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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO  

A identificação do paciente é uma recomendação internacional e nacional para segurança do 

paciente e, apesar de ser uma medida simples, de baixo custo e altamente eficiente, está 

parcialmente implantada nos serviços de saúde, com poucas experiências relatadas quanto a sua 

efetiva aplicação. 

OBJETIVO 

Melhorar o processo de identificação do paciente em dois hospitais de referência em oncologia. 

MÉTODO 

Trata-se de um estudo quantitativo, quase-experimental, do tipo antes e depois, sem grupo 

controle. O ciclo de melhoria transcorreu em duas instituições de referência para atendimento 

oncológico, com avaliação de sete critérios da qualidade, inerentes à identificação do paciente. 

Estes foram analisados quanto à sua validade de face e conteúdo e a confiabilidade pelo índice 

Kappa. A amostragem foi sistemática, com avaliação retrospectiva e observação direta. Após 

primeira avaliação foi elaborado o diagrama de afinidades, ordenando e sistematizando a 

intervenção para melhoria da qualidade. O cumprimento das ações foi calculado através da 

estimativa pontual e com o intervalo de confiança de 95%. Para comparação e análise da 

efetividade do ciclo de melhoria foram estimadas a melhoria absoluta e relativa e a significação 

estatística pelo teste de valor Z unilateral (p ≤ 0,05). 

RESULTADOS  

A significação estatística foi comprovada em quatro dos sete critérios de qualidade. A melhoria 

absoluta foi alcançada nos critérios de identificação do leito, solicitação de hemocomponentes, 

solicitação de exames laboratoriais e identificação das peças de anatomopatológico. O critério 

identificação dos exames de imagem obteve 2% de melhoria absoluta, a identificação do 

prontuário apresentou evolução negativa (-9,0%) e a identificação por pulseira não mostrou 

resultado positivo. Quanto à melhoria relativa, os critérios com resultados mais significativos 

concentraram-se na identificação do leito, solicitação de hemocomponentes, solicitação de 

exames laboratoriais e identificação dos exames de imagem. 

CONCLUSÃO  

A intervenção de melhoria mostrou-se efetiva e contribuiu para redefinição das atividades de 

identificação do paciente, com envolvimento dos profissionais de saúde, dos pacientes, dos 

acompanhantes e da alta administração. A estratégia de melhoria da qualidade e a intervenção 
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podem ser replicadas para a promoção de uma identificação correta e para segurança dos 

pacientes internados.   

 

DESCRITORES: Sistema de identificação do paciente. Segurança do Paciente. Melhoria da 

Qualidade.  
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION 

The identification of the patient is a recommendation for national and international patient 

safety and, despite being a simple measure, low cost and highly efficient, is partially 

implemented in the health services, with few experiences reported about its effective 

implementation. 

GOAL 

Improve the process of identification of the patient in two referral hospitals in Oncology. 

METHOD 

It is a quantitative, quasi-experimental study, like before and after, with no control group. The 

improvement cycle went on two institutions for cancer care, with seven assessment criteria of 

quality, inherent in the identification of the patient. These were analyzed as to their validity and 

content facing and reliability by the Kappa index. The sampling was systematic, with 

retrospective review and direct observation. After initial assessment was prepared the affinity 

diagram, ordering and organizing the intervention to improve quality. The fulfillment of the 

actions has been calculated by estimating on time and with the 95% confidence interval. For 

comparison and analysis of the effectiveness of the improvement cycle were estimated the 

absolute and relative improvement and the statistical significance of unilateral Z-value test (p 

≤ 0.05).  

RESULTS 

The statistical significance was proven in four of the seven criteria of quality. The absolute 

improvement was achieved in the criteria for identifying the bed, blood products, request 

request for laboratory tests and parts identification of pathology. The identification criterion of 

imaging scans obtained 2% absolute improvement, identification of the chart presented 

negative development ( -9.0%) and bracelet identification showed no positive result. How to 

improve on the most significant results criteria focused on identification of bed, blood products, 

request request for laboratory tests and identification of Imaging tests. 

CONCLUSION 

The intervention of improvement proved to be effective and contributed to redefining patient 

identification activities, with the involvement of health professionals, patients, the escorts and 

the senior management. The strategy of improving the quality and the intervention can be 

replicated to promote a correct identification and safety of patients. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As organizações de saúde reúnem diversos serviços e caracterizam-se pela interação do 

paciente com os profissionais, pelos procedimentos desenvolvidos e detêm a maior 

concentração de processos críticos e de risco à assistência à saúde. Outro aspecto relevante na 

atenção à saúde é a incorporação de novas tecnologias, produtos e práticas de gestão1. Portanto, 

qualquer incidente neste ambiente passa a ser não só indesejável como extremamente 

prejudicial e faz emergir as questões de qualidade e segurança da assistência, o que remete, 

inevitavelmente, à avaliação dos serviços de saúde2. 

 Iniciativas governamentais foram desenvolvidas e implementadas no intuito de 

identificar os riscos assistenciais e minimizar as ocorrências que comprometem a segurança e 

a qualidade do cuidado ao paciente. Nesta perspectiva, em 2002, os países membros da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) firmaram acordo para redução do dano, do sofrimento 

dos pacientes e para evidenciar os benefícios com as ações do gerenciamento de riscos. Em 

2004, foi criada a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente (World Alliance for Patient 

Safety), com o objetivo de organizar seus conceitos e definições, propor medidas para reduzir 

os riscos e mitigar os eventos adversos em todos os países membros da OMS. Hoje conhecida 

como Patient Safety Program, a aliança é composta por organizações nacionais e internacionais 

tais como a Agency for Healthcare Research and Quality, The Joint Commission, National 

Patient Safety Foundation, entre outras, e congrega os países membros das Nações Unidas3. 

