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A identificação do paciente é primordial para que ocorra uma rotina de cuidados seguros, 
minimizando erros como: administração incorreta de medicamentos e hemocomponentes, 
realização de infusões em vias inadequadas e procedimentos equivocados em pacientes 
errados, que podem ser irreversíveis à saúde dos clientes. Identificar o paciente é distingui-lo 
dos demais, para isso, é fundamental saber qual o seu nome, idade, cor, patologia, cidade de 
origem etc. Para que a assistência de enfermagem seja segura, é essencial conhecer e 
implementar os Dez passos para segurança do paciente. Esta pesquisa é de caráter 
bibliográfico, de campo, descritiva, com abordagem quantiqualitativa, que tem como objetivo 
conhecer como é realizada a identificação dos pacientes pela equipe de enfermagem da sala 
vermelha de acordo com os cuidados prestados, efetivada através da aplicação de um 
formulário e um instrumento observacional aos profissionais de enfermagem do Hospital 
Público do Tocantins. Os resultados mostram que 100% dos pesquisados relatam chamar o 
paciente pelo nome e, o prontuário e a etiqueta de soro são os meios mais utilizados pelos 
profissionais para identificar o paciente. Em relação higienização das mãos, os profissionais 
afirmam lavar antes e depois de manipular o paciente, mas as práticas desenvolvidas por estes 
revelam a não adesão desta medida importante para o controle e redução das infecções. A 
pesquisa revela que a equipe tem um conhecimento superficial sobre o tema, e que não 
utilizam todas as formas de garantir uma assistência segura aos pacientes. 

Palavras-Chave: Enfermagem e a segurança do paciente. Enfermagem e assistência segura. 
Identificar o paciente com segurança. 

The patient identification is very important so that a safe caring routine takes place, reducing 
the mistakes such as: incorrect medication administration and blood components, performing 
infusions in inadequate ways and wrong procedures to the wrong patients, which can be 
irreversible to the patients’ health. Identifying the patient is to distinguish him from the 
others, it is crucial to know their name, age, color, condition, city of origin etc. Therefore, for 
nursing care to be safe, it is essential to know and implement the Ten steps to patient safety. 
This research is of bibliographical and field descriptive and quantitative-qualitative approach, 
which aims to know how the patient identification is accomplished by nursing staff of the Red 
Room according to the care given by applying a form and an observational means for nursing 
professionals of the Tocantins Public Hospital. The results show that 100% of interviewed 
ones reported calling the patient by name and, the record and the IV labels is means of 
identification mostly used by professionals to identify the patient. Regarding hand washing, 
the professionals say they wash your hands before and after handling the patient, but the 
practice developed by these reveal noncompliance of this important measure to control and 
reduce infections. The research reveals that the team has a superficial knowledge on the 
subject, and that they don´t use all methods to ensure safe care to the patients. 
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1. INTRODUÇÃO 

A segurança dos pacientes é algo que vai 
além da eliminação de riscos. É proporcionar um 
atendimento humanizado e qualificado, que 
atenda aos critérios exigidos pela ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária).  

A identificação dos clientes é primordial na 
rotina de cuidados seguros, pois minimiza erros 
que podem ocasionar problemas irreversíveis à 
saúde desses: administração incorreta de 
medicamentos e hemocomponentes, realização de 
infusões em vias inadequadas e procedimentos 
em pacientes errados. 

Rosin (2009), após analisar dados 
estatísticos de processos éticos julgados no 
COREN-SP (Conselho Regional de Enfermagem 
de São Paulo), no período de 2004 a 2007, 
constatou que cerca de 65% dos erros estão 
relacionados à realização de procedimentos 
técnicos de enfermagem, como administração 
incorreta de medicamentos, administração de 
hemoderivados incompatíveis com o tipo 
sanguíneo dos pacientes, passagem de sonda 
vesical em acesso vaginal e administração de dieta 
nasoenteral em acesso venoso. 

