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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é compreender o processo de implantação do 

Sistema de Gestão Informatizado (SGI) em três setores diferentes do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL), respeitando os aspectos de percepção do 

indivíduo, do grupo ou setor e aspectos organizacionais. Considerando a implicação 

dos gestores, profissionais de saúde, outros profissionais envolvidos e a estrutura 

organizacional vigente no período em que se deu a implantação, buscou-se 

conhecer como essas pessoas perceberam a evolução da implantação no seu grupo 

ou setor e também na organização. Partindo de uma abordagem qualitativa, utilizou-

se como instrumento de pesquisa a entrevista semiestruturada, mais 

especificamente a entrevista episódica, por ser mais focada na narrativa sobre a 

experiência vivida pelos participantes ao longo do processo de implantação do SGI 

no hospital. Foram entrevistados três grupos de profissionais e um grupo de 

gestores, todos com formação de nível superior em suas profissões e que 

participaram do processo de implantação desde o início. Seguiu-se a metodologia de 

Bardin (2009) em todas as fases de tratamento e interpretação dos dados. A partir 

da análise empreendida, despontaram três categorias: Pensamento e o 

conhecimento; As práticas e mudanças; Resultados obtidos. Da categoria 

“pensamento e o conhecimento”, emergiram três subcategorias: Administrativo, 

Institucional e Conhecimento em Tecnologia da Informação (TI). Da categoria “As 

práticas e mudanças”, emergiram três subcategorias: Realidade anterior ao SGI; O 

projeto de TI e a implantação do SGI e Impactos da implantação do SGI. Da 

categoria “Resultados obtidos” emergiram três subcategorias: Benefícios promovidos 

pelo SGI, Insatisfações observadas e Nível de utilização e compreensão do SGI. 

Observou-se que a falta de integração dos setores foi um problema determinante na 

implantação do SGI, que o projeto de implantação do SGI não foi bem dimensionado 

e divulgado na instituição e, ainda, que diferentes modelos de lideranças e de 

objetivos dos setores influenciaram no andamento do processo de implantação do 

SGI. Pode-se mencionar que um SGI deve ser uma ferramenta de consolidação de 

práticas organizacionais já institucionalizadas e de integração entre setores, e não 

de apoio a práticas isoladas e personalistas de algumas esferas da instituição. 

 

Palavras-chave:  Gestão de Pessoas. Gestão da Informação. Gestão Hospitalar. 

Tecnologia da Informação. Hospitais Públicos. 

  



ABSTRACT 

The object of this study was motivated by the need to know the possible 

causes of differences in results achieved in the implementation of a Computerised 

Management System (CMS) in a Federal University Hospital, located in northeastern 

Brazil, to understand the factors that influenced the results in different groups when 

was used the same systems implementation methodologies. Considering the 

implication of managers, health professionals, other professionals involved and the 

existing organizational structure in the period when implantation occurred, aimed to 

know the perception of these people about the development of CMS in the 

deployment process in your group or sector and also in the organization.The 

methodology used in this study was the content analysis which provides a rich set of 

methodological tools for evaluating speeches,enabling us to discourse from the 

unknown analysis and subjectivity, but with scientific rigor, allowing, at the end, to 

understand the disparity in results in the implementation of CMS.It was used as a 

research tool, a semi-structured interview, which exploits a qualitative approach, as 

suggested by the authors. It was used the approach of the episodic interview, to be 

more narrative about the experiences of the interview participants in their practical 

experience along the CMS deployment process in the hospital.Were interviewed 

three groups of professional and a group of managers, all with higher education in 

their professions and who participated in the entire implementation process from the 

beginning.It followed the Bardin's methodology (2009) in all the phases of treatment 

and interpretation of data, where emerged three categories: the "Thought and 

Knowledge"; the "Practices and Changes"; the "Obtained Results". From the 

category "Thought and Knowledge"emerged three subcategories: the 

"Administrative", the "Institutional" and the "IT Knowledge". From the category 

"Practices and Changes" emerged three subcategories: "Reality Prior to CMS"; "The 

IT Project and the implementation of CMS" and "Impacts of the CMS 

Implementation". From the category "Results Obtained" emerged three 

subcategories: "Benefits Promoted by CMS", "Dissatisfaction Observed" and "Level 

of Use and Understanding CMS ". It was observed that the lack of integration of the 

sectors was a determinant problem in the implementation of CMS. The CMS 

implementation project was not well dimensioned and divulged in the institution. 

Different models of leaderships and of objectives of the sectors influenced in the 

course of the CMS implementation process. We can mention that an CMS should be 

a consolidation of organizational practices tool already institutionalized and of 

integration amongthe sectors and not supporting to isolated practices and 

personalistsfrom sectors of the institution. 

Keywords: People management. Information Management. Hospital Management. 

Information Technology. Public Hospitals. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A proposição do trabalho é apresentar respostas do porquê uma 

metodologia de implantação de um Sistema de Gestão Informatizado (SGI) na área 

de saúde em um hospital público apresentou resultados diferenciados em setores 

distintos. A consideração inicial dos agentes implantadores, que utilizaram de 

metodologias de implantação de SGI já consagradas em outras instituições, era de 

que certas peculiaridades do Hospital Universitário haviam influído nesses 

resultados, e não a metodologia utilizada. Contudo, na observação da equipe de 

implantadores, no decorrer dos anos da implantação, não foi possível dimensionar 

respostas conclusivas de que fatores específicos foram esses que influenciaram 

nesses resultados. 

Diante dessas dúvidas, desenvolvemos este projeto para que nos permitisse 

entender não a metodologia da implantação, mas toda a dinâmica funcional 

existente em três setores do Hospital Universitário Onofre Lopes de Natal/RN, que 

apresentaram resultados diferenciados da implantação do SGI. O foco deixou de ser 

o SGI e passou a ser as pessoas, os profissionais e seus respectivos setores, 

buscando levantar os aspectos que os prepararam ou não para a aceitação do SGI e 

de como isso se desenvolveu com o transcorrer da implantação, mais notadamente 

os ligados à própria cultura organizacional. 

Este trabalho se insere também em um contexto no qual, nas últimas 

décadas, observamos um crescente fascínio pela tecnologia da informação (TI) nas 

organizações. O que tem sido objeto de estudos é se esse fascínio tem sido 

acompanhado de uma visão realística dos gestores, de como isso pode beneficiar 

essas instituições e o seu grau de preparação para receberem Sistemas de Gestão 

da Informação (SGI).  

Na década de 1990, com a abertura de mercado, as empresas nacionais 

foram inseridas em um novo contexto que exigia uma linha de pensamento mais de 

acordo com o pensamento global. Necessário produzir mais, melhor e com valores 

mais atraentes. Isso forçou as empresas a repensarem sua forma de agir e de 

pensar; era necessário mais agilidade e precisão nas respostas que se impunham 

para essa melhoria. Segundo Wood (2000, p. 74), na década de 1990, as empresas 

no Brasil foram apresentadas a uma nova realidade de um mercado aberto, que as 

forçava a ter que se repensarem para se tornarem competitivas. Nesse cenário 
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aumentava a busca de soluções que abreviassem o caminho da modernidade, fosse 

através de novas teorias de gestão administrativa ou da tecnologia, que se tornava 

muito mais acessível a todos os níveis de empresas.  

A busca de novas soluções passava, é obvio, por mudanças de toda 

empresa e isso ainda não era perfeitamente compreendido pelos gestores, que, ao 

sentirem a mudança externa, buscavam exigir mudanças internas na mesma 

velocidade, o que veio a gerar diversos problemas de falta de alinhamento entre o 

necessário e o desejável. 

O que se considerava essencial era o domínio da informação, mas o que se 

observou foi um certo descompasso entre o que era realmente importante à gestão 

e o que trazia um apelo sedutor à modernidade. 

Não se apresentava muito claro os princípios básicos do que era informação 

e como essa seria importante para as organizações. Desse modo, definir o porquê 

dessas informações e o que se desejava obter com elas não estava devidamente 

claro. O que se constatou decorrente dessa fase foi o enfoque de como obter as 

informações, ou seja, um foco nos processos de obtenção da informação.  

Sem alcançar de fato o objetivo legítimo, as implantações de um SGI se 

configuraram em armadilhas complexas; era difícil de mensurar seu grau de sucesso 

e mais ainda os porquês desses sucessos ou fracassos. 

Segundo Senge (2004), o ser humano se limita em sua impotência, sua 

incapacidade de realizar o que realmente deseja. Nesse contexto, mudanças são 

necessárias para que o próprio homem caminhe entre o estabelecido e o que se 

propõe objetivar.  

Desse modo, mudar significa compreender os aspectos organizacionais, 

como os indivíduos interagem dentro dessas instituições e como estas se encontram 

em relação ao ambiente externo é fundamental para que esse objetivo seja 

alcançado. 

Na área Hospitalar, enquanto Organização, a visão assistencialista sempre 

prevaleceu sobre a caracterização de unidade de negócio (MINTZBERG, 1982). 

Para compreender o Hospital como uma organização sujeita a regras 

administrativas, com um viés assistencialista, é necessário aprofundar-se na 

compreensão do processo histórico-cultural no último século. 

Mintzberg (1983) constatou que os hospitais eram, em sua maioria, 

administrados por profissionais médicos sem qualquer conhecimento administrativo. 
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Desse modo, o estabelecimento de preceitos e regras que deveriam nortear a 

organização geralmente não era claramente dimensionado e quando existiam não 

tinham visibilidade necessária em toda organização. 

Essa premência de mudanças nas instituições hospitalares fez com que o 

controle destas e o acesso à informação se tornassem desejáveis. Desse modo, 

tardiamente em relação a outras áreas de negócio, começaram a surgir softwares 

que buscavam inicialmente a automatização de processos hospitalares e 

posteriormente surgiram softwares integradores de processos que levaram à criação 

dos SGIs que traziam em sua proposta um modelo de “pensar” a organização. 

Implantar um SGI em estruturas organizacionais complexas como os 

hospitais não é tarefa fácil para quem o realiza e alcançar resultados satisfatórios 

em sua conclusão também é desafiador. 

A complexidade de um ambiente hospitalar, mais notadamente hospital 

público, e sua estrutura organizacional segmentada oferece uma grandiosa 

oportunidade para a compreensão de como as características dos profissionais, 

grupos/setores dentro de uma mesma estrutura organizacional podem apresentar 

respostas diferenciadas de adesão aos processos informatizados mesmo quando 

submetidos a um único tipo de abordagem ou metodologia. É uma necessidade da 

área de Tecnologia da Informação e da Administração Hospitalar a compreensão de 

todos os componentes de gestão envolvidos em um processo de implantação de um 

SGI e descobrir previamente como e se serão necessários redirecionamentos e 

reavaliações dos modelos e métodos de implantação. 

A análise prévia desses componentes oferecerá subsídios aos futuros 

implantadores para descobrir se encontrarão dificuldades em seu mister, 

objetivando determinar se os modelos de implantação definidos atenderão aos 

anseios coletivos da organização ou do próprio setor de TI. 

Essa análise também favorecerá para compreender o quanto um SGI pode 

contribuir ou não, para que as pessoas passem a ter uma visão mais integrada da 

organização e de como o trabalho de cada indivíduo ou setor pode influir na 

qualidade do trabalho de toda a organização. 

Geralmente as organizações de mesma natureza se parecem em sua 

gestão, mas é um deslize considerar que essas semelhanças são suficientes para 

padronizar os processos de implantação do SGI.  
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Este estudo está contextualizado em um Hospital Universitário Federal, o 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), que iniciou o seu processo de 

construção do projeto de Tecnologia da Informação plena do HU em meados de 

1998. 

Somente no ano de 1999 a implantação do Sistema de Gestão 

Informatizado (SGI) começou no HUOL e este era a parte essencial para as 

mudanças que ocorreriam na organização. 

Em alguns setores, a implantação correu tranquila e com resultados 

significativamente positivos; em outros, foram necessárias correções nesse modelo 

para que os resultados esperados fossem alcançados; e em outros, os resultados 

foram abaixo do esperado. Entender como as estruturas organizacionais dos 

setores e seus profissionais podem ter influído nesses resultados é algo que se 

pretende obter como resposta deste trabalho. 

Este estudo de caso propõe-se avaliar a implantação do Sistema de Gestão 

Informatizado (SGI) e consequentemente os resultados obtidos em somente três 

setores representativos da estrutura organizacional do HUOL e seus modelos de 

gestão díspares. São eles: setor médico, setor de enfermagem e setor de farmácia 

clínica. 

A forma que os profissionais dos três setores percebem os objetivos e 

metas organizacionais da instituição e como estes se envolvem com eles são muito 

divergentes entre si e tais divergências podem ser percebidas por outros 

profissionais da organização. 

Problemática: 

• Como a implantação do SGI no HUOL resultou em uma 

heterogeneidade de resultados quando fora aplicada a mesma metodologia de 

implantação em todos os setores da organização? 

• Como a estrutura organizacional do setor influencia no SGI? 

• Como que a formação do profissional desses setores influencia 

positivamente ou não na implantação? 

• Como esses profissionais inferiram ou foram inferidos nessa 

implantação.  
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Objetivamos a compreender o processo de implantação do SGI em três 

setores diferentes do HUOL, considerando os aspectos de percepção do indivíduo, 

do grupo ou setor e aspectos organizacionais. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Como objetivos específicos, pretendemos: 

1. Explorar aspectos do contexto histórico e organizacional que cercou o 

período da implantação, considerando a percepção do indivíduo, do setor/grupo e da 

organização. 

2. Analisar a relação do perfil profissional das categorias (médico, 

enfermeiro e farmacêutico) com sua percepção do SGI no âmbito pessoal, 

setorial/grupo e organizacional. 

Este estudo, além da parte introdutória, que é composta da apresentação 

do tema, a contextualização do problema, a justificativa e os objetivos gerais e 

específicos, apresenta outros seis capítulos.  

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico, que servirá de base às 

discussões e aos conceitos: Cultura Organizacional e Inovação, A Tecnologia da 

Informação e Conhecimento, A Tecnologia da Informação e as Organizações, 

Mudanças e Impactos da Tecnologia da Informação nas Organizações, Hospitais 

como Organizações e, por fim, A Tecnologia da Informação no Contexto Hospitalar. 

O terceiro capítulo discorre sobre a metodologia adotada e seus aspectos 

referentes aos Procedimentos da Amostra da Pesquisa, A seleção dos 

Participantes, Os Procedimentos de Coleta dos Dados e, por fim, Os Procedimentos 

de Tratamento e Análise dos Dados coletados baseados na Metodologia de Análise 

de Conteúdo. 

O quarto capítulo apresenta o contexto histórico da pesquisa, as 

características do ambiente sob o qual se realiza a pesquisa e o quinto capítulo 

discorre sobre a Análise e Interpretação dos Dados da Coleta. 

Por fim, no sexto e último capítulo, temos as Considerações Finais deste 

trabalho de pesquisa, que podem nortear os novos profissionais de TI e seus 

gestores na implantação do SGI em Hospital Público Federal.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CULTURA ORGANIZACIONAL E INOVAÇÃO 

 

Quando se fala de inovação nas organizações, o princípio básico é o de que 

é necessária não só mudança, bem como o seu acompanhamento pela sociedade 

em geral, de modo a compreendê-la adequadamente, com suas novas demandas ou 

mesmo com novas exigências de melhor qualidade nas já existentes.  

Inovação implica mudanças, algumas bem significativas, no modo de agir e 

até de pensar das organizações. Uma instituição é, antes de tudo, pessoas e isso 

significa que a mudança estabelece-se principalmente nelas. Senge (2004, p.2) diz: 

“Devemos aprender continuamente a enxergar com mais clareza a realidade do 

momento. Ao tomarmos a direção desejada, é fundamental sabermos onde estamos 

no momento”. 

Desse modo, compreender a cultura na qual o homem está inserido é 

fundamental para a realização de mudanças. Schein (2009), criador da teoria da 

cultura organizacional, conceituando cultura explica que:  

 

[...] Cultura é um fenômeno dinâmico que nos cerca todas as horas, sendo 
constantemente desempenhada e criada por nossas interações com os 
outros e moldada por comportamento de liderança, é um conjunto de 
estruturas, rotinas, regras e normas que orientam e restringem o 
comportamento. (SCHEIN, 2009, p.1). 

 

Boas (2005) menciona que a cultura somente faz sentido ser analisada 

dentro do contexto em que se encontra inserida e ressalta a importância do indivíduo 

nesse processo. Afirma também que não conhecemos como os equipamentos e 

inventos modernos afetam as atividades dos grupos culturais:  

 

Recebemos uma lista de invenções, instituições e ideias, mas aprendemos 
pouco ou quase nada sobre o modo pelo qual o indivíduo vive sob essas 
instituições, com essas invenções e ideias, assim como não sabemos como 
suas atividades afetam os grupos culturais dos quais participa. As 
informações sobre esses pontos extremamente necessárias, pois a 
dinâmica da vida social só pode ser compreendida com base na reação do 
indivíduo à cultura na qual vive e na sua influência sobre a sociedade. 
Vários aspectos do problema da mudança cultural só podem ser 
interpretados sobre esse fundamento. (BOAS, 2005, p.65). 
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A cultura interna de uma organização não pode ser separada 

completamente da cultura local em que está inserida e nem da época em que se 

encontra. Nesse aspecto, sofre inferência da cultura da cidade, do estado, do país e, 

numa visão macro, até mundialmente se considerarmos a globalização e que, do 

mesmo modo que é deduzida pelo ambiente externo, também acaba inferindo nele. 

 

De início, parece importante colocar o fato de que a organização é o 
sistema social mais formalizado da sociedade, sendo, portanto, um sistema 
de significativas condutas institucionalizadas. As organizações, de há muito, 
são as principais responsáveis pelas formas de conduta dos atores sociais. 
As empresas são centrais, não só porque produzem bens e serviços, mas 
também porque produzem formas de comportamento e formas de 
raciocínio. (WOOD, 2000, p.120). 

 

A relação do indivíduo com sua cultura e os fatores que a originaram são 

importantes para que se entenda a dinâmica da sociedade ou grupo em que eles 

estão inseridos. Nesse aspecto, Schein (2009) busca estabelecer parâmetros entre 

a cultura na sua forma mais abrangente e a cultura organizacional. 

 

[...] os padrões compartilhados de pensamento, crença, sentimentos e 
valores que resultam da experiência compartilhada e da aprendizagem 
comum – resulta no padrão das suposições compartilhadas que denomino 
de cultura desse grupo. (SCHEIN, 2009, p.82). 

 

As suposições geralmente possuem fundamentos válidos, ainda que essa 

validade possa estar atrelada a uma realidade que não mais existe, devido ao 

constante estado de mudanças que somos submetidos. 

 

O padrão de premissas básicas que um determinado grupo inventou, 
descobriu ou desenvolveu no processo de aprender a resolver seus 
problemas de adaptação externa e de integração interna e que funcionou 
bem o suficiente a ponto de serem consideradas válidas e, portanto, de 
serem ensinadas a novos membros do grupo como a maneira correta de 
perceber, pensar e sentir com relação a esses problemas. (SCHEIN, 2009, 
p.82). 

 

Segundo o citado autor, a cultura de um grupo, quando originada, advém 

dos preceitos individuais de sua liderança inicial, podendo sofrer interferências 

externas e internas de acordo com a evolução do próprio grupo. Essas crenças 

tornam-se mais profundas, uma vez que, quanto mais intensas emocionalmente 

forem as experiências do grupo mais forte será sua cultura. Entender como se 
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formam as suposições culturais nos grupos e na própria organização é uma maneira 

de entender a cultura instaurada. 

 

Uma definição formal de cultura organizacional pode dizer-nos o que é 
cultura de um ponto de vista estrutural, mas não nos diz qual o conteúdo da 
cultura – quais são as suposições culturais. (SCHEIN, 2009, p.81). 

 

Desse modo, é necessário analisar não somente como a cultura se 

apresenta dentro da instituição, mas o porquê das dificuldades em proceder a 

mudanças, mesmo que a própria organização ou grupo pense já ter a consciência 

do que deverá ocorrer. 

 

É um paradoxo da evolução ou do desenvolvimento que, quanto mais 
aprendemos como fazer as coisas e estabilizamos o que temos aprendido, 
mais indispostos ou inábeis nos tornamos para adaptar, mudar e crescer em 
novos padrões, mesmo quando nosso ambiente de mudança demanda 
esses novos padrões. (SCHEIN, 2009, p.76). 

 

No ambiente Organizacional, Boas (2005) e Wood (2000) explicam sobre o 

perigo de incorrer no etnocentrismo, de utilizar como referencial teórico o seu próprio 

ponto de vista ou qualquer outro que não o da própria organização analisada e o 

contexto em que se insere. 

Fleury (1987) apresenta que a forma de conceituar a Cultura Organizacional 

depende da análise de cada indivíduo e do contexto no qual está inserido; já Geert 

(2001) segue uma linha de conceituação que aborda os elementos da cultura e os 

níveis da cultura, atribuindo valores culturais aos grupos a que os indivíduos 

pertencem. 