Em 2006, a Joint Comission International (JCI), em parceria com a OMS, lançou as 

seis metas internacionais para segurança do paciente, com o objetivo de promover melhorias 

específicas e direcionadas às áreas de maior risco, a saber: (1) identificação correta do paciente, 

(2) comunicação efetiva, (3) uso seguro de medicamentos, (4) cirurgia segura, (5) prevenção 

do risco de infecção e (6) prevenção do risco de queda4.  

No Brasil, o Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), lançou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de número 63 de 2011, que 

dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, com 

estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente e, dentre os mecanismos de orientação, 

consta a identificação correta do paciente5.  

Em abril de 2013, foi lançada a Portaria n° 529, responsável pela criação do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), que tem como objetivo promover melhorias 

relativas ao tema proposto, capazes de prevenir e reduzir a incidência de eventos adversos na 
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assistência, sendo uma das indicações a validação dos processos de identificação do paciente. 

A RDC 36/2013 normatiza e obriga à criação do Núcleo de Segurança do Paciente e endossa a 

necessidade das ações de identificação do paciente no plano de segurança6,7.  

 Diferentes órgãos regulamentadores orientam para o processo correto de identificação 

do paciente. Esse pode falhar desde a admissão até a alta hospitalar, nas fases do diagnóstico e 

do tratamento, potencializado com os pacientes de nomes difíceis, oriundos de outras 

nacionalidades, homônimos e quando internados na mesma acomodação. O próprio paciente 

pode ser a causa da ocorrência de incidentes, pelo uso de outros documentos para acessar o 

serviço ou mesmo pelo fornecimento de informações imprecisas quando questionado acerca de 

seus dados8.  

 A falha neste processo gera erros relacionados à administração de medicamentos, 

sangue e hemoderivados, realização de procedimentos invasivos, processamento de exames 

laboratoriais e de anatomopatológico, entrega de dietas e de exames radiológicos, além da troca 

de recém-nascidos durante a alta ou aleitamento9. A identificação do paciente pode ser 

dificultada por questões estruturais, como ausência de protocolo institucional, de sistema de 

monitoramento, capacitação para profissionais, pacientes, acompanhantes e déficits nas 

estruturas físicas de suporte para identificação (displays, pulseiras, impressoras e pessoal), além 

das questões culturais, como a existência de preconceito associado ao uso de pulseiras. 

 Apesar de ser uma medida simples de implementar, de baixo custo e altamente eficiente, 

a identificação de todos os pacientes hospitalizados ainda é uma prática parcialmente 

implantada nos serviços de saúde10.  

 Estudo realizado no hospital nacional de pediatria em Buenos Aires, com objetivo de 

conhecer a opinião dos profissionais de saúde e dos pais a respeito do procedimento de 

identificação do paciente e medir a adesão ao procedimento operacional, mostrou que, dos 300 

questionários analisados, 100 para cada grupo (médicos, enfermeiros e pais), 82% responderam 

que a identificação deve permanecer ao longo de todo o período de hospitalização, 64% a 74% 

avaliaram como útil para evitar erros. Apesar destes achados, o percentual médio de correta 

identificação dos pacientes foi de 34%11. 

 O National Health Service (NHS), por meio do National Patient Safety Agency (NPSA), 

registrou 236 incidentes e quase acidentes, entre novembro de 2003 e julho de 2005, 

relacionados à falta de pulseiras ou pulseiras com informações incorretas. Nos Estados Unidos, 

a mesma circunstância foi citada em mais de 100 análises de causa raiz12. 
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 A NPSA continuou suas investigações e, entre fevereiro de 2006 e janeiro de 2007, 

recebeu 24.385 relatos de incidentes clínicos. Mais de 2.900 erros estavam relacionados com o 

uso incorreto da pulseira13. Novo relatório, entre os meses de junho de 2006 e agosto de 2008, 

apresentou 1.329 notificações de falha na identificação, com defeitos relacionados aos dígitos 

incorretos e pacientes homônimos. Desses, 85,5% não evoluíram com dano, 12,2% 

apresentaram baixo dano e 2,3% resultaram em danos graves14. 

 A Serious Hazards of Transfusion (SHOT), no relatório anual de 2014, mostrou que 

7,2% dos incidentes com transfusão sanguínea estavam relacionados a falhas na identificação 

do paciente15. 

 No Brasil, há poucos estudos sobre identificação do paciente. As pesquisas realizadas 

demonstram fragilidade para cumprimento desta prática de segurança. Um estudo 

observacional, numa unidade de internação pediátrica de um hospital universitário da Região 

Sul, apontou que 53,1% dos medicamentos dispensados da farmácia foram direcionados ao 

paciente sem nenhuma identificação no medicamento, com aumento significativo nos riscos de 

erros com sua utilização16. 