Conforme Avelar et al (2010), para que 
ocorra a segurança dos clientes nas instituições de 
saúde, sejam elas unidades básicas, ambulatórios e 
hospitais, é primordial conhecer e implementar os 
dez passos. São eles, identificação dos pacientes; 
cuidado limpo e seguro – higienização das mãos; 
cateteres e sondas – conexões corretas; cirurgia 
segura; sangue e hemocomponentes – 
administração segura; paciente envolvido com sua 
própria segurança; comunicação efetiva; 
prevenção de queda; prevenção de úlcera por 
pressão e, por fim, a segurança na utilização de 
tecnologia. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

2.1 Segurança do paciente 

A segurança é uma grande preocupação 
durante a assistência de enfermagem, sendo a 
segurança dos pacientes, responsabilidade de toda 
a equipe de saúde, sendo um ponto de interesse 

da instituição e da comunidade (TAYLOR, 2007; 
LILLIS, 2007; LEMONE, 2007). 

De acordo com o Instituto Brasileiro para 
Segurança do Paciente (2011), a segurança é o 
campo primordial da qualidade na assistência à 
saúde. Não é possível proporcionar uma boa 
assistência hospitalar se esta não for encarada 
como meta. Serão inúteis os empenhos de 
humanização em qualquer hospital, se este não 
reduzir os erros em administração de cuidados, e 
se for inábil em responder às necessidades clínicas 
dos pacientes que podem levá-los a óbito, caso 
não utilize ênfases científicas no uso de protocolos 
seguros.  

Segundo Perry (2009), é preciso proteger os 
pacientes de danos físicos e emocionais, avaliando 
e eliminando continuamente ameaças à sua 
integridade. As ameaças à segurança dos clientes 
podem ocorrer a todo momento e incluem erros 
de medicação, procedimentos incorretos e quedas. 
Os erros na medicação podem ser reduzidos com 
a adesão dos cincos certos.  

Para garantir a segurança na administração 
de medicamentos, os cinco certos devem ser 
observados: medicamento certo, paciente certo, 
dose certa, via de administração certa e horário 
certo. (CASSIANI, 2000; MIASSO, 2000). 

 

2.2 Dez Passos para a Segurança Do Paciente 

De acordo com o COREN- SP, a cartilha 
dez passos para a segurança do paciente foram 
desenvolvida por enfermeiros assistenciais da área 
do ensino e da pesquisa, membros da Rede 
Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente 
(REBRAENSP) e da Câmara Técnica do COREN-
SP, com a finalidade de abordar de forma prática, 
fatores relevantes à segurança do paciente e, 
medidas de prevenção que podem ter impacto 
direto na prática assistencial de enfermagem em 
distintos ambientes de cuidado. 

 
2.3 Primeiro passo: Identificação do paciente 

A identificação dos pacientes 
é considerada o fundamento do cuidado 
seguro ao paciente e consistem na 
utilização de tecnologias, como pulseiras 
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de identificação, essenciais à prevenção de 
erros durante o cuidado à saúde não só 
para pacientes hospitalizados, mas 
também para pacientes em observação em 
unidades de pronto atendimento e sob 
qualquer condição de assistência, como 
para realização de exames ambulatoriais 
(Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, 2009).  

 

Para Neves (2009), a identificação é o 
processo que assegura aos pacientes que recebam 
o atendimento a ele designado, apontando o 
procedimento, prevenindo desacertos e enganos 
que o possam prejudicar. Nessa mesma linha de 
raciocínio, a identificação dos pacientes tem duas 
finalidades, uma de assegurar a segurança ao 
indivíduo como o autêntico receptor do 
procedimento; a outra, é garantir que o 
tratamento/procedimento a ser realizado seja 
efetivamente o correto.   

Conforme Avelar et al (2010), a 
identificação se faz indispensável para afiançar a 
segurança dos pacientes em quaisquer que sejam 
os ambientes do cuidado à saúde, inclusive em 
unidades de pronto atendimento, coleta de 
exames laboratoriais, atendimento domiciliar e 
ambulatoriais. Os desacertos de identificação 
desencadeiam sérias consequências para a 
segurança. Falhas que podem resultar em erros de 
medicação, em testes diagnósticos, procedimentos 
realizados em pacientes errados ou em locais 
inadequados, durante a transfusão de 
hemocomponentes, dentre outros.  