Por outro lado, Schein (2009) contextualiza a cultura organizacional baseada 

em níveis culturais, classificando os aspectos mais visíveis até os invisíveis, sendo 

estes mais profundamente arraigados nos indivíduos e nos grupos. Ele sugere 

analisar a cultura em três níveis distintos: 

a) Artefatos: são aspectos que estão na superfície da cultura, 

compreendendo a todos os fenômenos que alguém vê, ouve e sente quando 

encontra um novo grupo com uma cultura não familiar (estruturas e processos 

organizacionais visíveis). Estes são difíceis de decifrar. 

b) Crenças e valores assumidos: são aspectos em que o grupo reflete as 

crenças e os valores originais de alguém, seu sentido do que deve ser, que é 
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diferente, do que é. É como o grupo define a realidade, e não como ela é 

(estratégias, metas e filosofias). 

c) Suposições fundamentais básicas: este nível avalia o que se registra 

no mais íntimo dos indivíduos e dos grupos (crenças, percepções, pensamentos e 

sentimentos inconscientes assumidos como verdadeiros).  

Na visão de Schein (2009), para entender a Cultura Organizacional de uma 

intistuição, passa pelo entendimento não somente do todo, mas também das partes, 

analisando cada grupo da Organização, suas lideranças e seus atores. Desse modo, 

contextualizar cada parte dentro da organização é tão importante como 

contextualizar o indivíduo dentro de cada grupo, estabelecendo, assim, todas as 

relações internas existentes e como se configuram diante de objetivos pessoais, 

grupais e organizacionais. Schein (2009) nos explica sobre a importância das 

lideranças em processos de mudanças. 

 

Acredito que as culturas se iniciaram com líderes que impõem seus próprios 
valores e suposições a um grupo. Se esse grupo é bem sucedido e as 
suposições mostram-se verdadeiras, temos uma cultura que definirá as 
próximas gerações de membros que tipo de lideranças são aceitáveis. 
Agora a cultura define a liderança. Porém, à medida que o grupo passa por 
dificuldades de adaptação, que seu ambiente muda ao ponto em que 
algumas de suas suposições não serem mais válidas, a liderança entra 
novamente em ação. Agora liderança é a habilidade de ficar à margem da 
cultura que criou o líder e de iniciar processos de mudança revolucionária 
que forem mais adaptativos. Essa capacidade de perceber as limitações da 
cultura própria de alguém e de desenvolver adaptativamente a cultura 
constitui a essência e o desafio final da liderança. (SCHEIN, 2009, p. 2). 

 

Desse modo, Schein (2009) nos leva a crer que uma cultura é mais passível 

de mudanças, a partir do momento em que suas lideranças têm a percepção da 

cultura existente no grupo e como essa cultura atende às mudanças ocorridas fora 

do próprio grupo. Então, a questão cultural em uma organização é tão mais eficaz 

quanto mais atenda aos estados de mudança externos, propiciados pela busca de 

uma própria organização mais eficaz. Lideranças segmentadas e fracas tendem a 

manter seus grupos avessos a transformações. 

No contexto deste estudo, conhecer as suposições culturais do indivíduo, no 

setor e na organização quanto à implantação do SGI favorecerá no entendimento da 

cultura instaurada pelo SGI. Na mesma linha de pensamento de Boas (2005), 

compreender a cultura dos grupos, com o SGI, dará um passo adiante na história do 

HUOL. 
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Quando esclarecemos a história de uma única cultura e compreendemos os 
efeitos do meio e das condições psicológicas que nela se refletem, damos 
um passo adiante. (BOAS, 2005, p.37). 

 

2.2 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

 

O que se observou, no mundo nas últimas décadas, foi um crescente 

fascínio pela tecnologia da informação nas empresas, e que nem sempre é 

compreendido de forma consciente por parte dos gestores. Grandes investimentos 

com poucos resultados são comuns, além da falta de nitidez nos objetivos que se 

desejam alcançar quando se pretende informatizar a organização. 

 

Os sinais de nossa obsessão com a tecnologia manifestam-se em toda 
parte. Empresas e consumidores gastam, anualmente, mais de um trilhão 
de dólares em TI. Aproximadamente a metade dos investimentos 
empresariais nos EUA são aplicados em TI. [...] A filosofia que predomina é 
a de “se desenvolvermos a Ti, o resto virá”, sem a preocupação de se saber 
se a tecnologia realmente responde às necessidades da empresa ou se ela 
fornece uma melhor informação. (DAVENPORT, 2002, p.15). 

 

A disposição em acreditar nas ferramentas e soluções de TI como 

promotoras isoladas para obtenção de bons resultados, sem considerar outros 

aspectos como o conhecimento dos clientes internos das organizações, termina 

induzindo a enormes fracassos na implantação de um SGI. 

 

Mesmo os gestores que compreendem o lado humano da informação nem 
sempre agem em conformidade com este conhecimento. Tom Peters, 
consultor e escritor estadunidense, observou que o sucesso da gestão da 
informação se deve 5% à tecnologia e 95% à psicologia – mas a maior parte 
das empresas não atribui sequer 1% do orçamento e do tempo que 
dispensam à gestão da informação aos fatores psicológicos ou humanos. 
(DAVENPORT, 2002, p.16). 

 

É importante enfatizar que a área de TI evoluiu e tem evoluído muito e 

significativamente dentro das organizações, mas ainda é desconhecida a qualidade 

e o nível de resultados obtidos com as implantações de SGI. 

Caldas e Wood Júnior (1999), em pesquisas realizadas em 10 (dez) 

empresas no Brasil, testaram várias hipóteses, certificaram que o processo de 

tomada de decisão para a escolha do SGI nas empresas e sua implantação são 
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determinações administrativas tomadas de forma inconsciente, sem planejamento, 

com estratégias de implantação inadequadas e com resultados decepcionantes. 

Na maioria das vezes, os planejamentos de implantação do SGI estão 

focados somente no processo de implantação, não perpassando pelos aspectos 

humanos e também outros, que poderiam ser expressivos à obtenção dos bons 

resultados da implantação do SGI.  

Considerar que a cultura organizacional pode ser modificada somente com a 

implantação de um software é um engano recorrente dentro da gestão das 

organizações e isto leva a resultados pífios. 

Schein (2009) defende que a cultura organizacional só se modifica avaliando 

a cultura dos grupos e setores da organização. Então, considerar que um SGI seja 

uma ferramenta de mudança da cultura organizacional é um engano. 

O SGI é apenas um dos componentes que devem ser analisados quando se 

pretende melhorar a organização e seus processos de trabalho. As gerações de 

novos conhecimentos decorrentes das informações originadas da implantação do 

SGI devem ser estudadas dentro de um contexto mais amplo. Ponderar a influência 

das pessoas que atuam no processo de implantação, observar a cultura dos grupos 

internos, da própria organização e também fatores externos à organização são 

orientações de Davenport (2002). 

 

Se a primeira abordagem está centrada na TI e a segunda na informação, a 
terceira decididamente centra-se nas pessoas. Executivos desse campo 
acreditam que a razão principal pela qual a TI não rendeu o que prometia ou 
por a informação e o conhecimento não serem compartilhados está ligada à 
maneira como os empregados se comportam e aos valores culturais da 
empresa. 
Se as empresas estão se tornando mais dependentes do uso e do 
compartilhamento de informação e conhecimento, os gestores de mais alta 
hierarquia devem dar atenção especial aos valores culturais e 
comportamentos ligados à informação e não ao uso da TI nas suas 
empresas. (DAVENPORT; MARCHAND; DICKSON, 2004, p.23). 

 

A opinião de Keen (1993) é de que o conhecimento não advém de máquinas 

ou softwares, por mais sofisticados que sejam, mas vem do próprio homem, de seus 

conhecimentos, dos aspectos administrativos e também organizacionais.  

Por outro lado, as organizações delegam para a Tecnologia da Informação a 

decisão de solução de algumas indefinições administrativas e, refletindo um pouco 

sobre este assunto, Henderson e Venkatraman (1993) alertam-nos para a falta de 

sintonia entre as ferramentas de TI utilizadas e as estratégias de negócios da própria 
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organização. Os objetivos organizacionais a serem alcançados nem sempre se 

mostram claros, bem como não existe o entendimento do que se pretende alcançar: 

modificar uma situação ou automatizá-la? Pensar a organização como um todo ou 

pensar setores como unidades totalmente autônomas?  

Na construção de um SGI, já existe a concepção de integração e de 

objetivos insittuicionais. Quando isso não ocorre, a busca da informação e a geração 

do conhecimento acabam prejudicadas. Buscar qual informação? Gerar qual 

conhecimento? Esse é o maior desaffio apresentado às empresas. 

 

2.3 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AS ORGANIZAÇÕES 

 

A evolução tecnológica que aconteceu no século passado, mais 

notadamente a partir da década de 1980, possibilitou que a informática se 

popularizasse e ao mesmo tempo buscasse novos rumos, encontrando caminhos 

dentro da administração que nunca tinham sido abordados.  

Na década de 1990, foi apresentada às empresas brasileiras uma nova 

realidade econômica: a de um mercado aberto, que as impulsionava a repensarem 

sua forma de administrar para se tornarem competitivas diante deste novo mercado. 

Nesse cenário, a busca de soluções que abreviassem o caminho da modernidade foi 

através de modernas teorias de gestão administrativa ou da tecnologia, que se 

tornava muito mais acessível a todos os níveis de empresas. A pressão externa 

exercida pela necessidade de busca da competitividade entre as empresas 

impactava para que os gestores exercessem também uma pressão interna para que 

mudanças se solidificassem na direção da alegada modernidade e eficiência. 

 

Após décadas de economia protegida, o país estava finalmente 
encontrando o caminho da integração com os mercados internacionais, 
buscando abrir e modernizar sua economia num curto período de tempo. No 
universo das organizações, o “queimar” etapas e o ritmo quase frenético 
das mudanças haviam criado um ambiente único, fascinante de se 
observar. Acima de tudo, o ambiente empresarial parecia estar cada vez 
mais receptivo a novas ideias administrativas. (WOOD, 2000, p.74). 

 

Com foco no que se considerava essencial, que era o domínio da 

informação, o que se estabeleceu foi certo descompasso entre o que era realmente 

importante à gestão e o que trazia um apelo sedutor à modernidade. Uma 

modernidade capitaneada pela tecnologia na forma de Hardware e Software que 
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muitas vezes vinham acompanhados de um modelo de gestão que se denominou 

Sistema de Gestão da Informação (SGI). Mas, o que foi concebido para ser uma 

ferramenta de auxílio à gestão passou a ser apresentado como solução dos 

problemas de gestão. 

 

Nosso fascínio pela tecnologia nos fez esquecer o objetivo principal da 
informação: informar. Todos os computadores do mundo de nada servirão 
se seus usuários não estiverem interessados na informação que esses 
computadores podem gerar. O aumento da largura de banda dos 
equipamentos de telecomunicações será inútil se os funcionários de uma 
empresa não compartilharem a informação que possuem. Sistemas 
especialistas não irão proporcionar informações úteis se as mudanças 
nessa área de conhecimento forem muito rápidas — ou se os criadores 
desses sistemas não puderem encontrar especialistas dispostos a ensinar o 
que sabem. Informação e conhecimento são, essencialmente, criações 
humanas, e nunca seremos capazes de administrá-los se não levarmos em 
consideração que as pessoas desempenham, nesse cenário, um papel 
fundamental. (DAVENPORT, 2002, p.11). 

 

Os gestores organizacionais não tinham conhecimento bem definido do que 

seria “informação” e como ela se tornaria importante para as organizações, o porquê 

da necessidade dessas informações, onde se desejava chegar com essas 

informações e como obtê-las era ainda um mistério. 

No início, os grandes computadores, criados para facilitar cálculos, foram 

evoluindo para facilitar os processos e começaram a ser utilizados nas grandes 

empresas para automatização dos processos organizacionais. 

 

2.4 MUDANÇAS E IMPACTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NAS 

ORGANIZAÇÕES 

 

No decorrer da evolução tecnológica, a automatização gerava uma gama de 

dados que ficavam disponíveis, passando a retroalimentar a cadeia produtiva de 

melhoria dos processos administrativos e fornecendo novas informações às 

empresas.  

Nesse contexto, a informação passou a assumir um papel muito importante 

dentro das organizações. Automatizar os processos não era mais suficiente, fazia-se 

necessário “entende-los” e contextualizá-los em uma nova realidade mais dinâmica.  

Com as redes de computadores e o surgimento dos equipamentos de 

telecomunicação mais velozes e o aparecimento da internet, como forma de 
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comunicação ampla e globalizada, despontou-se uma nova abordagem de 

disseminação e coleta de informação, então o hardware e software que, antes 

estiveram no centro das atenções, passaram a assumir um papel coadjuvante. 

Para as organizações, compreender como a informação poderia ser mais útil 

para a administração significava aprender, compreender e repensar a própria 

empresa e essa nova forma de administrar, baseada na informação, talvez ainda 

hoje seja desconhecida das organizações, bem como para os profissionais de TI. 

A compreensão desse novo contexto empresarial no qual a informação 

exercera um papel mais importante do que o software e o hardware e que estes não 

eram mais suficientes às novas necessidades das organizações, levou as empresas 

que construíam softwares a repensarem esse modelo de construção que eram 

modulares e especialistas (compras, estoque e outros) a construírem soluções 

integradas que deveriam atender à empresa como um todo e de forma mais 

estratégica.  

Os novos modelos de software com soluções integradas propunham a 

auxiliar a gestão da organização a conhecer a si e às suas informações, pois traziam 

embutidos em seus produtos ferramentas de gestão administrativa, modernas e 

atuais para a época. O novo produto denominado “Sistemas de Gestão da 

Informação (SGI)”, softwares construídos em parceria com uma ou mais empresas 

compartilhando entre si suas experiências com o uso da TI.  

A proposta de construir o SGI baseado nas experiências bem-sucedidas de 

empresas economicamente conhecidas como “modelo de administração” e 

comercializadas para outras empresas similares desejosas em se tornarem mais 

organizadas e administrativamente mais modernas parecia ser bem atrativo e mais 

rentável.  

 

2.5 HOSPITAIS COMO ORGANIZAÇÕES 

 

A história da estrutura hospitalar no mundo é relatada por Graça (1996) e 

remonta desde antes da era cristã e que somente através do Cristianismo é que de 

fato uma visão da atual estrutura hospitalar começou a se formar. O autor relata que 

antes de Cristo, na Babilônia, o que se considerava prática médica era, na verdade, 

uma troca de conhecimentos em que os tratamentos de doenças e os medicamentos 
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prescritos eram realizados por ex-doentes ou pessoas com sintomas de doenças 

semelhantes aos que tiveram cura ou melhora nos sintomas da doença. 

Na Grécia antiga, por volta dos Séculos VI e IV, a Medicina foi influenciada 

pelas teorias filosóficas de Platão, Aristóteles e Hipócrates, que questionavam a 

relação do corpo e da alma do homem e o processo de morte, bem como as terapias 

de tratamento das doenças. Essas discussões elevaram o conceito da Medicina a 

níveis mais profundos do conhecimento da natureza humana, trazendo a ética e a 

orientação aos tratamentos da doença para uma visão mais científica, bem como o 

entendimento do funcionamento dos órgãos do corpo humano.  

Ainda sob a influência de Platão, o conceito de que a religião e bons hábitos 

influenciavam a não-doença possibilitou uma vinculação muito intensa entre as 

convicções religiosas e a Medicina, o que talvez explique a Medicina de hoje com 

seu caráter assistencialista. 

A influência de Platão na Medicina, sob o aspecto da “doença da alma”, em 

que questões de doenças relacionadas à influenciação de entidades espirituais 

podem ter contribuído para que os hospitais começassem a surgir em torno de 

santuários religiosos, já que a maioria deles eram geralmente administrados por 

religiosos. 

Essa Medicina medieval era praticada pelos monges com uma combinação 

de saberes pagãos, crenças religiosas e uma pequena porção de ciência. 

A partir da Renascença, no Século XIII, o clero se pronunciou contrário às 

práticas médicas exercidas pelos religiosos devido a algumas práticas de tratamento 

contrariar os preceitos da igreja (prática de sangria a que era submetido os 

pacientes). A proibição do exercício da Medicina que era realizado pelos monges 

possibilitou uma disseminação da prática médica fora da igreja, popularizando-se 

entre os agricultores da época que aprenderam o ofício da Medicina. 

Nessa época, os vilarejos se constituíam em pequenos municípios, que 

articularam como meta destituir os hospitais da influência monástica medieval e 

inseri-los no contexto da administração municipal, visando transformá-los em 

organizações hospitalares e que tomavam gradativamente um cunho mais científico 

na prática medicinal. 

No século XVI, na Inglaterra, no ano de 1540, surgiu a primeira associação 

de barbeiros, preparados a exercer a profissão da Medicina sob o nome de 

“Companhia dos Barbeiros – Cirurgiões de Londres” (GRAÇA,1996). 
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Em 1634, na França surgiu a primeira congregação feminina católica a ter 

vida apostólica, da qual se originou a ordem das irmãs de caridade de São Vicente 

de Paulo, cuja finalidade era a Caridade ao serviço dos pobres e doentes nas 

diversas instituições hospitalares. 

O Hospital oriundo de épocas remotas, anteriores ao Cristianismo e 

desenvolvido por iniciativa religiosa, converteu-se em instituição social como 

obrigação e tutela do Estado que passou a financiá-los e mantê-los sob a ótica 

política, democrática e de assistência gratuita aos doentes. 

A importância dos governos para manutenção desses hospitais era 

fundamental nesses períodos, seja pela administração direta ou pelas subvenções 

aos considerá-los de utilidade pública. 

No Brasil, a ciência médica teve evolução similar, sendo que as políticas 

sanitárias assumidas no início do Século XX impactaram na criação do 

Departamento Nacional de Saúde Pública em 1920, com a modernização das 

práticas de saúde. A assistência hospitalar no Brasil estaria cada vez mais 

relacionada com as políticas de Previdência Social (BRASIL, 1965). 

Falar dos hospitais como organizações merece relembrar um pouco da 

história dos primeiros pensadores da era moderna. No Século XVIII, René 

Descartes, o precursor do Racionalismo, discute o poder da razão na solução de 

todos os problemas. A aplicação efetiva dessa teoria ocorreu no início do Século XX 

no campo do trabalho moderno.  

Em 1911, Frederick W. Taylor lança sua obra mais famosa: Os Princípios da 

Administração Científica. Taylor buscava otimizar o trabalho humano, de modo a 

gastar o menor esforço possível no menor espaço de tempo. Sua teoria é de que 

existia apenas uma maneira correta de se fazer algo. Desse modo, caberia aos 

administradores descobrir a maneira certa de se fazer e aplicá-la a cada tarefa e aos 

operários executar especificamente o que lhe era determinado. Henry Ford, com sua 

linha de produção, foi um dos que mais se notabilizou na aplicação desse princípio 

(CECILIO, 1997). 

Em 1916, com a obra Administração Geral e Industrial, Henri Fayol buscou 

ampliar a visão do trabalho como organizacional. Em sua linha de pensamento, as 

tarefas deveriam ser agrupadas em departamentos e de que estes deveriam atender 

os objetivos globais na empresa, bem como centralizar as decisões em pessoas 

estratégicas e um consequente controle das organizações. A ideia era controlar a 
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estrutura organizacional da empresa e adequar os homens a ela, dentro de preceitos 

e regras bem delineadas, estrutura hierárquica e autoridade bem definida (CECILIO, 

1997). 

Em contraste com o século XIX, os trabalhadores, antes uma classe 

praticamente submissa, começou a buscar direitos, além dos deveres que lhes eram 

impostos e a ideia de que a recompensa financeira bastava como contrapartida do 

trabalho, começou a ser contestada na própria sociedade e repercutiu nos meios 

empresariais. Henry Gantt adotando uma postura também focada no trabalhador e 

no seu bem-estar, além de reconhecer a importância do fator humano nos processos 

e nas negociações, começou a trazer uma visão mais humana da própria 

organização (CECILIO, 1999). 

A valorização do fator humano nas últimas décadas do Século XX, mais 

notadamente nos anos 80, propiciou que o anterior sistema organizacional 

hierárquico piramidal das empresas passasse a ser substituído por sistemas 

organizacionais mais flexíveis, com maior participação dos trabalhadores e novas 

questões como culturais e sociais tivessem um novo valor na organização, bem 

como a valorização da capacidade de interação social e a liderança dos indivíduos 

ganharam destaque (CHIAVENATO, 2004). 

 

2.5.1 Particularidades do Setor da Saúde 

 

As instituições de saúde e mais especificamente as organizações 

hospitalares possuem uma dinâmica na estrutura organizacional diferenciada. O 

objetivo fim, que é atender ao paciente e que carrega um ingrediente emocional, 

sempre tendeu a uma administração difusa e fortemente para um modelo puramente 

assistencial nas áreas fins, com profissionais altamente qualificados que resistem ao 

modelo hierárquico do início do Século XX. 

Seguindo uma linha corporativista, as lideranças acabam quase que sempre 

se apresentando fragmentadas e politizadas, principalmente nas classes médicas e 

de Enfermagem. Mas esse modelo também costuma se apresentar em outros 

setores dos hospitais.  

Segundo Mintzberg (1989), na maioria dos hospitais, as classes profissionais 

têm grandes influências na estrutura organizacional, mas no contexto geral são 



31 

sempre referenciadas como mais importantes: médicos, enfermeiros e administração 

central.  