 Pesquisa para avaliar a adesão de pulseiras de identificação, em mulheres admitidas na 

clínica obstétrica e neonatos no centro obstétrico de um hospital universitário do Município de 

São Paulo, mostrou que 41,5% das gestantes/puérperas estavam em não conformidade e 77,8% 

dos neonatos apresentaram identificadores incorretos17. 

 O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, através do NOTIVISA, disponibilizou os 

resultados obtidos pela análise dos incidentes, notificados de março a dezembro de 2014, que 

contabilizaram 8.435 notificações, onde 3% (254) estavam ligados a falhas na identificação do 

paciente. Os principais responsáveis por estes erros foram a troca de nomes de pacientes (35%), 

falta de pulseira de identificação (34%) e a falta de identificação do leito (26%)18. 

 Apesar das recomendações nacionais e internacionais, o processo de identificação do 

paciente mantém relação com as falhas na assistência, baixa valorização pelos profissionais e 

poucos estudos que deem suporte à implementação eficiente nas organizações de saúde. Esta 

realidade faz emergir como ação tratativa e estratégica o gerenciamento da qualidade através 

dos ciclos de melhorias, seguidos do planejamento e monitoramento das ações realizadas. 

 Diante do que foi exposto, esse estudo tem como objeto de investigação o processo de 

melhoria da identificação dos pacientes de dois hospitais de referência em oncologia do Rio 

Grande do Norte. A escolha do tema ocorreu após aplicação do brainstorming pelos 

colaboradores da referida instituição para identificar oportunidades de melhorias, pelas políticas 



4 
 

 
 

nacionais e internacionais que indicam esta prática de segurança e a escassez de estudos 

científicos que demonstrem iniciativas estruturadas para melhorar a identificação do paciente.  

 Entende-se que a pesquisa poderá contribuir para outros serviços de saúde, uma vez que 

se coloca a identificação como indispensável para garantir segurança aos pacientes, para o 

desenvolvimento de pesquisas sobre a temática e o reconhecimento de sua importância, junto 

às organizações e profissionais de saúde.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1.GERAL 

 

 Melhorar o processo de identificação do paciente em dois hospitais de referência em 

oncologia. 

 

2.2.ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o nível de cumprimento dos critérios de identificação; 

 Avaliar o efeito do ciclo de melhoria; 

 Identificar os critérios com maior número de falhas. 
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3. MÉTODO 

 

3.1.CONTEXTO 

 

O estudo foi realizado em duas instituições de referência para atendimento oncológico 

no Estado do Rio Grande do Norte, ambas pertencentes a instituição filantrópica Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer. A primeira foi o Hospital Dr. Luiz Antônio, com 109 leitos de 

internação, centro cirúrgico com cinco salas, clínica de suporte oncológico com cinco leitos, 

consultórios de várias especialidades, sala para pequenas cirurgias, serviço de imagem e 

laboratório de análises patológicas utilizados para atendimento exclusivo dos pacientes 

oncológicos em tratamento clínico, cirúrgico e paliativo do Sistema Único de Saúde (SUS). No 

ano de 2015 essa unidade realizou 8.540 internamentos, 6.086 cirurgias, 29.697 consultas, 

23.310 exames de patologia cirúrgica, 53.878 exames de patologia clínica, 8.477 exames de 

imagem, 760 ciclos de quimioterapia e 511 pequenas cirurgias. A segunda unidade foi o 

Hospital Professor Luiz Soares, que apresenta maior demanda de atendimento a pacientes 

particulares, da saúde suplementar e do SUS, pediátricos, clínicos e cirúrgicos com 97 leitos 

operacionais. Esse, no ano de 2015 realizou 7.548 internamentos, 7.050 cirurgias, 569 ciclos de 

quimioterapia, 591 pequenas cirurgias, 96.637 exames de patologia clínica e 14.492 exames de 

patologia cirúrgica. Participaram das atividades profissionais de enfermagem e da equipe 

multidisciplinar de saúde, entre os meses de novembro de 2014 e fevereiro de 2015. 

 

3.2.INTERVENÇÃO 

 

Para execução do ciclo de melhoria foi necessário inicialmente definir a equipe de 

trabalho composta por  um diretor clínico, um médico plantonista, oito enfermeiros, dois 

fisioterapeutas, quatro farmacêuticos e três nutricionistas, escolhidos pela função gerencial 

desenvolvida na instituição, capaz de facilitar as tomadas de decisões e o desdobramento das 

atividades planejadas; Através da aplicação do brainstorming cada integrante ficou responsável 

pela exposição dos problemas relacionados à segurança do paciente na instituição de estudo, 

seguida da análise e construção de uma lista com os principais pontos evidenciados pelo grupo. 

Posteriormente, foi aplicada a matriz de priorização, e por consenso, a identificação do paciente 

foi definida para intervenção. Realizou-se a análise qualitativa do problema, através do 

diagrama de causa e efeito, com suas causas primárias e secundárias, agrupadas em quatro 
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categorias (QUADRO 1) e definido os critérios de qualidade para avaliação de seu 

cumprimento.  

