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RESUMO 

Com pandemia decorrente do COVID 19, aumentou a demanda dos Sistemas de 

Informação (SI) para o setor de saúde como, por exemplo, o uso de prontuários digitais 

e de telemedicina. O investimento em SI pode ser uma estratégia eficaz para reduzir 

o risco de contágio e para melhorar decisões médicas e administrativas. Apesar dos 

vários benefícios, pesquisas apontam que existe resistência do corpo clínico na 

utilização de SIs. O objetivo desta pesquisa foi descrever como e porque ocorre a 

resistência à utilização de SI hospitalar pelo corpo clínico. A presente pesquisa 

qualitativa foi realizada por meio de estudo de caso em hospital privado, por meio de 

entrevistas semiestruturadas e observação junto ao corpo administrativo e clínico. As 

evidências foram codificadas, agrupadas em categorias e as relações entre as 

categorias resultaram em cinco proposições. Os resultados encontrados foram 

unânimes quanto à falta de envolvimento dos usuários no sistema, a baixíssima 

capacitação formal, o impacto na qualidade e desperdício das informações pela falta 

de integração entre sistemas e o alto risco de degradação deles. Como contribuição 

prática esta pesquisa propõe uma maior vigília às lacunas apontadas causadores de 

resistência à utilização de sistemas de informação. Ações objetivas que avaliem o 

nível de utilização e conhecimento desses sistemas pelos usuários, desenvolvam 

meios de aprendizagem contínuos e dá sugestões para futuras pesquisas.  

 

Palavras-chave: Resistência, Sistemas de Informação Hospitalar, COVID-19 

  



 

 

ABSTRACT 

 

With the pandemic resulting from COVID 19, the demand for Information Systems (IS) 

for the health sector increased, such as, for example, the use of digital medical records 

and telemedicine. Investing in IS can be an effective strategy to reduce the risk of 

contagion and to improve medical and administrative decisions. Despite the various 

benefits, research shows that there is resistance from the clinical staff in the use of IS. 

The objective of this research was to describe how and why resistance to the use of 

hospital IS occurs by the clinical staff. This qualitative research was carried out through 

a case study in a private hospital, through semi-structured interviews and observation 

with the administrative and clinical staff. The evidence was coded, grouped into 

categories, and the relationships between the categories resulted in five propositions: 

(1) The greater the ignorance of the implanted health system and its functionalities, the 

greater the resistance to such a system; (2) The better and more constant the training 

and recycling of the systems used, the lower the resistance to health information 

systems; (3) The greater the impossibility of using the system, the greater the 

resistance to such a system; (4) The greater the fear of implementing the information 

system in using the system, the greater the resistance to such a system and (5) The 

greater the resistance to the use of the implanted systems, the less information will be 

made available for the decision. As a practical contribution, this research proposes a 

greater vigilance to the gaps pointed out that cause resistance to the use of information 

systems. Objective actions that assess the level of use and knowledge of these 

systems by users, develop means of continuous learning and provide suggestions for 

future research.  

 

Key words: Resistance, Training, Knowledge, Hospital Information Systems, COVID-

19 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO E TEMA 

Os efeitos da nova pandemia mundial, o COVID 19, transformará a 

maneira como a medicina é praticada. A aprovação da teleconsulta ou 

telemedicina inicialmente condicionada à situação de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada por meio da Portaria nº 

188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020 pelo Ministério da Saúde e referendado 

pelo Conselho Federal de Medicina, é uma demonstração clara dessa mudança. 

Novas tecnologias e formas de atuação na saúde surgirão e serão necessárias 

para conter a pandemia, acelerando a inovação. A tecnologia terá papel 

fundamental para a aproximação de pessoas e, a tecnologia da informação será 

fundamental nesse processo.  

Uma pesquisa feita pela UPDOX (2020), empresa americana de  

atendimento virtual e comunicação em saúde, apontou que 42% dos americanos 

estão utilizando a telessaúde após o início do COVID-19. A Associação Brasileira 

de Telemedicina e Telessaúde (ABTMS, 2020) afirma que “a adoção da Saúde 

Digital, Telemedicina e Telessaúde aumenta o acesso das pessoas aos cuidados 

à saúde, incrementa a resolutividade dos problemas de saúde e auxilia na 

organização dos sistemas de saúde, dinamizando a condução dos processos”.  

As orientações recebidas pelos profissionais de saúde são apoiadas em 

evidências qualitativas, utilizadas para desenvolver diretrizes clínicas, guias de 

implementação, avaliações de tecnologias em saúde e sínteses de evidências, 

que dão referências às decisões dos gestores e profissionais de saúde. (Glenton 

et al. 2016, Booth 2017, Carroll 2017). Os médicos tradicionalmente usavam seu 
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julgamento ao tomar decisões de tratamento, mas nos últimos anos houve um 

movimento em direção à medicina baseada em evidências, que envolve a 

revisão sistemática de dados clínicos e a tomada de decisões de tratamento com 

base nas melhores informações disponíveis, mais fortalecidos agora (Groves et 

al., 2013, p.2 e Carrol, 2017).  

O uso de computadores em hospitais começou em 1959, quando Ledley 

e Lusted (1987) sugeriram o desenvolvimento de sistemas que pudessem 

auxiliar os médicos na tomada de decisão, é agora meio fundamental para 

melhoria da qualidade e assertividade médica. Atualmente convive-se 

permanentemente com um grande volume de dados transacionais e informativos 

disponibilizados através dos SIs na área de saúde que necessitam cada vez mais 

de um tratamento prático e de bom senso que os transformem em informação 

para a gestão (DAVIS e OLSON, 1989; FREITAS, BECKER e outros, 1997).  

Numa pesquisa realizada em prontuários hospitalares, Santos et al. 

(2003) identificaram que a maioria das informações transcritas não observava 

uma seqüência lógica, não objetivava a situação do paciente, enfim não revelava 

o adequado cuidado para atender às necessidades dos pacientes e manter um 

histórico confiável para análise a posteriori. A baixa qualidade dos registros 

também é considerada importante limitação do processo de análise da 

informação (JOIA; MAGALHÃES, 2009).  

Em outra pesquisa realizada por Marin (2010) estimou-se que os médicos 

usam cerca de 38% e os enfermeiros 50% do seu tempo escrevendo em 
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formulários. Ainda, 35 a 39% dos custos de um hospital são devido a 

comunicação entre os profissionais e destes com os pacientes. No total, 12 a 

45% do custo em saúde é atribuído aos custos associados com o manuseio da 

informação (MARIN, 2010).  

Nos dias atuais, aumenta a percepção das instituições hospitalares de 

que, por meio da qualidade, será possível atingir sustentabilidade financeira e 

organizacional. Dessa maneira cada vez mais hospitais tem se submetido a 

processos de avaliação externa, como forma de validar seu modelo de gestão.  

No Brasil, o modelo mais utilizado é o da Acreditação. De acordo com 

Organização Nacional de Acreditação (ONA, 2020), define-se “Acreditação como 

um sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de saúde.” 

Para que esses serviços possam ser acreditados é necessário que se 

cumpram determinadas regras e princípios, validados por certificadoras externas 

separados em níveis de acreditação, entre eles a existência de normas, rotinas 

e procedimentos documentados atualizados, disponíveis e evidências 

estatísticas para a melhoria contínua.  

Campos (2008) realizou estudo observacional em quatro hospitais 

pioneiros na acreditação nacional e estabeleceu a relação entre a implantação 

da metodologia de acreditação brasileira e aumento na lucratividade hospitalar 

e no nível de satisfação de clientes. Os hospitais aumentaram seu lucro 

operacional (Ebtida) mensurado como percentual da receita quando se 

comparou este resultado obtido no ano do início da preparação com o ano do 
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término e com o ano imediatamente após a Acreditação. O valor médio do Ebtida 

em relação à receita em hospitais da região Sudeste (região de localização 

destes hospitais, não tendo sido incluído o Espírito Santo) era, naquela época, 

7,33% , valor este inferior aos percentuais alcançados pelos participantes ao final 

do processo (Hospital A de 11%, Hospital C 20,3% e Hospital D, de 14,18%). 

Quanto à saúde dos pacientes, de acordo com o IESS – Instituto de 

Estudos de Saúde Suplementar (2018), a somatória de mortes por erros 

médicos, falhas assistenciais, processuais ou infecções resultaram em 54,76 mil 

mortes no país ou seis mortes a cada hora nos hospitais da rede pública e 

privada do País.  

Também La Forgia e Couttolenc (2009) são muito enfáticos em relação à 

qualidade do atendimento dos hospitais no Brasil e em seu trabalho identificaram 

por exemplo que 30% dos pacientes internados poderiam ser atendidos em outro 

perfil de serviço da atenção primária ou em serviços de menor complexidade 

como o Atendimento Médico Ambulatorial (AMA) e que as internações 

desnecessárias geram custo de R$ 10 bilhões por ano.  

Para que essas evidências sejam registradas, e as sínteses de evidência 

sejam produzidas e distribuídas aos profissionais de saúde forma a melhorar 

esses índices, é fundamental que todos os envolvidos no atendimento do 

paciente registrem cada uma das atividades executadas e os resultados delas 

de forma a garantir que as informações sejam documentadas e, posteriormente, 

analisadas e componham um banco de informações que permitam que 
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pesquisadores possam melhorar a qualidade do tratamento dos pacientes. É 

fundamental que as organizações de saúde alvo promovam a cultura de 

compartilhamento de informações para reduzir qualquer resistência a novos 

sistemas de gerenciamento de informações pelo corpo clínico (Wang, Kung e 

Byrd, 2018). 

A Quarta Revolução Industrial, também conhecida como Indústria 4.0 ou I4.0 

levantou novas oportunidades e meios para as organizações alcançarem níveis 

de desempenho superiores (Liao et al., 2017). A adoção dos princípios e 

tecnologias da I4.0 nos sistemas de saúde foi referido como Healthcare 4.0 

(H4.0) (Thuemmler and Bai, 2017; Kumari et al., 2018). Mesmo já estando na era 

do Big Data, o corpo clínico parece não conhecer os benefícios potenciais a 

serem obtidos com tal análise (Wang, Kung e Byrd, 2018). Big Data pode ser 

definido como "conjuntos de dados [...] cujo tamanho está além da capacidade 

das ferramentas típicas de software de banco de dados de capturar, armazenar, 

gerenciar e analisar" (Manyika et al., 2011, p.1). Philips-Wren e Hoskisson (2015) 

afirmam que o Big Data pode ser considerado como uma abordagem robusta 

para explorar dados no contexto de decisões descritivas, prescritivas e 

preditivas. Essa abordagem é comumente chamada de Big Data Analytics (BDA) 

e é representada por uma abordagem de 5V: volume, velocidade, variedade, 

veracidade e valor ( Queiroz e Pereira, 219; Queiroz e Telles, 2018 ; Wamba et 

al., 2017). 