Esse tipo de visão da administração sobre as classes dentro dos hospitais, 

obscurece setores ou profissionais muito importantes como: farmácia hospitalar, 

nutrição clínica, segurança do paciente, laboratórios, lavanderia e outros que atuam 

direta ou indiretamente na assistência ao paciente a um segundo plano na 

assistência, justamente pelo fato de que quem faz a assistência direta é a classe 

médica, enfermagem e o administrativo. Essa subjugação das classes dentro da 

estrutura dos hospitais possibilita a instalação de feudos e lideranças paralelas na 

organização. 

O Setor Médico, com seu corporativismo bem definido e com compromissos 

éticos da classe, estabelece lideranças técnicas, mas não administrativas e, dentro 

de uma cultura que se estabelece no indivíduo ou em pequenos grupos, a 

resistência a mudanças é muito elevada. É possível observá-la não pelo combate, 

mas pela não-aderência, pura e simples, gerando áreas de conflito para toda ou 

qualquer tentativa de padronizar ou assemelhar procedimentos, principalmente na 

interação com outros setores.  

A Enfermagem adota um sistema hierárquico bem definido na estrutura 

organizacional funcional, piramidal, visto que enfermeiras têm seus papéis de 

liderança bem definidos em relação aos técnicos e burocratas, entre o próprio corpo 

de Enfermagem, apesar de não se apresentar de forma clara e inequívoca.  

Seguindo a linha de Fayol, existem na Enfermagem especializações que se 

dividem em pequenos grupos com liderança configurada, mas divergem entre si 

quando existe confronto com os objetivos do pequeno grupo ou com os objetivos da 

própria organização. As resoluções dos problemas são bem formalizadas, mas 

seguem as métricas do próprio grupo, muitas vezes desconsiderando como isso 

possa interferir em outros grupos ou na própria organização como um todo, 

contrariando nesdes aspectos a Fayol. Necessário salientar que o foco é 

assistencialista. 

Os setores de suporte, como Farmácia e Nutrição entre outros, geralmente 

possuem lideranças bem configuradas e buscam atender a princípios de 

funcionamento norteados pelo uso e distribuição de produtos de forma racionalizada, 

buscando conciliar o atendimento aos pacientes, com o equilíbrio dos recursos 

disponíveis, o que geralmente leva à busca de padronização de procedimentos. Já 
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nas classes de médicos e de enfermeiros, pelo fato de terem uma visão inerente à 

assistência, conflitos são mais comuns e os controles e racionalidade de uso dos 

materiais geralmente não são considerados (CECILIO, 1999). 

A área administrativa é que tem que pensar a organização como um todo 

sem imaginar muitas vezes que existem setores com uma cultura própria. 

Geralmente é quem promove e/ou gerencia as mudanças e se envolve na maioria 

dos conflitos organizacionais, busca garantir a sustentabilidade da organização, 

dentro de uma melhor qualidade de atendimento possível. É a área onde as práticas 

da administração moderna acontecem, ainda que com influência de características 

dos modelos de Taylor e Fayol. É na área administrativa onde se encontram 

algumas das melhores práticas de administração na organização. 

Dentro desse contexto, o que se observa nas organizações hospitalares é 

uma administração que não possui um modelo organizacional definido; seus setores 

tendem a adotar seus próprios modelos, sejam frutos de experimentação cotidiana 

ou de lideranças que possam se estabelecer de uma cultura setorial. Por vezes, 

encontram-se ilhas de eficiência setorial que apresentam péssima eficácia 

organizacional (CECILIO, 1997). 

 

2.5.2 Hospitais: Complexidade de Gestão 

 

As organizações Hospitalares se preocuparam mais tardiamente com a 

melhoria da gestão dos hospitais, pois se diferenciavam das demais organizações 

por possuírem alto risco econômico, alta complexidade organizacional e cujo foco de 

gestão está voltado aos objetivos assistencialistas no atendimento ao paciente que 

busca a cura de suas doenças (SENHORAS, 2007). 

Ao examinar a realidade da organização hospitalar, Senhoras (2007) afirma 

que ela se constitui em uma das estruturas mais complexas da sociedade moderna, 

pois possui especificidades incontornáveis ao setor, por ter que desempenhar 

funções muito complexas, tais como: recuperar, manter e incrementar os padrões de 

saúde de seres humanos. Essas funções demandam um conjunto altamente 

divergente e complexo de atividades, como a “realização de atendimentos, exames, 

diagnósticos e tratamentos, o planejamento e execução de internações, 

intervenções cirúrgicas e outros procedimentos” (SENHORAS, 2007, p. 45). 
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Outro estudo importante sobre a complexidade das organizações 

hospitalares foi mencionado por Celestino (2002) em seus estudos e cita que: 

 

Os hospitais estão entre os organismos mais complexos de serem 
administrados. Neles estão reunidos vários serviços e situações 
simultâneas: hospital é hotel, lavanderia, serviços médicos, limpeza, 
vigilância, restaurante, recursos humanos, relacionamento com o 
consumidor. De certa forma, é natural que todos esses organismos fossem, 
cada vez mais, regidos por leis, normas, regulamentações e portarias, 
vindas de diversos órgãos e instituições – um arcabouço legal cada vez 
mais dinâmico e variado. (CELESTINO, 2002, p. 1). 

 

A menção de Celestino contribuiu para que compreendêssemos a 

complexidade de se trabalhar com a cultura dentro de uma instituição hospitalar, na 

qual as classes e categorias profissionais regidas por regulamentos de classe 

profissional diferentes e que tentam conviver nas atividades do cotidiano em que 

nem sempre se compreendem ou concordam com os fazeres ou normas reguladas 

pelos orgãos de classe, fazendo com que a equipe de TI tenha que se adequar e 

recriar novas formas de trabalhar, a fim de atingir os objetivos institucionais, como o 

do SGI, que foge dos princípios assistenciais da prática assistencialista. 

Paulus Júnior (2005) argumenta que as unidades hospitalares são 

percebidas como complexas pelos administradores, em razão de serem encontradas 

nelas diversas atividades que isoladamente já caracterizam processos produtivos 

distintos. 

Careta, Barbosa e Musetti (2011) dizem que os hospitais estão entre as 

organizações mais complexas e são estabelecimentos que se destinam a prestar 

serviços de saúde, ambulatorial e de internação e, por isso, a gestão deve estar 

voltada a otimizar os recursos disponíveis, objetivando oferecer serviço de 

qualidade. 

Como vimos, desde os estudos de Celestino em 2002 até Careta, Barbosa e 

Musetti em 2011, os hospitais ainda se encontram no topo da pirâmide da 

complexidade sob a ótica de como administrá-los com competência. A insitituição 

hospitalar ainda exige dos gestores uma disciplina organizacional e muito 

conhecimento para que seja capazes de constituí-lo em um centro de serviços onde 

são despendidos esforços técnicos de qualidade e referência de pesquisa e de 

gestão, realizados por muitas e diferentes categorias de profissionais. Dessa forma, 

a gestão de tais instituições possui papel fundamental, cabendo-lhe a 
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disponibilização de recursos materiais, físicos e humanos, distribuindo-os 

adequadamente, coordenando ações e resultados. Assim, o gestor deve ter como 

principal objetivo a melhoria contínua da qualidade, considerando que todos os 

serviços ali oferecidos são igualmente essenciais, devendo, portanto, coordená-los 

equilibrada e harmoniosamente, a fim de obter sucesso em seus resultados. 

Tal é a complexidade dos hospitais que o Ministério da Saúde em 1985 

elaborou um modelo institucional brasileiro de saúde, uma tipologia de hospitais, 

pois um mesmo hospital pode ser enquadrado em várias categorias de assistência à 

saúde, conforme se pode observar no Anexo A deste documento, Terminologia 

Básica em Saúde (BRASIL, 1985). 

O conflito entre  fazer gestão administrativa e a gestão assistencialista gera 

uma complexidade para a própria administração hospitalar, que é integrar e 

compreender as atividades e processos que se entrelaçam nas ações do cotidiano 

do hospital pelas diferentes categorias profissionais, sendo este um grande desafio 

até para os mais competentes gestores. 

Minotto (2002), em suas pesquisas em organizações hospitalares, ressalta a 

adversidade, condição normal do setor, que pode ser entendida como estímulo para 

o desenvolvimento de estratégia empresarial, porque seu potencial de incertezas 

pode ser traduzido em resultados positivos. Explica, ainda, que permanece a certeza 

da relevância do domínio do conhecimento como propulsor de mudanças, à medida 

que poderá traduzir-se em ações efetivas, alinhadas a uma visão de futuro. Tudo, no 

entanto, dependerá da competência gerencial estabelecida. O autor afirma: 

 

O desafio para estratégias bem-sucedidas certamente passa pelo equilíbrio 
entre o olhar do ambiente externo, com suas ameaças e oportunidades, e a 
promoção do ambiente interno, com suas fraquezas e pontos fortes, 
traduzindo-se em ações efetivas e oportunas. (MINOTTO, 2002, p. 181). 

 

No que se refere à tomada de decisões estratégicas em nível de hospitais, 

Teixeira (2006) explica que, no contexto da saúde, o planejamento estratégico 

possui algumas características diferenciadas por estar mais orientado à sociedade e 

a preocupações com pacientes que aos serviços ofertados pelos hospitais. Nessa 

ótica, o autor reforça a ideia de que a demanda aos serviços oferecidos é mais 

importante que a oferta das instituições de saúde. O autor explica, ainda, que 

volume de atendimentos, configuração da demanda, perfil dos profissionais, 
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tecnologia existente, equipamentos e serviços disponíveis são fatores determinantes 

do planejamento. 

 

O planejamento estratégico em saúde se diferencia de outros processos de 
planejamento setoriais por olhar além dos valores institucionais, 
vislumbrando necessidades sociais, por meio da utilização do ‘cálculo 
social’, o que envolve processos políticos e de negociação. (TEIXEIRA, 
2006, p.55). 

 

Essa realidade na gestão dos hospitais, aliada a conflito de objetivos e 

metas institucionais, bem como a estrutura organizacional, que é hierárquica na 

administração e horizontalizada na prática da assistência de saúde, traduz em 

alguns conflitos de identidade organizacional e reflete em seus profissionais e na 

própria cultura. Mintzberg (1983) constatou também que os hospitais são, em sua 

maioria, administrados por profissionais médicos sem qualquer conhecimento de 

gestão administrativa. Nessa situação, existe o surgimento de aspectos culturais 

totalmente diferenciados em cada grupo, bem como o processo de mudança cultural 

também não ocorre de forma homogênea entre todos os grupos.  

Rodrigues Filho (1990) considera as diferenças entre as organizações 

hospitalares e os demais tipos de organizações nos seguintes aspectos:  

• a dificuldade de definir e mensurar o produto hospitalar;  

• a frequente existência de dupla autoridade gerando conflitos;  

• algumas classes assistenciais têm maior preocupação com a 

profissão, e não com a organização; 

• a alta variabilidade e complexidade do trabalho, extremamente 

especializado e dependente de diferentes categorias profissionais;  

• dado o acentuado dinamismo tecnológico, o setor é essencialmente 

de trabalho intensivo;  

• a produtividade do trabalho depende, sobretudo, do inter-

relacionamento adequado entre os vários tipos de profissionais;  

• ao pessoal de nível superior e, principalmente, aos médicos, são 

atribuídas as funções mais complexas, envolvendo a gerência 

administrativa e o comando técnico do trabalho dos auxiliares, além 

de sua normalização e supervisão;  

• as funções mais simples ficam com o pessoal auxiliar, que as 

executam em cumprimento das normas de trabalho  
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Campos e Rates (2008) lembram que um Serviço de Saúde organizado 

exclusivamente no poder dos profissionais e sem o estabelecimento de vínculos 

tende a gerar descompromisso, fragmentação do trabalho, insatisfação dos 

trabalhadores e não é potente para enxergar a singularidade dos sujeitos e 

estabelecer a integralidade da assistência. 

No hospital, dentre outras instituições sociais, estão a Medicina, a 

Enfermagem, a família, o paciente, os setores de apoio administrativo, as demais 

profissões da área da saúde e o próprio hospital, com suas estruturas funcionais e 

seus imaginários sociais que se entrecruzam para produzir cuidado em saúde, ao 

mesmo tempo em que produzem poder e outros objetos sociais. 

Em síntese, uma organização hospitalar que objetive manter sua 

continuidade deve estar preparada para atender uma gama de necessidades: da 

comunidade, dos pacientes, dos médicos e das fontes financiadoras da saúde. 

 

2.5.3 Hospitais Universitários Federais 

 

Compreender a gestão de uma organização hospitalar exige muito esforço e 

dedicação, porém compreender uma organização hospitalar, universitária, pública e 

federal é notadamente mais desafiador.  

Um Hospital Público Universitário (HU), além de todos os aspectos 

organizacionais inerentes às organizações hospitalares acima mencionados, agrega 

em sua missão outros objetivos, por ser unidades de ensino vinculadas a alguma 

universidade, quais sejam, visam também atender com eficiência o Ensino, a 

Pesquisa e a Extensão Universitária. 

Administrar um HU público é abrir os braços para atender cotidianamente 

uma comunidade diversificada de profissionais, como professores, alunos, 

doutorandos, técnicos administrativos e agregados de parcerias institucionais 

acadêmicas num mesmo ambiente organizacional, exigindo uma grande 

racionalidade na gestão, para não deixar de atender ao maior número de pacientes, 

manter a qualidade do ensino, garantir o bom ambiente de prática acadêmica e 

sobretudo sobreviver diante da necessidade contínua de investimentos e recursos 

financeiros exigidos para o atendimento de saúde ao assistido e ao alunato. 
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Para Dallora e Forster (2008), o Hospital Universitário é reconhecido 

oficialmente como hospital de ensino e prestador de assistência médica de maior 

complexidade. 

Os Hospitais Universitários Federais brasileiros se diferenciam dos demais 

hospitais públicos por terem que desempenhar funções de pesquisa, ensino, 

extensão e assistência à saúde dos cidadãos, tendo assim uma dupla atuação e 

maior complexidade que exigem de sua gestão um alto nível de agilidade, 

flexibilidade e dinamismo, que nem sempre é compatível com a estrutura e recursos 

disponíveis. 

Segundo o Ministério da Educação (MEC), os Hospitais Universitários 

Federais são unidades de saúde, que servem como centros de formação de 

recursos humanos e de desenvolvimento de tecnologia para a área de saúde, assim 

como para a prestação de serviços à população, possibilitando o aperfeiçoamento 

contínuo do atendimento e a elaboração de protocolos técnicos para as várias 

patologias, o que possibilita garantir melhores padrões de eficiência, à disposição da 

rede do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2010). 

 

2.5.3.1 A Gestão dos Hospitais Universitários Federais: desafios e dificuldades 

 

A administração de Hospitais Universitários Públicos Federais é um grande 

desafio enfrentado pelos gestores públicos em todo o país, pois há demanda 

crescente de prestação de serviços de saúde, pelo aumento de envelhecimento da 

população, surgimento de novas e complexas doenças que fazem mudar o perfil 

epidemiológico e crescimento do grau de consciência de cidadania; paralelamente, 

há aumento dos gastos para manter as estruturas de saúde pública, especialmente 

pela complexidade das mudanças tecnológicas que exigem adequação dos serviços, 

e pela limitação dos recursos (financeiros, materiais, humanos) necessários ao 

funcionamento das organizações. 

Os Hospitais Universitários foram criados com administração pautada em 

bases da burocracia weberiana de Maximilian Weber que, segundo Campos (2010), 

apresentam-se com princípios de divisão do trabalho e rotinas definidas visando à 

eficiência organizacional, o que contribuiu para execução das atividades da 

organização de forma a atender as diretrizes burocráticas, originárias de normas e 

regulamentos, fazendo o comportamento dos indivíduos muito previsível. 
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Ainda segundo Campos (2010), um debate sobre novos modelos de gestão, 

estimulado pela Reforma Gerencial do Estado em 1995, trouxe uma tendência de 

multiplicação de modalidades híbridas de gestão para os Hospitais Universitários, 

com a modernização da administração burocrática, inserindo aspectos de uma 

cultura gerencial. 

Ainda hoje, grande parte dos hospitais brasileiros tem problemas em adotar 

modelos de gestão ágeis, voltados para as necessidades dos cidadãos, havendo 

dificuldade em trabalhar com medidas de desempenho organizacional através de 

indicadores e na mudança de comportamentos das pessoas. Nesse contexto, a 

gestão pode exercer impactos significativos na assistência hospitalar, integrando 

competências e potencializando resultados (CIANCIARULLO, 2003). 

Entretanto, para que tais mudanças ocorram, é fundamental a inovação, 

uma gestão empreendedora, buscando a receptividade às mudanças e a 

incorporação de competências inovadoras. Segundo Drucker (2003), a essência da 

gestão empreendedora é a busca permanente da inovação, orientada para 

resultados. 

Sejam públicos ou privados, é necessário que os hospitais possuam um 

perfil com postura empreendedora, baseada no entendimento das organizações 

como conjuntos de elementos que interagem entre si para a realização de um 

objetivo comum, mantendo inter-relação com o ambiente organizacional (CASTELLI 

et al., 2001). 

Dentro desse contexto, um SGI hospitalar deve ter a funcionalidade de ser 

um integrador de soluções que permitam a esses hospitais públicos ter melhor 

qualidade de informação para tomada de decisões rumo a uma administração mais 

empreendedora e equilibrada, agilizar o atendimento ao público, garantir a 

segurança da assistência ao paciente através da característica que um SGI 

incorpora em seu produto como o da “legibilidade”, protocolos assistenciais 

definidos, controle das ações assistenciais, disponibilidade de informações online e 

real time e garantir uma fonte de conhecimento abundantemente maior, segura e de 

fácil acessibilidade ao ensino, pesquisa e extensão universitária. 
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2.6 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO CONTEXTO HOSPITALAR 

 

No Brasil, em meados de 1990, a busca dos hospitais por soluções que 

pudessem atender às suas necessidades típicas de gestão foi exploratória, já que 

poucos eram tidos como exemplos de organização hospitalares bem-sucedidos, 

bem como literatura disponível sobre a TI nas organizações hospitalares e sobre as 

ferramentas tecnológicas disponíveis com foco em hospitais davam os primeiros 

passos. 

Desenvolver produtos de softwares para esta estrutura organizacional 

complexa fez com que as empresas de TI demorassem um pouco mais a produzir 

produtos capazes de auxiliar na gestão dos hospitais. Os primeiros SGIs elaborados 

para atender a área da saúde, especialmente os destinados à gestão dos hospitais, 

surgiram no Brasil por volta de 1999. 

Atender a essa nova demanda dos hospitais, nesse cenário 

administrativamente complexo, com ideologias (administrativa x assistencialista) de 

gestão e estruturas organizacionais diferenciadas em seus setores internos, ora 

horizontalizado, nos níveis técnicos assistenciais, ora verticalizado, nos níveis 

administrativos, mereceria grande atenção e mensurar a efetividade da proposta de 

um SGI atualmente ainda é motivo de análise. 

Contextualizando o parágrafo acima, Abbas (2001) menciona que, no Brasil, 

a área hospitalar ainda precisa trilhar um longo caminho em busca da modernização 

de sua gestão, pois tais organizações ainda se utilizam de métodos contábeis 

tradicionais e ultrapassados, desconhecendo efetivamente seus custos por não 

utilizarem qualquer tipo de sistema que oriente e proporcione parâmetros para 

decisões administrativas, investimentos e controle de atividades (ABBAS, 2001). 

Procurar otimizar os padrões de eficiência no uso dos recursos alocados às 

atividades operacionais dos hospitais é uma consequência das condições impostas 

pelo mercado; no entanto, uma significativa parcela das organizações hospitalares 

ainda utiliza métodos organizacionais tradicionais, não dispondo de sistema de 

gerenciamento que ofereça informações necessárias ao controle de suas atividades 

ou para a tomada de decisões administrativas e de investimentos (ABBAS, 2001). 

Na tentativa de auxiliar Abbas (2001), Minotto (2002) afirma que um 

elemento significativo nas estratégias e na competitividade das organizações 
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hospitalares é a gestão da informática, independente da estrutura organizacional 

adotada. 

Gonçalves (2006) vai além dos conceitos de Minotto (2002), ele acrescenta 

que uma nova forma de fazer gestão informatizada nos hospitais é a de modernizar 

a assistência e que, para um hospital moderno, é indispensável avançar muito mais 

na utilização da informática, nos procedimentos relacionados diretamente na 

assistência ao paciente e que todos os profissioanais devem integrar-se através de 

uma rede informatizada de trabalho. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 VISÃO GERAL 

 

A opção pela análise de conteúdo se deve pelo rico conjunto de 

instrumentos metodológicos disponíveis para avaliação de discursos nos permitindo 

discorrer pela análise do desconhecido, da subjetividade, enfim, analisar mensagens 

pela leitura de um investigador, mas com o rigor científico, permitindo, ao final, 

atingir a compreensão sobre a disparidade de resultados na implantação de um SGI 

em setores diferentes, quando utilizados os mesmos métodos de implantação. 

Foi utilizada como instrumento de pesquisa a entrevista semiestruturada, 

que explora uma abordagem qualitativa. 

A decisão de escolha pela abordagem metodológica da entrevista episódica 

(FLICK, 2009b), utilizada neste trabalho, deu-se por ter uma abordagem mais 

narrativa sobre a experiência vivida pelos participantes da entrevista em sua 

experiência prática ao longo do processo de implantação do SGI no HUOL. 

