional de 

saúde que conduzirá o paciente ao seu destino e pelo profissional de saúde do serviço onde o 

paciente esta sendo assistido. Deverá ser confirmado os dados no documento com foto do paciente, 

os dados de seu prontuário e ficha do Sistema de Regulação. 

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

dos identificadores e documentos estiver disponível, o máximo possível de detalhes deve ser 

registrado, como: o local de onde a pessoa foi resgatada e o horário, o número de registro do 

atendimento do serviço de ambulância, a descrição física da pessoa.  

Essas informações devem ser registradas no livro ata da unidade e constar na ficha manual.  

IMPORTANTE: O número do quarto/enfermaria/leito do paciente não pode ser usado como 

um identificador, em função do risco de trocas no decorrer da estada do paciente no serviço. 

 

1.4  Identificação do paciente em amostras biológicas  
 

Antes de iniciar a coleta, é necessário realizar a checagem da identificação do paciente 

(nome completo, data de nascimento, número do prontuário e nome completo da mãe). O profissional 

de saúde deverá solicitar ao paciente e/ou acompanhante que confira os dados com a requisição do 

exame e verificar se as condições de preparo do paciente (jejum) estão adequadas (quando 

possível). Para os frascos coletores e frascos de urina 24 horas, o profissional de saúde deverá 

perguntar ao paciente se os frascos estão bem lacrados (rosqueados). 

Nas Unidades de saúde que possuem o sistema de informatização laboratorial, os tubos, 

frascos coletores e frascos de urina 24 horas deverão ser identificados com as etiquetas códigos de 

barras impressas. Nos tubos, as etiquetas deverão ser coladas em cima da própria etiqueta do tubo, 

com a numeração/agrupamento do código de barras (ex.: 01-001) próximo a tampa. Nos frascos 

coletores contendo urina, fezes ou escarro e nos frascos de urina 24 horas, as etiquetas deverão ser 

coladas no corpo no frasco. Caso a unidade de saúde tenha alguma intercorrência no sistema de 

informatização, a identificação das amostras biológicas deverá ser realizada manualmente. A 
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identificação deverá ser feita com letra legível contendo os seguintes dados do paciente: nome 

completo, data de nascimento e número do prontuário/Cartão Nacional de Saúde. Utilizar caneta que 

não borre ou apague. 

Nas Unidades 24 horas (urgência/emergência) a identificação deverá ser realizada 

manualmente. A identificação deverá ser feita com letra legível contendo os seguintes dados do 

paciente: nome completo, data de nascimento e número do prontuário/ Cartão Nacional de Saúde. 

Utilizar caneta que não borre ou apague. Em tubos de sangue a identificação deve-se, 

preferencialmente, ser realizada na própria etiqueta do tubo.  

As amostras sem identificação, com dados ilegíveis ou dados incorretos, além das que 

diferem da requisição/solicitação médica serão rejeitadas pelo laboratório, seguindo recomendações 

do Procedimento Operacionais Padrão n°17 – Critérios de aceitação e rejeição de amostras do 

Laboratório Central, pois o material não será processado. 

 

1.5  Identificação do paciente no leito 
 

  Ao admitir o paciente no leito da unidade (emergência, enfermaria, repouso e sala de 

hidratação, por exemplo), o profissional de saúde deve solicitar documento do paciente com foto e 

providenciar o impresso de identificação (padrão) do paciente e colocá-lo no display multiuso (ou 

outro disponibilizado pelo serviço), na parede acima do leito, em seguida, preencher a identificação 

com os dados do paciente com pincel marcador ou proceder o preenchimento do impresso com 

caneta esferográfica e em seguida inserir no display multiuso. 

Compete a toda equipe saúde, ao paciente e acompanhante zelar pela manutenção da 

identificação no leito e pulseiras (se disponível). 

Atenção: Verificar Apêndice III- Instrução de Trabalho – SESAU. SP-IT-05 - Identificação do 

Paciente no Leito, como leitura complementar. 