Outra inovação no campo hospitalar, semelhante à Indústria 4.0, é o Hospital 
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4.0. Tal abordagem é orientada à tecnologia que requer mudanças fundamentais 

nas organizações em termos de aspectos técnicos e socioculturais (Nair e 

Dreyfus, 2018). Incita ao desenvolvimento de estruturas de informação utilizando 

soluções tecnológicas que ofereçam serviços de qualidade, de baixo custo e 

eficientes para os pacientes.  

Os sistemas de informação em saúde são instâncias em que os dados são 

processados e transformados em informações ou conhecimento, tendo como 

finalidade contribuir para o aumento da qualidade da saúde da população 

(HAUX, 2006). A combinação de computadores, redes de telecomunicações, 

informações médicas e dados eletrônicos de pacientes pode melhorar a 

qualidade do cuidado de saúde, a produtividade dos profissionais de saúde, 

facilitar o acesso aos serviços disponíveis e reduzir custos associados à 

prestação de serviços, alimentando continuamente o processo de inovação 

médica tão necessária do momento COVID-19 em diante. Entretanto, o corpo 

clínico de hospitais ainda tem resistência à sistemas de informação. 

Resistência à Sistemas de Informação (RSI) pode ser definida como a 

oposição de um usuário à mudança associada à implementação de um novo 

sistema de informação (KIM e KANKANHALLI, 2009). Apesar dos efeitos 

positivos dos SI´s em Saúde a taxa de adoção de tais sistemas ainda é baixa e 

devido à resistência dos profissionais de saúde (Khalifa, 2013; Ajami e Bagheri-

Tad, 2013).  

O desenvolvimento do conceito e pesquisa sobre RSI se inicia com os 



 

7 

 

7 

 

estudos de Gale (1968) quando o interesse pelo uso de computadores e suas 

possibilidades nas organizações era associado ao receio que a tecnologia, ainda 

muito limitada à época, não levasse ao retorno do investimento de tempo 

(duração da implementação e de pessoas) e dinheiro (em hardware e software) 

para sua implementação. A RSI é um assunto importante no ambiente 

empresarial, público ou privado, mas também tem sua relevância acadêmica 

uma vez que identificada e quantificada poderão ser desenvolvidas e testadas 

teorias que minimizem o fato causador da resistência. De acordo com Markus 

(1983), a natureza da resistência à sistema de informação não pode ser 

considerada o mero “não uso” do sistema de informação. Muitas vezes a falta de 

uso está associada à ignorância da existência do sistema, à falta de treinamento 

para utilização ou à impossibilidade de uso por diversos motivos. 

A identificação dos principais problemas de RSI permitirá propor métodos 

mais adequados de gestão da mudança que tragam mais efetividade na 

utilização dos sistemas de informação na saúde contribuindo, assim, com um 

maior aproveitamento dos dados disponíveis, transformando-os em informações 

relevantes para orientação médica,  tomada de decisão e subsidiar os 

investimentos em programas inovadores, adequados à necessidade da saúde 

pública no Brasil e no mundo. O sistema de informação hospitalar (SIH) foi 

escolhido para limitar o escopo deste estudo e, além disso, observar o SIH como 

instância dos sistemas de informação na saúde com o hospital como ambiente 

de análise (Haux, 2006).  
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1.2 QUESTÃO-CENTRAL  

Como e por que ocorre a resistência à utilização de sistemas de informação 

hospitalar pelo corpo clínico?  

 

1.3 OBJETIVOS PRINCIPAL E INTERMEDIÁRIOS  

 

Objetivo Principal:  

Investigar os principais fatores de resistência à utilização de sistemas 

de informação hospitalar pelo corpo clínico. 

 

 Objetivos Intermediários:  

 

• Identificar as teorias e perspectivas pertinentes à resistência a sistemas 

de informação (RSI) e à dinâmica do relacionamento entre os atores 

humanos e a tecnologia da informação;  

• Analisar a importância dos sistemas de informação (SI) para as 

organizações de saúde; 

• Descrever como são percebidos os fatores de resistência à utilização de 

sistemas em hospitais, à luz da Teoria da Resistência a Sistemas de 

Informação de Lapointe e Rivard (2005).  
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1.4 RELEVÂNCIA ACADÊMICA E PRÁTICA 

O presente estudo pretende contribuir para a melhor compreensão do 

fenômeno da resistência à utilização de sistemas de informação no setor 

hospitalar relevante neste momento no qual hospitais investem em SI devido a 

pandemia da COVID-19.  

 

 Relevância Acadêmica 

Ainda existe uma lacuna teórica sobre a compreensão da resistência à SI 

no campo hospitalar (AHMADI, H. et al.2018). Pretende-se ampliar o 

entendimento do fenômeno, suas causas e possíveis soluções. Embora existam 

estudos sobre resistência à mudança e à sistemas de informação, poucos se 

utilizam da visão de entendimento das necessidades do corpo clínico, suas 

dificuldades e preocupações enquanto usuário de SI e contribuinte para o 

resultado da organização (BAGAYOGO, BEAUDRY, LAPOINTE, 2016).  

 

Relevância Prática 

Ao descrever as causas da resistência à utilização de sistemas de 

informação hospitalar pelo corpo clínico, os gestores hospitalares poderão tomar 

melhores decisões antes de implantar um novo SI, reduzindo custos e tempo de 

implantação e melhorando a utilização dos sistemas existentes. Pouco adianta 

comprar um sofisticado SI hospitalar caso os usuários do sistema venham resistir 
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passivamente, ativamente ou até sabotar o sistema.  

Investimento precisa ter retorno, e com resistência o retorno tende a ser 

baixo. De acordo como o Mercado Brasileiro de Software - Panorama e 

Tendências 2019 da ABES, o Brasil se mantém em 9º lugar no ranking mundial 

de investimentos em TI. De acordo com esse estudo os investimentos em TI 

(software, hardware e serviços) chegaram a US$47 bilhões, um crescimento de 

9,8% em relação a 2017.  

Entender o processo de como essa resistência ocorre também é importante 

para ter uma visão holística do fenômeno e elaborar melhores soluções para 

eliminar as barreiras de resistência.  

 

1.5 DELIMITAÇÃO TEÓRICA, GEOGRÁFICA E TEMPORAL 

 

Delimitação Teórica 

Esta pesquisa está baseada no contexto dos efeitos que a Resistência à 

Sistemas de Informação ocasiona nas organizações e os motivos que levam a 

essa resistência. Abordaremos os cinco critérios de Lapointe e Rivard (2005) que 

são: (a) comportamentos de resistência; (b) objeto de resistência; (c) ameaças 

percebidas; (d) condições iniciais; e (e) o sujeito da resistência. Tal pesquisa 

sobre resistência à SI ocorreu no ambiente hospitalar e ganhou o prêmio de 

melhor artigo científico da renomada revista MIS-Quartely em 2005. 
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Delimitação Geográfica 

Este estudo abordou um hospital privado reconhecido pela sua qualidade 

de atendimento e corpo clínico, situado na cidade do Rio de Janeiro. Se em um 

hospital de vanguarda e inovador ocorre resistência, infere-se que hospitais 

menos inovadores possam ter resistência semelhante ou maior.  

 

Delimitação Temporal 

A pesquisa foi realizada no primeiro trimestre de 2020: momento de início 

da epidemia do COVID-19 no Brasil. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta seção, a pesquisa pretendeu apresentar estudos sobre o tema, 

realizados por outros pesquisadores, de modo a mostrar o conhecimento gerado 

na área, contextualizando e robustecendo a investigação (VERGARA, 2009). 

Para identificar os fatores antecedentes à resistência à sistemas de informação, 

considera-se importante definir resistência à mudança, identificar a partir da 

literatura existente os fatores que a ocasionam e, finalmente, trazer ao 

conhecimento dos leitores, a base conceitual relativa a sistemas de informação.  

Foram selecionados 90 trabalhos acadêmicos entre artigos, teses e livros 

pesquisados nas bases de dados da Scopus  e FGV. Na Scopus foi buscado 

quaisquer documentos utilizando os termos : Information System Resistance e 

os filtros:  “open acess”, “all years”, “open acess”, “subject áreas”: computer 
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science, business management e decision sciences tendo sido encontrados 11 

artigos.   

Na FGV usando operadores boleanos AND e OR os filtros de pesquisa 

foram definidos para “resistência AND sistemas de informação” e “resistance 

AND infomation systems”. 

Entre estes, 69 artigos utilizados foram catalogados conforme sua 

classificação SJR (SCImago Journal Rank) demonstrado na figura 1.   

Figura 1 - Artigos selecionados para base desta pesquisa, por índice SJR 

 

 

A figura 2 mostra o quanto o conceito de RSI tem evoluído, o que tem 

levado a um incremento no número de publicações científicas sobre esse tema 

a cada ano.  
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Figura 2 - Linha do tempo de publicações sobre RSI  

Fonte: Resistência à Sistema de Informação: Uma investigação Multi-Paper, 

INDALECIO (2017). 

Além disso, a análise detalhada desses artigos feitas por INDALECIO 

(2017) identificou uma abordagem primariamente focada nos atores, nas 

entradas e saídas de dados e informações e não nos antecedentes da RSI, como 

demonstrado no quadro 1 a seguir, aumentando o interesse desta pesquisa. 

Quadro 1- Bibliografia das Publicações sobre RSI. 