O desenho da pesquisa abaixo pretende esclarecer melhor a metodologia 

utilizada neste trabalho. 

 

Figura 01 - Desenho da Pesquisa 

 
Legenda: 

1 – Pergunta da pesquisa 
2 – Grupos estudados 

3 – Avaliação e análise 
4 – Métodos utilizados na pesquisa 

Fonte: A autora. 
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A análise dos dados iniciou por uma avaliação semântica, análise lexical e 

sintática,  estabelecendo as convenções e gerando os critérios de categorização dos 

dados coletados nas entrevistas. 

 

Desse modo, pesquisar é uma forma de analisar os dados visando entender 
como e por que os sujeitos agem de determinada maneira, sob o fenômeno 
analisado, “a partir de uma sistemática observação, comparação, 
classificação e análise de similaridades e dissimilaridades. (FRAGOSO; 
RECUERO; AMARAL, 2011, p. 83). 

 

Considerando que a pesquisadora participou e conduziu todo o processo de 

implantação do SGI no HUOL, bem como é responsável pela condução do processo, 

a observação empírica deve ser considerada relevante. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE DEFINIÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA 

 

3.2.1 Cenário da Pesquisa 

 

O Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) é uma unidade hospitalar 

suplementar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizado 

em Natal/RN, Brasil, inserido nas políticas do Ministério da Saúde e Ministério da 

Educação. Ocupa um papel significativo nos sistemas de saúde e educação no 

Estado do Rio Grande do Norte e é referência de média e alta complexidade em 

diversas áreas, sendo um dos maiores e mais importante hospital da área pública 

que presta serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) no referido Estado. 

O Hospital está classificado como de médio porte atendendo mais de 30 

especialidades: Angiologia, Cardiologia, Cirurgia Cabeça e Pescoço, Cirurgia 

Cardíaca, Cirurgia da Obesidade Mórbida, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia 

Torácica, Cirurgia Vascular, Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Geriatria, Hematologia, Mastologia, 

Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, 

Otorrinolaringologia, Pneumologia, Proctologia, Psicologia, Psiquiatria, Reumatologia 

e Urologia. 

Anualmente, são realizados cerca de 128 mil consultas, 241 mil exames 

laboratoriais, transplantes renais e de córnea. 
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É pioneiro nos transplantes no Rio Grande do Norte, mantém um programa 

de transplante renal exitoso com cerca de 270 pacientes operados. 

O primeiro transplante de fígado do Estado foi realizado pela equipe do 

Hospital. 

O HUOL possui as seguintes habilitações no SUS: 

• Centro de Referência em Atenção Cardiovascular de Alta 

Complexidade (Cirurgia Cardiovascular, Endovascular Intervencionista, 

Eletrofisiologia e Cirurgia Vascular);  

• Centro de Referência de Alta Complexidade em Neurologia 

(Neurocirurgia e Neurocirurgia endovascular);  

• Unidade de Assistência de Alta Complexidade ao paciente portador de 

obesidade grave;  

• transplante renal;  

• transplante de córnea;  

• assistência em alta complexidade em terapia nutricional (enteral e 

parenteral);  

• banco de Tecido Ocular Humano;  

• videocirurgias. 

Em 2014, na assistência ambulatorial, foram realizados mais de 456.524 

procedimentos de média complexidade e 9.208 de alta complexidade, totalizando 

17.207 internações.  

Com relação ao desempenho hospitalar, foram, aproximadamente, 1.646 

internações clínicas, 5.505 cirúrgicas e mais 848 em leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). 

O HUOL é Centro de Referência para a formação de recursos humanos e 

desenvolvimento de pesquisas na área da saúde. O hospital sedia diversas 

atividades de ensino e pesquisa. 

Graduação: área de ensinamento e treinamento para 1.137 alunos 

(semestre) de diversos cursos da UFRN, dentre eles: Medicina, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e 

Biomedicina. Dessa forma, contribui para a formação e especialização de 

profissionais e para o desenvolvimento do conhecimento em saúde. Está incluído na 
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Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino (RNPC) – e integrado à 

Rede Universitária de Telemedicina (RUTE). 

Pós-graduação stricto sensu: serve de campo de atividades para 12 alunos 

de programas de mestrado e de doutorado. 

Pós-graduação lato sensu: possui um Programa de Residência Médica em 

20 especialidades credenciadas pelo Ministério da Educação: Anestesiologia, 

Cardiologia, Cirurgia Geral, Cir. videolaparoscópica, Clínica Médica, Dermatologia, 

Endocrinologia, Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva, Hepatologia, Infectologia, 

Medicina de Família e Comunitária, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, 

Otorrinolaringologia, Patologia, Psiquiatria, Radiologia e Urologia.  Programa de 

Residência Multiprofissional, nas áreas de Atenção em Terapia Intensiva Adulto e 

Atenção à Saúde da Criança, nas quais integram seis profissões da área de saúde: 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço 

Social. 

O hospital oferece campo de estágio para aproximadamente 306 alunos 

oriundos de variados cursos e de diferentes instituições de ensino superior e médio. 

Encontra-se com aproximadamente 270 professores, 900 alunos, 110 residentes de 

Medicina e 20 da residência multiprofissional. Atualmente possui 599 funcionários do 

Regime Jurídico Único (RJU), 642 funcionários contratados pelo concurso público no 

regime celetista e com previsão de até o final de 2015 alcançar um número total de 

1760 profissionais, sendo 599 RJU e 1.161 CLT (UFRN, 2014). 

 

3.2.1.1 Estrutura Física 

 

O HUOL conta com instalações amplas e modernamente equipadas, que o 

transformaram em um dos hospitais mais bem aparelhados do Nordeste.  

O ambulatório possui sete andares, com arquitetura agradável, com vista 

para o mar, possuindo três pavimentos inferiores destinados à área docente e 

discente com salas de aulas, auditório, espaços de convivência e sede dos serviços 

e departamentos. Os demais são reservados para os serviços ambulatoriais. O novo 

edifício central de internação tem oito andares de enfermarias, distribuídas em 32 

leitos por piso e três leitos por enfermarias com banheiro e lavabo próprio. O HUOL 

conta com: 

• Área Física: 31.569,45 m²  



45 

• 281 leitos 

• 19 leitos de UTI  

• 22 leitos em salas de recuperação  

• 9 salas cirúrgicas  

• 5 salas de cirurgias ambulatoriais  

• 1 Centro de Diagnóstico por Imagem  

• 84 ambulatórios 

• 1 laboratório de Análises Clínicas  

• 1 laboratório de Patologia 

O HUOL possui uma comunidade interna atuante muito diversificada, desde 

a área administrativa, clínica/assistencial até a área acadêmica. Essa comunidade 

heterogênea apresenta e representa características organizacionais diferenciadas, 

dependendo do contexto em que atuam. 

 

3.2.1.2 Melhorias na Gestão Hospitalar 

 

Em 1998 a alta gestão do HUOL, consciente da necessidade de 

modernização, elaborou um projeto de informatização plena do hospital de forma a 

construir uma cultura de TI capaz de integrar todas as ações e/ou processos clínicos 

e administrativos, objetivando construir o que há de mais moderno na administração 

de um hospital, a construção de um prontuário eletrônico do paciente, visando 

atender às exigências dos órgãos fiscalizadores e controladores da União, Tribunal 

de Contas da União e Controladoria Geral da União.  

O SGI deveria mudar drasticamente as práticas operacionais e de gestão e 

homogeneizar/padronizar as ações na organização. Os processos de implantação 

efetivamente iniciaram no ano 2000 e, ao longo dos anos, a implantação ocorreu em 

todos os setores, envolvendo todas as categorias de profissionais e em cada setor 

as situações de dificuldade surgiram em maior ou menor grau. Em alguns casos, tal 

complexidade impactou em paralização temporária das atividades de implantação e 

retornaram posteriormente para sua conclusão em momento mais oportuno e em 

outros as situações se mostraram insolúveis para os implantadores (profissionais 

técnicos de TI) do SGI. 
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Foi observado pelos implantadores durante o processo que a complexidade 

de implantação do SGI se acentuava ou atenuava de acordo com as características 

do indivíduo, da estrutura organizacional do setor e da categoria profissional.  

A experiência da implantação do SGI no HUOL projetou uma 

heterogeneidade de resultados entre os setores nos quais foi implantado o SGI. É 

fundamental compreender como essa heterogeneidade pôde produzir resultados 

também heterogêneos, quando utilizadas proposições metodológicas de 

implantação dos processos similares. 

Desse modo, deseja-se compreender as razões envolvidas durante o 

processo de implantação que geraram essa heterogeneidade. A partir desse 

conhecimento, investigar caminhos e metodologias que possam garantir o máximo 

de homogeneidade nos resultados da implantação, dentro de grupos/setores de 

características administrativas estruturais e culturais heterogêneos que possam 

orientar a gestão e também a TI na implantação do SGI em hospitais públicos 

federais. 

 

3.2.2 Seleção dos Participantes  

 

Os critérios de escolha das amostras estão baseados nas orientações de 

Flick (2009a) para as amostragens mais formais com critérios previamente definidos, 

em que os constructos estão claros e quando se restringe a investigação de 

relações específicas em contextos conhecidos. 

Não se trata somente da escolha de pessoas aleatoriamente para a 

pesquisa, é preciso construir uma amostragem intencional, conforme denominado 

por Patton (2002), e construir um corpus de exemplos com vistas a estudar os 

fenômenos de interesse da forma mais instrutiva.  

 

Uma alternativa é procurar casos particularmente típicos, ou seja, aqueles 
em que o sucesso ou fracasso são particularmente característicos da média 
ou da maioria dos casos. Nesse caso, o campo é exposto a partir de dentro 
e de seu centro. (PATTON, 2002, p.48). 

 

As amostras não se restringem simplesmente no sentido de representar a 

realidade estatística dos fatos, mas, além disso, de representar a relevância do 
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fenômeno estudado em termos de experiência e envolvimento dos participantes no 

fenômeno em estudo.  

Segundo Straus e Corbin (2008), devemos definir: Quais grupos ou 

subgrupos de populações, eventos, atividades devemos interpelar? E com quais 

objetivos? São decisões fundamentais. Trata-se da compreensão do sujeito 

acreditando que esse entendimento possa contribuir no desenvolvimento da teoria.  

O interesse deste estudo está em obter através das entrevistas e 

observações a compreensão da realidade investigada, avaliar as respostas e sua 

veracidade mediante a observação do comportamento do entrevistado e suas 

mensagens. 

Desse modo, alcançar uma noção mais próxima do que o entrevistado 

acredita ser verdade e de quanto essa percepção advém de uma fundamentação 

sólida ou de pressupostos adquiridos. 

 

3.2.2.1 Critérios de Seleção dos Setores e Participantes 

 

Para justificar o critério adotado para escolha dos setores e dos participantes 

da amostra para análise, faz-se necessário expor, em breves linhas, que o HUOL 

possui uma estrutura organizacional funcional centrada em especialização e 

agrupada por função, constituindo-se em setores. O trabalho nesses setores 

especializados exige pessoas com conjunto de habilidade e experiências nessas 

funções para realizar tarefas específicas do setor, permitindo-se, assim, muitas das 

vezes que setores/grupos constituam hierarquias próprias de regras a ponto de se 

tornarem quase uma empresa dentro da organização. 

 

3.2.2.2 Critérios de Seleção dos Setores 

 

Diante das características da estrutura organizacional, foi selecionado os 3 

(três) setores que mais apresentaram resultados diferentes na adesão ao processo 

de implantação do SGI entre si, bem como os que apresentaram diferentes 

resultados pós implantação do SGI, sendo eles:  

• Setor de assistência médica, composto por profissionais médicos (ver 

classe 1 da Figura 0);  
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• Setor de Enfermagem, composto por profissionais enfermeiros (ver 

classe 2 da Figura 01) e 

• Setor de Farmácia clínica, composto por profissionais farmacêuticos 

(ver classe 3 da Figura 01). 

As populações de profissionais desses setores escolhidos apresentam 

características de formação profissional de nível superior com algum conhecimento 

de administração e outros atributos que pretendemos descobrir neste estudo, que 

supomos ter interferido nos resultados obtidos da implantação do SGI.  

Pretendemos descobrir e compreender a percepção dos indivíduos, dos 

gestores (classe 4 da Figura 01) e do profissional de TI (classe 5 da Figura 01) nos 

seguintes aspectos: 

 

Quadro 01 - Objetivo da Coleta de Dados 

INDIVÍDUO 

Sua opinião sobre a implantação do SGI  

Sua perspectiva quanto a influência do SGI no grupo/setor ao qual 

pertence 

Sua perspectiva sobre à influência do SGI na organização 

GESTOR 

Qual era a expectativa com a implantação do SGI 

Se o SGI causou impactos na organização e quais 

Porque em algumas categorias de profissionais os resultados de 

adesão ao SGI foram diferentes 

Fonte: A autora. 
 

3.2.2.3 Critérios de Seleção dos Participantes 

 

Charmaz (2009), menciona que os seres humanos são agentes ativos em 

suas próprias vidas e que criam estruturas de conhecimento por meio dos processos 

e engajamento na existência humana. Nesse entendimento, pretende-se obter dos 3 

(três) tipos de profissionais dos setores/grupos escolhidos (médicos, enfermeiros e 

farmacêuticos) sua visão sobre a implantação do SGI no HUOL. 

Já com relação aos entrevistados da classe de gestores, pretendemos 

identificar as opiniões a respeito da relação observada dos setores/grupos e o SGI, 

assim como as mudanças percebidas no antes e depois das alterações realizadas. 
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A pesquisa através da Análise de Conteúdo, por ser uma pesquisa 

qualitativa, permite uma flexibilidade ao pesquisador em seguir as indicações dos 

resultados das análises à medida que vão surgindo, não exigindo que a amostra da 

pesquisa seja estática ou definitiva. 

A intenção deste estudo foi iniciar a amostragem teórica com 3 (três) 

profissionais de cada um dos setores/grupos já mencionados acima, na tentativa de 

igualar o número de entrevistados por profissão, sendo dois gestores: um da área 

administrativa e outro da área assistencial, além de um profissional de TI, totalizando 

o número de 12 (doze) entrevistados. 

Para a escolha de cada entrevistado, houve critérios de inclusão que tiveram 

que ser atendidos: 

1 ter formação e tempo de exercício da profissão na área delimitada 

neste estudo; 

2 ter tempo de serviço profissional continuado no HUOL;  

3 tenha participando de todo o processo de implantação do SGI no 

HUOL desde o princípio. 

 

Figura 02 - Foco do estudo 

 
Fonte: A autora. 

 

A justificativa para a escolha desses critérios deve-se ao fato de se tratar de 

um estudo de caso que iniciou em data remota. As pessoas entrevistadas deveriam 
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conhecer a realidade organizacional, antes, durante e depois da implantação do SGI 

e neste estudo refletirem sobre as mudanças decorrentes dessa implantação. 

Segundo Flick (2009a), nos casos em que a entrevista busca uma 

abordagem narrativa sobre a experiência vivida pelos participantes da entrevista em 

sua experiência prática ao longo do processo em estudo, ele orienta que se utilize a 

entrevista episódica como abordagem metodológica.  

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

3.3.1 Como as Pessoas foram Abordadas 

 

Todo o trabalho de coleta de dados e abordagem dos indivíduos 

entrevistados foi realizado pela própria pesquisadora. 

Para melhor compreensão, o procedimento utilizado foi dividido em duas 

etapas. 

Etapa I:  a abordagem ao entrevistado foi de forma verbal na intenção de 

esclarecer os motivos da entrevista, e o motivo pelo qual ele foi escolhido nesta 

pesquisa. Havendo a concordância em participar como colaborador, foi-lhe 

apresentado um Termo de livre consentimento e esclarecimento que está 

apresentado no Apêndice A, o qual visa esclarecer o motivo desta pesquisa e, 

assim, assinado pelo entrevistado em duas vias, sendo que uma delas ficou sob sua 

guarda e responsabilidade. 

Etapa II: para preservar a integridade da pesquisa e manter a discrição no 

processo de coleta de dados, foi aplicada a entrevista em uma sala reservada de 

escolha do entrevistado, possibilitando, assim, que a coleta dos dados junto aos 

entrevistados fosse aferida com profundidade, portanto, qualitativa.  

 

3.3.2 Instrumentos Utilizados na Pesquisa 

 

O método de pesquisa utilizado foi o da entrevista episódica. Flick (2009b), 

com abordagem realista, organizado através de entrevistas baseadas em diretrizes 

sistemáticas foram definidas por categorias (Indivíduo, Grupo e Organização). 
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O método de coleta de dados foi a entrevista intensiva, elaborada com 

questões iniciais, questões intermediárias e questões finais, utilizando-se de 

recursos de entrevista gravada de áudio. 

Alencar (1999) orienta que, para aumentar a validade da pesquisa 

qualitativa, o fenômeno pesquisado não deve ser visto ou analisado de forma 

isolada, mas sim dentro de um contexto mais amplo. 

Diante dessa visão de Alencar (1999) e para um melhor direcionamento da 

entrevista, foram formalizados 2 (dois) formulários de pesquisa com as seguintes 

características:  

• Questionário orientado à categoria de Indíviduo: é composto de 4 

(quatro) questões iniciais, 8 (oito) questões Intermediárias e 4 (quatro) 

questões finalistas ( ver Apêndice B). 

• Questionário orientado à categoria de Gestores: é composto de 4 

(quatro) questões iniciais, 6 (seis) questões intermediárias e 5 (cinco) 

questões finalistas (ver Apêndice C). 

As questões semiestruturadas de entrevista permitem que o participante 

reflita sobre os fatos ou fenômenos vivenciados durante o processo de implantação 

do SGI com visões de autorreflexão (questionário da categoria indivíduo), reflexão 

do grupo (questionário da categoria grupo) e sua percepção institucional sobre o SGI 

(questionário da categoria organização). 

Após a entrevista gravada, foi feita uma análise das gravações, utilizando-se 

o método de análise de conteúdo como ferramenta de construção do significado.  

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS A PARTIR DA 

ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Segundo Laurence Bardin (2009), a técnica de Análise de Conteúdo deve 

ser organizada em três fases: 

1. pré-Análise; 

2. exploração do material; 

3. tratamentos dos resultados, Inferência e Interpretação. 

Na primeira fase,  foi organizado todo o material analisado, de modo a criar 

uma dinâmica de trabalho em acordo com a linha de pensamento inicial. O autor 

divide essa fase em quatro etapas distintas: 
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a) leitura flutuante, que é o estabelecimento de contato com os documentos da 

coleta de dados, momento em que se começa a conhecer o texto; 

b) escolha dos documentos, que consiste na demarcação do que será 

analisado; 

c) formação das hipóteses e dos objetivos; 

d) referencial dos índices e elaboração de indicadores, que envolvem a 

determinação de indicadores por meio de recortes de texto nos documentos 

de análise. 

 

A segunda fase  consiste na exploração do material com a definição de: 

a) categorias  (sistemas de codificação); 

b) a identificação das unidades de registro  (unidade de significação a 

codificar corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como 

unidade-base, visando à categorização e à contagem das frequências); 

c) unidades de contexto  nos documentos (unidade de compreensão para 

codificar a unidade de registro que corresponde ao segmento da 

mensagem, a fim de compreender a significação exata da unidade de 

registro); 

d) a exploração do material  consiste numa etapa importante, porque vai 

possibilitar ou não a riqueza das interpretações e inferências. Esta é a 

fase da descrição analítica, a qual diz respeito ao corpus (qualquer 

material textual coletado) submetido a um estudo aprofundado, 

orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos. Dessa forma, a 

codificação, a classificação e a categorização são básicas nesta fase 

(BARDIN, 2009).  

Para identificação das categorais foram separados os parágrafos e frases 

considerados relevantes das entrevistas; foram sendo identificadas as unidades de 

significação, de contexto e naturalmente do “corpus” explorado e, daí, surgiram 3 

(três) categorias e as subcategorias abaixo: 

 

Categorias: 

• Pensamento e Conhecimento;  

• Práticas e Mudanças;  

• Resultados Obtidos.  
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Da Categoria Pensamento e Conhecimento, emergiram três subcategorias:  

• administrativo,  

• institucional e  

• conhecimento em TI. 

Da Categoria As Práticas e Mudanças, emergiram três subcategorias:  

• realidade Anterior ao SGI;  

• projeto de TI e Iimplantação do SGI e  

• impactos da Implantação do SGI.  

Da Categoria Resultados Obtidos emergiram três subcategorias:  

• benefícios Promovidos pelo SGI,  

• insatisfações Observadas e  

• nível de Utilização e Compreensão do SGI. 

 

Na nomenclatura utilizada para definir os entrevistados e mantê-los no 

anonimato, seguimos o seguinte Critério: 

Foram definidos 4 grupos de entrevistados: Enfermagem (E), Farmácia (F), 

Médicos (M) e Gestão (G), sendo os entrevistados dos três primeiros grupos 

gestores da sua área e o quarto grupo, composto de três gestores. 

A nomenclatura seguiu a seguinte lógica: a letra E de Entrevistado, a Letra do 

grupo ao que pertencia (E, M, F, G) e um número de 1 a 12. Deste grupo 

selecionado para a amostra, encontramos dificuldade em entrevistar dois dos 

candidatos devido à indisponiblidade de agenda dos entrevistados, bem como a 

viagens e afastamento.  