 

Quadro 1 – Causas dos problemas de identificação do paciente.  
Oportunidade de Melhoria: Fragilidade na identificação do paciente 

1.Processo de 

Trabalho 

1.1 Ausência de Protocolo de Identificação do Paciente 

1.2 Ausência de identificação no Prontuário  

1.3 Fragilidade na Identificação do Leito 

1.4 Fragilidade na Identificação da solicitação de hemocomponentes  

1.5 Fragilidade na identificação na solicitação de exames laboratoriais  

1.6 Fragilidade na identificação dos exames de imagem 

2.Material  

2.1 Ausência de pulseiras de identificação  

2.2 Déficit de displays para identificação no leito 

2.3 Déficit de impressoras  

3. Medida 

3.1 Ausência de avaliação da cultura de segurança  

3.2 Ausência de indicadores para monitoramento da prática segura 

3.3 Ausência de um sistema de notificação de eventos adversos 

4. Mão de obra 
4.1 Fragilidade no cronograma de capacitação  

4.2 Dimensionamento de pessoal insuficiente  

Fonte: Elaboração própria.  

 

Após primeira avaliação para averiguar o nível de cumprimento dos critérios de 

qualidade, elaborou-se o diagrama de afinidade, para ordenar e sistematizar as intervenções 

propostas pelo grupo em quatro linhas estratégicas: organização do trabalho, sistema de 

informação, implantação do protocolo e capacitação da equipe. 

Na organização do trabalho foram definidas a construção do protocolo de identificação 

do paciente institucional, redefinição do fluxo interno de identificação, do layout dos leitos para 

identificação e emissão de proposta para diretoria para implementação das pulseiras de 

identificação.  

O sistema de informação ficou responsável pela padronização da identificação dos leitos 

e da identificação das peças de anatomopatológico, pela definição dos indicadores para 

monitoramento, auditoria e feedback dos resultados.  

No que diz respeito à implantação do protocolo, percebeu-se a necessidade da 

uniformização dos critérios para identificação do prontuário, dos leitos de internação, das 

solicitações de exames laboratoriais, das peças de anatomopatológico, dos exames de imagem 

e da pulseira de identificação.  
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Na capacitação, ficaram estabelecidos o treinamento da equipe multiprofissional, dos 

líderes e uma política de envolvimento dos pacientes e cuidadores. 

Foi construído um diagrama de GANTT (Quadro 4) para estabelecer a sequência 

temporal das estratégias, o tempo previsto de implementação e os responsáveis por cada 

atividade.  

 

3.3.ESTUDO DA INTERVENÇÃO 

 

Os critérios de qualidade foram avaliados quanto à porcentagem de cumprimento em 

três amostras compostas por sessenta casos da população alvo, trinta em cada hospital, com a 

primeira avaliação no mês de março de 2015. Com base nos resultados, foram planejadas e 

executadas intervenções para melhoria da identificação do paciente. Posteriormente, 

realizaram-se duas análises consecutivas, nos meses de agosto e setembro de 2015. 

Para garantir a representatividade, precisão e confiança dos dados, a seleção foi 

realizada por meio da amostragem sistemática, com avaliação retrospectiva e observação direta, 

tendo como base a lista de pacientes internados e submetidos a exames de patologia cirúrgica. 

A identificação dos exames de imagem foi avaliada através da radiografia simples pelo volume 

mensal e por estarem mais propensas ao erro com sua identificação manual.  

 

3.4.CRITÉRIOS DE QUALIDADE 

 

Definiram-se sete critérios de qualidade, onde seis estão relacionados ao processo e um 

à estrutura, construídos após análise do diagrama de Ishikawa e do protocolo de identificação 

do paciente disponibilizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério da 

Saúde, com suas exceções e esclarecimentos (Quadro 2). Foram avaliados quanto sua validade 

de face e conteúdo e confiabilidade, mediante o índice Kappa, com dados coletados por dois 

pesquisadores envolvidos no estudo e treinados durante o mês de março de 2014. 

O critério identificação no prontuário foi estruturado como indicador composto 

subdividido em quatro partes, para análise da capa do prontuário, boletim de atendimento 

ambulatorial, identificação dos exames e folhas de evolução multidisciplinar, considerado em 

conformidade quando todos os critérios cumpriam a descrição solicitada.  
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Quadro 2 – Critérios de qualidade para correta identificação do paciente  
Critério  Exceção Esclarecimento Resultados KAPPA 

Identificação no 

Prontuário 

Não se Aplica 

(NA) 

Identificação no prontuário do paciente: 

1.Capa: numeração em adesivo colorido 

e etiqueta contendo: nome completo do 

paciente, nome da mãe, data de 

nascimento. 

2.Aba de Identificação: Boletim de 

Atendimento Ambulatorial (BAA) 

contendo: Nome completo, data de 

nascimento, nome da mãe, endereço, 

número do prontuário, responsável, 

telefone para contato (no mínimo dois 

números). 

3.Aba de exames: xerox de todos os 

exames/ laudos. 

4.Aba da Equipe Interdisciplinar: todas 

as folhas de evolução devem conter a 

data, o nome completo do paciente e 

número do prontuário. 

0,92 

Identificação no 

Leito 
NA 

Identificação no leito do paciente, 

afixada na parede ou cabeceira do leito, 

contendo os seguintes dados: nome do 

paciente, clínica/especialidade que 

acompanha o paciente, idade e número 

do prontuário. 

1,0 

Identificação na 

Solicitação de 

Hemocomponentes 

NA 

Identificação no formulário de 

solicitação de Hemocomponentes, 

contendo os seguintes dados: nome do 

paciente, data de nascimento, registro 

do paciente. 