 

1.6  Rótulos de soro e medicação 
 

Seguir as diretrizes padronizadas pelo serviço, como por exemplo, as Instruções de 

Trabalho Padronizadas pelos colegiados. 
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APÊNDICE II 

 

Responsáveis 

Preparado por: 
Comissão do Protocolo de 
Identificação do Paciente 

Analisado por: 
Colegiado de Qualidade e 
Segurança no Cuidado ao 

Paciente 

Aprovado por; 
Núcleo de Segurança do Paciente 

 

1.Objetivos 2.Aplicação 

 
Garantir a correta identificação do paciente, prevenir erros 

relacionados à sua identificação e padronizar a 

identificação do paciente na Rede Municipal de 

Assistência à Saúde. 

 

 
 

 

   Equipe multiprofissional 

 

3. Materiais Necessários 

 

 Cartão Nacional de Saúde (CNS); 

 Documento com foto do paciente; 

 

  

4. Diretrizes Normativas  

 

4.1 Recepção 

  

Nº 
Ação 

(O que) 
Atribuição 

(Quem) 
Informações Complementares 

 (como) 

1 Recepcionar o paciente  
Equipe 

multiprofissional  

O profissional de saúde deve cumprimentar 
o paciente cordialmente, e solicitar o Cartão 
Nacional de Saúde e documento com foto 
do paciente para gerar ficha de 
atendimento.  

 
2 

Realizar a identificação do 
paciente com documentação 

 
Equipe 

multiprofissional  

Antes da impressão da ficha de 
atendimento, confirmar os dados 
verbalmente com o paciente (se tiver 
condições) ou acompanhante; 

Antes da entrega de exames; 
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Exemplo: não pergunte ao paciente: “Você 
é a Maria Santos?” Ao contrário, pergunte 
a ela: “Confirme seu nome completo e 
data de nascimento”; 

 

3 
Realizar a identificação do 

paciente sem documentação 
 

FIM 
Equipe 

multiprofissional 

Orientar quanto à importância da 
identificação correta e os perigos 
relacionados às falhas na identificação; 

Peça ao paciente que declare (e quando 
possível, soletre ou escreva em um papel 
rascunho) seu nome completo, data de 
nascimento e nome completo da mãe; 

Emitir ficha manual, se o serviço permitir.  

 
 
 
4.2  Acolhimento, Classificação e Risco, Consultas Ambulatoriais e Odontológicas 
   

Nº 
Ação 

(O que) 
Atribuição 

(Quem) 
Informações Complementares  

(como) 

 
 

1 
Recepcionar o paciente  

Equipe 
multiprofissional 

O profissional de saúde deve chamar o 

paciente pelo nome completo que consta na 

ficha de atendimento ou tela do sistema 

vigente ou outros. 

 
2 

Realizar a identificação do 
paciente 

 
FIM 

Equipe 
multiprofissional 

Quando o paciente se apresentar, peça a ele 

seu documento de identificação com foto ou  

ao seu familiar/acompanhante; 

Solicite ao paciente ou 

familiar/acompanhante que declare seu 

nome completo e data de nascimento; 

Exemplo: não pergunte ao paciente: “Você é 

a Maria Santos?” Ao contrário, pergunte a 

ela: “Confirme seu nome completo e data de 

nascimento”.  

Iniciar o atendimento após a confirmação da 

identificação do paciente. 
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4.3 Enfermaria, Sala de Hidratação, Sala de Curativo, Sala de Medicação, Sala de Nebulização, Sala 

de Vacina, Sala de Estabilização, Sala de Coleta de Exames Laboratoriais, Sala de Raio X, Sala de 

exames, Sala de Procedimentos e Sala de Emergência e outras. 

Nº 
Ação 

(O que) 
Atribuição 

(Quem) 
    Informações Complementares 

(como) 

 
 

1 
Admitir o paciente  

Equipe 
multiprofissional 

Na admissão do paciente o profissional 

de saúde deve cumprimentá-lo 

cordialmente e chamar o mesmo pelo 

nome completo que consta na ficha de 

atendimento ou tela do sistema vigente 

ou outros. 

 

 
2 

Realizar a identificação do 
paciente 

 
FIM 

Equipe 
multiprofissional 

 

É obrigatório conferir os dados do 

paciente com a ficha de atendimento ou 

tela de atendimento e/ou placa de 

identificação no leito e/ou pulseira 

(quando disponível) ou outros. 