 

Quadro 02 - Coleta Realizada 

Grupo Nomenclatura  Observação 

Enfermagem 

EE1 Realizada 

EE2 Realizada 

EE3 Realizada 

Médico 

EM4 Realizada 

EM5 Realizada 

EM6 Não realizada 

Farmácia 
EF7 Realizada 

EF8 Realizada 
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EF9 Não realizada 

Gestão 

EG10 Realizada 

EG11 Realizada 

EG12 Realizada 
Fonte: A autora. 

 

Na terceira fase,  os resultados foram tratados pelo pesquisador, utilizando 

seu senso dedutivo, crítico e interpretativo. Nesta fase, é necessário sintetizar e 

definir as relevâncias do material explorado, fazendo uso de uma análise reflexiva e 

crítica, sempre mantendo o foco nos objetivos do estudo, buscando sempre a 

resposta do problema, porém acompanhada de um pouco de intuição, própria do 

pesquisador. 

 

Figura 03 – Roteiro da pesquisa 

 
Fonte: Bardin (2009, p. 128). 
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Na fase do tratamento e interpretação dos resultados da análise, ocorreu a 

descoberta de padrões de dados que possibilitou ao pesquisador observar as 

condições em que algo aconteceu e em que condições elas aconteceram 

(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 131). 

A fase de Coleta de Dados (entrevista) exigiu mais tempo do que o 

planejado. Nossa expectativa era de que, em 30 (trinta) dias, conseguiríamos 

concluir toda a coleta dos dados, porém as divergências de agenda e compromisso 

dos entrevistados geraram muitas remarcações de datas, o que dificultou o 

cumprimento dessa meta. De toda a amostra selecionada, somente duas não foram 

possíveis coletar dados devido aos fatos já mencionados. Consideramos que, 

mesmo sem esses, as amostras coletadas foram suficientes e não interfeririam na 

conclusão deste trabalho. 
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4 CONTEXTO HISTÓRICO DA PESQUISA  

 

A história do Hospital Universitário Onofre Lopes, fruto deste estudo, iniciou-se 

em 12 de setembro de 1909, através da doação de uma casa de veraneio do 

governador Alberto F. A. Maranhão. Passou a funcionar como hospital com o nome 

de "Hospital de Caridade Juvino Barreto", inicialmente com 18 leitos, sob a direção 

do médico Januário Cicco que, sozinho, administrava e prestava assistência aos 

pacientes ambulatoriais e também aos internados. 

 

Figura 04 - Casa de Veraneio do governador Alberto Frederico de Albuquerque Maranhão -1909  

 

Fonte: UFRN (2014). 
 

Figura 05 - Hospital de Caridade Juvino Barreto – 1914 

 

Fonte: UFRN (2014). 
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Figura 06 - Antiga enfermaria em 1918 – Hospital de Caridade Juvino Barreto 

 
Fonte: UFRN (2014). 

 

Em outubro de 1935, o Hospital mudou de nome, passando a ser chamado 

de "Hospital Miguel Couto". 

Em 05 de fevereiro de 1955, foi fundada a Faculdade de Medicina, tornando-

se o Hospital o campo das práticas para todos os cursos da área de saúde.Assim, 

em 1960, o Hospital assume o papel notável de um Hospital-Escola, integrando-se à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, passando a denominar-se "Hospital 

das Clínicas".  

Com a federalização do hospital em 21 de dezembro de 1960, ficou 

assegurada a sua manutenção, através do Ministério da Educação, nas funções de 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Em novembro de 1984 passou a ser chamado de "Hospital Universitário 

Onofre Lopes", em homenagem ao criador da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, o Doutor Onofre Lopes. 
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Figura 07 - Prof. Dr. Onofre Lopes 

 
Fonte: UFRN (2014). 
 

Figura 08 - Hospital das Clínicas - 1979 

 
Fonte: UFRN (2014). 

 

A missão do HUOL é “promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a 

extensão e assistência no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com 

qualidade, ética e sustentabilidade.” (UFRN, 2013, p. 11). 

A estrutura organizacional do HUOL em 1999, no início da implantação do 

SGI, era uma estrutura organizacional funcional, hierarquizada, constituída de 

setores que respondiam hierarquicamente à sua gestão superior. 
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Figura 09 - Estrutura Organizacional até 2009 

 
Fonte: UFRN (2014). 

 

Em 2009, na construção do Regimento Interno, aprovado pela Resolução n° 

004/2009-CONSUNI, de 30 de junho de 2009, o organograma da estrutura 

organizacional foi reformulado e os setores passaram a ser designados como 

unidades funcionais e se reportavam horizontalmente entre si. 

 

Figura 10 - Estrutura Organizacional até 2011 

 
Fonte: UFRN (2014). 
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Em 2011, por meio da Lei nº 12.550, surgiu a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH), empresa pública vinculada ao Ministério da 

Educação, cujo objetivo é administrar os Hospitais Federais ligados ao MEC e desde 

então sua estrutura organizacional voltou a uma estrutura funcional, porém com uma 

organização do atendimento assistencial voltada para “linhas de cuidado”, 

atendendo às Políticas de Humanização do SUS (BRASIL, 2013b).  

 

Figura 11 - Estrutura Organizacional atual 

 
Fonte: Brasil (2013a). 
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

As características dos profissionais que participaram deste estudo 

encontram-se na faixa etária entre 45 e 55 anos de idade; tempo de profissão 

exercida no HUOL variando de 19 a 40 anos de trabalho continuado no hospital; 

80% dos entrevistados exercem um turno de trabalho de 30 horas semanais, os 

outros 20% perfazem 40 horas semanais; 100% são concursados federais regidos 

pelo Regime Juridico Único (RJU), 70% são do sexo feminino, 30% do sexo 

masculino e todos têm nível superior, especialização ou mestrado na área de 

atuação. 

O processo de análise consistiu em ouvir e transcrever as entrevistas. A 

partir daí, foi feita uma leitura mais atenciosa e fomos marcando as frases ou 

parágrafos que tivessem significância no objeto de pesquisa, registrando cada uma 

delas.  

Uma leitura mais apurada dessas unidades de registro nos permitiu definir 

as categorias originadas destas e o contexto em que se encontravam. 

Foram submetidos às perguntas quatro setores: Enfermagem, Farmácia, 

Médicina e Gestão. Os três primeiros, por serem os setores que apresentaram as 

divergências de resultados, e o último, por ser a visão dos gestores sobre os esses 

resultados e o envolvimento que tiveram com os três durante a implantação do SGI. 

 

5.1 A CATEGORIA: PENSAMENTO E CONHECIMENTO 

 

Schein (2009) nos adverte sobre a forma que o indivíduo enxerga o 

ambiente em que está inserido, o estabelecimento de seus valores e seus conceitos 

sobre como funciona o ambiente. A cultura determina a nossa maneira de ver a 

realidade que nos cerca e também das organizações, enquanto a cultura 

organizacional nos orienta na maneira de enxergar a própria organização. Quanto 

mais os nossos limites são delineados por essa cultura, menor nossa percepção de 

ver além dela. Dessa maneira, em uma instituição onde os valores culturais não são 

claramente definidos, os grupos passam a ter esses valores definidos internamente 

e os limites culturais acabam sendo os limitadores dessa maneira de observá-la. 

Quanto mais centrados nas realidades cotidianas, menos os grupos tendem a ter 

uma visão institucional e, portanto, de compreender os seus valores. Essa 
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dificuldade de possuir a visão institucional dificulta a maneira de entendimento de 

integração, necessária no conceito de um SGI. 

Essa categoria apresenta o nível de conhecimento que os entrevistados 

tinham na época da implantação do SGI sobre o que significava para eles os 

conceitos de TI, bem como o nível de conhecimento sobre o tema: conceitos de 

administração do setor e da organização. Tais informações levantadas foram 

importantes para despontar as Três subcategorias : Administrativa, Institucional e 

Tecnologia da Informação.  

 

5.1.1 Subcategoria Administrativo  

 

Aqui, procuramos abordar o conhecimento de técnicas de gestão e 

administração, de modo a verificar como era a relação dos entrevistados com o 

próprio setor e com setores anexos. As perguntas foram semiestruturadas, de modo 

a dar liberdade aos entrevistados e para que não fossem sugestionados. 

 

5.1.1.1 Enfermagem 

 

No grupo de Enfermagem, as disciplinas de administração passaram a fazer 

parte do currículo do curso de Enfermagem há pouco tempo e eles admitem o 

desconhecimento da categoria na área, conforme admite o entrevistado EE1: 

“Administração não fazia parte de nosso currículo acadêmico.” 

Importante registrar o fato de que o setor de Enfermagem é constituído de 

técnicos de Enfermagem e enfermeiros, cujas formações acadêmicas são 

eminentemente técnicas e assistencialistas, focadas no atendimento ao paciente. 

O serviço de Enfermagem, que é exercido na prática pelo técnico de nível 

médio, que é quem tem que registrar ainda muita coisa no prontuário do paciente, 

acreditamos que precisa avançar. 

Uma das características do grupo é uma falta de visão integral do próprio 

setor, causada por um vácuo de liderança, uma vez que as chefias tendem a 

implantar seu modo de trabalhar, baseado em suas próprias percepções, que podem 

ou não estar corretas. Como não existem planos de trabalho e objetivos bem 

delineados, a visão administrativa fica focada na chefia, totalmente descentralizada, 
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o que coincide com a visão apresentada por Mintsberg (1989) em seus estudos 

sobre organizações hospitalares. O entrevistado EE2 ilustra  

 

Quando eu cheguei aqui, isso aqui era um caos, prontuário desorganizado 
[...] não tinha nada escrito, [...]. 
Pedi armários, que não existia aqui eu estruturei o setor. 
Eu mudei tudo, porque ninguém entendia ninguém aqui. 
[...] organizar porque eu queria trabalhar bem e quem tivesse comigo 
também trabalhasse bem. As pessoas aqui trabalham satisfeitas, elas 
sorriem.  

 

5.1.1.2 Médicos 

 

No grupo de médicos, na sua formação acadêmica e no próprio exercício da 

profissão, predomina o caráter técnico, mas, ao ocuparem cargos de liderança fora e 

dentro dos hospitais, acabam sendo forçados a ir mais além, tendo que participar 

dos processos administrativos e interagir com outros setores. Desse modo, suas 

necessidades e mesmo a sua visão acabam por ultrapassar o simples exercício da 

profissão e se preocuparem com questões processuais, conforme podemos 

confirmar nas falas de EM4: “A necessidade que se tinha de que alguma coisa fosse 

agilizar os processos de trabalho da UTI.” 

A visão não se restringe aos processos, mas ao próprio bem-estar do setor 

UTI e dos próprios funcionários, de modo a propiciar um ambiente de trabalho 

melhor. Segundo EM5: “[...] ouvir as pessoas da ponta, do operacional é muito 

importante, as relações humanas ajudam a compreender as necessidades do 

serviço. Às vezes uma chefia não ouve o mais abaixo dela [...].” 

 

5.1.1.3 Farmácia 

 

O grupo de Farmácia compreende a área administrativa e seu objetivo de 

melhoria ultrapassa os limites setoriais, os processos e ações desenvolvidos eram 

bem definidos segundo o entrevistado EG12 do setor de TI: 

 

Existia uma cadeia de comando bem definida e as lideranças dos setores e 
a liderança geral tinham uma mesma perspectiva de como desejavam 
organizar o setor a partir do SGI, desse modo, tivemos pouquíssimos 
problemas em relação a implantação e quando ocorriam, eram 
imediatamente sanados pelas lideranças, tudo fluía muito facilmente. 
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Observamos que existia uma nítida preocupação do setor em relação às 

práticas adotadas antes da implantação (manual). Mencionam a preocupação com a 

ineficiência e erros. Segundo EF7, “Necessitávamos de mudanças para minimizar 

erros. Nossos controles eram ineficazes.” 

Reforçada por EF8: “Os processos eram lentos e apresentavam falhas.” 

Já EF8 relata sobre as fragilidades do conhecimento acadêmico. “A gente 

não tem orientação na academia sobre as práticas de prescrição segura.” 

O profissional de Farmácia tem em seu currículo acadêmico disciplinas de 

administração de empresas e tem, no exercício da própria profissão, necessidade 

desse conhecimento na logística e gestão do setor. 

 

5.1.2 Subcategoria Institucional  

 

No aspecto institucional, buscamos compreender a visão do entrevistado 

sobre suas relações com o seu grupo, de seu grupo com os demais grupos e com a 

organização.  

No relato do entrevistado EG11, observamos que o HUOL passou e continua 

passando por mudanças importantes nos valores institucionais e na sua gestão, de 

modo que a realidade atual, a durante a implantação e antes mesmo desta eram 

muito diferentes.  

 

As decisões naquela época eram centralizadas e não havia muita 
participação das chefias quanto aos objetivos e metas institucionais, pouco 
se sabia o que iria acontecer. (EG11). 

 

E ainda, 

 

Assim como todo o resto não pensávamos muito no futuro, tínhamos muitos 
problemas e muito trabalho, não se planejava, éramos poucas pessoas, 
sem cultura de administração, eu vejo isso em mim, e imagino que nas três 
categorias [Enfermagem, Médicos e Farmácia] citadas não era diferente. 
Não tínhamos tempo ou cultura de pensar no que seria as nossas 
atividades. Hoje, todo o hospital mudou, todas as categorias em meu ponto 
de vista, nós nos enxergamos mais dentro do mundo, antes não. (EG11). 

 

A definição dos próprios valores do hospital, com sua missão, visão e 

objetivos, foi delineada durante o período de implantação e consolidação do SGI, 
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assim como a política de transparência e disseminação da informação. Segundo o 

mesmo EG11, 

 

O HUOL tem hoje uma estrutura organizacional bem constituída, com 
governança bem delimitada, onde a assistência será de uma forma 
multiprofissional e integral ao paciente, diferentemente de outras unidades 
de saúde. A visão administrativa hoje é mais consolidada em boas práticas, 
o que garante uma maior coesão das ações em geral. 

 

O entrevistado EG12, ao ser indagado se os setores eram integrados, 

menciona que eram como ilhas, trabalhavam dentro de suas delimitações, com suas 

características próprias e com pouco ou nenhuma integração entre os setores. 

 

Não [...]. Não, longe disso, os setores eram ilhados, pouquíssima integração 
entre eles, a maioria não tinha a menor ideia de como era o trabalho dos 
outros setores e por isso pautavam seu serviço baseados em suas 
necessidades e isso ainda permanece em alguns setores. 

 

Ainda, segundo ele, o próprio conceito de integração não era totalmente 

entendido. 

 

O próprio conceito de integração era confuso de aceitar. Boa parte não via 
como necessidade gerar dados para outros setores, viam como aumento do 
volume de trabalho deles, embora gostassem de terem sido beneficiados 
por outros em seu próprio trabalho. 

 

Compreendemos que pouco se conhecia das perspectivas organizacionais, 

não eram transparentes quais os objetivos da organização, ficavam restritos a um 

círculo fechado de grupos e setores que se relacionavam com a gestão na época da 

implantação do SGI. Ainda assim, não existia a garantia de que eles acompanhavam 

as mudanças propostas ou tinham entendimento delas. 

 

5.1.2.1 Enfermagem 

 

O grupo de Enfermagem é subordinado à única chefia dentro da 

organização, embora esteja distribuído em diversos setores, exercitando sua prática 

laborativa. Desse modo, um enfermeiro pode estar atuando hoje no setor de UTI e 

amanhã ser transferido para um outro local. Quando isso ocorre, parecem 
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desconhecer totalmente o que o outro setor desempenha e sua relevância na 

instituição, conforme nos indica o comentário de EE1. 

 

No âmbito geral do ambulatório [...], na minha imaginação, não tinha muito o 
que fazer, [...] só depois que eu passei para o ambulatório que eu percebi 
que as atividades do ambulatório são muitas. Não é uma atividade no cuidar 
direto, mas por ser uma porta de entrada da instituição deveria ter um outro 
olhar. 

 

Esse desconhecimento dentro do próprio setor de Enfermagem, estende-se 

para a própria instituição enquanto grupo. Apesar de instigados a falar sobre a 

instituição, a todo momento a referência era ao próprio grupo. A interação entre 

outros setores não é clara. Podemos compreender isso, quando um entrevistado 

EE2 nos fala sobre se os objetivos da implantação do SGI no setor de enfermagem 

foram alcançados e ele responde: “Eu acho que atingiu a meta com os enfermeiros, 

todos fazem seus pedidos no sistema.” 

A frase acima demonstra que os objetivos do setor não estão claramente 

delineados em relação ao SGI que busca principalmente a integração entre eles. 

Outros objetivos que atendem a esse princípio sequer foram citados. Em nenhum 

dos entrevistados, vimos a questão dos processos assistenciais informatizados 

como a evolução de Enfermagem, a alta do paciente, a transferência de paciente de 

leito e a internação via sistema foram sequer citadas, apesar de esses processos 

serem os mais impactantes para o grupo de Enfermagem e para a própria 

instituição. Observamos um foco das atividades no operacional, ou seja, no 

atendimento cotidiano ao paciente, tal forma de exercer as atividades pode trazer 

uma desinformação sobre as mudanças que estariam ocorrendo ao redor de si, 

isolando-se do novo conhecimento advindo do SGI.  

Possuem o entendimento de que o hospital atende também a área 

acadêmica, mas não vê o sistema como fonte de recursos para o aprendizado, os 

entrevistados foram muito lacônicos a respeito. Na visão de EE1: “Um outro objetivo 

[no hospital] aqui é o ensino com uma assistência especializada.” 

Na opinião do entrevistado EG12, o setor de enfermagem possui uma 

postura mais assistencial, no conceito de atendimento a curto prazo do paciente. 
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Existe muita relutância deles em fazer qualquer atividade que não seja 
diretamente ligada ao paciente, existe a ideia de que a enfermagem deva 
ser exclusivamente assistencialista e não existe a compreensão que o 
assistencialismo depende de acompanhamentos que são melhores 
dimensionados e controlados no sistema e que esse é um trabalho que 
envolve outros setores. Acho que é uma visão setorial, de estar voltado 
quase que exclusivamente para o serviço de seu setor, sem entender as 
implicações que existem para toda a instituição. 

 

5.1.2.2 Médico 

 

Observando o ambiente hospitalar, identificamos três diferentes formas de 

acompanhar o paciente em seu relacionamento hospitalar, que poderíamos chamar 

de curto, médio e longo prazo. Esse olhar sobre o paciente é fundamental para que 

compreendamos que profissionais diferentes têm alcance também diferente dessas 

visões, que podem ser assim dimensionadas: 

a) atendimento ao paciente, que é uma visão imediata do trabalho 

assistencial realizado;  

b) ciclo do internamento do paciente, que engloba todos os atendimentos 

ao paciente durante sua internação;  

c) histórico dos pacientes. 

O grupo médico tem interesse em todas essas três dimensões, restritas aos 

seus interesses profissionais e acadêmicos, seja para atendimento continuado do 

paciente ou para o aprendizado e pesquisa. Desse modo, os interesses do grupo 

coincidem com os da organização, já que a busca do aprimoramento do ensino e na 

segurança do paciente atendem a isso. 

Essa perspectiva institucional da área médica nas áreas fins, seja 

acadêmica ou assistencial, acaba por ser mais abrangente que as dos demais 

setores. Fora das áreas fins, ou seja, o olhar sobre a instituição como um todo, os 

médicos comungavam a visão de que eram necessárias mudanças institucionais no 

HUOL. Segundo EM4, os setores careciam de integração para que o serviço 

funcionasse melhor. 

Comparada às demais categorias (Farmácia e Enfermagem), os médicos, 

por se preocuparem com a assistência e por terem uma visão completa da 

assistência do paciente internado ou não, atingem uma dimensão maior ao que se 

refere a regras e processos institucionais e percebiam a necessidade de mudanças 

nos processos, agilidade nas informações e de maior integração entre os setores. 
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Vejamos o relato de EM4: “Era a maior dificuldade de se ter a integração entre os 

setores.” 

O entrevistado EM5, que acompanhou de perto o processo de implantação, 

confere ao SGI a função de integrar os setores, papel qe deveria pertencer à gestão 

administrativa e anteceder à implantação. “A TI é muito importante, porque ela 

agrega os setores e traz agilidade nos processos.” 

EM4, em seu relato, mencionou que o setor TI (implantador do SGI) 

necessitava de mais autonomia, ou seja, ela deveria ter poder de decisão para 

empreender mudanças. Nessa vertente, ser agente consolidador de mudanças, o 

setor de TI (devido ao SGI) era visto como promotor de mudanças, o que talvez se 

devesse a uma falta de diretrizes institucionais bem definidas. “A TI tem que ter 

autonomia da gestão e muitas vezes acaba sendo apenas um apêndice da direção, 

sem identidade.” 

O equívoco do papel da TI e do próprio SGI era compartilhado com a 

direção, que via o SGI como um promotor de mudanças que não lhe cabem como 

objetivo. O enfrentamento de mudanças não pode ser feito pelas máquinas ou 

sistemas, porque em todos os processos estão envolvidas as pessoas. A percepção 

do que seria um SGI na época era muito ingênua, segundo o EG10. 

