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1. OBJETIVOS 

Identificar corretamente todos os doentes, de forma a evitar que um erro de identificação 

contribua para um evento adverso. 

 

2. ÂMBITO 

O presente documento destina-se a todos os Serviços de Prestação de Cuidados de Saúde.  

 

3. REFERÊNCIAS 

 Padrões da Joint Commission International 

 Meta 1 – identificação Correta dos Doentes 

 Lei n.º 33/2009 de 14 de Julho 

 

4. ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS, SIGLAS E DEFINIÇÕES 

Enfermeiro Triador: enfermeiro que realiza a triagem nos serviços de urgência, atribuindo uma 

prioridade ao doente, de acordo com a gravidade do seu quadro clínico. 

 

 AO – Assistente Operacional 

 AT – Assistente Técnico 

 EnfT – Enfermeiro Triador 

 MCDT – Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

 PE – Pulseira Eletrónica 

 PI – Pulseira de Identificação 

 RAU – Registo de Admissão na Urgência 

 RN – Recém-nascido ou Recém Nascidos 

 SNS – Serviço Nacional de Saúde 

 SPC – Serviço de Prestação de Cuidados 

 SUB – Serviço de Urgência Básica 

 TRI – Triagem  

 UCEP – Unidade de Cuidados Especiais Neonatais e Pediátricos 

 UICD – Unidade de Internamento de Curta Duração 

 UIDEPP – Unidade de Internamento de Doentes de Evolução Prolongada de Psiquiatria 
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 UOG – Urgência Obstétrica e Ginecológica 

 UP – Urgência Pediátrica 

 URG – Urgência Geral 

 

5. IDENTIFICAÇÃO DOS DOENTES NOS SERVIÇOS DE ADMISSÃO 

5.1 Ato da inscrição 

5.1.1 Confirmar a identidade do doente através de documento de identificação 

com fotografia. 

5.1.2 No caso de doentes sem documento de identificação ou com fotografia 

desatualizada, a identidade será confirmada pelo acompanhante ou 

testemunha (por ex. bombeiro), desde que apresentem um documento de 

identificação com fotografia; 

5.1.3 No registo da admissão deverá ficar assinalado, se a identificação foi feita por 

documento do próprio, do acompanhante ou testemunha ou se não foi 

possível confirmar a identidade do doente; 

5.1.4 Na presença de um doente em que se desconhece o nome (incapaz de 

transmitir a sua identidade, sem documentos comprovativos dos seus dados 

pessoais, sem acompanhante). No RAU deve constar no local do nome, 

“DESCONHECIDO MASCULINO N.º X”, para Homem e “DESCONHECIDO 

FEMININO N.º X”, para Mulher. O “X” corresponde ao número de indivíduos 

do mesmo género, não identificados, que permanecem em cada urgência; 
 

5.2 Verificação e atualização de dados 

Ao fazer uma admissão deve confirmar-se SEMPRE se o doente já se encontra registado 

no Sistema Informático. Deverão ser atualizados os dados disponíveis, ou completados, 

se em falta, com base em documentos de identificação e NUNCA verbalmente: 

5.2.1 Atualização do Número de Utente do SNS; 

5.2.2 Nome completo; 

5.2.3 Morada completa 

5.2.4 N.º telefone móvel ou em alternativa n.º fixo; 
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5.2.5 Número beneficiário segurança social, subsistema ou seguro de saúde; 

5.2.6 Estado civil; 

5.2.7 Nome do cônjuge ou companheira(o); 

5.2.8 Profissão; 

5.2.9 Nome da pessoa a contatar e nº de telefone, se indicado; 

5.2.10 No caso de doentes que pela primeira vez recorrem ao CHL, e se nascidos no 

Hospital, deverá fazer-se a pesquisa por “filho de” (verificando dados da 

mãe) e fazer a respetiva atualização; 

5.2.11 Menores de 18 anos - nome dos pais 

 

6. IDENTIFICAÇÃO DO DOENTE POR PULSEIRA 

 
A PI contém Código de Barras e a seguinte informação: 

 Nome completo do doente; 

 Número de Processo Clínico do CHL; 

 Data de Nascimento; 

Deverá ser colocada em todos os doentes inscritos nos Serviços de Urgência e/ou admitidos nos 

Internamentos ou em Cirurgia do Ambulatório. No Hospital de Dia os doentes serão 

identificados através de um cartão de identificação.  