0,94 

Identificação nas 

solicitações de 

exames 

NA 

Identificação na requisição de exames 

contendo os seguintes dados: nome do 

paciente, registro e data de nascimento. 

A requisição deve conter pelo menos 

dois dos três dados. 

1,0 

Identificação nas 

Peças de 

Anatomopatológico 

NA 

Identificação das peças e frascos dos 

exames de anatomopatológico, 

contendo os seguintes dados: nome do 

1,0 
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paciente, registro do paciente, médico 

solicitante e descrição das peças. 

Identificação em 

exames de imagem 

 

NA 

Nome completo do paciente e número 

do prontuário nas radiografias e no 

envelope, coincidindo em ambos. 

1,0 

Identificação na 

Pulseira do 

Paciente 

Pacientes 

edemaciados, com 

ferimento aberto, 

com membros 

amputados e 

presença de 

dispositivos 

vasculares 

Identificação na pulseira do paciente, 

contendo os seguintes dados: nome 

completo do paciente, nome completo 

da mãe, data de nascimento do paciente 

e número do prontuário. 
1,0 

Fonte: Construção pelo próprio autor. 

 

Posteriormente foi construído o plano de estudos sobre o nível de qualidade da 

identificação do paciente, descrito abaixo.  

  

Quadro 3 – Métodos para coleta de dados conforme critério de qualidade 

Critério População alvo Obtenção dos dados 
Método de 

Amostragem 

Identificação do 

Prontuário 

Pacientes clínicos e 

cirúrgicos 
Retrospectiva Sistemático 

Identificação do Leito 

Paciente internado na 

enfermaria clínica e/ou 

cirúrgica 

Observação Direta Sistemático 

Identificação da 

Solicitação de 

Hemocomponentes 

Pacientes clínicos e 

cirúrgicos 
Retrospectiva Sistemático 

Identificação na 

Solicitação de Exames 

Pacientes 

clínicos/cirúrgicos 
Retrospectiva Sistemático 

Identificação nas Peças 

de Anatomopatológico 

Pacientes com 

anatomopatológico 
Retrospectiva Sistemático 

Identificação em Exames 

de Imagem 
Radiografia simples Retrospectiva Sistemático 

Identificação na Pulseira 

do Paciente 

Paciente internado na 

enfermaria clínica e 

cirúrgica 

Observação Direta Sistemático 

Fonte: Elaboração própria.  
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3.5.ANÁLISE 

 

Os dados coletados nas três avaliações foram analisados quanto seu grau de 

cumprimento pelo cálculo da estimativa pontual, seu intervalo de confiança (95%). 

Para comparação das avaliações e análise da efetividade do ciclo de intervenção foram 

estimadas a melhoria absoluta, a melhoria relativa e a significação estatística pelo teste do valor 

de z (p≤0,05), comparando os dados amostrais da primeira e terceira avaliações.  

A análise foi realizada com três diagramas de Pareto, responsáveis pela representação 

gráfica da frequência de não cumprimento dos critérios avaliados e o maior número de defeitos. 

O “princípio de Pareto”, ou “os poucos vitais e os muitos triviais”, destaca a importância de 

buscar algumas poucas causas de defeito que são “vitais” e que são as responsáveis pela maioria 

dos defeitos de qualidade do produto ou serviço avaliado e completar a análise com uma curva 

de frequência acumulada para destacar a maioria dos defeitos. Também conhecido como 

“princípio dos 80/20”, por mostrar que 80% dos defeitos podem estar acumulados em 20% das 

possíveis causas19. 
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Quadro 4 – Diagrama de GANTT 

 

Fonte: Construção pelo próprio autor. 

 

TAREFA RESPONSÁVEIS  
Mês/2015 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

1. Primeira avaliação dos critérios de qualidade Núcleo de Segurança do Paciente               

2.  Construir protocolo de identificação do paciente;  Comissão de protocolo               

3. Padronizar e implantar identificação do prontuário;  Núcleo de Segurança do Paciente               

4. Padronizar e implantar identificação no leito; Núcleo de Segurança do Paciente               

5. Padronizar e implantar identificação das solicitações de exames; Núcleo de Segurança do Paciente               

6. Padronizar e implantar identificação das peças de anatomopatológico; Núcleo de Segurança do Paciente               

7. Padronizar e implantar identificação de exames de imagem; Núcleo de Segurança do Paciente               

8. Padronizar e implantar identificação na pulseira do paciente; Núcleo de Segurança do Paciente               

9. Definir fluxo interno de identificação do paciente;  Núcleo de Segurança do Paciente               

10. Redefinir layout dos leitos para identificação do paciente;  Núcleo de Segurança do Paciente               

11. Informatizar identificação do paciente no leito; Núcleo de Segurança do Paciente e Serviço de TI               

13. Informatizar identificação das peças de anatomopatológico; Núcleo de Segurança do Paciente e Serviço de TI               

14. Emitir proposta para implantação das pulseiras de identificação; Núcleo de Segurança do Paciente               

15. Definir indicadores de monitoramento; Educação permanente e Núcleo de Segurança do Paciente               

16. Capacitar equipe multiprofissional para execução do protocolo; Educação permanente e Núcleo de Segurança do Paciente               

17. Envolver pacientes, familiares e acompanhantes; Núcleo de Segurança do Paciente               

18. Segunda avaliação dos critérios de qualidade; Núcleo de Segurança do Paciente               

19. Terceira avaliação dos critérios de qualidade. Núcleo de Segurança do Paciente               
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4. RESULTADOS 

 

4.1.NÍVEL DE QUALIDADE BASAL 

 

 A primeira avaliação revelou índices variados de cumprimento dos critérios de 

qualidade. As identificações da solicitação de hemocomponentes (66%), exames de imagem 

(86%) e patologia cirúrgica (50%) apresentaram resultados relativamente positivos na primeira 

fase do estudo. As avaliações dos prontuários e das solicitações de exames mostraram níveis de 

cumprimento entre 20% e 30%, diferente das identificações dos leitos e por pulseira, que não 

atingiram os critérios normatizados (0%) (Tabela 1).  