  

 

1968 

2015 
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Fonte: Indalecio e Joia (2018). 
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2.1 DEFINIÇÕES 

 

2.1.1 Resistência à Sistemas de Informação 

A Teoria da Resistência à Sistemas teve início com Gale (1968) que, de 

acordo com Indalécio (2017), “levanta as primeiras possiblidades pelo qual um 

sistema de informação pode sofrer resistência tais como: falha na implantação; 

esforços mais centrados no sistema do que seu uso; seleção incorreta de 

usuários e suas demandas; erros no gerenciamento da implantação; incorreta 

percepção da utilidade real do sistema; ausência de avaliação de impactos na 

distribuição de poder na organização e falta de noção da real complexidade que 

envolve a implantação de um novo sistema”. Em seguida, Kling (1980), que, a 

partir de uma pesquisa exploratória, analisou vários trabalhos científicos 

relacionados ao uso de sistemas computadorizados. Ao analisar estudos sobre 

o uso de computadores em organizações e no ambiente público, Kling (1980) 

identificou seis perspectivas teóricas, quais sejam, racional, estrutural, relações 

humanas, de interação, organização política e classe política.  

Baseada nas seis perspectivas teóricas de Kling (1980) descritas acima, 

Markus (1983) apresentou três constructos que antecedem à resistência: 

pessoas, sistemas e interação (MAGALHÃES, 2005). Neste estudo tratamos, 

também, as questões de Pessoas, Sistemas e Interação de Magalhães (2009), 

utilizando a questão das interações como uma visão de processos.  

O sistema estudado por Markus (1983) tinha a intenção de padronizar as 
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informações contábeis da empresa, gerando uma reestruturação ou 

redistribuição de poder dentro da organização. Esse estudo mostrou que, além 

de problemas técnicos com o novo sistema, as características específicas dos 

funcionários, a relação das características técnicas do sistema com o contexto 

social no qual o sistema é utilizado e a relação das características do sistema 

com a distribuição de poder dentro da organização influenciam o fenômeno da 

resistência.  

Resumindo os principais conceitos relacionados à resistência a sistemas 

de informação, Hirschheim e Newman (1988) apresentam como os principais 

antecedentes à resistência a sistemas de informação: conservadorismo, falta de 

convencimento dos benefícios de mudar, incerteza sobre os reflexos da 

mudança e o impacto no dia a dia, falta de envolvimento nas mudanças anterior 

à implantação dos sistemas, a redistribuição de recursos após a implantação, o 

descasamento entre o sistema e os processos da empresa, a falta de apoio 

gerencial, a baixa qualidade técnica do sistema, características pessoais dos 

desenvolvedores e falta de treinamento.  

O trabalho de Lapointe e Rivard (2005) examina diversos modelos, por 

meio da análise em diversos níveis, buscando: (a) entender as relações entre os 

cinco componentes de resistência (comportamento, objeto de resistência, 

sujeito,  ameaças e condições iniciais) e (b) melhorar a compreensão da 

resistência do usuário na implantação de sistemas de informação.   

Utilizando três estudos de caso realizados em hospitais que passaram por 
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um processo de implantação de um sistema de informação, Lapointe e Rivard 

(2005) realizaram uma análise longitudinal sobre o fenômeno denominado 

resistência. Como resultado de tal análise, percebe-se que as condições iniciais 

interagem com o objeto de resistência e passam a se configurar como ameaça.  

A ameaça, seja ela relacionada à perda de poder (MARKUS, 1983 e 

LAPOINTE; RIVARD, 2005) ou à queda de produtividade, origina 

comportamento de resistência por parte dos usuários, até que as reações de 

resistência modifiquem as condições iniciais e o objeto de resistência 

(LAPOINTE; RIVARD, 2005).  

Baseando-se na sistematização de Markus (1983, 1984) e Joia (2007), 

com os avanços de Lapointe e Rivard (2005), o quadro 2 apresenta os fatores 

geradores de resistência e as respectivas evidências associadas a esse 

fenômeno. 

Quadro 2 - Fatores Geradores de Resistência na Relação Usuário-Sistema 

 

Fonte: Markus, 1983, 1984; Lapointe; Rivard, 2005; Joia, 2007. 

Fatores Antecedentes à Resistência a Sistemas de Informação

Conservadorismo nato

Falta de envolvimento nas mudanças

Falta de convencimento dos benefícios da mudança

Características pessoais dos desenvolvedores

Baixa qualidade técnica do sistema

Falta de suporte gerencial

Descasamento entre o sistema e os processos da empresa

Falta de treinamento

Incerteza sobre os reflexos da mudança

Redistribuição dos recursos

Pessoas

Sistemas

Sócio-técnico

Poder e Política
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Reforçando a visão de Markus (1983) e Lapointe e Rivard (2005), Joshi 

(1991) mostra que os usuários apresentam resistência quando percebem 

possibilidade de mudança de seu status dentro da organização.  

De acordo com Joshi (1991), os usuários de SI analisam a implantação 

dos sistemas de informação em três níveis: mudanças relacionadas a ganhos e 

perdas de status, comparação de tais mudanças no indivíduo em relação à 

empresa e comparação de status com seus pares na empresa.  

Apesar da importância em compreender e administrar a resistência dos 

usuários, para se obter sucesso na implantação de um sistema de informações, 

poucos estudos, dentre eles os estudos de Markus (1983), Joshi (1991), Lapointe 

e Rivard (2005) e Hirschheim e Newman (1988) propuseram explicações teóricas 

sobre a resistência do usuário.  

Ao estudar a resistência na relação entre diferentes entes 

governamentais, mais especificamente na relação Banco Central e Senado 

Federal Brasileiros, por meio de sistema de informação, Joia (2007) apresentou 

outros fatores que, se mitigados, podem diminuir a resistência dos usuários a 

sistemas de informação.   

Dentre os principais mitigadores estão: a capacitação dos usuários e 

administradores para a utilização dos sistemas; adequação do sistema ao 

ambiente organizacional (i. e. análise da identidade, dos valores e da cultura dos 

entes públicos); e a garantia de segurança, quanto à confidencialidade e 
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disponibilidade das informações (JOIA, 2007).  

Martinko, Henry e Zmud (1996) também propuseram estratégias para 

superar resistências individuais à implantação de sistemas de informação. As 

estratégias de associação do sistema de informações a uma experiência de 

sucesso com declarações pessoais de quem já passou por essa experiência, 

treinamento customizado para a utilização do novo sistema, planejamento 

faseado da colocação do sistema em funcionamento, seleção de usuários 

adeptos à utilização de novas tecnologias e incentivo à autodeterminação dos 

usuários devem ser utilizadas antes da implantação do sistema.  

Após a implantação do sistema, profissionais sugerem utilizar as 

estratégias de reforço no treinamento para dissolver focos de resistência, 

atribuição de recompensas para os usuários padrões, treinamento do imaginário 

dos usuários e redesenho e ou adequação do sistema para facilitar a utilização 

do usuário (MARTINKO; HENRY; ZMUD, 1996).  

Diante das teorias supracitadas, vislumbrou-se a possibilidade de 

corroborar os resultados encontrados e suportar as conclusões a serem 

apresentadas ao final da pesquisa, aprofundando o conhecimento quanto as 

causas da resistência à utilização de sistemas de gestão hospitalar em hospitais, 

permitindo a confirmação de proposições existentes e ou novas proposições. 

 

2.1.2 Resistência à Sistemas de Informação Hospitalar (SIH) 

De acordo com Meinert (2002), Lapointe e Rivard (2006), Khalifa (2013) 
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e Ajami e Bagheri-tadi (2013), a baixa taxa de adoção à SIH sugere que a 

resistência entre o corpo clínico deve ser forte porque eles são a principal linha 

de frente do grupo de usuários.  

Outra barreira ao uso de SIHs é a inadequada troca de dados eletrônica 

entre  o SIH e outros sistemas de dados clínicos como laboratório, radiologia e 

sistemas de referência, além do uso, ainda, de papel como fonte de coleta de 

dados, como veremos descrito por entrevistados desta pesquisa (WANG, KUNG 

e BYRD, 2018).  

Tendo em paralelo vários sistemas especialistas e papéis a preencher,  

força o corpo clínico a alternar entre diversas fontes de consulta, diminuindo o 

fluxo de trabalho, exigindo mais tempo para inserir manualmente dados de 

sistemas e aumentando a resistência ao uso do que ainda funciona 

(CHRISTODOULAKIS et al., 2017).  

A falta de políticas internas de estímulo a melhorias no intercâmbio de 

dados clínicos reduz as oportunidades de desenvolvimento e criação de novos 

sistemas e intercâmbio de dados em toda a cadeia de informações clínicas. A 

prática médica e a consulta das informações de seus pacientes em um só lugar, 

independentemente do sistema e local de atendimento, corrobora a necessidade 

de entrada e registro de dados e utilização dos sistemas.  

De acordo com Ajami e Bagheri-Tadi (2013), a redução da resistência ao 

uso de SIH requer a presença de determinados atributos relativos ao usuário tais 

como conhecimento do sistema e treinamento, suporte tecnológicos e apoio dos 



 

21 

 

21 

 

superiores e pares o que foi relatado como causa de não uso dos sistemas nesta 

pesquisa.  

No caso estudado, a não disponibilidade de funções específicas que facilitam a 

utilização dos sistemas, a quantidade inadequada de licenças para uso de vários 

usuários simultâneos e terminais distantes dos postos de trabalho nos hospitais 

aumentam a resistência. Para reduzir a RSI e que os sistemas tenham um 

impacto positivo na segurança do paciente e na evolução médica, o corpo clínico 

deve ser estimulado a usar efetivamente os sistemas (KHALIFA, 2013, p-336). 

 

2.1.3 Framework da Resistência à Sistemas de Informação 

Hospitalar 

Baseado no modelo da Perspectiva Longitudinal de Lapointe e Rivard 

(2005) foi desenvolvido um framework, conforme a Figura 3, para direcionar a 

pesquisa.   

 

Figura 3 - Framework da RSI em hospitais 
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 Fonte: Adaptado pelo autor com base no Modelo de Lapointe e Rivard (2005).  

A seguir detalhamos cada etapa do framework que corrobora nossa 

pesquisa e autores que corroboram os motivos da Resistência à Sistemas de 

Informação.  

 

Não envolvimento nas mudanças e definições dos requisitos funcionais: 

 

Conforme os autores Teixeira, Ferreira e Santos (2012) “o uso de 

sofisticadas tecnologias da informação e comunicação (TICs) na saúde é uma 

maneira de melhorar a qualidade dos serviços. No entanto, também existem 

riscos associados à introdução de TICs nesse domínio e um grande número de 

projetos falhou devido à falta de consideração sistemática de questões humanas 

e outras não relacionadas à tecnologia durante todo o processo de design ou 

implementação, particularmente na engenharia de requisitos processo”. 