 
2.4 Segundo passo: Cuidado limpo e cuidado 
seguro – higienização das mãos 

A ANVISA (2007) esclarece que a 
higienização das mãos é a medida individual mais 
simples e menos dispendiosa para prevenir a 
propagação das infecções relacionadas à 
assistência à saúde. As mãos constituem a 
principal via de transmissão de microrganismos 
durante a assistência prestada aos pacientes, 
afinal, a pele é reservatório de diversos 
microrganismos que podem ser levados de uma 
superfície para outra, pelo contato. 

Ainda conforme a ANVISA (2007), a 
limpeza das mãos é uma prática que reduz o risco 
de infecção. Tal procedimento deve ser realizado 
antes e depois do preparo da medicação, após ir 
ao banheiro, ao entrar em contato com secreções e, 
depois de cada procedimento realizado. 

 

2.5 Terceiro passo: Cateteres e sondas – 
conexões corretas 

Segundo Avelar et al (2010), na prática 
diária de enfermagem, é comum a administração 
de fármacos e soluções através de sondas e 
seringas. Com conexões erradas ocorre a 
administração de soluções por via incorreta, pois 
soluções que deveriam ser administradas em 
sondas enterais muitas vezes são administradas 
em cateteres intravenosos. 

A assistência prestada a pacientes que 
utilizam sondas, deve englobar não somente 
sintomas físicos e sim o paciente como um todo. O 
profissional deve estar atento à complexidade de 
tais dispositivos e o uso da técnica asséptica 
correta, garantindo assim uma assistência segura. 
É fundamental explicar ao paciente o 
procedimento a ser realizado e a sua finalidade 
(CANBESTRO,2011; OLIVEIRA,2011). 
 

2.6 Quarto passo: Cirurgia segura 

Menciona Avelar et al (2010), que essa 
etapa apresenta condições que são de suma 
importância para tornar o método cirúrgico mais 
seguro, proporcionando igualmente à equipe de 
saúde, o máximo de acerto dos procedimentos, 
pois diminui a probabilidade de danos ao cliente, 
seguindo as etapas de realização do procedimento 
certo, no cliente e local corretos. O emprego de 
várias listas de averiguação (checklist) traz 
inúmeras prerrogativas. Isso ocorre por causa dos 
serviços que elaboram suas listas específicas, de 
acordo com a complexidade dos procedimentos 
realizados.  

 

2.7 Quinto passo: Sangue e 
hemocomponentes – administração segura. 
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Timby (2007) nos diz que para que ocorra 
segurança, os doadores de sangue devem passar 
por criteriosos exames, a fim de garantir que são 
saudáveis, não ocorrendo qualquer risco 
decorrente do fato de perderem, 
temporariamente, parte do volume de seu sangue. 
Uma vez coletado, o sangue doado passa por 
inúmeros testes, como anticorpos da sífilis, 
hepatite, e para vírus da imunodeficiência 
humana (HIV). Logo, se algum dos testes for 
positivo, se exclui a administração do sangue 
capaz de transmitir infecções sanguíneas: 

O enfermeiro é responsável por 
recepcionar a requisição/prescrição de 
transfusão, realizar análise crítica 
detalhada, checando, inclusive, o 
diagnóstico do paciente, bem como 
exames laboratoriais relacionados ao 
hemocomponente solicitado e se o 
paciente será submetido a algum 
procedimento e tratamento (COREN-SP, 
2006).  
 