 A conformidade na identificação do prontuário foi monitorada pelo indicador composto, 

que apresentou 25% de estimação pontual, fragilidade associada principalmente à falha na 

identificação das folhas de evolução da equipe multidisciplinar.   

 

4.2.EFETIVIDADE DO CICLO 

 

Os valores de melhoria absoluta, melhoria relativa e significação estatística, 

apresentados na Tabela 1, demonstram os avanços alcançados entre a primeira e terceira 

avaliações, após aplicação das atividades de melhoria.  

A melhoria absoluta foi alcançada nos critérios de identificação do leito, solicitação de 

hemocomponentes, solicitação de exames laboratoriais e identificação das peças de 

anatomopatológico. O critério identificação dos exames de imagem obteve 2% de melhoria 

absoluta e a identificação do prontuário apresentou evolução negativa (-9,0%). Não foram 

observados avanços na identificação por pulseira, por não ter ocorrido sua implantação 

conforme planejado. Mas, após terceira avaliação esta atividade foi implantada em todas as 

unidades de internação clínica, cirúrgica e de administração de quimioterapia. 

Quanto à melhoria relativa, os critérios com resultados mais significativos e com melhor 

utilização do espaço para melhoria concentraram-se na identificação do leito, solicitação de 

hemocomponentes, solicitação de exames laboratoriais, identificação das peças de patologia e 

identificação dos exames de imagem. A significação estatística (p < 0,05) foi comprovada em 

quatro dos sete critérios de qualidade. 

Percebeu-se que a definição dos principais defeitos e a intervenção direcionada 

reduziram o número de não cumprimentos nas três avaliações realizadas, mas a diferença entre 

Quadro4 – Diagrama de Gannt 
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a primeira e segunda avaliações (117) foi maior, comparado à terceira avaliação (94) (Figura 

1). 

 

Tabela 1 – Avaliação do nível de qualidade da identificação do paciente antes e depois dos 

ciclos de melhoria (n=60) 
Critério de 

Qualidade 

1ª Avaliação 

p1(IC 95%) 

2ª 

Avaliação 

p2(IC 95%) 

3ª Avaliação 

p3(IC 95%) 

Melhoria 

Absoluta 

p3-p1 

Melhoria 

Relativa 

p3-p1 

100-p1 

Significação 

Estatística 

P 

1. Identificação do 

Prontuário 
25,0 (±11,0) 

41,0 

(±12,4) 
16,0 (±9,3) -9,0 -12,0% - 

2. Identificação do 

Leito 
0,0 

80,0 

(±10,0) 
77,0 (±10,7) 77,0 77,0% < 0,001 

3. Identificação da 

Solicitação de 

Hemocomponente 

66,0 (±12,0) 82,0 (±9,7) 85,0 (±9,1) 19,0 55,9% 0,008 

4. Identificação da 

Solicitação de 

Exames 

23,0 (±10,7) 
77,0 

(±10,6) 
68,0 (±11,8) 45,0 58,4% < 0,001 

5. Identificação 

das Peças de 

Patologia 

50,0 (±12,5) 
68,0 

(±11,8) 
73,0 (±11,0) 23,0 46,0% 0,005 

6. Identificação 

dos Exames de 

Imagem 

86,0 (±8,7) 98,0 (±3,5) 88,0 (±3,5) 2,0 14% 0,320 

7. Identificação da 

Pulseira 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Fonte: Elaboração própria.  

 

4.3.PRIORIDADES PARA MELHORIA 

 

Ao analisar os três gráficos de Pareto (Figura 1), observa-se que na primeira avaliação 

os poucos vitais ficaram concentrados nos critérios de identificação do leito, de solicitação de 

exames laboratoriais, do prontuário do paciente e acumulou uma frequência de 72,3%; na 

segunda avaliação, os critérios identificação do prontuário e das peças de anatomopatológico 

são responsáveis por uma frequência acumulada de 58,6%; e, na terceira avaliação, os critérios 

identificação do prontuário e solicitação de exames laboratoriais somaram 60,1%.  
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Com a utilização do diagrama de Pareto, foi possível priorizar as ações das principais 

fragilidades das atividades que compõem o protocolo de identificação do paciente institucional. 