 

6.1 Triagem nas urgências 

6.1.1 O EnfT ao chamar o doente para a TRI, deve perguntar o nome completo ao 

doente ou a quem o acompanhar, e confirmar a identificação com os dados 

apresentados no sistema informático;  

6.1.2 Após a triagem, o EnfT, deve imprimir etiqueta com os dados do doente e colá-

la na PI da cor correspondente ao grau de prioridade atribuída; 
 

6.2 Internamento e cirurgia ambulatória 

6.2.1 Admissão de Doentes Programados 

6.2.1.1 O AT para além de seguir os trâmites previstos para a identificação 

dos doentes, emitirá PI com os dados do doente já impressos, de cor 
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em utilização no Hospital, que anexará à documentação que 

acompanha o doente, ou caso não exista, entregará ao enfermeiro 

que vai fazer o acolhimento;  

6.2.2 Admissão de Doentes provenientes dos serviços de urgência 

6.2.2.1 Manterá a PI de origem, exceto se estiver degradada. Neste caso 

procede como anteriormente. 

 

6.3 Identificação do recém-nascido  

6.3.1 Urgência Obstétrica e Ginecológica 

6.3.1.1 Quando a parturiente está perto de ter o parto, o enfermeiro do 

Bloco de Partos providencia a emissão de uma etiqueta, com os dados 

da mãe impressos, destinada ao RN; 

6.3.1.2 Esta etiqueta é colada numa pulseira vulgarmente utilizada para a 

identificação de RN. Se gémeos, deverá ser inscrito manualmente o 

número de ordem por extenso, por ex. primeiro gémeo; 

6.3.1.3 No momento do nascimento deverá ser perguntado o nome completo 

à mãe ou no caso de não colaborar, verificar os dados existentes na 

sua PI e compará-los com os impressos na PI a ser colocada no RN; 

 

6.3.2 Unidade de Cuidados Especiais Neonatais e Pediátricos 

6.3.2.1 Será emitida logo que possível pelo AT do Serviço de Pediatria, 

uma nova PI com o nome da mãe, mas já com o número do 

processo clínico do RN; 

6.3.2.2 O enfermeiro responsável pela criança, deverá proceder à 

colocação da nova PI, em substituição da colocada no momento do 

nascimento, confirmando o nome da mãe, com os da pulseira de 

identificação anterior; 

6.3.2.3 No caso de gémeos deve ser colocada a nova PI e mantida a 

pulseira com identificação colocada no Bloco de Partos; 
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7. COLOCAÇÃO DA PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

7.1 A PI deve ser colocada no punho direito do doente, com os dados virados para o 

observador; 

7.2 Nas situações em que não é possível (hemiplegias, feridas, fraturas, etc.), será então 

colocada no punho esquerdo. Não sendo possível, deverá ser colocada num dos 

tornozelos; 

7.3 Antes de colocar a PI, o enfermeiro, deve perguntar o nome completo ao doente ou 

a quem o acompanhar, e confirmá-lo com o existente na PI; 

 

8. DETERIORAÇÃO DA PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

8.1 Em caso de dano da PI, esta deve ser substituída; 

8.2 Nos serviços de urgência solicita-se etiqueta na receção administrativa e cola-se em 

pulseira com cor igual à anterior; 

8.3 Nos SPC solicita-se nova pulseira ao AT. Fora do horário de trabalho deste, o 

enfermeiro responsável pelo doente imprime nova pulseira. A cor da PI será a 

mesma da utilizada no internamento; 

8.4 No momento da substituição, devem ser confirmados os dados, com os fornecidos 

pelo doente e/ou acompanhante; 

 

9. IDENTIFICAÇÃO DO ACOMPANHANTE NAS URGÊNCIAS E NA CIRURGIA DE AMBULATÓRIO 

9.1 Todos os doentes têm direito a um acompanhante; 

9.2 Na Urgência Pediátrica, as crianças têm direito, eventualmente, a dois 

acompanhantes, se presentes a mãe e o pai, desde que não acompanhados por 

outro filho; 

9.3 O Enfermeiro durante a triagem e no acolhimento da Cirurgia de Ambulatório 

identifica o acompanhante: 