 

Acho que éramos muito ingênuos nesta questão, até porque não tinha a 
cultura de informática e acho que muitas instituições passam por isso 
acreditando que de alguma forma a informática vai organizar processos, 
sendo que os processos devem ser organizados antes da Informática [SGI], 
para que a sistematização das informações seja mais otimizada e mais 
vantajosa para a gestão. 

 

E ainda: “Não existia essa visão sistêmica das atividades.” 

O entrevistado EG10 enxerga a dificuldade da instituição em integrar nas 

ações os diferentes setores/grupos e percebe que existem grandes barreiras a 

vencer nesta cultura institucional. 

 

Hoje a política institucional é a da multiprofissional. Nós temos um desafio 
enorme a ser perseguido. As profissões na área de saúde trabalham muito 
estanques. Um enfermeiro gosta de trabalhar com enfermeiro, o 
farmacêutico com o farmacêutico, o médico com o médico. A interação 
dessas equipes, para que aconteça é preciso quebrar muitos paradigmas e 
muitas barreiras e uma das coisas que precisa é que eles trabalhem juntos 
em prol do paciente. 
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Ele também reconhece que existiu uma mudança institucional no HUOL com 

a implantação do SGI e que garantiu uma melhoria de qualidade, mesmo com o 

aumento da oferta de serviços. “O HUOL está num processo de transformação 

avançado em comparação a outras estruturas no estado [...], nos últimos anos o 

hospital deu um salto de qualidade.” 

 

5.1.2.3 Farmácia 

 

No grupo de Farmácia, o conhecimento organizacional é bem mais 

abrangente. Preocupa-se com a interação com demais setores, necessita estar a par 

dos acontecimentos e mudanças institucionais, isso fez com que o grupo 

permanecesse inteirado das mudanças que ocorreriam na instituição com o advento 

do SGI e participassem de suas implicações.  

A equipe de Farmácia sempre via o projeto de TI como algo que viesse ao 

encontro de seus objetivos do próprio grupo, mas entendia e entende que ele era 

muito mais, era também integrador e provia soluções que avançariam muito além do 

próprio setor. Segundo EF8, o SGI trazia avanços significativos que se 

consolidaram. “[...] traz benefícios para todos nós, para a instituição também, porque 

vai reduzir custos e melhorar a qualidade dos serviços.” 

O grupo de Farmácia observa o SGI de maneira mais evidenciada, ao citar o 

envolvimento dos outros grupos (médicos e enfermeiros) no processo do SGI, 

percebendo que ele (SGI) garante a segurança do atendimento do paciente. Na 

visão desse mesmo entrevistado, a implantação da prescrição eletrônica, um dos 

processos que foi informatizado pelo SGI, garantiu a melhoria da qualidade e 

segurança do serviço da Farmácia: 

 

Além de mim “farmácia”, existe outra equipe que necessita das informações 
das prescrições, que é a equipe da Enfermagem. Elas necessitam ter 
claramente como aquele medicamento tem que ser administrado e no caso 
da prescrição manual isso só faz aumentar a oportunidade do erro e do 
dano. 

 

5.1.3 Subcategoria O Conhecimento em Tecnologia da Informação  

 

Para a implantação de um SGI, os funcionários necessitavam manusear 

computadores e ter uma noção de sistemas e suas funcionalidades. O 
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desconhecimento da utilização dessas ferramentas era sem dúvida um grande 

obstáculo a ser vencido, principalmente porque o uso do computador pelos 

funcionários não era algo rotineiro para a época. EG10 alerta-nos sobre essas 

características: 

 

Existia uma expectativa inicial como nós viveríamos esse sistema de 
informática, mas esse esforço ao ser empreendido era enorme. Imagine 
você, nós tínhamos um hospital naquela época, de pessoas bem antigas no 
serviço público, que nem tinham computador em casa, porque era um bem 
muito caro, inacessível. 

 

5.1.3.1 Enfermagem 

 

Na época da implantação do SGI, o grupo de Enfermagem afirma que 

desconhecia totalmente a utilização de computadores e via a informática como algo 

muito distante de sua realidade, conforme atesta EE1. “Quando falava de tecnologia, 

na minha ignorância, na área de saúde, eu achava algo muito distante.” 

Confirmada por EE2: “A gente foi jogada, a minha geração não entendia de 

computador.” 

A visão limitada da “máquina” como expressão que ainda se encontra 

enraizada. Não se pensa na tecnologia como um instrumento de realização do 

trabalho, e sim como algo alheio às suas práticas, algo que o outro deve utilizar. 

Para EE1, “A tecnologia não era do nosso domínio, não era da nossa área.” 

Existe uma clara separação entre o que a TI representa e suas práticas. O 

entendimento é prejudicado, porque a visão assistencialista de atendimento imediato 

aos pacientes provoca um afastamento das enfermeiras do SGI. Segundo EE2, 

 

O enfermeiro também deveria aprender a usar o sistema, eu era a única 
enfermeira que fazia as coisas no sistema, as colegas me questionavam, 
[...] e eu dizia quero aprender vai me ajudar a desenvolver melhor meu 
serviço, se faz parte das atribuições do meu setor eu tenho que aprender. 

 

Contribui para essa constatação, a visão de EG11 sobre o corpo de 

Enfermagem e elenca o não-envolvimento da liderança como problema suplementar. 

 

A Enfermagem que envolve profissionais mais antigos, e onde a liderança 
não se envolveu com esse novo perfil de atividades, a própria idade das 
pessoas, era um fator complicador. 
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5.1.3.2 Médico 

 

No grupo médico, o conhecimento de TI não era homogêneo. Os médicos 

mais antigos tinham dificuldades na utilização dos computadores e em sua maioria 

foram-lhe resistentes. Mas os médicos mais jovens e os médicos residentes tinham 

bom conhecimento na utilização de computadores e interesse na utilização de novas 

tecnologias, inclusive o próprio SGI. Como constata EG11: “A área médica também 

foi ótima, porque tem um ciclo que envolve estudantes que tem a cabeça mais 

voltado para esses avanços auxiliou muito.” 

Os médicos viam a tecnologia como aliada e os com menos idade possuíam 

experiências no uso da tecnologia, principalmente porque já trabalhavam em outros 

hospitais ou clínicas privadas. Fazia parte do cotiano desses médicos. EM5 confirma 

isso: “Tinha o conhecimento da tecnologia em uma clínica privada onde trabalhei.” 

 

5.1.3.3 Farmácia 

 

Na colocação de EG11, a estrutura e liderança da Farmácia contribuíram em 

muito para a implantação do SGI e relata que o setor se encontrava preparado para 

a implantação, o que implica grande conhecimento dos objetivos do SGI no setor. “O 

setor de farmácia deu um salto muito grande na tecnologia, mesmo por causa da 

liderança e da estrutura organizacional da própria farmácia eles já sabiam o que 

esperar da tecnologia, ela se viu dentro desta proposta.” 

Quando questionada sobre o conhecimento de TI, EG11 pouco faz 

referência aos computadores ou tarefas operacionais executadas. Como a 

implantação no setor ocorreu quase que sem problemas, parece uma etapa vencida 

e de menor importância. EF7 cita que tinha conhecimento de outro hospital que 

trabalhava e EF8 cita a utilização de computadores em seu setor para controlar 

estoques, antes da implantação. Já o conceito de TI na visão de EF8 é bem 

abrangente. “Eu não sabia muito bem, talvez eu não saiba até hoje o que significa a 

TI, existem muitas coisas agregadas a ela. ” 

E ainda, 

 

Tecnologia é um conceito muito amplo, para mim hoje a tecnologia é um 
processo, uma via que a gente não tem como viver sem, para nos ajudar a 
chegar no destino de forma mais rápida, menos traumática, mais precisa. 
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Mas argumenta que a área acadêmica é deficitária, bem como o 

conhecimento sobre TI para hospitais, não somente em Farmácia, como em todas 

as demais áreas de saúde. 

 

5.2 CATEGORIA AS PRÁTICAS E MUDANÇAS 

 

Apesar do estudo de Mintzberg (1989) ter sido realizado bem anteriormente, 

ele pode servir de base comparativa para este estudo, já que suas análises sobre a 

realidade das instituições hospitalares na época nos EUA têm perfeito paralelo com 

nossas observações. O HUOL não tinha muito bem definido os seus objetivos e 

suas estratégias e mesmo as que consideravam como definidas não tinham 

penetração dentro da instituição. Desse modo, mesmo que, no decorrer do 

processo, essas definições fossem consolidando-se na visão dos gestores, as 

dificuldades em alinhá-las com as novas definições tornaram-se complexas de ser 

aceitas e implementadas rapidamente. Isso impactou na forma como cada grupo ou 

indivíduo passou a enxergar as mudanças da implantação do SGI. 

Essa categoria apresenta o impacto cultural promovido nos indivíduos, nos 

grupos e na instituição e a maneira como cada um deles enxerga essa mudança em 

si, no seu grupo e na instituição Nessa ótica, observamos a realidade pré-

implantação do SGI e as questões operacionais e processuais do sistema. 

Observamos também o projeto de TI e a implantação do SGI e finalmente 

chegarmos aos impactos que existiram com a implantação do SGI. Nessa análise 

emergiram três subcategorias sendo: a Realidade Anterior ao SGI, O Projeto de TI e 

o SGI e Impactos do SGI. Cada subcategoria foi analisada observando as opiniões 

dos três grupos, objetos deste estudo (médicos, enfermeiros e farmacêuticos), com 

as opiniões do grupo de gestores entrevistados. 

 

5.2.1 Subcategoria Realidade Anterior ao SGI  

 

As relações de trabalho entre os setores não ocorriam, não se integravam. 

Não existiam nos setores definições e conhecimento dos objetivos institucionais. 

Não havia processos operacionais bem definidos e formais devido serem manuais, 

eram imprecisos, lentos e geravam insegurança na realização das atividades e eram 

poucos os computadores no hospital, como atesta EG10. “Na época tinha poucas 
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atividades envolvidas com TI, tinha um sistema no SAME ainda em Clipper, existiam 

pouquíssimos computadores no hospital.” 

EG10 afirma ainda que os computadores que existiam tinham uso muito 

restrito. Todas as informações requisitadas por entidades externas ou pela gestão 

demandavam um trabalho enorme de várias pessoas para apresentar resultados 

com pouca segurança. 

 

Quando chegava algum documento de alguma instituição, como do MEC, 
das Secretaria de Estado ou Município ou da gestão interna do Hospital que 
exigisse uma consulta a uma base de informações internas do HUOL, era 
um sufoco. As pessoas passavam finais de semana, noites, trabalhando, 
consultando documentos, porque não estavam indexados, as informações 
não estavam informatizadas. (EG10). 

 

Na fala do entrevistado E12, observamos que indiretamente ele aborda a 

falta de humanização hospitalar, quando aborda as longas filas para marcação de 

consultas e as longas horas de espera para serem atendidos devido aos processos 

operacionais lentos. “Tinham filas imensas no SAME, eram centenas de pessoas 

que esperavam por horas para serem atendidas para agendar consultas todos os 

dias, era desumano.” 

As realidades dos setores eram muito semelhantes, as atividades eram 

predominantemente realizadas manualmente, havia possibilidade de erros, 

retrabalho e falta de confiabilidade nas informações, mas a forma como 

vislumbravam a necessidade de mudanças para sanar tais dificuldades eram muito 

diferentes nos setores. Enquanto os setores médico e o de Farmácia estavam em 

busca de alternativas para solucioná-las, a Enfermagem estava centrada no 

cotidiano da assistência. 

 

5.2.1.1 Enfermagem 

 

No setor de Enfermagem, todas as atividades eram registradas 

manualmente e demandavam muito tempo para serem concluídas. Segundo EE1, o 

processo operacional era: 

 

 

 



74 

Nós tínhamos que colocar manualmente, transcrevendo tudo que o médico 
fez. Pegava uma folha, pegava o prontuário do paciente e transcrevia toda 
aquela medicação, todo o material necessário para o paciente e 
encaminhávamos para a farmácia. Era uma fila grande na porta da 
farmácia, desde os auxiliares de enfermagem com aquele papel imenso e 
uma bacia, pedia esse material e esperava na fila, era horrível, atrasava as 
medicações dos pacientes, porque o pessoal não dava conta pegava aquele 
papel imenso, olhando, lendo conferindo e formando fila ...imagina, o 
enfermeiro que deixava de cuidar do paciente para ficar transcrevendo, 
porque se a medicação não fosse copiada corretamente, observando os 
miligramas, tinha de ser paciente por paciente. 

 

Ainda segundo EE1: “Eu ainda peguei tudo sendo feito manualmente e se 

levava muito tempo, os pedidos de farmácia, pedidos de material, solicitação de 

exames de paciente, encaminhamentos, tudo era manual e isso levava um tempo 

muito grande.” 

Na análise dos relatos do grupo entrevistado de Enfermagem, observamos 

que a menção comum era de que o trabalho manual era muito demorado e 

ineficiente. Esses relatos sempre faziam referência às atividades burocráticas 

realizadas pelos técnicos de Enfermagem, e não pelos enfermeiros. A noção é de 

que eram os técnicos que faziam os registros manuais e, mesmo quando 

estimulados a responderem sobre suas atividades, não citavam. 

Na época (que eles fazem referência), os serviços de registros em 

prontuários eram feitos manualmente e o número de pacientes na época que 

necessitavam de assistência e consequentemente de registros em prontuários 

comparado com hoje era infinitamente menor, conforme atesta EE2: “Tudo era 

manual, eu tinha agenda, uma para cada exame, endoscopia, médicos e outras 

agendas, formavam as filas e eu ia marcando, o tempo para fazer os exames era 

muito demorado, as vezes demorava 3 anos para o paciente fazer os exames.” 

 

5.2.1.2 Médicos 

 

O setor médico também reconhece que a prescrição médica manuscrita 

como sendo o maior problema da época antes do SGI. Outros setores que também 

recebiam as cópias dessas prescrições (Farmácia e Enfermagem) também relatam a 

dificuldade do entendimento ou compreensão da letra dos médicos e que as dúvidas 

e incompreensão poderiam levar a problemas sérios de assistência ao paciente. 

Eles também elegem outras dificuldades da época pela falta do SGI como a 

dificuldade de comunicação entre setores e morosidade para solucionar as dúvidas, 
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conforme relato de EM4. “Eu sou do tempo que o hospital, [...], tudo era feito 

manualmente [...] todo prontuário era feito manual, tudo tinha que ser por telefone ou 

contato pessoal, indo até o setor a que se precisava recorrer.” 

A falta de integração entre os setores gerava problemas operacionais e 

tinham que se deslocar até os setores para solucionar. “Antes a estrutura de gestão 

dos setores era individual.” (EM4). 

Já EM5 historia um pouco as formas arcaicas de executar as atividades do 

setor e que sem as melhorias trazidas pelo SGI, hoje seria impossível trabalhar. 

“Tudo era feito através de agendas, rascunhos e datilografados, então comparando 

com hoje era da idade da pedra uma coisa que não se concebe mais.” 

Lembrando também da responsabilidade legal que os hospitais possuem 

diante dos registros da assistência ao paciente e de como isso era complexo de 

controlar antes do SGI. 

 

A gente guardava uma cópia de segurança do laudo datilografado, porque o 
paciente poderia perder o exame ou poderia acionar o hospital, então tinha 
que ter cópia daquele laudo, assinado, datado e carimbado e tinha que ter 
muito armário para guardar papel. (EM5). 

 

5.2.1.3 Farmácia 

 

Apesar do setor possuir computadores antes do projeto de TI, estes eram 

utilizados apenas para o controle de estoque através de planilhas eletrônicas, e não 

oferecia suporte para controles mais eficazes, segundo os entrevistados do setor, o 

que coincidia com a visão de EG12. 

 

Na época, a farmácia tinha dois computadores e eles faziam todo o trabalho 
de controle de estoque neles através de planilhas e na verdade o controle 
era praticamente impossível. Além disso, o trabalho operacional era imenso, 
porque a dispensação era feita por solicitações de papel que exigiam 
conferência, algo impraticável, considerando a qualidade do serviço. 

 

Existia a consciência do grupo de que o trabalho realizado carecia de uma 

melhor qualidade e não se restringia ao controle do estoque, mas em todas as 

etapas envolvidas na atividade de dispensa de medicamentos ao paciente internado, 

fato que gerava insegurança. O entrevistado EF7 fala dessa insegurança, da 

ocorrência de erros e do esforço depreendido em: 
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A gente trabalhava de forma muito, muito imatura e muito braçal. 
A rotina era muito manual, a gente tinha insegurança na dispensação dos 
medicamentos: muitas vezes induzia a erros, tanto na farmácia, na 
enfermagem e na administração dos medicamentos, muitos erros ocorreram 
durante esse tempo. 

 

O setor tinha consciência de que os controles apresentavam problemas e 

existiam erros no registro das informações, principalmente pelo acúmulo de 

requisições ao digitar, tendo em vista serem manuais. Segundo EF7, as informações 

que chegavam ou saíam da farmácia na época tinham pouca confiabilidade. “A 

gente não tinha acesso muito fácil às informações, os controles não aconteciam de 

forma fidedigna.” 

Apesar de os controles operacionais serem uma preocupação do setor, a 

interação com outros setores também eram. Segundo EF7, os problemas das 

prescrições manuais iam além do operacional. “A gente tinha prescrições ilegíveis, 

incompletas e nesse caso a gente aumenta em uma escala exponencial as 

oportunidades de erros e de adventos adversos graves ao paciente.” 

Acarretando problemas na segurança da assistência ao paciente. “A 

segurança do paciente ficava muito prejudicada.” (EM5). 

Isso também foi atestado por EF8, que colocou sua apreensão em relação 

aos vários níveis de checagem, devido à falta de legibilidade das escritas nas 

prescrições. 

Importante a reflexão de EF8 sobre a realidade do hospital antes da 

implantação do SGI, quando contextualiza as dificuldades da época com as 

prescrições manuscritas, muito embora ela mesma admita que o hospital era muito 

menor. O entrevistado também consegue ver o benefício da tecnologia em favor da 

melhoria da ciência e do conhecimento. 

 

A gente tinha uma realidade diferente, era manuscrita a prescrição, nosso 
número de leitos era menor, eu atribuo também a evolução da ciência, eu 
acho que não se sabia tanto de determinadas doenças como hoje se sabe. 

 

5.2.2 Subcategoria O projeto de TI e a Implantação do SGI  

 

O que observamos nos relatos foi a opinião de que não reconheciam (os 

entrevistados) de que existia uma intenção ter um projeto de TI para a Instituição e 

de melhorar a gestão com o SGI, mas sim de acompanhar uma tendência mundial 
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da época de usar a tecnologia devido a ser uma novidade na qual o hospital foi 

inserido, segundo EG10. “A TI, eu acho que foi uma revolução mundial e que nos 

atingiu também.” 

Não existia sequer um profissional de TI no hospital nos primórdios do 

projeto, sendo que os próprios gestores eram responsáveis pelo projeto. Conforme o 

relato de EG12, 

 

No início o projeto tinha uma preocupação de automatização de processos. 
Alguns setores tinham soluções locais, sem nenhuma integração e se 
buscava automatizar quem ainda não tinha. Sequer existia uma pessoa da 
área de TI no início. 

 

E a falta de uma estrutura mínima do setor de TI exigiu do condutor do 

projeto a executar e assumir várias funções, bem como a falta de conhecimento da 

gestão central dessas exigências mínimas para apoiar a implantação do SGI e com 

a urgência que se desejava implantá-lo, trouxeram algumas consequências 

negativas conformem relatadas por EG12, 

 

Bem, acredito que o maior problema residia em dois fatores. De um lado, a 
natural falta de conhecimento da própria direção do que era um SGI e suas 
implicações e de outro a praticamente inexistente equipe de TI, que era 
constituída por uma pessoa e tinha que responder pelo projeto e execução 
de toda estrutura física e lógica, incluindo os projetos licitatórios, a definição 
de requisitos técnicos para a busca de uma solução e a própria busca, que 
incluía viagens constantes, já que nenhuma solução era local. Tudo isso 
demandou tanto tempo e trabalho que ficava praticamente impossível cuidar 
de questões organizacionais, como o conhecimento da própria estrutura 
organizacional do hospital e como tudo tinha que ser urgente, 
principalmente porque na área pública se utiliza de recursos no momento 
que eles existem ou a dificuldade é grande para se obtê-lo novamente.  

 

A concepção do projeto de TI começou com a chegada de um profissional 

oriundo de outra instituição e que acabou responsável pelo projeto como um todo, 

sem possuir sequer uma equipe e sem uma concepção de mudança organizacional 

antes da implantação de um SGI. EG12 constata isso: 

 

[...] se mudou a maneira de se enxergar o projeto. A definição inicial foi das 
reais necessidades do hospital e diante da falta de integração existente, era 
necessária uma solução que permitisse essa integração e diante disso, toda 
a estrutura física e lógica foi concebida com esse princípio e se buscou um 
sistema que atendesse a essas expectativas. 
Vale aqui lembrar que naquela época a informatização não era prioridade 
em hospitais públicos ainda. Todos esses fatores fizeram que a implantação 
ocorresse para provocar as mudanças, e não o contrário. 
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Outro problema percebido por EG12 foi a desinformação sobre as propostas 

da gestão do hospital em relação à divulgação desse projeto de informatização e 

que benefícios se esperava alcançar com ele, bem como com a implantação do SGI. 

“Alguns setores sequer sabiam do projeto de TI, desconheciam praticamente tudo 

sobre TI e tinham receio do que poderia acontecer.” 