Os dados relacionados à utilização da pulseira não foram considerados pela análise de Pareto, 

pela indisponibilidade momentânea da instituição em realizar as ações proposta pelo Núcleo de 

Segurança do Paciente.  
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Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Legenda  

1 = Identificação do prontuário  

2 = Identificação do leito  

3 = Identificação da solicitação de hemocomponentes  

4 = Identificação da solicitação de exames laboratoriais  

5 = Identificação das peças de patologia cirúrgica  

6 = Identificação dos exames de imagem  

2ª Avaliação  

 

 

 

Melhoria  

3ª Avaliação  

 

 

Melhoria 

1ª Avaliação  

 

 

 Poucos Vitais 

Poucos Vitais 

Poucos Vitais 

Figura 1 – Diagrama de Pareto 
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5. DISCUSSÃO 

 

O ciclo de melhoria utilizado para aumentar a qualidade na identificação do paciente no 

serviço de saúde mostrou-se efetivo. Sua aplicação estimulou a participação dos profissionais 

na definição dos critérios de qualidade, construção e implementação das ações corretivas, 

desdobramento das atividades educativas direcionadas para o problema em enfoque, articulação 

e sensibilização da diretoria, envolvimento dos acompanhantes, aperfeiçoamento do sistema 

informatizado, resultando em mudanças positivas na política de gerenciamento de risco 

institucional e nas práticas de identificação do paciente.  

Todas as fases para melhoria da identificação do paciente foram importantes, mas os 

pontos fortes da intervenção concentraram-se na construção dos critérios de qualidade, 

definição e execução do plano de ação com medidas corretivas e preventivas, por 

provavelmente contribuírem na sensibilização e fortalecimento da cultura de segurança dos 

profissionais e acompanhantes.  

A educação permanente atuou de forma transversal, fortaleceu o ciclo ensino-

aprendizagem em todo o trabalho e alinhou teoria à prática. As atividades passaram de uma 

visão burocrática e obrigatória solicitada pelo Núcleo de Segurança do Paciente, para ações 

necessárias e indispensáveis ao cuidado seguro.  

Dentre os processos com maior fragilidade destacam-se a ausência de identificação por 

pulseira, que não apresentou melhorias nas três avaliações realizadas, por impossibilidades no 

cumprimento do plano de intervenção. A principal barreira para sua implantação foi o custo 

com os insumos. Posteriormente, com evidências positivas nas demais etapas do protocolo, 

houve a sensibilização da diretoria, que garantiu o início da utilização dos braceletes nos 

pacientes para internação clínica, cirúrgica e administração de quimioterapia endovenosa. 

Confrontando com estudo realizado no hospital de ensino do interior de São Paulo, foi 

comprovado que a evolução na adesão pelo serviço de saúde às práticas de segurança está 

diretamente ligada à sua cultura de segurança, e, do total de pacientes avaliados inicialmente, 

apenas 23,8% possuíam a pulseira de identificação20. O estudo reforça a necessidade de 

envolvimento da liderança nas tomadas de decisões vinculadas à gestão da segurança do 

paciente. 

Ressalta-se, que além da confecção e posicionamento da pulseira no paciente, torna-se 

necessário verificar e confirmar seus dados criteriosamente antes e durante o cuidado prestado, 

para garantir efetividade ao protocolo implantado. 
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Estudo observacional, realizado em um hospital privado de São Paulo, mostra que o 

fluxo de trabalho, os recursos humanos e materiais, bem como a forma de abordagem dos 

profissionais de saúde, no sentido de verificar a identificação, estão diretamente envolvidos no 

desempenho do protocolo de identificação de neonatos21. Enfatiza-se que a responsabilidade 

quanto à identificação e conferência de seus caracteres deve ser realizada pela equipe 

multidisciplinar.  

A identificação do leito estava presente em todas as acomodações, com informações não 

padronizadas, aumentando a probabilidade de dano pela escassez de caracteres. Como ação 

corretiva, o fluxo de identificação foi redefinido junto às recepções de internação e padronizado 

layout dos impressos. Posteriormente, todos os profissionais envolvidos na assistência foram 

treinados para confirmar os dados fixados à beira do leito. Estas ações asseguraram as 

atividades do corpo assistencial frente ao usuário e fortaleceram a participação do paciente em 

seu processo de cuidado. Com essas medidas, ocorreu o aumento para 77%  de cumprimento 

na terceira avaliação. Em comparação à realidade estudada, pesquisa realizada no hospital de 

ensino do interior de São Paulo, observou-se que dos 360 leitos avaliados,  75,8% estavam    

identificados corretamente20. 

Corroborando com os dados supracitados, pesquisa realizada em 2014, num hospital do 

interior paulista, com 800 leitos, verificou as boas práticas assistenciais para segurança do 

paciente em terapia intensiva e comprovou que 95% dos leitos estavam identificados 

corretamente e 89% dos pacientes continham pulseira de identificação22. Apesar de valores 

menores, houve melhorias. Portanto, as atitudes, o comprometimento e o aperfeiçoamento do 

modelo gerencial garantem percepções positivas nos trabalhadores, pacientes, acompanhantes 

e fortalecem a cultura de segurança organizacional.  

A baixa adesão à identificação do prontuário foi semelhante aos resultados encontrados 

numa auditoria realizada nas anotações de enfermagem de um hospital universitário de São 

Paulo, onde apenas 22,8% dos registros foram considerados completos dentro dos critérios de 

qualidade definidos pelo grupo23. A maior dificuldade, neste estudo, entre a primeira e terceira 

avaliações, concentrou-se na fragilidade dos profissionais em identificar o cabeçalho das fichas 

de anotações. Após análise da falha, ficou acordada a confecção de etiquetas impressas para 

otimização desta tarefa, além do monitoramento e abordagem direta dos profissionais 

envolvidos.   

