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Resumo  
Este trabalho faz parte das atividades desenvolvidas pelo projeto de iniciação científica 
intitulado “A formação do aluno de graduação no sistema de ensino EAD – PIC EAD – 2020” e 
tem o objetivo de apresentar como a tecnologia pode impactar na segurança do paciente e 
na transparência das informações acerca do próprio cuidado com a vida. A abordagem 
metodológica adotada é a pesquisa bibliográfica, via pesquisa descritiva, pois descrevemos 
três ferramentas exploradas na área da saúde: a dispensadora de medicamento BD Pyxis 
MedStation, as pulseiras fotográficas de identificação do paciente e a Checagem Beira-Leito. 
O arcabouço teórico versa sobre autores da área da saúde que defendem a segurança e a 
exploração dos recursos tecnológicos. Os resultados apontaram que a adoção do uso da 
tecnologia nos processos de medicação de pacientes tem apresentado benefícios éticos e 
medidas que tentem a melhorar e garantir a segurança do paciente. 
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Introdução  

 

O presente trabalho integra as atividades desenvolvidas pelo projeto de pesquisa “A 

formação do aluno de graduação no sistema de ensino EAD – PIC EAD - 2020-2”, que tem 

como objetivo inserir o aluno de graduação, que estuda na modalidade a distância, no 

processo de iniciação científica. 

A universidade sustenta-se no tripé ensino-pesquisa-extensão e sua função, de acordo 

com os estudos de Bridi (2010, p. 350) vai "além da formação profissional técnica e 

especializada”, tendo, assim “o compromisso com o desenvolvimento do espírito 

investigativo, com a produção de novos conhecimentos."  

 No contexto da educação a distância, nosso lócus de atuação, o processo de orientação 

do aluno de iniciação científica não se desenvolve da mesma forma que no ensino presencial, 
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porém a exploração de ferramentas tecnológicas como o Microsoft Teams, com reuniões 

semanais, grupo de WhatsApp  e do ambiente virtual de aprendizagem de forma eficaz 

rompem as fronteiras geográficas.  

No processo de iniciação científica ora apresentado, ocorre duas intersecções: a 

introdução do aluno na pesquisa e a valorização da área de formação deste aluno e de seus 

respectivos conhecimentos prévios. Tais ações justificam o presente trabalho que parte da 

nossa própria prática profissional, área de enfermagem, agregando saberes científicos o que 

nos permite a socialização dos estudos realizados. 

De acordo com Galego (2015), a função primordial e específica da enfermagem é assistir 

o ser humano, doente ou sadio, na promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação. 

Para isso, algumas medidas minimizam as chances de infrações éticas, como registrar, por 

escrito, todas as ocorrências, treinar a equipe de trabalho, e nesse caso envolve o setor de 

Tecnologia da Informação, observar a relação enfermagem/paciente, manter o sigilo 

profissional, dar esclarecimento e envolver o paciente nos cuidados que envolvem seu 

tratamento. 

Nesse sentido, algumas tecnologias podem nos auxiliar no contexto da área da saúde, 

pois oferecem agilidade, segurança e diminuem a chance de erros nos hospitais, dentre as 

várias possibilidades, para este trabalho selecionamos três ferramentas para serem 

socializadas: (i) a dispensadora de medicamento BD Pyxis MedStation; (ii) as pulseiras 

fotográficas de identificação do paciente;  (iii) a Checagem Beira-Leito. 

Diante de tais proposições é que o presente trabalho se justifica, pois objetiva 

apresentar como a tecnologia pode impactar na segurança do paciente e na transparência das 

informações acerca do próprio cuidado, descrevendo três ferramentas utilizadas: a BD Pyxis 

MedStation, as pulseiras fotográficas de identificação do paciente e a Checagem Beira-Leito. 

Para tanto, organizamos este texto da seguinte maneira: após está introdução, 

apresentaremos o material e método; na sequência, discorreremos sobre a dispensadora de 

medicamento BD Pyxis MedStation, as pulseiras fotográficas de identificação do paciente e a 

Checagem Beira-Leito,  esclarecendo a função de cada um dos itens citados no cuidado à 

saúde; finalizaremos com as proposições finais e as referências pesquisadas.   

 



 

 

Material e Métodos  

 

Neste trabalho procedemos uma pesquisa bibliográfica, com abordagem descritiva. 

Segundo Minayo (2011, p. 53), a pesquisa bibliográfica coloca “frente a frente os desejos do 

pesquisador e os autores envolvidos em seu horizonte de pesquisa”.  