 

Falta de treinamento e ou reciclagem : 
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Do ponto de vista do usuário, Markus (1983) recomenda o foco no 

treinamento e educação dos usuários, a prática persuasiva do uso do sistema, 

bem como o reforço por meio de incentivos à participação e ao comprometimento 

com o sistema. (apud INDALECIO e JOIA, 2017).  

 

Falta de apoio e ou suporte técnico: 

 

Khalifa ( 2013) conclui que “as barreiras reais podem estar no problema 

de deficiência no fornecimento de suporte para esses sistemas durante e após 

a implementação”. 

 

 

Medo da implantação do  sistema de informação: 

 

De acordo com Ngafeeson (2015), as ameaças podem resultar da 

desigualdade percebida (Joshi, 1991), do medo da potencial perda de poder 

(Markus, 1983), do estresse e medo (Marakas e Hornik, 1996), ou de 

expectativas de resultados negativos ou indesejáveis (Martinko et al., 1996). 

Estudos anteriores consideraram as ameaças percebidas como um construto 

único e um antecedente imediato da resistência. 

 

Não utilização, utilização deficiente e degradação do sistema 
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Conforme os autores Teixeira, Ferreira e Santos (2012), a falta de 

considerações mínimas dos princípios de design centrados no fatores humanos 

em muitos SIH os tornam muito difíceis de aprender e usar, e essa dificuldade 

leva a uma forte resistência dos usuários, em alguns casos, leva ao abandono 

total do SIH ou crescente “erro humano” resultante de um uso incorreto. 

 

Informação para decisão deficiente 

 

Para Choo (2006), Calle (2008) e Moresi (2000) a tomada de decisão 

gerencial é um processo cotidiano nas organizações. De acordo com Lira et al. 

(2007) tomadores de decisão trabalham com grande quantidade de dados brutos 

e pouca informação com valor agregado. Choo (2006) também explica que “o 

sucesso do processo decisório depende de um conjunto de variáveis como a 

quantidade e qualidade da informação utilizada e a capacidade cognitiva do 

tomador de decisões”.  Por isso é relevante conhecer o fluxo de informações e 

garantir a qualidade dos dados.  

 

Resistência ao uso de sistema de informação 

 

Pesquisadores em tecnologia da informação reconheceram a resistência 

do usuário à TI como um conceito destacado na literatura de implementação de 

sistemas de informação (SI).  (Keen, 1981; Lapointe & Rivard, 2005; Lapointe & 
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Rivard, 2012). 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada, compreendendo a 

escolha da do tipo de pesquisa, a justificativa da utilização desse meio, assim 

como a escolha do caso a estudar, meio para alcançar os resultados esperados 

quanto a validade e confiabilidade da pesquisa, o desenho da pesquisa, os 

procedimento de coleta e análise dos dados e as limitações da pesquisa.  

Para a realização da pesquisa uma fase inicial compreendeu o 

levantamento da fundamentação teórica através de uma revisão bibliográfica 

ampla, incluindo temas tais como:  

• Resistência ao uso de sistemas de informação; 

• Resistência ao uso de sistemas de informação em hospitais; 

A base teórica utilizou obras que definiram as principais teorias de RSI, 

iniciadas por MARKUS (1983) e seguidas por LAPOINTE E RIVARD (2005) 

reconhecidos como autores de artigos marcantes, inclusive pela quantidade de 

citações a eles – 3.202 e 1.399 respectivamente, de acordo com Google Scholar 

obtidas em 10 de junho de 2020.  

 A figura 4 apresenta uma síntese da estrutura metodológica utilizada 

nesta pesquisa. Será apresentado mais adiante o detalhamento do método, da 

coleta de dados e do modo de análise.  

Figura 4 - Estrutura desta pesquisa qualitativa. 
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Fonte: Adaptado pelo próprio autor baseado em Myers (2005). 

 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Para responder à questão da pesquisa foi adotada uma abordagem 

QUALITATIVA, a fim de fazer uma descrição, compreensão e explicação 

aprofundada e indicada para situações mais complexas dos comportamentos, 

discursos e situações que se apresentam (MARTINS; THEÓPHILO, 2009).  

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

Segundo Vergara (2014), há muitos tipos de pesquisa, com diferentes 

taxionomias, contudo, a autora propôs duas classificações básicas: quanto aos 
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fins e quanto aos meios. 

 

Quanto aos Fins 

Em relação aos seus objetivos gerais, uma pesquisa pode ser classificada 

em três grandes grupos: exploratória, descritiva ou explicativa (GIL, 2008).  

O estudo aqui proposto teve caráter essencialmente exploratório: observar 

e descrever por que profissionais de saúde não utilizam plenamente SIs 

hospitalares, de acordo com Vergara (2016).  

A pesquisa exploratória lida com problemas pouco conhecidos, objetivando 

definir hipóteses ou proposições para futuras pesquisas (YIN, 1993). Também 

objetiva descrever as características de determinada população ou fenômeno ou 

o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática (GIL, 

2008). 

 

Quanto aos Meios 

Estudo de caso único. É uma estratégia de pesquisa que se foca em 

compreender a dinâmica apresentada dentro de contextos específicos 

(Eisendhardt, 1989).  

De acordo com Flyvbjerg (2006) em seu artigo seminal, existem cinco 

equívocos mais comuns quanto ao estudo de caso: (a) o conhecimento teórico 

é mais valioso que o conhecimento prático; (b) não se pode generalizar a partir 
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de um único caso, portanto, o estudo de caso único não pode contribuir para o 

desenvolvimento científico; (c) o estudo de caso é mais útil para gerar hipóteses, 

enquanto outros métodos são mais adequados para teste de hipóteses e 

construção de teoria; (d) o estudo de caso contenha um viés em direção à 

verificação; e (e) muitas vezes é difícil resumir estudos de caso específicos.  

Flyvbjerg (2006), com essa observação e revisão dos mal-entendidos, 

reforça a importância do estudo de caso para o desenvolvimento das ciências 

sociais e lança luz às questões da necessidade fundamental de haver método 

para o estudo de caso, muita disciplina e pesquisa incessante de forma a dar 

credibilidade ao estudo.   

Estudo de caso é um método que tenta iluminar uma decisão (ou um 

conjunto delas); por que elas são tomadas, como são implementadas e com que 

resultados” (Yin, 2005). Estudo de Caso tem caráter de profundidade e 

detalhamento (Vergara, 1997 apud Serra et al, 2007). A pesquisa de caso 

também será de fundamental importância devido a necessidade de analisar o 

contexto organizacional, com fim de descobrir como e por que ocorre o fenômeno 

da resistência a sistemas de informação em hospitais. 

Por outro lado, há o interesse nos estudos de caso como método para 

gerar e testar teoria e ganha força especialmente em pesquisas nas áreas de 

gestão e estratégia empresarial (Eisenhardt & Graebner, 2007; Gibbert et al., 

2008; Lee et al., 2007; Platt, 2007; Siggelkow, 2007), apesar de ainda haver uma 

clara predominância de surveys e métodos estatísticos (Cassel et al., 2006; 
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Chima, 2005; Lee et al., 2007, Gibbert et al., 2008; Platt, 2007).  

O estudo de caso é um dos métodos de pesquisa mais utilizados em 

algumas áreas da administração como, por exemplo, sistemas de informação, 

entre outras (HOPPEN; MEIRELLES, 2005). 

A implantação de sistemas em hospitais, ainda é pouco explorada 

cientificamente, boa parte da literatura pode ser considerada especulativa, 

preocupada em basicamente com o como fazer com pouca pesquisa empírica 

(MIECZKOWSKA et al.;2004, p.49). Por esse motivo, a presente pesquisa de 

caso será útil para gerar novos conhecimentos para a área tecnológica e 

gerencial hospitalar e sugerir proposições para estudos futuros. Tendo por base 

o referencial teórico, será analisado a resistência dos usuários durante o 

processo de utilização de sistema de informação.  

A figura 5 representa um framework proposto por Oliveira, Maçada e 

Goldoni (2006) e adaptado pelo próprio autor que se destina a analisar um 

estudo de caso. Os autores destacam a importância de adequar o tipo de estudo 

de caso à questão de pesquisa, alertando para a compatibilidade do incremento 

do conhecimento resultante com o tipo de estudo de caso que foi escolhido. 

 

Figura 5 - Framework para análise do estudo de caso. 
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Fonte: Adaptado pelo autor baseado em Oliveira, Maçada e Goldoni (2006) 

 

3.3  ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

Com o intuito de avaliar empiricamente os dados, comparando a teoria e 

a realidade, deve-se estabelecer o modus operandi da pesquisa (GIL, 2002).  

O método utilizado nesta pesquisa baseou-se na estratégia de estudo de 

caso único segundo uma abordagem qualitativa exploratória.  

O estudo de caso como método de pesquisa tem crescido na investigação 

de fenômenos de diversas naturezas, inclusive o tecnológico, que ocorrem em 

um contexto social (YIN, 2004).  

A figura 6 ilustra as etapas desenvolvidas na execução desta pesquisa.  

 

Figura 6  - Desenvolvimento e execução desta pesquisa. 
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Fonte: Fluxograma adaptado de Yin (2001, p.73). 

 

3.4 SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Foi escolhido um hospital privado de médio porte e renome na Zona Norte da 

Cidade do Rio de Janeiro, o Hospital Badim. Essa escolha se baseou nos 

critérios de representatividade regional e porte do hospital além do fato de estar 

ligado a um grande grupo hospitalar, o que contribui quanto à criticidade de uso 
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de diferentes sistemas próprios ou legados do grupo principal, interligados ou 

não, com entrada de dados comuns, o que foi evidenciado pela entrevista 

preliminar com o coordenador de TI da instituição.  

Os sujeitos selecionados para as entrevistas foram os colaboradores do hospital 

que ocupam cargos técnicos e administrativos, área de tecnologia da 

informação, corpo de enfermagem, médicos e segurança do trabalho, todos 

usuários de sistemas de informação, somando nove pessoas no total, conforme 

apresentado no Quadro 3.  