Para o processo transfusional, optou-se pela análise e intervenção na solicitação de 

hemocomponentes, que apresentou cumprimento satisfatório na primeira avaliação, com 
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oportunidades para melhorias. A pesquisa deste critério de qualidade mostrou-se restrita por 

avaliá-lo individualmente e oportunizou estudos futuros para análise das etapas de identificação 

da coleta de sangue, testes transfusionais, rotulagem das bolsas sanguíneas e conferência dos 

dados na administração. A abordagem completa deste processo mostra-se necessária, para que 

suas atividades sejam garantidas e as falhas latentes não alcancem o paciente.  

Nos últimos anos a notificação de eventos adversos relacionados a transfusão sanguínea 

e seus derivados tem se mostrado crescente, a exemplo da pesquisa realizada nos Estados 

Unidos que evidenciou cerca de 850 pacientes transfundidos erroneamente com material 

destinado para outro paciente, e pelo menos 20 pessoas morrem depois da transfusão errada. 

Ainda no Estados Unidos, estimou-se em 2007 que 1 em cada 1000 transfusões de sangue e 

seus derivados são administrados erroneamente, e dois terços dos erros estão associados com a 

identificação incorreta24.  

A falha citada anteriormente, erro de solicitação, também pode comprometer a 

assistência do paciente que necessita de exames laboratoriais; o ciclo de melhoria realizado 

neste processo apresentou resultados positivos. Inicialmente, a identificação presente nos 

impressos continha apenas o nome do paciente, sem caracteres acrescidos que auxiliassem na 

distinção dos homônimos ou nomes com grafia semelhante, justificando, portanto, os 23% de 

cumprimento aos padrões estabelecidos na primeira avaliação. De posse dessa informação, 

foram realizadas ações educativas junto ao corpo clínico e redefinido critérios para recebimento 

das requisições de exames pelo laboratório de análises clínicas. A principal barreira implantada 

foi o bloqueio em seu recebimento pela equipe de enfermagem, responsável por solicitar in loco 

a complementação dos dados necessários, sem comprometimento da assistência direta ao 

paciente.  

Com essas atividades, houve aumento para 77% na segunda avaliação. A pesquisa 

comprovou o descumprimento dos critérios elaborados, sem evidências de eventos adversos 

relacionados ao erro de identificação. Autores25,26 afirmam que esta realidade está presente em 

diversos laboratórios clínicos, onde a frequência dos erros é pouco conhecida e difícil de 

detectar, a menos que produzam resultados negativos. Os mesmos autores apresentam uma taxa 

de 1% de falhas em exames laboratoriais, que podem envolver desde a identificação da 

solicitação, dos tubos com amostras, à troca dos pacientes. 

A pesquisa deste critério mostrou-se restrita por avaliar apenas a solicitação dos exames 

e oportunizou estudos futuros para análise dos tubos de coleta, testes transfusionais, rotulagem 

das bolsas e conferência dos dados na administração.  
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Na amostra avaliada para identificação dos exames de imagem, observou-se uma 

estimativa pontual com média acima de 80% e melhoria relativa de 14%, porém não 

significativa (p>0,05). Baseado no National Quality Forum, os exames de imagem devem ser 

identificados com os mesmos caracteres na película e no envelope de entrega, para minimizar 

as chances de troca, fato amplamente aplicado nos serviços em discussão27.  

As limitações concentraram-se na inclusão apenas dos hospitais avaliados, na realização 

em três cortes transversais impossibilitando afirmar sobre a continuidade da melhoria, na 

ausência de grupo controle onda a melhoria poderia ser atribuída a outros esforços externos que 

foram paralelos a intervenção, na falta de adesão por alguns profissionais aos padrões de 

qualidade instituídos e no custeio de insumos necessários para a correta identificação do 

paciente. 
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6. CONCLUSÕES  

 

 Com este estudo foi possível melhorar a identificação do paciente em dois hospitais de 

referência em oncologia de Natal/RN. A implementação do programa de qualidade, composto 

pelos ciclos de melhorias, planejamento e monitoramento das atividades, mostrou-se efetiva e 

apta para reprodução em qualquer serviço de saúde, desde a atenção básica até os serviços de 

alta complexidade, vinculados ao setor público ou privado.   

 O presente estudo demonstrou o envolvimento dos profissionais e dos pacientes, a 

sensibilização e participação das lideranças e o fortalecimento da política institucional para 

gestão de riscos. As ações de educação permanente mostraram-se fundamentais para 

capacitação sobre os critérios de qualidade. 

Verificou-se que a identificação dos exames de imagem, exames laboratoriais, peças de 

patologia cirúrgica, solicitação de hemocomponentes e identificação dos leitos foram 

amplamente difundidas entre os profissionais, porém a identificação do prontuário e por 

pulseira necessitaram de uma intervenção direcionada, por apresentarem resultados aquém do 

esperado.  

Apesar das iniciativas com foco na segurança do paciente, muitas lacunas permanecem 

no processo de implantação, planejamento e monitoramento dos protocolos de identificação do 

paciente e isso suscitou a necessidade de discussões acerca da cultura organizacional entre os 

profissionais, pacientes e lideranças, além da necessidade em manter o monitoramento 

periódico dos critérios estabelecidos para visualização da progressão e efeitos comparativos.  
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