
          

         ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO CUIDADO 

QUESTIONÁRIO QUALITATIVO DE IDENTIFICAÇÃO 

DO PACIENTE - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

Data: ___________________________________________ 

Unidade de Saúde:_________________________________ 

Período: _________________________________________ 

Paciente (iniciais)__________________________________ 

 

 

1-Durante seu atendimento nessa unidade, o profissional que 

lhe atendeu, pediu para o senhor (a) falar seu nome completo? 

No acolhimento: (   ) SIM (   ) NÃO 

Na recepção: (   ) SIM (   ) NÃO 

Na consulta médica: (   ) SIM (   ) NÃO 

Na consulta de enfermagem: (   ) SIM (   ) NÃO 

Na consulta com Psicólogo (a) (   ) SIM (   ) NÃO 

Na consulta com o Terapeuta 

Ocupacional 
(   ) SIM (   ) NÃO 

No atendimento do (a) Assistente 

Social 
(   ) SIM (   ) NÃO 

Na coleta de exames laboratoriais:  (   ) SIM (   ) NÃO 

Na farmácia: (   ) SIM (   ) NÃO 

 

2-Durante seu atendimento nessa unidade, o profissional que 

lhe atendeu, pediu para o senhor (a) falar a sua data de 

nascimento? 

 

No acolhimento: (   ) SIM (   ) NÃO 

Na recepção: (   ) SIM (   ) NÃO 

Na consulta médica: (   ) SIM (   ) NÃO 

Na consulta de enfermagem: (   ) SIM (   ) NÃO 

Na consulta com Psicólogo (a) (   ) SIM (   ) NÃO 

Na consulta com o Terapeuta 

Ocupacional 
(   ) SIM (   ) NÃO 

No atendimento do (a) Assistente 

Social 
(   ) SIM (   ) NÃO 

Na coleta de exames laboratoriais:  (   ) SIM (   ) NÃO 

Na farmácia: (   ) SIM (   ) NÃO 

 

3-Algum profissional solicitou seu documento de identificação 

com foto? 

No acolhimento: (   ) SIM (   ) NÃO 

Na recepção: (   ) SIM (   ) NÃO 

Na consulta médica: (   ) SIM (   ) NÃO 

Na consulta de enfermagem: (   ) SIM (   ) NÃO 

Na consulta com Psicólogo (a) (   ) SIM (   ) NÃO 

Na consulta com o Terapeuta 

Ocupacional 
(   ) SIM (   ) NÃO 

No atendimento do (a) Assistente 

Social 
(   ) SIM (   ) NÃO 

Na coleta de exames laboratoriais:  (   ) SIM (   ) NÃO 

Na farmácia: (   ) SIM (   ) NÃO 

 

4-Identificação de amostras biológicas 

(Verificar: nome completo e número do prontuário/Cartão 

Nacional de Saúde) 

Quantos tubos e/ou frascos observados: 

Quantos preenchidos corretamente: 

Quantos preenchidos incorretamente:_________________________  

Quantas amostras estão acompanhadas de suas requisições 

devidamente preenchidas?_________________________________ 

 

5-A sala de hidratação/repouso da unidade contém o impresso 

de identificação (padrão) do paciente no display multiuso (ou 

outro), com os dados do paciente, na parede acima do leito? 

(   ) SIM* (   ) NÃO** 

 

6-Identificação dos rótulos de soro e medicação: 

(Setor, leito, nome completo, nº do prontuário/ Cartão Nacional de 

Saúde, nome da medicação, nºde gotas, início, término, nome do 

profissional, assinatura e carimbo, data) 

Quantos observados: 

Quantos preenchidos corretamente: 

Quantos preenchidos incorretamente:_________________________  
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         ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO CUIDADO 

PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇAO DO 

PACIENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CAMPO GRANDE/ MS SESAU 

ORIENTAÇÕES ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: 

Estratégias de Monitoramento e Indicadores 

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. 

7.3 Indicador recomendável 

Proporção de pacientes com confirmação verbal de sua 

identificação pelo número de pacientes atendidos na 

Unidade de Saúde. 

Antes de aplicar o questionário recomenda-se: 

 Definir sua periodicidade de aplicação na Unidade 

em seu Plano de Segurança do Paciente (Exemplo: Diário, 

semanal, quinzenal ou mensal); 

 Abordar o paciente de forma gentil e perguntar se 

ele aceita participar de uma breve entrevista sobre a 

qualidade do atendimento da unidade; 

 

Obrigatório o preenchimento: 

Data: (dia, mês e ano que foi aplicado o questionário) 

Unidade de Saúde: (Unidade da Rede Municipal que foi 

aplicado o questionário) 

Período: (Matutino, Vespertino ou Noturno) 

Paciente (iniciais): (iniciais do Paciente que foi 

entrevistado) 

 

Aplicando o questionário: 

1. Durante seu atendimento nessa unidade, o profissional 

que lhe atendeu, pediu para o senhor (a) falar seu nome 

completo? 

Preencher apenas os setores que o paciente foi 

atendido/assistido. A sequência total de setores foram 

citadas para otimizar o tempo do entrevistador. Os setores 

que o paciente não esteve, deverá ser deixado em branco. 