Quadro 3 – Entrevistados 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.5 COLETA DE EVIDÊNCIAS 

 

A utilização de múltiplas fontes de evidência, em pesquisas qualitativas, 

possibilita que linhas convergentes de investigação sejam desenvolvidas e suas 

Entrevistado Área de Atuação

E1 ADM

E2 MÉDICA

E3 ADM

E4 MÉDICA

E5 MÉDICA

E6 ADM

E7 ADM

E8 TI

E9 MÉDICA



 

33 

 

33 

 

descobertas corroboradas, originando um resultado mais convincente e acurado 

(YIN, 2005).  

A coleta de dados para os estudos de caso podem se basear em muitas 

fontes de evidências, como documentos, registros arquivados, entrevistas, 

observação direta, observação participativa e artefatos físicos.  

Foram analisados diversos documentos acadêmicos com o intuito de 

levantar teorias suficientes para representar os fatores influenciadores do 

comportamento de resistência a sistemas de informação em unidades 

hospitalares. 

Como principal instrumento da pesquisa foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas em profundidade, ou seja, não se refere a uma conversa 

totalmente aberta nem a um questionário altamente estruturado. A entrevista no 

contexto da pesquisa qualitativa “é guiada por um roteiro cujo foco são alguns 

temas principais que poderiam ser objetos de reflexão num conjunto de 

perguntas sugeridas” (KVALLE, 1996, P.27).  

A questão-chave para uma boa pesquisa qualitativa é equilibrar a postura 

subjetiva do pesquisador entre a passividade exagerada e o direcionamento 

excessivo (WALSHAM, 1995). Kvale (1996) sugere simplicidade e 

espontaneidade metodológica para iniciar a condução de entrevistas. Os 

primeiros resultados da realização das entrevistas servirão de orientação para o 

refinamento do instrumento de coleta de dados.  

“O pesquisador precisa aprender a ouvir”, adverte Kvale (1996, p.1 – 
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tradução de BARBOSA, 2008): 

Se você quiser saber como as pessoas entendem o mundo e a vida, por 

que não falar com elas? Numa entrevista ou conversa, o pesquisador 

ouve o que as pessoas têm para falar sobre sua vida, seu mundo, seus 

pontos de vista e suas opiniões, com as suas próprias palavras e 

expressões [...] A entrevista na pesquisa qualitativa tenta entender o 

mundo a partir do ponto de vista do sujeito (entrevistado), esclarecer o 

significado de suas experiências, revelar o seu mundo vivenciado antes 

das explicações científicas. 

 

Houve, também, um roteiro que contém perguntas relativas às 

informações dos respondentes conforme descrito no ANEXO B. 

As entrevistas envolveram 10 questões destinadas a fomentar a 

apresentação de perspectivas e opiniões por parte dos participantes 

(CRESWELL, 2010) a partir dos temas desenvolvido previamente pelo próprio 

autor (ANEXO A). 

Todos os temas desse roteiro foram abordados em todas as entrevistas. 

Para evitar cortar a linha de raciocínio do entrevistado, a ordem apresentada, no 

ANEXO A, não foi necessariamente seguida. 

Foi realizado um teste preliminar (piloto) com duas entrevistas com 

população de características semelhantes às da população-alvo – usuários de 

SI de hospital particular da mesma cidade de forma a treinar o pesquisador na 
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prática e ajustar o roteiro de entrevistas.  

As entrevistas foram realizadas no local de trabalho com duração média 

de 18 minutos, onde foi esclarecido que haveria a possibilidade de 

complementação em data posterior para confirmação de dados e entendimento.  

A importância da transparência com os entrevistados em pesquisas 

qualitativas é ressaltada por Gioia, Corley e Hamilton (2013, p. 19): “não 

prometemos “confidencialidade”, o que literalmente impediria a maioria das 

entrevistas; nós, em vez disso, prometemos “anonimato”. 

Aos participantes da pesquisa foi esclarecido os propósitos do estudo, sua 

participação voluntária e os procedimentos a serem realizados, com a garantia 

do sigilo e anonimato. 

Para Gioia, Corley e Hamilton (2013, p. 19) “Informantes sempre têm 

agendas maiores que eles estão buscando, por isso trabalhamos para proteger 

seus interesses enquanto buscamos o próprio” e, sendo assim, é importante 

conciliar os interesses da pesquisa aos dos participantes. 

Com o intuito de obter a máxima transparência e “verdade” dos resultados 

da pesquisa, foi explicitado aos participantes a importância de ressaltar, no 

processo de análise, de forma anônima, trechos das entrevistas capazes de 

validar as descobertas. Essa prática terá o intuito de desenvolver relações 

sinceras e proporcionar insumos para as escolhas analíticas. As entrevistas 

foram gravadas e posteriormente transcritas juntamente com as notas e 

apontamento feitos durante o diálogo. Em determinados casos foram feitas 
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novas conversas com o intuito de aprofundamentos das questões e ou eliminar 

dúvidas do entrevistador quanto ao conteúdo da conversa inicial.  

A descrição do processo de coleta de dados é relevante para que os 

resultados tenham credibilidade (BENBASAT; GOLDSTEIN; MEAD, 1987). Para 

isso foi desenvolvida uma abordagem prévia à entrevista para estabelecer a 

forma de condução, limites e responsabilidades conforme o quadro 4.  

 

Quadro 4 - Processo de Coleta de Dados 

 

Fonte: Do próprio Autor. 

 

3.6  TRATAMENTO DAS EVIDÊNCIAS 

 

A análise foi realizada a partir da triangulação de métodos “que torna o caso 

robusto” (OLIVEIRA; MAÇADA; GOLDONI, 2006, p. 13) e incluiu entrevistas 
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semiestruturadas, com seus respectivos códigos e categorias e observação 

direta do pesquisador.   

Foi utilizada, também, a triangulação de pesquisadores de acordo como 

Denzin e Lincoln (2000) afirmaram que a triangulação pode ser uma alternativa 

à validação. 

Um conjunto de diversas concepções metodológicas, em conjunto com 

materiais experimentais diversos e a participação de múltiplos investigadores 

num só estudo deve ser vista como um processo que acrescenta rigor, riqueza, 

e profundidade às pesquisas no campo das ciências sociais. De acordo Dubé e 

Paré (2003), “qualquer descoberta ou conclusão em um estudo de caso tem 

maiores chances de ser mais convincente ou exata se baseada em diferentes 

fontes de informação”. 

Indicada para análise de fenômenos sociais, para Minayo (1993, p. 203) a 

análise de conteúdo “relaciona estruturas semânticas (significantes) com 

estruturas sociológicas (significados) dos enunciados”.  

Foi utilizado o software NVivo 12 Plus para a análise qualitativa dos 

dados e disponibilizado o log das entrevistas de forma a permitir uma maior 

transparência das entrevistas e observações realizadas para consulta posterior. 

   

 

3.7  AMOSTRAGEM POR SATURAÇÃO TÉORICA 
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A saturação teórica é o ponto em que a aprendizagem incremental é mínima, 

porque os pesquisadores estão observando fenômenos vistos antes (Glaser e 

Strauss, 1967). 

Os esforços do pesquisador foram direcionados a observar quando as 

respostas dos entrevistados se tornaram comuns e repetitivas e nenhum novo 

elemento foi encontrado, ou seja, não alteraria a compreensão do fenômeno 

estudado.  

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 CASO ESTUDADO 

Neste capítulo serão descritas a história, estrutura, organização, 

infraestrutura tecnológica e entrevistados da unidade pesquisada, a fim de 

contextualizar o caso de Resistência à Utilização de Sistemas de Informação 

Hospitalar pelo Corpo Clínico.  

Os resultados oriundos desta pesquisa foram obtidos com base em nove 

entrevistas semiestruturadas, relacionadas no Apêndice 1. Essas entrevistas 

foram realizadas no período de fevereiro e março  de 2020. 

4.1.1. Hospital Badim 

O Hospital Badim, fundado no ano 2000, conta com 8.000m² de área 

construída, distribuídos em 10 pavimentos, 55 leitos em quartos individuais e 23 
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leitos em enfermarias com dois leitos, Centro de Tratamento Intensivo com 35 

leitos, Centro Cirúrgico com cinco salas e sala de recuperação pós-anestésica, 

Centro de Diagnóstico 24 horas, Emergência 24 horas, Day Clinic, setor de 

nutrição próprio, serviço de fisioterapia com equipe multidisciplinar e 

profissionais especializados para atendimento aos pacientes internados no CTI, 

quartos e emergência, e ainda, um staff de 60 médicos em mais de 20 

especialidades e dois pavimentos com 100 vagas de garagem. 

Em 2018, um novo prédio hospitalar foi inaugurado, anexo ao já existente 

totalmente preparado para a Medicina do futuro e concebido dentro do conceito 

de hotelaria de luxo. A edificação abriga em quatro andares os principais setores 

do hospital como Emergência, Centro Cirúrgico, Centro de Diagnóstico por 

Imagem, Internação e CTI. 

Com a inauguração, o complexo hospitalar conta com 15,7 mil m² de área 

construída, 128 leitos de internação, Unidade de Tratamento Intensivo com 32 

leitos, Centro Cirúrgico com cinco salas, uma sala de hemodinâmica, 11 leitos 

de Unidade Cardio intensiva e dois leitos exclusivos para atendimento a casos 

de trauma.  

O hospital possui, ainda, Day Clinic, setor de nutrição próprio, serviço de 

fisioterapia com equipe multidisciplinar e profissionais especializados para 

atendimento aos pacientes internados no CTI, quartos e emergência e um staff 

de mais de 60 médicos em mais de 20 especialidades e dois pavimentos com 60 

vagas de garagem. 
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Em 2006 o grupo Rede D’Or São Luiz adquiriu parte do controle do 

Hospital, permanecendo o mesmo sob a direção da família Badim.   

Quanto a sistemas de informação, em entrevista com o Coordenador de 

Tecnologia foi esclarecido que hospital conta, principalmente, com três sistemas 

de informação hospitalar principais com pouca ou nenhuma integração entre si:  

• Totvs (Microsiga) 

o Financeiro 

o Pessoal (RH) 

• Agfa Healthcare– WPD 

o Recepção 

o Postos – arsenais 

o Faturamento 

o Imagem 

o Urgência 

• Sistema Rede D´Or – legado que foi incorporado quando da 

aquisição pela Rede D´Or  

o Registro de entrada de pacientes - interface com Agfa – WPD 

o Prescrição médica 

 

4.2. PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Conforme descrito anteriormente, os resultados apresentados a seguir foram 

extraídos do conteúdo das entrevistas semiestruturadas, conforme perguntas 
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baseadas no Apêndice 1. No Quadro 5, encontram-se as informações referentes 

ao perfil dos nove entrevistados nesta pesquisa. 