9.3.1 Os pais da criança ou pessoa de referência; 

9.3.2 Escolhido pelo doente, se > 16 anos;  
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9.3.3 Quando a situação clínica do doente não permite a sua escolha, a 

pessoa que se apresente como tal, tem que informar o seu grau de 

parentesco ou da relação com o doente, que se escreve na pulseira do 

acompanhante; 

9.3.4 No, ou nos acompanhantes, será colocada uma pulseira de cor cinza no 

punho direito, em que é colada uma etiqueta do doente com o nome 

virado para o observador, escrevendo-se qual o grau de parentesco ou 

relação junto à etiqueta; 

9.3.5 Quando o familiar/cuidador chega ao Serviço de Urgência após a 

triagem e se apresenta como acompanhante do doente, procede-se do 

seguinte modo: 

a) Os doentes com capacidade de decisão confirmam que desejam 

estar acompanhados pela pessoa que o solicitou; 

b) Se a situação clínica do doente não permite a sua escolha, é 

solicitada identificação e grau de parentesco ou da relação com o 

doente, do acompanhante,  

c) É realizada a impressão de etiqueta, cola-se na pulseira cinza e 

escreve-se o grau de parentesco do acompanhante junto à 

etiqueta. 

d) O nome do acompanhante fica registado no Sistema Informático 

de Gestão de Acompanhantes; 

 

10. IDENTIFICAÇÃO DO ACOMPANHANTE NOUTROS SERVIÇOS 

10.1 Hospital de Dia ver à frente ponto 12; 

10.2 Outros Serviços de Prestação de Cuidados, ver Regulamento de Visitas e 

Acompanhantes de Doentes (RE.CHL.020)); 

 

11. COLOCAÇÃO DE PULSEIRA ELETRÓNICA 

11.1 Em todos os RN no momento do nascimento; 



PROCEDIMENTO   

IDENTIFICAÇÃO DOS DOENTES 

 

 

        PI.CHL.047.05                                                                                                                                                          10 / 13 

 

11.2 Nas crianças internadas no Serviço de Pediatria ou na UCEP, com menos de 5 anos de 

idade, ou em idade superior, se entregues à guarda do Serviço pelo Tribunal; 

11.3 Nas crianças amamentadas que acompanhem as mães em internamentos posteriores 

ao parto, se internadas nos Serviços de Obstetrícia Ginecologia ou de Pediatria. Neste 

caso será registada no Sistema Informático com o nome da mãe; 

A colocação da PE é da responsabilidade do enfermeiro que recebe a criança e deverá atuar de 

acordo com o definido no PI.CHL.090 – Sistema anti rapto de crianças no HSA. 

 

12. IDENTIFICAÇÃO DE DOENTES E ACOMPANHANTES NO HOSPITAL DE DIA 

12.1 O AT para além de seguir os trâmites previstos para a identificação dos doentes, 

emitirá um cartão com o nome e número de utente do hospital que é colocado na 

roupa, lado direito do peito; 

12.2 O AT emitirá um segundo cartão com os mesmos dados e nos mesmos moldes do 

anterior destinado ao acompanhante; 

12.3 Os dois cartões serão utilizados durante todas as sessões do tratamento e devolvidos 

ao AT, no fim de cada sessão; 

 

13. IDENTIFICAÇÃO DO DOENTE DURANTE A PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE 

 

Todos os profissionais de saúde que entram em contacto com o doente, médicos, enfermeiros, 

técnicos de diagnóstico e terapêutica, AO, devem de forma sistemática confirmar de forma 

cuidadosa a identificação do doente.  

 

13.1 DOENTES COM PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

13.1.1 Perguntar o nome completo do doente e confirmá-lo com o nome registado na PI  

13.1.2 Nos doentes não colaborantes e sem acompanhante que confirme a 

identificação, comparar o nome e o número do processo clínico do doente, 

inscritos na PI, com os existentes no processo clínico eletrónico; 
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13.1.3 Nas situações descritas no ponto 14, identificar sempre o doente de duas formas. 