Exemplo: 

No acolhimento: (   ) SIM (   ) NÃO 

Se o profissional de saúde solicitou a confirmação verbal do 

nome completo do paciente, considerar SIM. Se o 

profissional de saúde não solicitou que o paciente 

confirmasse seu nome completo verbalmente, considerar 

NÃO. Essas mesmas considerações aplicam-se até a 

pergunta: 

Na farmácia: (   ) SIM (   ) NÃO 

 

2. Durante seu atendimento nessa unidade, o profissional 

que lhe atendeu perguntou sua data de nascimento? 

Preencher apenas os setores que o paciente foi 

atendido/assistido. A sequência total de setores foram 

citadas para otimizar o tempo do entrevistador. Os setores 

que o paciente não esteve, deverá ser deixado em branco. 

Exemplo: 

No acolhimento: (   ) SIM (   ) NÃO 

Se o profissional de saúde perguntou a data de nascimento 

do paciente, considerar SIM. Se o profissional de saúde não 

perguntou a data de nascimento, considerar NÃO. Essas 

mesmas considerações aplicam-se até a pergunta: 

Na farmácia: (   ) SIM (   ) NÃO 

3. Algum profissional solicitou seu documento de 

identificação com foto? 

Preencher apenas os setores que o paciente foi 

atendido/assistido. A sequência total de setores foram 

citadas para otimizar o tempo do entrevistador. Os setores 

que o paciente não esteve, deverá ser deixado em branco. 

Exemplo: 

No acolhimento: (   ) SIM (   ) NÃO 

Se o profissional de saúde solicitou o documento de 

identificação com foto para o paciente, considerar SIM. Se o 

profissional de saúde não solicitou o documento de 

identificação com foto para o paciente, considerar NÃO. 

Essas mesmas considerações aplicam-se até a pergunta: 

Na farmácia: (   ) SIM (   ) NÃO 

4. Identificação de amostras biológicas* 

Verificar: nome completo e número do prontuário/Cartão 

Nacional de Saúde. 

Todas as amostras biológicas devem ser identificadas com 

etiqueta impressa ou com fita adesiva, letra legível, 

contendo o nome completo do paciente e prontuário/Cartão 

Nacional de Saúde. Nota: a etiqueta deve ser colocada de 

maneira que se possa visualizar a amostra, não colocar a 

etiqueta na tampa. (Procedimento Operacional Padrão -

Coordenadoria de Diagnósticos e Exames Laboratoriais); 

Atenção: Você pode estar sentindo falta da data de 

nascimento, porém, conforme o protocolo de identificação 

do paciente, deve-se utilizar no mínimo dois identificadores, 

como:  

- Nome completo do paciente;  

- Data de nascimento do paciente;  

- Nome completo da mãe do paciente;  

- Número de prontuário do paciente. 

Nesse caso das amostras, foram utilizados o nome completo 

do paciente e prontuário/Cartão Nacional de Saúde, 
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padronizados pela Coordenadoria de Diagnósticos e Exames 

Laboratoriais; 

Quantos observados: anotar o número total de tubos e 

frascos observados no dia; 

Quantos preenchidos corretamente: anotar o número de 

tubos e frascos preenchidos corretamente; 

Quantos preenchidos incorretamente: anotar o número de 

tubos e frascos que foram preenchidos incorretamente, 

faltando dados ou dados incompletos; 

Quantas amostras estão acompanhadas de suas 

requisições devidamente preenchidas? Anotar o número 

de amostras acompanhadas de suas requisições devidamente 

preenchidas: contendo o nome completo do paciente, 

prontuário/Cartão Nacional de Saúde ( letra legível); 

5. A sala de hidratação/repouso da unidade contém o 

impresso de identificação (padrão) do paciente no 

display multiuso (ou outro), com os dados do paciente, 

na parede acima do leito? 

(   ) SIM* (   ) NÃO** 

Assinalar SIM se há o display multiuso ou outro com 

impresso para identificação do paciente preenchido 

corretamente. Assinalar NÃO se não há o display multiuso 

ou outro com o impresso e/ou quando estiver preenchido 

incorretamente ou com ausência de dados. 

6. Identificação dos rótulos de soro e medicação: 

Recomenda-se seguir as diretrizes padronizadas por cada 

serviço, como as Instruções de Trabalho Padronizadas pelos 

colegiados. Sendo necessário que contenha os seguintes 

dados na etiqueta para identificação do rótulo de soro e 

medicação: nome do setor, leito, nome completo, nº do 

prontuário/ Cartão Nacional de Saúde, nome da medicação, número 

de gotas, início, término, nome do profissional, assinatura e 

carimbo, data) 

Quantos observados: anotar o número total de rótulo de 

soros e medicação observados  no dia; 

Quantos preenchidos corretamente: anotar o número de  

rótulo de soros e medicação preenchidos corretamente; 

Quantos preenchidos incorretamente: anotar o número de 

rótulo de soros e medicação que foram preenchidos 

incorretamente, faltando dados ou dados incompletos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