 

Quadro 5 - Perfil dos Entrevistados 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Conforme demonstrado no Quadro 5, é possível verificar o alto nível de 

escolaridade dos entrevistados, a grande maioria com nível superior completo e 

especialistas em suas áreas com mais de cinco anos de atividade no hospital o 

que demonstra, na sua maior parte, longo tempo de convívio com os processos 

e sistemas utilizados. As entrevistas foram realizadas em vários setores que 

utilizam sistemas de informação hospitalar, não necessariamente o mesmo 

sistema, buscando assim não demonstrar qualquer particularidade com algum 

sistema específico.  

A Figura 7 representa a nuvem de palavras geradas pelo software NVivo 

12 Plus, consideradas as dez palavras com mais de sete letras usadas com mais 

frequência, levando-se em conta todas as entrevistas e todas as perguntas da 

Entrevistado Área de Atuação Formação Tempo de Trabalho

E1 ADM Superior 7 anos

E2 MÉDICA Superior 18 anos

E3 ADM Ensino Médio 7 anos

E4 MÉDICA Superior 5 anos

E5 MÉDICA Superior 6 anos

E6 ADM Superior 10 anos

E7 ADM Ensino Médio 1 anos e 6 meses

E8 TI Superior 5 anos

E9 MÉDICA Superior 2 anos
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pesquisa.  

Figura 7 – Nuvem de palavras gerais 

 

Fonte: NVivo 12 Plus 

 

 

4.3. ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS COLETADAS POR MEIO DAS 

ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 

Uma vez com os dados em mãos, foi utilizado técnica da análise do 

conteúdo das entrevistas com uso codificação aberta, axial e seletiva de acordo 

com a perspectiva straussiana.  

A tradição straussiana tem como principais representantes Anselm 

Strauss e Juliet Corbin, que definiram novas etapas para o desenvolvimento da 
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TFD – Teoria Fundamentada nos Dados, com objetivo de tornar a metodologia 

mais acessível e didática (SANTOS et al.,2018).  

Essa perspectiva destaca a posição ativa do pesquisador diante dos 

dados e na elaboração da teoria, o qual pode buscar apoio teórico antes e 

durante a coleta e análise de dados. Nessa vertente, o sistema de análise de 

dados é dividido em três etapas: codificação aberta, codificação axial e 

codificação seletiva (SANTOS et al, 2018).  

Como afirma Vergara (2005) a análise de conteúdo constitui uma técnica 

que trabalha os dados coletados, objetivando a identificação do que está sendo 

dito a respeito de determinado tema. Bardin (1977, p.42) a define como: “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens”.  

 

Não envolvimento nas definições dos requisitos funcionais e 

mudanças - desconhecimento do sistema: 

É comum que uma empresa de venda de softwares oferecer junto com o 

aplicativo um treinamento aos usuários que estão atuando naquele momento nos 

setores e utilizando-se da ferramenta, os chamados key users identificados pelos 

consultores contratados para a implantação da ferramenta. Com o passar do 
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tempo os usuários mudam de setor, são demitidos ou se desligam da 

organização.  

Não foi encontrada na literatura estatística confiável, apenas estimativas 

sem embasamento científico,  que aponte a quantidade de usuários originais 

remanescentes das implantações originais dos sistemas de informação, mas é 

perceptível pelas entrevistas que existe desconhecimento quase total das 

funcionalidades como afirmado pelos entrevistados 1, 2 e 3 que concordam 

nesse ponto, apesar dos demais entrevistados não terem citado explicitamente:  

Entrevistado 1: 

O sistema acho que é a falta de saber como utilizar, entendeu? A 

pessoa não saber como utilizar, porque às vezes até faço algumas… 

ajudo... alguns colegas, né? Que eu vejo que eles têm dificuldade, 

entendeu? Mas isso é uma dificuldade como você falou: muitas 

pessoas têm dificuldade, como tem pessoas também sabem utilizar 

melhor do que eu.  

Entrevistado 2: 

A gente só usa um módulo e mesmo esse módulo, a gente não usa na 

totalidade, a gente faz pouquíssimas coisas com eles, mas que são 

fundamentais, que nos ajudam para caramba. E sem eles, a gente ia 

ter que ter um trabalho infinitamente maior para poder administrar 

algumas informações. Mas eu acredito, sabendo que o WPD, pelo 

menos, o que está instalado aqui não é o mais moderno, não é o que 

tem de mais recente, mais atualizado. Eu não sei se é a versão ou se 

os módulos que estão disponíveis. Porque aqui, o WPD, você abre e 



 

45 

 

45 

 

têm uns quinze, dezesseis módulos e nós aqui do setor só usamos um, 

você vê umas coisinhas.  

Talvez, eu não sei te dizer, porque realmente seria um maior 

conhecimento do potencial do sistema, do que ele tem para oferecer. 

Eu não sei se a minha demanda é reprimida ou ele não vai me atender. 

Do tipo: será que outros módulos, outras poderiam facilitar o nosso dia 

a dia? A gente tem algumas coisas da (enfermagem) muito ainda. 

Eu acho que com esse método. Porque a ignorância, que é a história 

do ignorar, não saber, não ter conhecimento de, acho que compromete 

as tuas escolhas. Porque quando você conhece a ferramenta, sabe 

tudo o que ela pode te oferecer, você acaba utilizando. 

Entrevistado 3: 

3 - Tem coisas que eu não uso. É assim, eu acho que por não saber 

mesmo. Acho que tem coisas até que seja fundamentais pra mim sim, 

entendeu? Acho que por falta de um treinamento do sistema, 

entendeu? Mas o nosso sistema tem muita coisa útil nele que serviria 

pra muita gente. É mesmo por falta de um treinamento dele. 
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Figura 8 - Entrevistas que mencionaram o desconhecimento do sistema. 

 

Fonte: NVivo 12 Plus 

Proposição 1: Quanto maior o desconhecimento do sistema de saúde implantado 

e suas funcionalidades, maior será a resistência a tal sistema. 

Falta de treinamento e ou  reciclagem: 

Devido à falta de treinamento adequado para utilização do sistema, 

muitos funcionários não possuem conhecimento suficiente para utilizar o sistema 

em suas atividades diárias. Dessa forma, também há certa restrição no uso dos 

sistemas, que é efetivamente utilizado por poucos usuários na organização.  

Durante as entrevistas ficou evidenciado, conforme relato abaixo, a 

importância do treinamento para os usuários de sistemas. Muitos deles não 

tiveram qualquer tipo de treinamento formal, tendo sidos apresentados ao 

sistema e treinados por colegas de trabalho ou apenas para atender a melhorias 

nos atuais sistemas como relata o Entrevistado 1:  
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Treinamento que acho que não… assim rápido, porque, a gente 

deveria... focar em temas específicos, trabalhar esses temas. Então 

como havia uma necessidade de adequação a  gente teve o 

treinamento. Mas acho que deveria ser periódico. Não somente, né? 

É... em certas demandas.   

 

Os Entrevistados 1 e 2 relatam como é feita a transferência de conhecimento:  

 

Entrevistado 1:  

Pois é, a gente senta, né? Vai ensinando o passo a passo. A gente 

mesmo vai ensinando os documentos básicos, mas os mais 

complexos, geralmente só eu e a Bia que sabemos fazer. Estamos há 

mais tempo. Mas é um treinamento, né? Num tom específico pra cada 

item, a gente passa, quando a pessoa chega. O ideal seria que toda 

vez que alguém fosse contratado, passasse por um treinamento.   

 

Entrevistado 2: 

Um passa para o outro. Por isso, às vezes, a gente tem dificuldade, a 

gente acaba não utilizando. Porque, de repente, a gente não tem nem 

ciência de tudo o que ele módulo pode nos dar. 

 

No caso do Entrevistado 3 fica claro que o não há treinamento que ajude na 

melhor utilização do sistema: 

Pela falta do treinamento, entendeu? Eu acho que assim, se viesse 

uma pessoa: "vamos fazer um treinamento do nosso sistema. Nessa 

área a gente vai aprender a fazer isso", então eu acho que a gente 

conseguir descobrir bastante coisa que a gente, às vezes, bate a 
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cabeça, por exemplo: "ah, eu tenho que ficar alimentando uma planilha 

do Excel pra mim conseguir descobrir aquele dado", eu acho... eu acho 

que no próprio sistema ele pode dá essa informação, a gente é que 

não sabe verificar. 

Acho que tem coisas até que seja fundamentais pra mim sim, 

entendeu? Acho que por falta de um treinamento do sistema, 

entendeu? Mas o nosso sistema tem muita coisa útil nele que serviria 

pra muita gente. É mesmo por falta de um treinamento dele. 

O Entrevistado 4:  

Não tivemos mais treinamento. A gente tem essa ausência aí, de... 

reciclagem, né? Das ferramentas que tem no sistema.  

Ninguém me ensinou a mexer. Eu aprendi mexer sozinha, olhando. 

Eu vejo que há para as pessoas mais velhas um pouco mais de 

dificuldade de conseguir entender o sistema, de conseguir usar a 

ferramenta de maneira correta, mas que isso pode ser explicado pela 

ausência de treinamento, porque é aquilo, cada um ensina. A pessoa 

chega, ela não tem um treinamento. Ela aprende olhando. 

O Entrevistado 5 pontua:  

Se tivesse mais oportunidade de ter. Não adianta você colocar, que 

nem esse do rádio, de chamar o maqueiro. Tem e a gente usar. Foi 

treinado todo mundo e todo mundo pode pedir. Ter um sistema para 

nós podermos usar. E, devagar, porque cada um aprende de um jeito, 

cada um vai devagar. Não quer dizer que todo mundo vai... Não é 

porque eu peguei, quer dizer, minha colega pegou e eu atrasei um 
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pouquinho, não é que todo mundo. Cada um... não tem o burro, tem 

uns... eu acho que cada um tem um momento de aprender, então 

devagarzinho acho que facilita. 

 

Figura 9 - Entrevistas que mencionaram o treinamento. 

 

Fonte: NVivo 12 Plus 

 

Proposição 2: Quanto melhor e mais constante for o treinamento e reciclagem 

dos sistemas utilizados, menor é a resistência aos sistemas de informação em 

saúde. 