Após verificação, peça ao paciente seu 

documento de identificação com foto ou 

ao seu familiar/acompanhante; 

Solicite ao paciente ou 

familiar/acompanhante que declare seu 

nome completo e data de nascimento; 

Exemplo: não pergunte ao paciente: 

“Você é a Maria Santos?” Ao contrário, 

pergunte a ela: “Confirme seu nome 

completo e data de nascimento”.  

Iniciar o atendimento após a 

confirmação da identificação do 

paciente. 

 

 

5. Disposições Gerais 
 

 É considerada equipe multiprofissional: todos os profissionais da Rede própria ou prestadores de 
serviços terceirizados, que atuam nos serviços da Rede Municipal de Saúde; 

 Utilizar no mínimo dois identificadores de identificação do paciente, como: nome completo do 
paciente, data de nascimento do paciente, número de prontuário do paciente e nome completo da 
mãe do paciente; 

 A confirmação da identificação do paciente deverá ser realizada antes de cada cuidado. O 
profissional responsável pelo cuidado deverá perguntar o nome ao 
paciente/familiar/acompanhante e conferir as informações contidas no documento com foto com o 
cuidado prescrito ou com a rotulagem do material que será utilizado ou com qualquer intervenção 
necessária. 

 Em situações especiais, como por exemplo: paciente desacordado, sem documento com foto, 
sem acompanhante, morador de rua, de instituição de longa permanência, desabrigado ou 
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estrangeiro, serão registrados em livro específico em cada unidade de saúde, os dados relevantes 
como: características físicas, data e hora em que foi admitido na unidade de saúde, local e 
situação onde e como foi encontrado. 

 Paciente deficiente auditivo deverá estar acompanhado de um intérprete ou o servidor poderá 
solicitar que o paciente escreva em um papel rascunho seu nome completo, nome da mãe e data 
de nascimento para confirmar a identificação correta, caso seja possível. Caso nenhuma das 
situações anteriores sejam possíveis, a unidade de saúde ou o paciente e/ou acompanhante 
poderá entrar em contato com a Central de Interpretação de Libras (CIL) para solicitar o 
acompanhamento de um intérprete de Libras. 

 Pacientes que solicitem ser identificados pelo nome social terão seus direitos garantidos, 
respeitando a Resolução n. 12 de 16 de janeiro de 2015; 

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

 Mesmo que o profissional de saúde conheça o paciente, deverá verificar os detalhes de sua 
identificação para garantir que o paciente correto receba o cuidado correto; 

 A verificação da identificação do paciente não deve ocorrer apenas no início de um episódio de 
cuidado, mas deve continuar a cada intervenção realizada no paciente ao longo de sua 
permanência nos serviços de saúde, a fim de manter a sua segurança.  

 

6. Referências 
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serviços de saúde e dá outras providências. Ministério da Saúde, 2013. 
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RESOLUÇÃO SESAU N. 399 de 2 de Julho de 2018. Publicada em Diário Oficial de 3 de Julho de 2018. 

 
7. Conscientização 

 

É importante a correta identificação para: 

 Manter a segurança no atendimento ao paciente; 

 Prevenir erros relacionados à sua identificação; 

 Padronizar a identificação do paciente na Rede Municipal de Assistência à Saúde. 

 Disseminar a cultura de segurança do paciente. 
 

8. Observação 

 

Sugestões enviar para o e-mail segurancadopaciente.sesau@gmail.com. 

mailto:segurancadopaciente.sesau@gmail.com
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APÊNDICE III 

 

 

Responsáveis 

Preparado por: 
Comissão do Protocolo de 

Identificação do Paciente 

Analisado por:  
Colegiado de Qualidade e 

Segurança do Paciente 

Aprovado por; 
Núcleo de Segurança do Paciente 

 

1. Objetivos 2. Aplicação 

 

Garantir a correta identificação do paciente, prevenir erros 

relacionados à sua identificação e padronizar a 

identificação do paciente na Rede Municipal de 

Assistência à Saúde. 