2.8 Sexto passo: Paciente envolvido com sua 
própria segurança 

De acordo com Potter (2005), o ambiente 
de um paciente contém todos os múltiplos fatores 
físicos e psicossociais que influenciam ou afetam 
sua vida e supervivência.  Essa acepção larga de 
ambiente contínuo do cuidado em ambiente onde 
enfermeiro e paciente interatuam (por exemplo, 
em escolas, clínicas, hospitais, e instituições de 
cuidado a longo prazo):  

O paciente pode e deve contribuir para a 
qualidade dos cuidados à sua saúde, 
fornecendo informações importantes a 
respeito de si mesmo e interagindo com os 
profissionais da saúde. Ele deve ser 
estimulado a participar da assistência 
prestada e encorajado a fazer 
questionamentos, uma vez que é ele quem 
tem o conhecimento de seu histórico de 
saúde, da progressão de sua doença e dos 
sintomas e experiências com os 
tratamentos aos quais já foi submetido. 
Além disso, desenvolver um ambiente que 
proporcione cuidados centrados no 
paciente, tornando-o, bem como seus 

familiares, agentes ativos na busca de sua 
segurança, promove interesse, motivação e 
satisfação com o cuidado prestado, 
aspectos que possibilitam ter um bom 
resultado nas condições de saúde (Avelar 
et. al., 2010 p. 20). 

 

2.9 Sétimo passo: Comunicação efetiva 

De acordo com Mazza (2001), os 
enfermeiros necessitam estar sensibilizados a 
respeito da importância da comunicação no 
processo de cuidar, para que como consequência 
ocorra o desenvolvimento de uma enfermagem 
mais humanizada, a fim de transformar a 
interação enfermeiro-paciente em relação aos 
cuidados dispensados e a uma comunicação 
efetiva. 

Segundo Avelar et al (2010), como um 
artifício recíproco, a comunicação é uma força 
eficiente capaz de intervir nas relações, facilitar e 
promover o aumento e o amadurecimento das 
pessoas e influenciar comportamentos. Há 
distintas formas de comunicação, como escrita, 
eletrônica, verbal e não verbal. Para que ocorra de 
maneira ajustada, a comunicação precisa ser 
adequada, permitindo o entendimento entre as 
pessoas. O cliente recebe cuidados de múltiplos 
profissionais, necessitando de comunicação, não 
apenas para ser informado dos procedimentos a 
serem realizados, mas, para que participe de seu 
cuidado ativamente cuidado, afim de evitar erros 
ou troca dos mesmos. 

 

2.10 Oitavo passo: Prevenção de queda 

Segundo Abreu (2012), a prevenção das 
quedas é um aspecto importante da promoção da 
segurança do indivíduo. O acesso a um ambiente 
seguro e confortável ao doente institucionalizado, 
atenuando o deslocamento do seu meio natural, é 
uma das constantes preocupações da equipe de 
enfermagem. Os enfermeiros devem ser capazes 
de identificar os doentes com maior risco de 
queda durante a internação para que seja possível 
planejar e executar medidas preventivas.  

De acordo com Santos (2010), o enfermeiro 

deve preencher um formulário de avaliação de 
risco de quedas, nas primeiras 24 horas. Todos os 
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pacientes internados devem ser avaliados 
semanalmente, identificando, assim, os pacientes 
com risco de queda. É de extrema importância que 
o enfermeiro coloque sobre a cabeceira da cama 
do paciente uma placa de identificação de risco de 
queda para deixar em alerta toda a equipe 
multidisciplinar. 

 
2.11  Nono passo: Prevenção de úlcera por 

pressão  
Goulart et al (2008) definem que a prevenção é 

mais importante que o tratamento, visto que os 
riscos para o paciente são praticamente 
inexistentes e o custo é menor. Para tanto, é 
necessário um envolvimento da equipe 
multiprofissional. A prevenção inicia-se com 
orientações aos pacientes e seus familiares, 
enfatizando a importância da autodisciplina, da 
colaboração e participação durante o tratamento.  

A identificação dos pacientes 
predisponentes a desenvolver úlcera por pressão é 
importante para garantir a qualidade da 
assistência prestada. São eles os que apresentam 
desidratação, diminuição da sensibilidade, 
fraturas, coma, sedação, diabetes mellitus, má 
nutrição, paralisias, dentre outros problemas. 
Com a aplicação dos instrumentos de avaliação de 
risco para desenvolvimento de úlcera por pressão 
pela equipe de enfermagem haverá a identificação 
dos pacientes com risco, prevenindo, assim, o 
desenvolvimento da úlcera. Em consequência, 
haverá redução do número de casos (Aguiar, 2003; 
Paiva, 2003). 