 

Falta de apoio e ou suporte técnico: 

Conforme declarações obtidas por meio das entrevistas realizadas junto 
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aos usuários, observa-se que os sistemas não atendem amplamente às 

necessidades dos diferentes grupos de profissionais, uma vez que existem 

alguns módulos que não são adaptados para atividades realizadas em 

determinadas áreas do hospital. Essa restrição de adaptação reflete-se na 

subutilização das ferramentas disponibilizadas pelo sistema.  

Outra dificuldade encontrada pelos usuários dos sistemas é que em 

algumas ocasiões o sistema apresenta problemas que acabam gerando um 

atraso ou até a paralisação temporária de algum tipo de serviço prestado por um 

determinado setor, conforme declaração dos Entrevistado 1,2 e 3: 

Entrevistado 1: 

Na verdade acho que a falta de… de… entendimento, né? De 

utilização… do sistema da ferramenta, né? E… alguns parâmetros têm 

que ser definidos pela própria organização, pra que a gente possa ser 

um sistema, e dar continuidade ao uso. Então são… dois... dois 

momentos.   

Entrevistado 2:  

Eu nunca perguntei. Mas tem muito idoso. Não é idoso, tem muita 

gente nos entas. Mas assim falando, parando para pensar, tem umas 

meninas jovens que preferem fazer à mão. Talvez, porque neste setor 

que eu estou me referindo só tenha dois computadores no salão e mais 

um tanto no dos médicos. Pode ser por causa disso: “Ah, não quero ir 

lá, não quero fazer aqui”. Talvez, se tivesse mais terminais, talvez, eles 

utilizassem. Aqui a gente tem uma outra dificuldade também, que só 

temos dois computadores ali. 



 

51 

 

51 

 

Pois é. Se a fisio estiver avaliando o programa de imagem, eles vão lá, 

vê o paciente, vão evoluir em um desmame e quer saber como quer 

comparar. Ele vai usar um computador. O médico rotina está usando 

outro, acabou, ninguém usa mais nada, vai ter que usar na 

coordenação. Então, eu acho que também a oferta, a baixa 

disponibilidade da casa em máquinas, em acesso, pode ser, isso aí eu 

estou chutando. Tentando imaginar por que o povo usa menos.  

Entrevistado 3:  

Eles gostam do sistema porque, é o que eu te falei, é a nossa vida ali 

de trabalho tá tudo ali. Mas eu penso que eles poderiam responder que 

não gostam por ele ser lento, porque ele é bastante lento. 

Às vezes tem... eu tenho muito paciente na emergência aguardando e 

aí o sistema para do nada, e aí para tudo, aí o atendimento para, aí a 

gente vai fazer tudo manual. 

É. Ele já deixou muita gente na mão quando a gente mais precisa. E aí 

sabe como é que é. A gente que é acostumado com o sistema parar 

pra fazer tudo manual é muito complicado. 
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Figura 10 - Entrevistas que mencionaram impossibilidade de uso e suporte. 

 

 

Fonte: NVivo 12 Plus 

 

Proposição 3: Quanto maior a impossibilidade do uso do sistema, maior será a 

resistência a tal sistema. 

 

Medo da implantação do  sistema de informação: 

Apenas um dos entrevistados disse diretamente que tinha medo do novo 

conforme o Entrevistado 5:  

Com o papel às vezes perdemos muito tempo. Tem o papel da 

passagem, do plantão, da folha multidisciplinar, o papel que fazemos o 

planejamento dos cuidados do paciente. Então você perde um pouco. 

E se fosse informatizado, temos o medo de começar, mas acho que a 

informatização deve (inint) [00:00:38] porque você chega lá e está ali. 
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Você clicou na tela: "- hoje é a passagem de plantão", "dia tal, mudou 

alguma coisa...". Isso iria ajudar a ficar mais beira-leito do que ficar com 

papel. Então a informática, mesmo que a gente... eu às vezes tenho 

medo do novo, todo mundo tem o medo do novo... 

Eu acho que é o medo de não saber. Eu tiro por mim mesma. 

 

O medo do novo, representado pela desinformação quanto à utilidade dos 

sistemas, impacto na sequência das informações ou receio de não saber como 

utiliza,  pode ser traduzido como o medo da mudança e o que ela pode 

representar como ameaça à posição que a pessoa ocupa atualmente.  

 

Figura 11 - Entrevista que mencionou medo do novo. 

 

 

Fonte: NVivo 12 Plus 

Proposição 4: Quanto maior o medo da implantação do sistema de informação 

em utilizar o sistema, maior será a resistência a tal sistema.  
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Não utilização, utilização deficiente e degradação do sistema: 

Conforme os autores Teixeira, Ferreira e Santos (2012), a falta de considerações 

mínimas dos princípios de design centrados no fatores humanos em muitos SIH 

os tornam muito difíceis de aprender e usar, e essa dificuldade leva a uma forte 

resistência dos usuários, em alguns casos, leva ao abandono total do SIH ou 

crescente “erro humano” resultante de um uso incorreto e que ficou evidenciado 

nas entrevistas, como do Entrevistado 1: 

“Vamos fazer tudo no sistema”, porque aí, a gente deixa de definir o 

sistema, a gente deixa de inserir a informação pro sistema, então ele 

fica, é… é… desalimentado. Então precisaria desses parâmetros, 

inserir um sistema, pra que utilizasse mais. 

 

Figura 12 - Entrevista que mencionou a não utilização e ou utilização deficiente 

e degradação do sistema. 
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Informação par a decisão deficiente: 

 

Para Choo (2006), Calle (2008) e Moresi (2000) a tomada de decisão 

gerencial é um processo cotidiano nas organizações. De acordo com Lira et al. 

(2007) tomadores de decisão trabalham com grande quantidade de dados brutos 

e pouca informação com valor agregado.  

Choo (2006) também explica que “o sucesso do processo decisório 

depende de um conjunto de variáveis como a quantidade e qualidade da 

informação utilizada e a capacidade cognitiva do tomador de decisões”.  Por isso 

é relevante conhecer o fluxo de informações e garantir a qualidade dos dados e 

que ficou evidenciado nas entrevistas, como do Entrevistado 1 e 5: 

ENTREVISTADO 1: 

Diminuiu… diminui o erro, e a gente ganha tempo, né? Na execução e 

elaboração de documentos, na entrega de material, e eles… gera 

histórico pra gente. Um histórico mais fácil de ser acessado. Você 

consegue ter acesso ao histórico aí, né? Em tempo real. Ao invés de 

ter que abrir um arquivo, olhar… obviamente que a gente continua 

mantendo esse arquivo, né? O sistema em si, ele dá velocidade pra 

gente, e evita exatamente o erro. 

É, porque os nossos… nossos dados são muito repetitivos”. 

ENTREVISTADO 5: 

Com o papel às vezes perdemos muito tempo. Tem o papel da 

passagem, do plantão, da folha multidisciplinar, o papel que fazemos o 
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planejamento dos cuidados do paciente. Então você perde um pouco. 

E se fosse informatizado, temos o medo de começar, mas acho que a 

informatização deve (inint) [00:00:38] porque você chega lá e está ali. 

Você clicou na tela: "- hoje é a passagem de plantão", "dia tal, mudou 

alguma coisa...". Isso iria ajudar a ficar mais beira-leito do que ficar com 

papel. 

Figura 13 - Entrevistas que mencionaram informação para a decisão deficiente. 

 

 

Resistência ao uso de sistemas de informação: 

 

Apesar de apenas 2 entrevistados terem se manifestado objetivamente 

quanto a resistência à sistemas de informação, existe vasta literatura e teoria 

que descreve as diferentes formas de resistência à sistemas de informação como 

bem afirma Markus (p. 430-444, jun. 1983.) e que ficou evidenciado nas 

entrevistas, como do Entrevistado 1:  

Eu vejo… eu vejo assim: as pessoas utilizam, mas com dificuldade. 
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Têm médicos que não querem utilizar sistema, nos prontuários 

eletrônicos, né? Isso são relatos de colaboradores. 

Acho que existe… acho que existe, até um certo preconceito, né? De 

usar a ferramenta. A pessoa de repente não sabe usar, e aí pra se 

proteger… acaba, ah não... não gosto desse sistema, entendeu? Ao 

invés de-de repente se aprofundar, né? Porque realmente benefício, 

eles trazem pra gente.  

Então, acho que a resistência também tinha essa, a gente não saber. 

Não buscar a informação, não ter o treinamento e o manual básico, né? 

O passo a passo. Nós temos esses quatro itens. Segundo que as 

pessoas têm é… é… assim, aprendem a fazer daquele jeito, mas não 

querem saber o porquê tem que ser feito daquela forma, né? Ela já na 

verdade, ela cria um processo mecânico, né? Vai ser feito dessa forma, 

só. Então elas não conseguem: “por que que tô fazendo assim”? “Por 

que que é assim, será que tem outro caminho”? Entendeu? Então ela 

aprendeu daquele jeito… vai fazer daquele jeito.    

Entrevistado 2 demonstra que o problema é localizado:  

Existe. Eu te falo não tanto aqui, eu tenho trabalho em outra instituição, 

que a gente usa o NV. E assim, é uma instituição grande, têm vários 

andares, vários setores e tem setores que assim estão completamente 

adaptados aquela ferramenta, usam para tudo. O meu setor, ele é 

sempre o último, porque muita gente já idosa mesmo já. 

E que não querem usar, não querem. Não gostam, não querem, acha 

chato, acha complicado. E assim e não é verdade. A ponto de eles 

preferirem fazer evolução na mão, à mão, escrever, letra cursiva lá, do 
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que digitar no computador. É. Não sei. Eu vou te falar, eu juro, eu não 

sei. Porque tem gente jovem também que prefere fazer manual, do que 

fazer digital. E aí eu não sei.  

Em termos simples, as pessoas resistem aos sistemas de informação por causa 

de seus próprios fatores internos, por causa do mau desenho do sistema e por 

causa da interação de recursos específicos do desenho do sistema com 

aspectos do contexto organizacional de uso do sistema. 

Figura 14 - Entrevistas que mencionaram a resistência ao uso de sistemas de 

informação 

 

 

Fonte: NVivo 12 Plus 

Proposição 5: Quanto maior a resistência ao uso dos sistemas implantados, 

menores serão as informações disponibilizadas para a decisão. 