Ainda segundo o mesmo entrevistado, a implantação do SGI, em alguns 

setores, foi uma imposição e isso se tornou um problema, já que os setores 

gozavam de autonomia de gestão e acabavam por aceitar apenas o que lhes 

parecia conveniente. 

 

Penso que a própria instituição respeitava essa visão de independência dos 
setores e isso também complicou a implantação, porque quando um setor 
se negava a executar algo que havia sido acordado em reunião da direção. 
O tempo para que se pudesse definir normativas que obrigassem o setor a 
assumir essa mudança era muito demorada. 

 

Isso pode ser comprovado nas falas de EG10 também. “A coisa ruim foi 

verificado que em algumas situações as informações passadas não eram fidedignas. 

Porque não existia um rigoroso acompanhamento das chefias na utilização do SGI.” 

E10 admite que existiu um erro de dimensionamento de tempo, de 

preparação de toda a organização, de divulgação do que se pretendia, bem como de 

preparação e treinamento das pessoas para receber o sistema de SGI que 

prejudicou a implantação. 

 

Nós pecamos um pouco nisso, nós não organizamos os processos de forma 
completa, de forma que a implantação foi muito prejudicada. A coisa não 
era exatamente da forma como nós pensávamos, mas por conta dessa 
imaturidade. O Hospital é muito mais maduro no sentido de compreender o 
SGI. 
Eu faria então uma preparação maior antes de colocar esse sistema em 
funcionamento sem aquela pressa que se tem e às vezes acaba se fazendo 
não tão bem feito [...] faria mapeamento de processos mais detalhado, eu 
faria uma implantação mais demorada, para que a cultura do sistema fosse 
impregnada no dia a dia das pessoas. 

 

E ainda: “Eu prepararia melhor as pessoas para receberem essa nova 

cultura ou na mudança que as vezes ocorre na mudança de um sistema para o 

outro.” (E10). 



79 

Considerando esses relatos, observamos que tanto o projeto de TI como a 

sua implantação sofreram influências externas negativas que impactaram em ser 

aceito pelos setores e pelas pessoas lá trabalham e isto deve ser considerado como 

ponto negativo no processo de implantação. 

 

5.2.2.1 Enfermagem 

 

O setor de Enfermagem era quem menos tinha informações sobre o projeto 

de TI e sobre a sua implantação. Segundo EE2, existia especulação sobre o que 

ocorria no hospital, mas faltava informação. 

 

Eu acho que faltou no início uma explicação maior, ficou muito restrito a 
poucas pessoas, a gente não sabia, as pessoas perguntavam o que é essa 
fiação e a gente respondia é para a informática, ficava muito distante, as 
pessoas não tiveram um treinamento, não se conversaram, precisava ter 
explicado melhor, chegar mais perto das pessoas. 

 

Segundo EE1, o conhecimento sobre o que seria a TI e o projeto da 

instituição só vieram com a implantação do SGI e isso, pelo fato do 

desconhecimento das pessoas, causou um certo receio em toda a comunidade de 

enfermeiros. “Era algo novo, ninguém conhecia, ninguém sabia se ia ser bom ou 

ruim.” 

Na visão de EE2, faltou informação e transparência no projeto e isso causou 

insegurança. 

 

Primeiro foi da gestão, foi jogado, ninguém sabia de nada, falaram pra mim, 
vá lá em cima fazer uma senha, e recebi uma instrução de como usar a 
senha, a gestão deveria ter auxiliado mais, eram águas novas. A falha foi 
grande. 

 

Segundo EE1, faltou até informação sobre o que seria o treinamento para a 

utilização do sistema. “Não sabíamos por que vocês deram aquele treinamento.” 

EE2 acredita que existiram problemas de adesão e pouco interesse no 

treinamento motivado pelo posicionamento da gestão que não trabalhou bem o lado 

motivacional e pelo próprio grupo que não demonstrou interesse, apesar da 

qualidade do curso administrado. 
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Eu acho que foi dos dois lados, eu me lembro que quando começou teve 
um curso no Campus, aliás foi um senhor curso, acho que faltou também 
um pouco de interesse das pessoas que estavam aqui. As pessoas não 
gostam de ler, não têm a consciência da importância de ler. Acho que a 
instituição falhou muito, não houve uma preocupação com o funcionário. 

 

A resistência ao uso do SGI foi desde o início da implantação, visto a falta de 

esclarecimento por parte das chefias imediatas, da gestão superior quanto aos 

objetivos do Projeto de TI e do que se objetivava do SGI. “A gente não queria no 

início.” (EE2). 

 

5.2.2.2 Médicos 

 

A área médica detinha conhecimento do projeto de TI que estava sendo 

desenvolvido no hospital, segundo EM4, e tinha uma observação positiva do projeto. 

“Os médicos viram que isso [projeto de TI] era realmente uma coisa boa.” 

EG11 cita que o fato de os estudantes e residentes em Medicina serem 

pessoas jovens e acostumados com o uso da tecnologia facilitou a adesão e 

disseminação do uso do sistema. “A área médica também foi ótima, porque tem um 

ciclo que envolve estudantes que têm a cabeça mais voltada para esses avanços 

auxiliou muito.” 

O conhecimento do que viria com o uso do SGI e dos benefícios para o 

desempenho das atividades de assistência na área médica com o SGI também 

ajudou muito na aceitação da implantação do SGI. Segundo EM4: 

 

Sempre se teve a tecnologia como algo que chegaria para revolucionar o 
setor em si, o que se sabia é que a tecnologia viria para nos auxiliar e 
agilizar todas as ações, nas prescrições médicas, na evolução do paciente, 
todas atividades médicas do ponto de vista de registro do paciente. 

 

Importante entender que o conceito positivo sobre a tecnologia como 

ferramenta de auxílio no desenvolvimento do trabalho estava presente no setor 

médico. Segundo EM5: ”Tecnologia para mim é algo que o homem desenvolve e 

vem na premissa do bem, é algo que vem e benefício da vida das pessoas. Vem 

facilitar tempo e recursos.” 

O setor tinha conhecimento do que seria a implantação do SGI e tinha uma 

perspectiva positiva disso. 
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5.2.2.3 Farmácia 

 

A Farmácia tinha conhecimento do projeto e acompanhava o desenrolar dele 

com uma visão mais criteriosa. Como seu setor não passou por problemas de 

rejeição do SGI, outros problemas começaram a surgir nesse início de implantação, 

entre eles EF7 coloca como importante a falta de estrutura física na execução do 

projeto. “A maior dificuldade no começo era a infraestrutura, não tinha a quantidade 

de equipamentos suficiente para os setores. O hospital não estava preparado.” 

O seu avanço criou um descompasso com setores que ainda não estavam 

utilizando o sistema, causando dificuldades quanto ao funcionamento completo da 

farmácia, problemas estes que poderiam ser resolvidos pela instituição, mas que 

demoraram muitos anos para serem resolvidos, segundo EF8, “Que um dia foi uma 

ordem de cima para baixo da direção que a farmácia não mais receberia solicitação 

manual de medicamentos e materiais da enfermagem, mas isso foi muito depois 

(dois anos depois) da prescrição eletrônica.” 

Por ser um setor que adotou o SGI como uma ferramenta operacional diária 

nas atividades do setor, utilizava praticamente 100% do sistema em suas atividades 

de assistência; passou a ser um forte parceiro do setor de TI, pois auxiliava na 

tentativa de incentivar outros setores do hospital quanto ao uso do sistema. Segundo 

EF8, 

 

Vejo os pontos positivos do SGI como uma visão do meu setor, eu não 
acredito que seja da instituição. Porque se o entendimento das pessoas 
fosse esse, todos completariam as suas evoluções no sistema, eu visualizo 
que as pessoas têm muita resistência em registrar os fatos e o prontuário 
eletrônico que deve ser o mais completo possível e, no entanto, sabemos 
que isso não acontece sempre. 

 

O mesmo entrevistado compreende hoje a importância do sistema e faz 

críticas à sua não-utilização em outras áreas. “Os registros nem sempre estão 

completos, a gente precisa sensibilizar mais ou institucionalizar isso.” (EF8). 

Ele também defende o setor de TI quanto a algumas falhas que houve e 

aponta para a gestão da instituição. “Eu não coloco culpa na tecnologia, mas sim na 

instituição, na visão da instituição de utilizar a tecnologia em benefício próprio.” 

(EF8). 
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EG12 também compreende que há dificuldade de sensibilização dos demais 

setores quanto ao uso correto do sistema e principalmente no lançamento de 

informações erradas ou insuficientes no sistema e menciona ser necessária uma 

forma de punição aos que não o fazer corretamente. 

 

Temos que ter pactuação da TI junto com a governança da instituição e com 
os diversos serviços, de modo que evolua para algo que seja um contrato 
entre a governança, a TI e os serviços de modo que haja algum tipo de 
sanção contra os que lançam dados errados, alguma coisa tem que ser feita 
para que o serviço audite a informação que ele coloca no sistema. Uma 
informação errada pode causar prejuízo a vidas, pode agravar a situação do 
paciente, pode levar um óbito por uma interpretação errada ou um sinal 
errado que se dê numa situação clínica do paciente. 

 

5.2.3 Subcategoria Impactos da Implantação do SGI  

 

Nesta subcategoria, observamos que ficou evidenciado o medo da 

tecnologia, o medo da mudança para algo desconhecido, que não fazia parte do 

cotidiano da maioria das pessoas da época da implantação do SGI. 

Interessante mencionar que esse impacto não ocorreu de forma uniforme em 

todos os setores estudados, uma vez que um deles, sequer, é citado, mesmo 

existindo pessoas no setor que não se utilizavam de computadores antes da 

implantação do SGI.  

Segundo EG10, grande parte dos profissionais do Hospital tinha problemas 

de adaptação a essa nova realidade. 

 

O maior problema naquela época era você fazer que um funcionário público 
antigo saísse daquilo que ele confiava: papel, máquina de escrever, 
máquina de calcular para uma máquina que fazia tudo, só que ele tinha que 
entender a regra de fazer tudo. 

 

Relata ainda a mudança cultural ocorrida no hospital, que passou a 

sobrepujar a dificuldade com a utilização ou implantação do SGI, demonstrando a 

insegurança de quem vê no novo uma ameaça ao seu modo de fazer até então suas 

atividades nos setores. 

 

O SGI mudou muito a cultura e o funcionamento do Hospital, a cultura 
profissional [...], me lembro da época que foi implantar o SGI na UTI existia 
um médico que pela sua formação, nunca se interessou em usar 
computador e tinha um verdadeiro pavor de chegar e ligar o computador e 
fazer a evolução do paciente. 
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A mudança cultural na opinião do EG10 não passava somente pelo uso do 

computador como novo instrumento de trabalho, mas pela cultura arraigada no 

antigo modo de fazer as atividades. “Você tirar essas pessoas dessa cultura 

arraigada e atrasada para essa nova cultura e atender a um paciente no guichê.” 

Importante a análise de que as lideranças eram fundamentais no processo 

feito por EG11. 

 

A questão da liderança, observamos que quando uma liderança não se 
compromete ou não compreende os objetivos ela não repassa aos seus 
colegas e as coisas não acontecem [...], então é preciso localizar quem do 
grupo é capaz de levar a ideia adiante e escolher o melhor deles para ser o 
líder. 

 

5.2.3.1 Enfermagem 

 

No setor de Enfermagem, o impacto maior diz respeito à resistência quanto 

à utilização do SGI como ferramenta de auxílio na elaboração das tarefas 

relacionadas à Enfermagem. Segundo EE1, o computador, além de algo 

desconhecido, não tinha relação com sua área. “Não era do nosso domínio, não era 

da nossa área e aí? Como é que a gente vai trabalhar com isso se a gente nunca viu 

isso? Houve esse impacto.” 

Não existia também o entendimento dos benefícios que o SGI traria para o 

setor e para a Instituição. Desse modo, segundo EE1, não existiu nem a orientação 

e esclarecimentos sobre as mudanças vindouras e nem a busca de compreensão 

dos novos processos pelos funcionários. “Houve um impacto para o funcionário pela 

necessidade dessa mudança e como entrou mesmo [...] e nós tivemos que 

acompanhar.” 

Segundo EE1, o número de funcionários de Enfermagem no hospital é muito 

grande e, portanto, considera que o impacto foi maior em seu setor. “O setor que 

teve mais impacto foi o nosso, porque é um número muito grande. A nossa categoria 

dentro do hospital representa 65% da força de trabalho.” 

Nos dias de hoje, ainda existe resistência no setor de Enfermagem em 

realizar serviços que consideram burocráticos no sistema, como comprova EE2 e 

quando relata sua experiência com outras enfermeiras. “Eu nem sei explicar, eu 
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cheguei a atender outros setores no sistema porque era só eu de enfermeira quem 

sabia fazer.” 

E essa não é uma visão restrita sobre seu setor (Enfermagem). Outros 

também sentem a falta de adesão da Enfermagem ao projeto do SGI, conforme fala 

EF7. “Dentro da instituição um dos pares nosso que não aderiram muito foi a 

Enfermagem.” 

E E8 também reforça a opinião de EF7. “Em termo de profissionais que a 

gente observa que ainda não evoluiu tão bem, é a enfermagem nesse processo de 

assistência.” 

Notamos no relato abaixo que o resultado positivo da adesão ao SGI sofreu 

influência positiva da liderança local e seu poder de convencimento junto aos seus 

pares, como relatou EE3. 

 

No princípio, encontramos muita resistência, por parte dos profissionais, 
alegando desconhecer, alegando não ter intimidade com a digitação e 
outras formas de bloqueio criados por eles como forma de não usar o 
sistema. Com o passar do tempo, eles começaram a se habituar os 
resultados chegaram com melhoria no número de acertos, as anotações no 
próprio prontuário, a satisfação do próprio profissional, porque depois que 
ele passou a fazer no sistema, ele protestava quando por algum motivo o 
sistema parava, ele achava que era um retrocesso. 

 

E3 também demonsta seu sentimento pessoal sobre o SGI: 

 

Eu sou meio suspeita em dizer muito, porque eu me apaixonei no primeiro 
momento, porque eu gosto de tudo que é novidade eu sempre acompanhei 
a evolução e via com bons olhos, se tinha lá uma resposta muito boa para 
as minhas informações, tanto que eu podia tê-las como a credibilidade e 
disponível a qualquer momento porque eu tinha que ir contra? Isso era 
muito bom e ao mesmo tempo eu trabalhei em tentar conscientizar as 
pessoas envolvidas que porventura não tivessem tendo esse mesmo olhar. 
Eu procurava despertar, criar novos modelos para minha profissão. Na 
época, nós fizemos um trabalho muito bom com a TI com a criação de um 
relatório de enfermagem para o CRO. 

 

5.2.3.2 Médicos 

 

O setor médico viveu dois momentos distintos durante a implantação do SGI 

bem antagônicos. O primeiro pela classe médica não adepta à tecnologia, na qual se 

incluem os mais antigos profissionais médicos e ao mesmo tempo a nova geração 

de médicos que convivia no mesmo ambiente, ávidos por tecnologia. Vejamos EM4: 
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“Naquela época houve resistência que é natural [...] talvez porque se imaginava que 

[...] que em um estalar de dedos as coisas aconteceriam.” 

Alguns médicos não entendiam como fariam parte do processo e existiam 

dificuldades nos treinamentos segundo o mesmo entrevistado. “No momento que 

tínhamos que fazer treinamento, a resistência maior foi essa, [...] diziam que não 

tinham tempo [...]. As dificuldades eram essas, as pessoas realmente se dedicarem 

a aprender como utilizar a tecnologia.” 

Essa barreira acabou sendo vencida principalmente pelos médicos 

residentes, que acabaram sendo os que realmente permitiram que a prescrição 

eletrônica se tornasse uma realidade no hospital. Na visão de EG12, essa estratégia 

de envolver médico residente foi fundamental no processo de informatização e 

minimizou impactos. “Quem efetivamente fazia a prescrição médica eram os 

residentes, já muito mais ligados em tecnologia. O foco deixou de ser os médicos e 

passou a ser nos residentes e foi um sucesso imenso, pois hoje temos praticamente 

100% das prescrições efetuadas no sistema.” 

Já EM5 tem uma visão positiva do impacto causado. A mudança viria, seria 

assim e parecia natural que isso ocorresse. “Claro que houve uma grande mudança, 

mas foi um choque positivo [...] agora nós vamos ter isso [SGI] e vai ser assim, isso 

foi um impacto.” 

Um outro lado interessante na visão de EM4 diz sobre a oportunidade de 

evolução dos funcionários, que passaram a ter oportunidade de aprender coisas 

novas e isso seria benéfico como pessoa e como profissional, “oferecendo ao 

profissional que estão no serviço, oferecendo atividades que antes não desenvolvia.” 

Outro importante fator diz respeito à evolução das demandas do setor 

médico, que, na visão dos gestores, tem buscado cada vez mais soluções na 

tecnologia que possam aprimorar o seu trabalho. Segundo EG12, essas demandas 

se tornam significativas. “No setor médico, hoje não existe resistência, ao contrário, 

existe maiores demandas.“ 

Ratificado por EG10, “observamos que estes profissionais têm exigido cada 

vez mais respostas da TI e que ofereçam mais facilidades no desempenho de sua 

profissão.” 
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5.2.3.3 Farmácia 

 

A Farmácia tem uma forma interessante de entender os impactos do sistema 

dentro de seu próprio setor. EF7 vê como natural as mudanças ocorridas com o SGI 

nos processos da farmácia e se foca mais nas questões dos resultados da 

automação no âmbito da eficiência em todo o setor. “A farmácia é 100% 

informatizada.” 

A entrevistada menciona outras questões importantes que ultrapassam as 

expectativas do setor, como as institucionais. “Houve um impacto em tudo, desde a 

instituição, no setor e nas pessoas, ainda que mesmo depois de anos, existem 

pessoas que não aderiram por limitação própria. [...] é um limitador da pessoa.” 

EF8 lembra que o acesso à informação e à tecnologia modifica todo o 

ambiente do trabalho inclusive hábitos, costumes, comportamentos e cultura. 

 

Nesses 15 anos tudo mudou e quem trouxe essa celeridade a essa 
atualização da ciência, eu atribuo a tecnologia, então dentro desse hospital, 
hoje a gente não tem mais os mesmos pacientes, as mesmas doenças, o 
mesmo comportamento, porque a tecnologia traz essa celeridade, essa 
velocidade, nessa atualização. 

 

É unanimidade a opinião dentro do setor de que o que causou maior impacto 

foi a prescrição eletrônica do paciente, porque ultrapassou os limites de efetividade 

da Farmácia, chegou a influenciar os serviços de Enfermagem, serviços médicos e 

principalmente ao paciente, garantindo uma maior segurança na assistência. 

Segundo EF7: “O maior impacto que houve com o sistema foi a prescrição 

passar a ser eletrônica, podemos ficar até sem o controle do estoque, mas sem 

prescrição não, e essa é a opinião de todo setor.“ 

EF8 reforça esse pronunciamento de EF7: 

 

O maior impacto promovido pelo SGI, para mim enquanto farmacêutica é a 
segurança na dispensação do medicamento, porque eu tenho nitidamente o 
que está sendo dispensado, fico satisfeita, o erro pode ocorrer, mas não 
será por culpa do sistema.  

 

Como o setor de Farmácia foi um dos que mais aderiu à implantação do SGI 

e se preparou para receber as mudanças, observamos que houve um retardo por 

parte de outros setores na adesão e constatamos que, pela eficácia do uso pela 

farmácia, evidenciamos algumas das fragilidades dos outros setores envolvidos com 



87 

a Farmácia, chegando algumas vezes à não-conformidade no cuidado ao paciente. 

Temos o que EF8 assevera: 

 

Talvez não fosse um impacto, mas um retardo nessa utilização dessa 
ferramenta SGI, foi a evolução farmacêutica, é um processo de evolução 
que envolve outros profissionais, pois quando o farmacêutico relata, ele 
observa a não conformidade no cuidado, isso provocou a rejeição de outras 
categorias, porque ali estava sendo atestado a possível incompetência de 
determinados profissionais. 

 

A adesão da Farmácia ao SGI é atestada por EG12, que também observa 

que o SGI favoreceu uma maior integração principalmente com a Enfermagem, bem 

como na qualidade dos serviços desta na assistência ao paciente. 

 

A adesão da farmácia foi praticamente total, somente o código de barras 
não foi implantado, por questões operacionais de integração com a 
enfermagem principalmente. Hoje, o PEP facilitou muito o serviço deles e 
puderam dar um salto de qualidade em toda as direções, inclusive no que 
tange a segurança do paciente. 

 

5.3 CATEGORIA RESULTADOS OBTIDOS 

 

Esta categoria agrega as observações dos entrevistados e sua compreensão 

do SGI e a sua importância dentro das atividades desempenhadas por cada grupo 

de entrevistados e a interação entre setores. Outra característica observada nesta 

categoria é compreender as propostas de mudanças dos grupos entrevistados e 

como eles observam os aspectos inerentes ao sistema que passaram a ser mais 

importantes que o próprio SGI, que foi a da integração que ele trouxe para a 

Instituição e setores.  

Dessa categoria, surgiram mais três subcategorias, a dos Benefícios 

Promovidos pelo SGI, Insatisfações Observadas e Nível de Utilização de Utilização e 

Compreensão do SGI. 

