
 

        
 

7 PASSOS 
IDENTIFICAÇÃO SEGURA 

 
 

1- Garanta que 
confirmam a sua 
identificação ANTES de 
realizar exames, análises, 
consultas, cirurgias ou 
qualquer outro ato. 
 

2- Diga ao profissional o 
seu nome COMPLETO e a 
DATA de nascimento. 
 

3- Traga SEMPRE um 
documento de 
Identificação com 
FOTOGRAFIA. 
 

4- Não permita que outra 
pessoa utilize os seus 
documentos. Estes são 
INTRANSMISSÍVEIS.  
 

5- Confirme os seus dados 
em todos os DOCUMENTOS 
(ex: requisições, receitas, 
relatórios). 
 

6- Confirme os seus dados 
na PULSEIRA de 
identificação. 
 

7- ALERTE os profissionais 
sempre que lhe parecer 
que algo não está bem 
nos seus dados de 
identificação.  

 
Saiba mais em: 

www.chlc.min-saude.pt 
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SEGURANÇA 
DO DOENTE 

 
7 PASSOS  

IDENTIFICAÇÃO SEGURA 

 
 
 

 
SOMOS TODOS 
RESPONSÁVEIS 

 
 

 
 
 

A Sua Segurança é a nossa 
Prioridade! 
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DIA DA SEGURANÇA 
DO DOENTE 

NO CHLC 
2016 

 
 
 

14 Dezembro 2016 

 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO  
INEQUÍVOCA  

DO  
DOENTE 

 
 
 
 

SOMOS TODOS 
RESPONSÁVEIS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Saiba mais na Intranet 
CHLC, GESTÃO RISCO 

ou em 
www.chlc.min-saude.pt 



 