 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
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A pesquisa teve o objetivo de responder como e por que ocorre a resistência 

à utilização de sistemas de informação hospitalar pelo corpo clínico.  

Como resultado da pesquisa, três fatores de resistência emergem desta 

pesquisa: destacamos a falta de treinamento nos sistemas existentes, a 

indisponibilidade dos sistemas para uso por falta de equipamentos e ou panes e 

o medo do uso por desconhecimento do sistema.  

Um importante ponto que emergiu das entrevistas é o grande volume de 

informações tratadas em paralelo aos sistemas tais como papéis,  planilhas 

auxiliares e uso de e-mail para troca de informações importantes como o diário 

do paciente entre os diversos setores do hospital, dificultando sua manutenção 

e recuperação já que, por conta do volume diário, são enviados à arquivo com 

grande dificuldade de recuperação das informações quando necessário. 

A maior parte dos entrevistados demonstrou que gostariam utilizar mais 

dos sistemas disponíveis em suas respectivas áreas de desempenho se a eles 

fossem dadas a oportunidade de conhecer melhor suas ferramentas de trabalho.  

Foi clara a evidência de que, apesar de haver interesse em conhecer as 

funcionalidades disponíveis, não há prática interna de disseminar o 

conhecimento através de treinamento e reciclagens. As capacitações quando 

acontecem na sua maioria são informais e apenas voltada ao uso do que já 

existe, muitas vezes passadas por quem já executa as tarefas, perpetuando 

assim possíveis erros de aprendizado. O constante aperfeiçoamento e 

renovação do conhecimento deve ser sempre preocupação dos gestores e área 
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de suporte de sistemas. 

Nas entrevistas realizadas foi quase unânime a preocupação quanto ao 

desperdício das informações captadas em cada setor e o quanto ela poderia ser 

útil para o trabalho que realizam, muitas vezes ocasionando reentrada de dados 

em outras áreas por falta de integração sistêmica.  

O alto risco de perda de informações e de degradação dos sistemas é 

ouutro ponto que surge na pesquisa realizada pela falta do interesse dos 

usuários, da falta de equipamentos disponíveis em quantidade que atenda à 

demanda de uso, do interesse dos gestores e do apoio da área de suporte que 

conta com uma equipe reduzida e, por isso, focada na manutenção do 

funcionamento normal dos sistemas.  

O usuário não terá preocupação de ter qualidade no uso do sistema, 

resistindo a ele, visto que ele não vê, muitas vezes, para que serve o trabalho 

que faz.  O hospital deveria fazer um melhor uso dessas informações utilizando 

alguma forma mais inteligente, como um BI (Business Inteligence), que 

processasse as informações e as transformassem em indicadores para a gestão 

dando, assim, feedback importante do uso dos sistemas.   

É de suma importância que haja a preocupação de todos os responsáveis 

quanto à riqueza de dados históricos que jamais serão recuperados 

impossibilitando a evolução do conhecimento no hospital.  

O medo do desconhecido (no caso o sistema) faz com que os usuários 

não queiram utilizar de forma mais aprofundada os sistemas de sua área, não 
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procurando novas maneiras de fazer seu trabalho e os sistemas  evoluírem. O 

medo do desconhecido paralisa as ações e deve haver por parte dos gestores a 

preocupação de motivar seus subordinados e dar-lhes segurança apoiando-os 

na busca de mais conhecimento e incentivando-os a buscar desafios.  

A partir dessas evidências, foram criadas 5 proposições: : (1) Quanto maior 

o desconhecimento do sistema de saúde implantado e suas funcionalidades, 

maior será a resistência a tal sistema.; (2) Quanto melhor e mais constante for o 

treinamento e reciclagem dos sistemas utilizados, menor é a resistência aos 

sistemas de informação em saúde; (3) Quanto maior a impossibilidade do uso 

do sistema, maior será a resistência a tal sistema; (4) Quanto maior o medo da 

implantação do sistema de informação em utilizar o sistema, maior será a 

resistência a tal sistema e (5) Quanto maior a resistência ao uso dos sistemas 

implantados, menores serão as informações disponibilizadas para a decisão. 

Como contribuição teórica esta pesquisa revalidou os estudos anteriores 

quanto à resistência à sistemas de informação em hospitais, faz 5 proposições 

e um framework para a resistência à sistemas de informação em hospitais  que 

podem ser testados em estudos futuros, podendo fomentar, assim, a produção 

de novas pesquisas, inclusive quantitativas, que estimulem a aplicação efetiva 

do conhecimento empírico. Além disso, o uso das frases evocadoras e a análise 

de conteúdo concorrem para que despontem novos conhecimentos que 

agreguem valor à teoria até então já difundida.  

Como contribuição prática os resultados desta pesquisa também poderão 
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servir de subsídio para a implementação de ações gerenciais que aumentem a 

eficiência dos sistemas de informação hospitalares. A partir das informações 

levantadas os gestores devem desenvolver formas de eliminar, reduzir ou lidar 

com as principais causas de resistência identificadas que podem se dar através 

de:  

• Treinamento contínuo e ou reciclagem na utilização dos sistemas 

pelos desenvolvedores externos e equipe interna de TI;  

• Programa de integração de novos funcionários; 

•  Avaliação contínua do grau de utilização dos sistemas e serviços 

prestados utilizando alguma escala tipo Likert. 

As ações aqui sugeridas são fruto da experiência do pesquisador como 

consultor, onde através de diagnóstico específico em empresas privadas, são 

avaliadas as condições de utilização dos sistemas utilizados e propostas e 

desenvolvidas ações de melhoria para aumento de uso e quebra de resistências.  

Para futuras pesquisas sugerimos que  sejam feitas novas pesquisas, 

inclusive quantitativas, que:  

• Avaliem em hospitais públicos (municipais, estaduais e federais) e 

privados, utilizando de ferramentas quantitativas, o grau (%) de 

conhecimento e utilização das funcionalidades dos sistemas em 

seus diferentes módulos e funcionalidades; 

• Meçam o nível de satisfação dos usuários quanto a eficiência e 

eficácia dos sistemas adquiridos: 
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o Sistemas prontos (de prateleira) de software vendors,   

o Sistemas desenvolvidos sob medida (tailor made) de 

empresas contratadas e  

o Sistemas desenvolvidos pela equipe interna de TI quanto a 

aceitação e resistência dos usuários. 

• Meçam o nível de satisfação do serviço prestado pela área de TI 

seja através da quantidade de chamados e prazos de solução, seja 

através de tempo indisponível do sistema e equipamentos; 

• Avaliem a efetividade dos treinamentos internos e externos; 

Pesquisas dos tipos descritos acima podem trazer reflexões e novos 

caminhos para a redução das lacunas na utilização e resistência ao uso dos 

sistemas de informações clínicas em hospitais públicos e privados, beneficiando 

toda a sociedade com redução de custos operacionais, aumento do atendimento 

e evolução do conhecimento científico. 

No momento em que toda a sociedade está apreensiva em como lidar 

com o COVID-19 de forma segura a tecnologia é um aliado fundamental no 

desenvolvimento de alternativas, acelerando inovações. Soluções como 

telessaúde e telemedicina, que já eram utilizadas antes da pandemia, serão cada 

vez mais necessárias e utilizadas na nova era pós COVID-19 e para isso será 

fundamental que todos os envolvidos na prática médica tenham total 

capacidade, tranquilidade, conhecimento e meios para registro e trânsito de 

informações dos pacientes e tratamentos de forma fidedigna, partilhável e 
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segura.  

De maneira geral, aquele que é resistente à sistemas de informação 

também será resistente à telemedicina e será necessário um grande esforço das 

organizações de saúde para evitar essas resistências, através de mais 

investimento e aceleração do conhecimento. No momento atual de COVID-19 o 

único recurso que consegue ligar as pessoas às suas necessidades é a 

tecnologia não só como ferramenta de colaboração, mas como sistema de 

informação, diminuindo o distanciamento se tornando fator crítico de sucesso.  
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ANEXO A – Roteiro da pesquisa 

 

[Apresentação] 

Gostaríamos de ouvi-lo sobre os pontos importantes na utilização dos sistemas 

de informações disponibilizados utilizados no hospital, e sobre aspectos de 

implementação de tecnologia e de desempenho desses sistemas. Essa 

entrevista é aberta, portanto o Sr(a). poderá respondê-la sem se preocupar com 

o formato da resposta. A entrevista será gravada, se o Sr(a) permitir.  

 

[Entrevista] 

1. Por que, na sua visão, o(s) sistema(s) de informação que você utiliza são 

importantes para seu trabalho? 

 

2. Como você percebe a importância desses sistemas para o sucesso de 

seu trabalho? 

 

3. Por que você acha que a utilização dos sistemas no hospital foram (ou 

não foram) bem sucedidos? Cite 3 causas.  

 

4. Quando houve implantação de sistemas na sua área, você foi consultado?  

Transição para a mudança - Bridges (1991) 



 

93 

 

93 

 

5. Houve algum levantamento de necessidades de sistemas específico para 

sua área? 

Transição para a mudança - Bridges (1991) 

6. Como o sistema ajuda você no seu dia a dia?  

Vantagens / desvantagens da mudança - Hernandez e Caldas (2001) 

7. Como o sistema atrapalha você no seu dia a dia?  

-Mudança na rotina segundo Lapointe e Rivard (2005) e MARKUS (1983 

8. Se não houvesse o sistema como você conduziria suas tarefas rotineiras? 

 

9. Que melhorias poderiam ser feitas no sistema para lhe ajudar no seu dia 

a dia? 

Empowerment / Consolidar os ganhos e produzir mais mudanças – 

Kotter (1997) 

10. Que mudanças no sistema foram implementadas e que não lhe ajudaram 

no seu dia a dia? 

[Agradecimentos] 
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ANEXO B – Dados dos Entrevistados e da Entrevista 

 

• Nome, telefone e e-mail (for uma pessoa muito ocupada);  

• Formação;  

• Dados profissionais atuais: organização, área, cargo e data de entrada na 

organização;  

• Experiência do entrevistado no cargo atual e com sistemas de informação; 

• Data e horário de início da entrevista, além do local (incluindo a cidade);  

• Forma de registro dos dados (anotação, gravação - áudio, vídeo - ou e-

mail); 

 