Perguntar o nome completo e a data de nascimento, ou no caso de colheitas ou 

outros MCD, comparar o nome colocado na etiqueta e o número do processo 

clínico com os dados registados na PI. Se houver discrepância comparar com os 

dados constantes do processo clínico eletrónico; 

13.1.4 Nos RN, perguntar o nome completo da mãe e compará-lo com o nome registado 

na PI. No caso de a mãe não estar presente ou não colaborante, ou se tratar de 

gémeos, comparar o nome registado na PI com o nome existente no processo 

clínico eletrónico, e o número da PE com o registado no mesmo processo; 

 

13.2 DOENTES SEM PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

13.2.1 Perguntar o nome completo do doente e confirmá-lo com o existente no 

processo clínico; 

13.2.2  Nas situações descritas no ponto 14, perguntar também a data de nascimento e 

compará-la com o registado no processo clínico ou no caso de colheitas ou outros 

MCD, comparar o nome colocado na etiqueta (por ex no contentor para 

colheitas) e o número do processo clínico ; se houver discrepâncias perguntar a 

morada completa e compará-la com a existente no sistema; se persistirem 

dúvidas, utilizar outras formas de identificação, por ex. nome dos pais, um cartão 

de identificação com fotografia, etc. de forma a garantir que está na presença do 

doente certo; 

13.2.3 Nos doentes internados nas unidades psiquiátricas em que não esteja indicado 

colocar PI, UIDEPP ou doentes que pela sua situação tal seja desaconselhado, o 

processo clínico deve conter cópia de documento com a sua fotografia; 

13.2.4 Quando um doente recusa a colocação de pulseira deve ser esclarecido sobre a 

importância da mesma para a segurança dos cuidados que lhe são prestados. Se 

mesmo após esclarecimento mantiver a sua recusa, deve ser registado este facto 

no processo clínico nas Notas Gerais na área de enfermagem.  
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14. DOENTES OBRIGATORIAMENTE IDENTIFICADOS POR DUAS FORMAS DIFERENTES 

 

14.3 Doentes com três ou menos nomes  

14.4 Seja colhido sangue ou qualquer outro produto orgânico; 

14.5 Sejam realizados quaisquer meios complementares de diagnóstico; 

14.6 Sejam administrados medicamentos, sangue ou derivados; 

14.7 Seja efetuada uma intervenção cirúrgica; 

14.8 Se trate de prestar cuidados a gémeos, recém-nascidos; 

14.9 Se proceda à transferência do doente; 

14.10 Se proceda à confirmação de um óbito; 

 

15. IDENTIFICAÇÃO DAS CAMAS 

 

Nos casos em que o doente é deslocado na sua cama para outro serviço que implique a sua 

passagem para outra cama ou equipamento, (por ex. Bloco Operatório, Imagiologia, etc.), é 

colada uma etiqueta com identificação do doente no lençol, no lado esquerdo da cabeceira da 

cama1, que será retirada imediatamente após o regresso ao serviço de origem. 

 

16. IDENTIFICAÇÃO DE DOENTES DE RISCO ESPECÍFICO 

 

Nos doentes em que seja identificado um ou mais dos riscos abaixo descriminados, será 

colocado pelo enfermeiro na PI, o ou os autocolantes da cor com ele relacionado: 

 

Alto risco de queda  

Infeção por germes multirresistentes e 
epidemiologicamente importantes 

 

Alergias  

Transfusão de sangue ou derivados  

 

                                                 
1
 Verificou-se que nos doentes que utilizam o transfer, se a etiqueta for colocada do lado direito, esta se descola com facilidade. 
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16.1 Risco de queda - Colocar autocolante se alto risco de queda e manter enquanto 

perdurar 

16.2 Infeção por germes multirresistentes ou microbiologicamente importantes – 

colocar autocolante e manter até à alta 

16.3 Alergia - logo que seja conhecida a existência de alergia deve-se colocar o 

autocolante, registando no mesmo, o tipo de 

alergia, e manter até à alta.  

Verificar sempre se existe concordância com o registo efetuado pelo médico. 

 

Transfusão de sangue ou derivados - colocar autocolante no início da administração de cada 

unidade e manter durante 48h. Inscrever no autocolante a data e hora. Exceção nos serviços de 

ambulatório, por exemplo: Hospital de Dia, Cirurgia de Ambulatório, Consulta de Imuno-

Hemoterapia, o autocolante deve ser colocado no cartão de identificação ou na pulseira de 

identificação, conforme se aplique, e permanecer pelo menos uma hora após a transfusão antes 

de regressar ao domicílio. O doente e/ou acompanhante deve ser informado dos possíveis sinais 

de reação adversa tardia, alertando-o para a necessidade de avaliação médica nessas situações.  

   Penicilina 