 

 
 
 
 
Equipe multiprofissional  

 

3. Materiais necessários 

 
 Display multiuso ou outros disponibilizados pelo serviço; 

 Impresso de identificação (se necessário); 

 Pincel marcador ou Caneta esferográfica. 

 

 

4. Diretrizes Normativas 

 

 

Nº 
Ação 

(O que) 
Atribuição 

(Quem) 
Informações Complementares 

(como) 
 
 

1 

Receber o paciente no leito da 
unidade 

 Equipe Multiprofissional 

Na admissão do paciente no setor 

(enfermaria, emergência, repouso, sala de 

hidratação ou outros) o profissional de 

saúde deve identificar- se e cumprimentar o 

paciente cordialmente. 
 
 

2 

Conferir e confirmar os dados do 
paciente  

 Equipe Multiprofissional 

Peça ao paciente seu documento de 

identificação com foto ou ao seu 

familiar/acompanhante; 

O profissional de saúde deve confirmar 

com o paciente e/ou acompanhante seu 

nome completo e data de nascimento. 
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Exemplo: não pergunte ao paciente: 

“Você é a Maria Santos?”  

Ao contrário, pergunte a ele: “Confirme 

seu nome completo e data de 

nascimento. 

 

 

 
 
 
3 

Realizar a identificação do 
paciente no leito 

 Equipe Multiprofissional 

O profissional de saúde deve providenciar 

o impresso de identificação (padrão) do 

paciente e colocá-lo no display multiuso 

(ou outros em uso), na parede acima do 

leito, em seguida preencher a 

identificação com os dados do paciente 

com pincel marcador ou proceder o 

preenchimento do impresso com caneta 

esferográfica e em seguida inserir no 

display multiuso (ou outros em uso). 

 
   
4 
 

Realizar 
atendimento/procedimento 

Equipe Multiprofissional 

Iniciar o atendimento após a confirmação 

da identificação do paciente. 

 

 

 
4 

 
Trocar a identificação no leito do 
paciente  

FIM Equipe Multiprofissional 

A identificação no leito do paciente deve 

ser trocada quando a mesma estiver com 

sinais de danos podendo comprometer a 

segurança do paciente ou quando houver 

troca do paciente de leito. 

   

5. Disposições Gerais 

 

 É considerada equipe multiprofissional: todos os profissionais da Rede própria ou prestadores de 
serviços terceirizados, que atuam nos serviços da Rede Municipal de Saúde. 

 Compete a todos da equipe multiprofissional, aos pacientes e acompanhantes zelar pela manutenção 
da identificação no leito do paciente. 

 O impresso utilizado como identificação do paciente no leito deve seguir os padrões de sua respectiva 
Coordenadoria. 

 O gerenciamento de risco deve seguir os Protocolos de Segurança do Paciente da ANVISA (2013) ou 
os vigentes no município. 

 Pacientes que solicitem ser identificados pelo nome social terão seus direitos garantidos, respeitando a 
resolução n. 12 de 16 de janeiro de 2015. 

 É importante a confirmação da identificação do paciente antes do cuidado, conferir se as informações 
contidas na identificação do leito estão de acordo com o cuidado prescrito ou rótulo do material médico 
hospitalar que será utilizado (dietas, material para laboratório, medicamentos e outros);  

 Confirmar os dados de identificação no leito, através do documento com foto e da verbalização do 
paciente e/ou acompanhante; 

 Em caso de paciente entubado ou desorientado, conferir com as informações do prontuário (ou ficha 
manual/ livro ata) e informações da identificação no leito antes de qualquer procedimento e transição 
do cuidado (passagem de plantão); 

 O profissional responsável que retirou a identificação no leito em vigência da necessidade específica 
do cuidado deverá responsabilizar-se pela sua reposição. 
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7. Conscientização 
 

É importante a correta identificação para: 

 Manter a segurança no atendimento ao paciente; 

 Prevenir erros relacionados à sua identificação; 

 Padronizar a identificação do paciente na Rede Municipal de Assistência à Saúde. 

 Disseminar a cultura de segurança do paciente. 
 
 
8. Observação 
 

Sugestões enviar para o e-mail segurancadopaciente.sesau@gmail.com.  
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