 
2.12  Décimo passo: Segurança na 

utilização de tecnologia 

Antunes et al (2010) relatam que no âmbito 
hospitalar em geral, há uma grande utilização de 
recursos tecnológicos de última geração, e com 
isso, há uma preocupação a respeito do manuseio 
seguro dessas tecnologias pelos profissionais de 
enfermagem. É importante que a equipe conheça 
os equipamentos, prevenindo assim a ocorrência 
de erros. 

Segundo Avelar et al (2010), existem as 
medidas que podem promover a segurança na 
utilização de equipamentos de saúde, são: 

consultar o manual do fabricante de todo 
equipamento que chegar, observar se o 
equipamento tem condições de uso, observar se ao 
retirar o aparelho da tomada o alarme da bateria 
dispara, realizar limpeza do equipamento sempre 
que necessário, verificar o adequado 
funcionamento do equipamento, solicitar a ajuda 
ao setor de manutenção da instituição a respeito 
do uso correto do equipamento. 
 

3. METODOLOGIA 
O estudo tratou-se de uma pesquisa 

bibliográfica, descritiva com abordagem quali 
quantitativa. Foi realizado no Hospital Regional 
Público de Araguaína (HRPA). Voltada para os 
profissionais de enfermagem da sala vermelha, 
entre Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros. Os 
critérios de inclusão para a participação na 
pesquisa foram: ser funcionário da sala vermelha 
e atuar no local há pelo menos dois meses. Os 
critérios de exclusão foram: não serem servidores 
da sala vermelha e trabalhar na mesma há menos 
de dois meses. A coleta de dados foi dividida em 
etapas, entre as quais, observação da jornada de 
trabalho durante nove dias, sendo três no período 
matutino, três no vespertino e três no noturno, a 
aplicação de instrumento de coleta de dados tipo 
formulário antes da observação, organização dos 
dados obtidos através das observações e, 
formulários para análise e discussão dos 
resultados à luz da literatura sobre o tema. A 
pesquisa foi realizada em nove dias, e após o seu 
término, foram distribuídos panfletos a fim de 
mostrar à equipe de enfermagem os dez passos 
para segurança do paciente 
 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

A análise e discussão dos resultados deste 
estudo estão representados por meio de uma 
tabela e um quadro referentes ao formulário e, um 
quadro relacionado ao instrumento de 
observação. A análise das respostas subjetivas do 
estudo foi transcrita na integra e posteriormente 
discutida à luz da literatura, orientação teórica 
metodológica e cruzamento de informações. 

TABELA 01. Distribuição dos pesquisados segundo 
forma de se reportar ao paciente 
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Identificação                N           % 

Pelo nome                   23     100 
Número do leito        00      0 
Total                            23     100 

Fonte: Instrumento tipo Formulário. 

 
A tabela 1, mostra que 100% dos 

pesquisados chamam o paciente pelo nome. De 
acordo com as análises dos formulários, 
percebemos que a equipe só se reporta ao paciente 
através do nome do mesmo. 

Através da observação dos profissionais 
nota-se que os mesmos, realmente se reportam ao 
paciente através do nome. 

Para Silva (2007) mostra, que chamar o 
paciente pelo nome é um ato de humanização, 
pois transmite segurança e diminui a ansiedade 
deste. Além de promover a segurança para a 
equipe no serviço a ser prestado. 

Stürmer et al (2011) relata que chamar o 
paciente pelo nome é trata-lo de forma 
humanizada, e faz com que os profissionais 
prestem uma melhor assistência, associando 

reportar ao paciente pelo nome como um 
cuidado adequado.  

 
QUADRO 01. Distribuição dos pesquisados segundo 
os meios utilizados para identificar o paciente 

Meios utilizados  
 

N 

Pulseira 

Prontuário 

Etiqueta de soro 

Impressos de exames 

Etiqueta de transfusão de 

sangue 

Etiqueta de alta 

Solicitação de cirurgia 

Amostras laboratoriais  

 

0 

23 

23 

10 

05 

11 

03 

03 

Total 78 

Fonte: Instrumento tipo Formulário. 
Nota: A mesma resposta foi citada mais de uma vez. 

