
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.  
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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.  
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