Os estudos de Santos (2006, p. 27) pontuam que a pesquisa bibliográfica tem como 

caracterização o pesquisador recorrer a “um conjunto de materiais escritos [...] a respeito de 

um assunto. Constitui-se numa preciosa fonte de informações, com dados já organizados e 

analisados como informações e ideias prontas”. 

Assim, para este estudo, elegemos como foco as ferramentas tecnológicas nos 

processos que envolvem a segurança do paciente. Para isso, procedemos leituras sobre 

temáticas presentes em artigos científicos e indicadores assistenciais. Elegemos como base e 

busca a Biblioteca Virtual em Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências 

da Saúde, conhecido pelo seu nome original Biblioteca Regional de Medicina (BIREME). 

Assim, foram analisados dados que descrevem as notificações de incidentes em saúde, 

bem como artigos que versaram acerca da percepção de profissionais de Enfermagem sobre 

a identificação, implantação e preparo de medicamentos com o uso de ferramentas 

tecnológicas.  Como resultado, elegemos três ferramentas: a dispensadora de medicamento 

BD Pyxis MedStation, as pulseiras fotográficas de identificação do paciente e a Checagem 

Beira-Leito, sobre as quais passamos a discorrer na sequência. 

 

Resultados e Discussão  

 

O BD Pyxis MedStation, segundo informações do site oficial, “é um sistema 

automatizado de dispensação de medicamentos que oferece suporte ao gerenciamento 

descentralizado de medicamentos”. Quanto à efetividade, “ajuda a enfermagem a dispensar, 

com segurança e eficácia, os medicamentos certos, para os pacientes certos, no momento 

certo”. O site do produto ainda informa que o “equipamento oferece gerenciamento 



 

 

profissional de medicamentos, por meio da integração com os sistemas de prescrição 

eletrônica” (BD PYXIS MEDSTATION ES, 2020). 

Já as pulseiras fotográficas permitem identificar o paciente, com código de barras e QR 

Code, sendo uma ferramenta inovadora na redução de riscos associados à identificação deste 

paciente.  Outro aspecto que pode ser preventivo, refere-se ao fato de as pulseiras conterem 

informações se o paciente tem risco de queda e se possui alguma reação alérgica a alimentos, 

bebidas, produtos dermatológicos e principalmente a medicamentos. 

Contudo, a mais inovadora tecnologia atrelada ao processo de enfermagem de 

administração de medicamentos é a Checagem Beira-Leito, uma tecnologia móvel que otimiza 

o processo de administração de medicamentos, garantindo que seja realizado de acordo com 

as especificações de segurança.  

Assim, com esse processo eletrônico, os dados são atualizados automaticamente no 

prontuário do paciente, o que reduz as chances de erro. O sistema também elimina a 

necessidade da prescrição impressa e oferece uma maior mobilidade à equipe de 

enfermagem, possibilitando ganhos em agilidade e produtividade.  

Em relação à dispensação de medicamentos por máquinas informatizadas, ela permite 

que a dosagem seja correta e conta com dupla conferência. Uma ao abastecer o estoque da 

máquina e outra no momento de retirada. As máquinas exigem biometria e confirmações de 

dados do paciente que receberá a medicação. Esse processo agiliza o atendimento e diminui 

a chance de troca de medicamentos e dosagens diferentes das prescritas. 

Nossa prática como técnica em enfermagem, nos aponta que a identificação e 

administração de medicamentos, quando realizada à beira do leito, permite que o técnico de 

enfermagem confira a medicação rotulada ao prontuário e à pulseira de identificação do 

paciente.  

Nesse sentido, as instituições de saúde vêm buscando implementar estratégias que 

contribuem para o correto procedimento do preparo e administração de medicamentos: a 

identificação correta do paciente, a implementação dos nove certos, a leitura atenta da 

prescrição, a dupla checagem, o redimensionamento de pessoal e a educação permanente.  

Quanto mais o paciente é envolvido em seu tratamento, menor a chance de erros de 

medicação, pois ele ajuda os profissionais de enfermagem na identificação e conferências das 



 

 

medicações. Em casos de incidentes medicamentosos o paciente é comunicado e recebe o 

cuidado de imediato e o erro é registrado e tratado com seriedade pelas instituições. Com 

isso, o paciente conta com a transparência da instituição e com a ética do profissional 

responsável pelo incidente. 