O quadro 01, mostra que 23 dos 
profissionais identificam os pacientes na etiqueta 
de soro e no prontuário, 11 identificam na etiqueta 
de alta, 10 nos impressos de exames, 05 na 
etiqueta de transfusão de sangue, 03 nas 

solicitações de cirurgia e nas amostras 
laboratoriais. Nenhum profissional identifica o 
paciente através da pulseira pelo fato do hospital 
não utilizar mais a pulseira como forma de 
identificação.  
 A equipe de enfermagem utiliza várias 
formas de identificar o paciente na sala vermelha. 
Souza et al (2012), relata que a equipe de 
enfermagem deve identificar o paciente em seu 
leito (Nome, nº do leito, prontuário e 
especialidade); fazer o registro no livro e no censo, 
identificar os pacientes em impressos de exames. 
Identificar o paciente na terapia medicamentosa 
quando necessário. Identificação do profissional 
com sua assinatura e carimbo, ou assinatura com o 
nome completo, nº do COREN e o registro no 
órgão (Téc. ou enfermeiro). 
 
QUADRO 02. Distribuição dos profissionais quanto 
à lavagem das mãos em todos os procedimentos 
observados 

Procedimentos Nº de 
profissionais 
observados 

Lavou 
as 
mãos 
antes 

Lavou 
as 
mãos 
depois 

Nebulização 
SNE 
Soroterapia 
Terapia 
Medicamentosa 

01 
01 
06 

 
13 

01 
01 
00 
 

01 

00 
00 
01 
 

02 

Fonte: Instrumento tipo roteiro de observação: 
Checklist. 
 

O quadro mostra se os profissionais 
lavaram as mãos antes e após realizarem os 
procedimentos, na nebulização e na sondagem 
nasoentérica mostra que foi observado 1 
profissional em cada um desses procedimentos, 
onde os mesmos só lavaram as mãos antes de 
realizar o procedimento. No procedimento de 
soroterapia foram observados 6 profissionais, 
sendo que nenhum lavou as mãos antes de 
realizar o procedimento e apenas 1 lavou após. Já 
na terapia medicamentosa, dos 13 profissionais 
observados, 1 lavou as mãos antes e outros 2 
lavaram as mãos após.  Em contraste com o 
formulário, no qual todos os pesquisados 
relataram que sempre lavam as mãos antes e 
depois de manipular o paciente ou realizar 
qualquer procedimento, a prática desenvolvida 
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por estes revela a não adesão desta medida 
importante para o controle e redução das 
infecções.  Isso pode ocorrer devido à sobrecarga 
da sala vermelha ou devido à infraestrutura, pois 
a sala só tem um lavatório para atender toda a 
demanda de profissionais de enfermagem, de 
medicina e os acadêmicos. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A identificação do cliente é primordial na 
rotina de cuidados seguros porque minimiza os 
erros como: administração incorreta de 
medicamentos e hemocomponentes, realização de 
infusões em vias inadequadas e procedimentos 
equivocados em pacientes errados, que podem ser 
irreversíveis à saúde dos clientes. Acredita-se que 
identificação do paciente é imprescindível para 
proporcionar a segurança e a qualidade da 
assistência prestada, não apenas de enfermagem, 
mas também das demais áreas de saúde.   

Esta pesquisa foi desenvolvida por meio 
da aplicação de dois instrumentos de coleta de 
dados. O primeiro, observacional não 
participativo, contendo 12 questões fechadas e o 
segundo, um formulário constituído de 10 
questões, sendo 4 abertas, 6 fechadas aplicadas aos 
profissionais de enfermagem da sala vermelha do 
Hospital Regional Público de Araguaína. 

 A hipótese de que a equipe de 
enfermagem identifica o paciente no momento da 
admissão do mesmo e antes de iniciar os cuidados 
de enfermagem e de qualquer procedimento foi 
comprovada parcialmente, pois 100% dos 
pesquisados citaram em suas respostas ao 
instrumento do tipo formulário, identificar o 
paciente através do prontuário e etiqueta de soro.  
Porém, ao analisar o instrumento observacional 
não participativo, verificou-se que os mesmos 
pesquisados não colocaram em evidência alguns 
aspectos relevantes da identificação do paciente, 
bem como outros passos importantes para a 
segurança.   

Em relação ao primeiro objetivo específico, 
as autoras identificaram que a equipe de 
enfermagem utiliza estratégias ou instrumentos na 
identificação dos pacientes sendo que os mais 
utilizados são os prontuários, os rótulos de soros, 

os números dos leitos e chamar o paciente pelo 
nome.  

De acordo com o segundo objetivo 
específico que foi igualmente atingido, o mesmo 
almejava descrever como a equipe de enfermagem 
realizava a identificação do paciente. Pôde-se 
perceber que todos os pesquisados de uma forma 
ou de outra, identificam os pacientes no momento 
da admissão, por meio de um impresso próprio, 
através do prontuário, antes e depois de qualquer 
procedimento e cuidados de enfermagem, como 
administração de medicamentos, curativos, 
sondagens, hematoterapia, soroterapia, dentre 
outros e, após os cuidados com checagem no 
prontuário dos procedimentos realizados, por 
meio do visto e assinatura, anotação e evolução de 
enfermagem. 

 Em relação ao terceiro objetivo específico 
alcançado que era verificar as dificuldades da 
equipe de enfermagem na identificação do 
paciente, constatou-se que a principal dificuldade 
na identificação ocorre devido à sobrecarga e 
superlotação da sala vermelha, devido à agilidade 
e rapidez exigida dos profissionais no ápice dos 
atendimentos de urgência e emergência.   

 O quarto e último objetivo específico, 
também obtido, refere-se promoção de uma 
estratégia educativa através da confecção de 
panfletos dirigidos à equipe de enfermagem da 
sala vermelha. Os panfletos foram fixados no 
mural onde se tornaram acessíveis a todos, e 
distribuídos para a equipe dos turnos matutino, 
vespertino e noturno. Ocorreram 
questionamentos, esclarecimentos de dúvidas, 
aceitação e comprometimento da equipe para com 
a estratégia educativa. A interação foi essencial 
para o bom aproveitamento desse método. 

 O problema de pesquisa apresentava o 
seguinte questionamento: “Como a equipe de 
enfermagem da sala vermelha de um hospital 
público do Tocantins identifica os pacientes de 
acordo com os cuidados prestados? ”. Por meio 
dos dados coletados, observou-se que as respostas 
dos participantes do estudo, demonstram que de 
uma maneira ou de outra os pesquisados 
identificam os pacientes antes dos cuidados de 
enfermagem e de qualquer outro procedimento.  

 Os mesmos possuem conhecimento 
superficial sobre a importância de identificar o 
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paciente adequadamente e a relação segurança/ 
identificação. Ao analisar os dois instrumentos de 
coleta de dados, os pesquisados têm certa 
dificuldade em colocar em utilizar alguns passos 
para a segurança do paciente. Em relação à 
limpeza das mãos, 100% dos pesquisados relatam 
lavar as mãos antes e depois de manipular os 
pacientes, mas a prática desenvolvida por estes, 
revela a não adesão desta medida. 

 Ao fim deste estudo, é possível afirmar 
que esta foi uma experiência enriquecedora para 
as autoras, acadêmicas de enfermagem, pois 
favoreceu a conquista de novos conhecimentos 
sobre a importância e necessidade da identificação 
do paciente, o que as influenciará na atuação 
profissional como futuras enfermeiras. É evidente 
a atuação da equipe de enfermagem na construção 
da melhora no atendimento prestado aos clientes, 
enfatizando que a prática de identificação é um 
dos principais meios de proporcionar segurança 
aos mesmos.   

Portanto, para que a assistência de 
enfermagem seja segura, é essencial conhecer e 
implementar os dez passos para a segurança do 
paciente.  Essa adoção é benéfica ao paciente, à 
equipe de enfermagem e à instituição de saúde, 
pois otimiza o serviço, proporcionando respaldo 
profissional e qualidade na assistência prestada.  
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