Na busca por maior aferição dos encaminhamentos defendidos neste trabalho 

recorremos, ainda, à ferramenta google trends. Procedemos um estudo comparativo, de um 

período de doze meses, por buscas na web sobre os assuntos: segurança do paciente, 

tecnologia em saúde e erros de medicação. O resultado de tal análise apontou que o ‘erro de 

medicação’ foi o termo menos pesquisado e o assunto com maior busca foi ‘segurança do 

paciente’. 

Visando exemplificar, trazemos os números que representam o interesse de pesquisa 

relativo ao ponto mais alto no gráfico, no Brasil, no período de três outubro de 2019 a 06 de 

outubro de 2020. Um valor de cem 100 representa o pico de popularidade de um termo. Um 

valor de 50 significa que o termo teve metade da popularidade. Uma pontuação de 0 significa 

que não havia dados suficientes sobre o termo. Pesquisando por quais as contribuições da 

tecnologia para a saúde observamos que houve um aumento considerável no mês de junho 

de 2020. 

 
Figura 1 - Número de buscas web  

 
Fonte: Google Trends – Segurança do Paciente foi o termo de busca mais pesquisado do comparativo. 



 

 

 

 Como pode ser observado, na figura anterior temos um comparativo de buscas na web, 

últimos 12 meses, por segurança do paciente, tecnologia em saúde e erros de medicação. É 

possível, ainda, vermos as contribuições da tecnologia na área da saúde, conforme 

apresentamos na figura a seguir:  

 

Figura 2 - Número de buscas web – Contribuições da tecnologia para a saúde 

 
Fonte: Google Trends. 

 

Conforme podemos observar pela leitura da figura 2, houve um aumento significativo 

em buscas por contribuições de tecnologias para a área da saúde. Na busca por validar essa 

informação, realizamos a leitura do site do Hospital Santa Cruz (HSC), de São Paulo (SP), nele 

encontramos dados que indicam que se destacou o compromisso com a segurança dos seus 

pacientes em todos os processos, como na ‘Checagem Beira-Leito’, que é a etapa em que o 

profissional de enfermagem realiza a administração de medicamentos, de acordo com a 

prescrição médica e atualiza o prontuário do paciente hospitalizado, registrando informações 

sobre o estado clínico digitalmente por comando de voz. 

De acordo com Sabrina Ramos Majado, técnica de Enfermagem da Instituição, o 

paciente se sente mais seguro com o uso do sistema. “Quando começamos a usar o dispositivo 

digital, percebemos que os pacientes passaram a se sentir melhor atendidos e avaliados, pois 

conseguimos garantir atenção individualizada, aumentando a confiança entre nós”, comenta. 



 

 

Para Micaela Santos Souza Moura, enfermeira líder do Hospital Santa Cruz, o sistema 

permite às equipes de enfermagem incluir informações, como registros de ganhos e perdas, 

com dados relativos à eliminações fisiológicas, ingestão de líquidos e alimentos, mantendo 

constante acompanhamento médico e de enfermagem. A enfermeira destaca como ponto 

positivo ser “possível incluir alertas e observações, o que ajuda a promover a saúde geral do 

paciente, as quais ficam arquivadas no sistema do HSC, garantindo detalhes sobre cada 

procedimento e internação”. A seguir, passaremos às nossas proposições finais.  

 

Conclusão  

 

Iniciamos este trabalho com o objetivo apresentar como a tecnologia pode impactar na 

segurança do paciente e na transparência das informações acerca do próprio cuidado, por isso 

descrevemos a funcionalidade da dispensadora de medicamento BD Pyxis MedStation, das 

pulseiras fotográficas de identificação do paciente e da Checagem Beira-Leito. 

O estudo realizado nos indicou que as tecnologias contribuem para a padronização do 

processo de preparo e administração de medicamentos, implementando rotinas e criando 

barreiras para evitar que erros ocorram.  

Nesse sentido, é importante refletir acerca das questões a serem trabalhadas junto à 

equipe de enfermagem, para que, de fato, haja uma adesão desses profissionais em relação a 

essas rotinas tão necessárias em um processo de formação e educação continuada, no qual 

devemos envolver uma equipe multidisciplinar, desde equipes assistenciais e profissionais 

técnicos de tecnologia da informação. 

No campo da pesquisa, este estudo sugere a realização de novos trabalhos sobre as 

percepções de gestores, equipes assistenciais e pacientes sobre o uso da tecnologia no âmbito 

assistencial, considerando que os líderes assumem importante papel para a implantação de 

estratégias de melhoria do cuidado, e o paciente ser o cliente final que se utiliza da 

ferramenta. 
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