 

5.3.1 Subcategoria Benefícios Promovidos pelo SGI  

 

Todos os entrevistados concordam que o SGI foi um grande avanço para o 

HUOL. Os termos “divisor de águas” e “estágio da pedra lascada”, ao se referirem ao 

que existia antes do SGI, foram citados quatro vezes pelos entrevistados. Então, não 

há como negar que os benefícios existiram e foram palpáveis, de modo a ser 
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notados por todos. A percepção de como esses benefícios ocorreu e a importância 

deles foi o que variou nas observações citadas, o que se esperava devido a 

diferentes formas de ver a implantação. 

Alguns tiveram claramente evidenciados os benefícios institucionais, nos 

quais as informações geradas e armazenadas têm importância técnica ou 

administrativa e que o Hospital depende delas para poder manter e ampliar a 

evolução alcançada. Segundo EG10, não existe mais como conceber o Hospital sem 

um SGI. 

 

Eu não vejo hoje o Hospital sem o SGI, são tantos dados e informações que 
circulam os dados operacionais do paciente, dos materiais, dos recursos 
humanos, dos recursos financeiros. 
Uma outra vantagem é para o paciente, ele é atendido com base no sistema 
de gestão de informações muito mais rapidamente, os dados da situação 
assistência dele são obtidos instantaneamente, então, uma grande 
vantagem para o acompanhamento do tratamento, para o conhecimento do 
tratamento, para a pesquisa sobre aquela doença. 

 

EG11 avalia inclusive os avanços na área acadêmica, na segurança da 

assistência ao paciente por vários profissionais, os benefícios da prescrição 

eletrônica quanto aos protocolos de interação medicamentosa enfim.  

 

Avançou na qualidade do ensino porque hoje nós temos uma enorme 
quantidade de dados que auxiliam no ensino e pesquisa, a agilidade que 
deu à assistência foi algo impressionante, a segurança na assistência ao 
paciente foi algo que beneficiou algumas classes assistenciais, porque uma 
prescrição manuscrita pode dar dúbias interpretações enquanto eletrônica 
ela orienta quanto a dosagem, interação medicamentosa e os padrões de 
administração nacional e até mundial brinda o sistema de forma a não 
permitir que os usuários sem conhecimento suficiente prescrevam 
erradamente. 

 

O benefício, no atendimento do paciente, também é bem mencionado por 

alguns entrevistados e EG12 aborda bem a questão. 

 

A prescrição eletrônica trouxe avanços absurdos na segurança do paciente, 
como na interação medicamentosa, no controle do horário de prescrição, na 
exatidão do entendimento da prescrição, já que nem farmácia e nem 
enfermagem tem que ler manuscrita, nos protocolos de atendimento, 
replicação de prescrição e muitos outros avanços. Lembrando que esses 
avanços acabam por tornar o próprio atendimento ao paciente mais 
homogêneo, facilita o trabalho do médico e da própria farmácia e 
enfermagem, mas principalmente, tem como melhor resultado a garantia de 
segurança do paciente, minimizando erros e agilizando os processos. 
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O entrevistado também enfatiza as mudanças organizacionais ocorridas no 

hospital durante e após a implantação do SGI. 

 

Acho que existe um hospital antes e depois da implantação do SGI. E não 
digo que isso foi resultado exclusivo do SGI não, mas ele forçou as pessoas 
a assumirem novas posturas e até a entenderem melhor o seu próprio 
trabalho e da instituição como um todo. Acredito que o Hospital foi obrigado 
a pensar como um todo e ganhou em tudo, agilidade, confiabilidade, 
segurança do paciente, valorização profissional dos funcionários e pessoal 
destes e dos pacientes. (EG12). 

 

5.3.1.1 Enfermagem 

 

O setor de Enfermagem apresenta opiniões sobre os benefícios alcançados 

mais focadas nas atividades operacionais, do cotidiano. A própria prescrição 

eletrônica, que faz com que o médico a utilize e caia diretamente na farmácia, que 

separa o medicamento e remete aos locais solicitantes, permitiu que os técnicos de 

enfermagem não participassem do sistema, a não ser na recepção do medicamento, 

minimizando bastante seu trabalho. Nesse ponto, vale notar que os ganhos 

operacionais acabam sendo sempre relativos aos serviços técnicos, já que são os 

que executam a maioria do serviço operacional, como visto anteriormente. 

Os benefícios elencados pelo setor são quase todos relativos à agilidade do 

serviço. Conforme vemos nas respostas de EE1. “Eu acredito que a tecnologia só 

traz coisas boas [...] só vejo o serviço fluindo, a gente ganhando mais tempo e o 

serviço fluindo bem na questão da comunicação.” 

É notória a celeridade dos serviços que os técnicos tinham que intervir. “Os 

exames de laboratório hoje, o médico prescreve já cai no laboratório e liga só para 

saber o resultado [...] de imediato as coisas são resolvidas.” 

Ainda segundo EE1, as atividades operacionais melhoraram. “Não sabemos 

como a gente passou sem ter esses equipamentos e toda essa tecnologia para 

ajudar no desenvolvimento de nossas atividades, o nosso processo de trabalho 

propriamente dito.” 

O entrevistado demonstra um distanciamento das máquinas, como se não 

fizessem parte do processo de seu trabalho e não vê como totalmente satisfatório e 

não vislumbra grandes mudanças e nem novas sugestões. “Passei a gostar, mesmo 

que não seja de maneira tão intensa quanto quem entende e faça uso, mas o que 

nos cabe e o que veio para gente eu não teria o que melhorar.” 
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No caso de EE2, nenhuma mudança significativa foi mencionada. Não se 

consegue vislumbrar os benefícios do SGI fora dos limites da Enfermagem; o ganho 

na agilidade parece o benefício mais visível, além de ter sido citada duas vezes que 

“minimizou tempo. Pra mim a tecnologia foi boa e é boa, ela minimizou o tempo.” 

Principalmente nas tarefas cotidianas. “Com a tecnologia pra mim, diminuiu 

o tempo, eu faço no computador e fica registrado porque na hora que eu faço eu 

marco o número do pedido e fico cobrando por telefone quando demora.” 

Quando se pergunta ao EE2 sobre a evolução do setor de Enfermagem com 

a tecnologia, o termo agilidade e qualidade volta novamente a ser mencionado. “Eu 

acho que sim, porque eu vejo a evolução através da agilidade e qualidade com que 

eles atendem meus pedidos.“ 

O único processo voltado para o atendimento ao paciente, garantindo 

segurança, que é citado pelo setor, diz respeito aos protocolos de atendimento que 

ainda não se encontram totalmente implantados pelo SGI, o que demonstra o 

desconhecimento sobre o sistema. 

 

Nós temos na Enfermagem a Sistematização à Assistência de Enfermagem, 
um formulário que hoje veio nos orientar demais, até que você tenha 
esquecido o que é que devemos analisar primeiro no paciente, tem tudo no 
sistema, o que é preciso perguntar, é como um protocolo, fica disponível 
para o técnico. (EE2). 

 

Segundo EG10, os ganhos institucionais foram grandes com o SGI. “Em 

relação à Enfermagem, o fato de poder registrar as informações da produção e os 

índices de infecção hospitalar são ganhos inestimáveis para o hospital universitário.” 

O entrevistado EE3 consegue ver os beneficios do SGI nas atividades do 

seu setor, benefícios esses que favoreciam o paciente:  

 

Concluída a assistência ela se virava pra um computador e marcava se o 
paciente chegou sob efeito da anestesia, que tipo de anestesia, chegou 
acordado, chegou chorando, chegou com dor, ela fazia esse registro com 
bem mais tranquilidade, isso foi muito bom, nós temos essa criação lá 
dentro e que ajudou muito nos relatos da enfermagem. Foi uma coisa boa 
pro serviço, o paciente após cirurgia voltava mais rápido para o seu setor. 

 

E benefícios também para a instituição, conforme relata EE3: “Pra instituição 

também houve um grande ganho, hoje o hospital é organizado, ágil, houve uma 

mudança cultural, é difícil quando se tem que mudar os hábitos, mas devagar 

conseguimos.” 
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Opinião partilhada por EG10, em relação a algumas áreas da Enfermagem. 

“Em relação à Enfermagem, o fato de poder registrar as informações da produção e 

os índices de infecção hospitalar são ganhos inestimáveis para o hospital 

universitário.” 

 

5.3.1.2 Médicos 

 

Na opinião do grupo de médicos, a importância do SGI não se restringiu 

somente à parte técnica e operacional desempenhada pelo médico, mas também 

para a área administrativa dos setoresque lhe são ligados, tornando os fluxos de 

serviço e os resultados mais ágeis.  

EG10 menciona também que o atendimento passou a ser mais eficiente ao 

atendimento ao paciente. 

 

O atendimento médico por exemplo, com o sistema de gestão nós obtemos 
qualquer relatório sobre o atendimento, quais médicos atenderam , quais os 
tipos de exames, especialidades , procedimentos, cirurgias que foram 
atendidas por especialidade, por médico, às vezes por patologia, que é uma 
coisa inestimável na sua função gerencial na análise de sua capacidade 
ociosa na capacidade tecnologia ociosa, na operacional, no alcance das 
metas  de contratualização com o sistema público, em suma , a atividade 
médica em relação aos quantitativos nós tivemos um ganho absurdamente 
grande e isto tem nos permitido discutir em reuniões com esses gestores  e 
médicos sobre o desempenho de cada serviço. 

 

A questão da segurança do paciente também é contemplada pelo SGI e a 

prescrição eletrônica é o processo mais mencionado, segundo EM4. 

 

Importante é a prescrição eletrônica, porque você tem diretamente no 
laboratório a requisição impressa e pode providenciar a coleta do exame, 
para a farmácia onde ela toma conhecimento do que foi solicitado ao 
paciente, o controle das prescrições pela farmácia, onde ela vê na tela as 
prescrições em atraso, o mapa de quais pacientes ainda não estão 
prescritos e que exigem uma ação da farmácia junto ao prescritor, para que 
essa prescrição ocorra e providências sejam tomadas. São essas coisas 
que realmente são bem interessantes. Acho que estamos caminhando para 
isso. 

 

EM4 tem uma visão de que, na realidade atual, é impossível o hospital 

funcionar sem um SGI. 
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Sem os recursos do SGI hoje, ficaria uma coisa catastrófica. A mentalidade 
das pessoas do hospital hoje é diferente [...]. Hoje as pessoas querem e 
necessitam de agilidade e consistência, de velocidade nas coisas e isso não 
se daria se não tivesse tecnologia. (EM4). 

 

Para EM5, “Hoje os fluxos são muito mais rápidos, isso aí trouxe um avanço 

considerável, foi um divisor de águas.” 

Ele observa a valorização dos funcionários dentro da instituição com a 

implantação do SGI, houve uma promoção social. 

 

Trouxe valorização pessoal, a datilógrafa que passou a ser digitadora, 
houve um avanço para ela. 
O SGI promove o ser humano. 
Essa promoção é uma visão de todo grupo [...] é tirar o ser humano de uma 
condição de atraso para uma condição de progresso. 

 

Já segundo EM4, o ganho alcançado pelo SGI atingiu todos da equipe 

técnica do setor, não só os médicos. 

 

A UTI foi um avanço, não só para nós médicos, mas também para os 
técnicos de enfermagem, que faziam seus registros, era de fato algo que 
deu um impulso aos registros do setor. 
A instituição ganhou muito [...] onde se dispõe de tecnologia, os registros 
são confiáveis. 

 

E, segundo EM5, o ganho com o uso do SGI foi um benefício pessoal, mas 

principalmente institucional. 

 

Quem utilizou o SGI, com certeza melhorou [...] acho que todos os setores 
ganharam e o Hospital ganhou, o servidor ganhou, seja ele quem for, todo 
mundo ganhou com isso. 
Temos também a agilidade da integração com o setor de farmácia, nutrição 
e diversos setores, [...] a integração entre eles é consideravelmente boa. 

 

5.3.1.3 Farmácia 

 

No setor de Farmácia, segundo os entrevistados, o grande motivador para a 

adesão ao SGI era a funcionalidade de se ter através do SGI o controle de estoque 

informatizado, pois, até então, era todo controlado por planilhas eletrônicas, o que é 

confirmado por EG10 sobre o setor. 
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Em relação à Farmácia, eu diria que não se concebe um hospital com 3, 4, 
5 mil itens trabalhar com planilhas de Excel, necessariamente ele necessita 
que o farmacêutico, almoxarife, o setor de compras visualizar as licitações a 
necessidade de emitir novas solicitações. 

 

Observamos que a expectativa de alcançar um controle de estoque 

informatizado pela Farmácia foi ultrapassada por benefícios mais importantes, como 

os que auxiliam na assistência ao paciente atendido pelo hospital e este é 

considerado o mais importante, na visão do grupo, por ser um benefício institucional.  

A questão agilidade é tratada, mas a segurança também aparece nas falas 

de EF7. “Agora trabalhamos de forma segura e rápida, então para mim a vinda do 

SGI foi um divisor de águas para instituição, existe um hospital antes e um hospital 

depois.” 

EF7 enxerga a grande dependência do hospital em relação ao SGI pelas 

mudanças implementadas. “Se informatizou a tal ponto que hoje se a gente fica sem 

o sistema, ocorre um caos dentro da instituição.” 

Ainda na visão de EF7, não foram os computadores que possibilitaram as 

mudanças, mas sim o SGI que modifica os horizontes das pessoas, alterando a 

forma de fazer e de pensar na organização. 

 

O SGI melhorou a gestão dentro dos setores e na instituição em geral, 
tornou a gestão mais profissional, porque hoje eles têm acesso a qualquer 
informação, até para a tomada de decisão, tudo [...]. O SGI faz esse papel 
de abrir os horizontes das pessoas, promove uma mudança 
comportamental e cultural. 

 

Já EF8 volta seu foco para outras questões técnicas de Farmácia, como 

controles específicos de interações medicamentosas e outros que ajudam na 

garantia da segurança do paciente. 

 

Ter a prescrição informatizada foi o que a tecnologia nos trouxe, minimizou 
uma série de falhas, desde a ilegibilidade até a garantia do processo 
terapêutico. 
Com essa informatização, você consegue cadastrar informações 
importantes sobre o medicamento como, por exemplo, a sua velocidade de 
infusão, que se deixar a critério do médico, nem sempre eles estarão 
preparados para isso, a cultura é escrever o mínimo possível, para ser o 
mais rápido possível. 
A tecnologia nos permite cadastrar determinadas informações que serão de 
extrema importância para o sucesso terapêutico daquele paciente. 
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E8 fala também da significância dos dados consolidados no sistema, para 

quem necessita consultar as informações, a qualquer tempo, para análises técnicas. 

 

Eu preciso ter confirmações sobre o que aconteceu com o paciente naquele 
dia, quem o assistiu, a evolução do enfermeiro, a evolução do farmacêutico 
e tudo isso está lá, na minha sala, eu consigo visualizar, sem necessitar que 
vá atrás de prontuário, estar folheando papel. Imagine o tempo que se 
perderia para você poder fazer uma coleta de dados dessa. (E8). 

 

Interessante também a comparação de EF7 em relação a outras instituições 

hospitalares que teve contato, mencionando que o hospital encontra-se a “anos-luz” 

em relação a outros Hospitais. “A condição atual, utilizando o SGI, é muito melhor, 

anos-luz, principalmente em relação a outros hospitais públicos. Conheço outros 

hospitais no Estado e fora do Estado e sinceramente a realidade deles na área de TI 

está muito aquém do nosso.” 

 

5.3.2 Subcategoria Insatisfações Observadas  

 

Nesta subcategoria estão registrados somente os pontos de insatisfação que 

foram mencionados pelos entrevistados durante o processo de implantação do 

SGI. Não estão incluídos nesta análise outros tipos já mencionados (falta de 

conhecimento do projeto e falta de divulgação do que se pretendia com ele). 

Os pontos de insatisfação se concentraram nos aspectos estruturais da 

implantação, como a falta de pessoal de TI, de treinamento, de infraestrutura e 

equipamentos. Em nenhum momento foram citados pontos de insatisfação com o 

próprio SGI. Em alguns casos, consideramos como atendidas as expectativas dos 

setores, em outros parece que a falta de utilização do sistema se deve a limitações 

das pessoas e que precisavam ter sido trabalhadas. 

Sobre o projeto de TI, EG12 alerta sobre falhas no dimensionamento de 

pessoal para a implantação. 

 

Acho que a equipe de TI teria que ser maior no início, era um profissional 
para cuidar de tudo e isso é humanamente impossível. A área de TI tem 
diversas áreas, como redes, Banco de Dados, desenvolvimento e outras, 
mas não existia ninguém para ajudar no processo. Teria que ter mais 
pessoal e mais tempo, desse modo o projeto desenvolvido, poderia ter 
comportado um trabalho anterior à implantação, junto à instituição, mas não 
tinha como e dentro dessa realidade, foi muito além das expectativas, hoje o 
hospital poderia fazer uso muito maior do que tem implantado agora. 
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EG12 fala que atualmente o hospital tem dependência do SGI e, se hoje não 

houvesse mais o sistema, o número de pessoas para desempenhar as atividades 

manualmente seria muito maior, demandando enorme esforço adicional para 

executar o que se realiza com o SGI. 

 

A realidade hoje no hospital não tem como existir sem o SGI, o hospital 
simplesmente pararia de funcionar, os processos estão voltados para o 
sistema, ficar um dia sem o sistema já é um caos, o hospital cresceu muito 
nesses anos e o número de pessoas necessárias para manter os processos 
funcionando seria muito além do que temos, isso sem dizer no modo que 
trabalham e que não se adaptariam a essa realidade. 

 

5.3.2.1 Enfermagem 

 

O maior nível de reclamação e insatisfação do setor de Enfermagem foi na 

falta de infraestrutura do HUOL, que não dispunha de recursos, seja de pessoal de 

TI ou de hardware para atender todas as demandas necessárias para a implantação. 

Segundo EE1, faltavam muitas máquinas para a execução das atividades. 

 

O que não avançou foi a instituição não ter acompanhado em todos os 
serviços ter a tecnologia necessária. Dou um exemplo, nos próprios 
consultórios, os médicos querem utilizar a máquina e não tem. 
Então como você implanta um serviço, exige que se utilize desse serviço, 
quando você não pode oferecer uma quantidade suficiente para que todos 
façam uso? 

 

EE1 ainda reclama da falta de acesso de determinados profissionais, como 

técnicos e auxiliares de enfermagem, ao sistema devido à falta de computadores.  

 

Nem todos têm acesso ao uso, nós da saúde, os pedidos e evolução são 
feitos pelo enfermeiro, e não pelo técnico ou auxiliar. O uso deles é bem 
menor devido à própria atividade em si, que não dá liberdade para eles 
fazerem [...] ele não pode fazer a evolução do paciente, faz a anotação. 
Existe uma diferença entre anotação e evolução da Enfermagem. Talvez 
por isso ele não faça tanto uso da máquina, porque a atividade dele não 
permite, mas que é importante é, porque ele faz anotação eletronicamente. 

 

EG12 tenta explicar o desconhecimento do grupo de Enfermagem quanto às 

regras e normas rígidas de segurança da informação e legislação que estão 

intrínsecas no sistema SGI. 
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O que o corpo de enfermagem não entende é que o sistema tem normas 
rígidas de segurança e que essas normas obedecem ou a critérios legais ou 
institucionais. Por exemplo, os pedidos de setores, que são pequenos em 
relação às prescrições que faziam manualmente antes, tem que ser feitos 
por responsáveis pelo setor, para que o controle seja efetivo, é uma questão 
administrativa. 
No caso das evoluções, o caso é bem mais sério, porque legalmente 
apenas enfermeiros devem acompanhar o quadro evolutivo do paciente e, 
portanto, é responsável legal pela evolução da Enfermagem. O SGI não 
permite que ninguém que esteja cadastrado com Enfermeiro faça a 
evolução, nada diferente da prescrição médica, que somente pode ser feita 
pelos médicos. Alguns enfermeiros se recusam a fazê-lo por não considerar 
que sua obrigação é apenas assistencial. 
Nas funções que são de sua competência, os técnicos estão plenamente 
habilitados a realizar  

 

EE2 reclama de uma série de fatores, entre eles, a necessidade de 

treinamento para utilização do SGI e até da falta de pessoal necessário de 

Enfermagem para desempenhar todas as tarefas do setor. 

 

Espero que coloquem computadores, pontos de rede, impressoras. Treinar 
pessoas é uma nova história, treinar a Enfermagem também, porque nós é 
que lidamos com o prontuário, suprir com pessoas para atender melhor o 
paciente. A direção não tem ideia do que a gente passa aqui nos 
ambulatórios. 

 

5.3.2.2 Médicos 

 

Na opinião dos médicos, eles estão satisfeitos com o decorrer dos processos 

de implantação. Acharam que se houvesse uma infraestrutura melhor de internet, de 

computadores poderia ter sido melhor. Visualizam que hoje está bem melhor que 

antigamente a questão da infraestrutura. EM4 menciona também que se a TI tivesse 

tido um investimento maior de recursos financeiros e uma autonomia para tomada 

de decisões, talvez os resultados tivessem sido melhores. “Se eu fosse um gestor 

com condições, poderes para tomar decisões em TI, eu daria condições necessárias 

para que a TI tivesse as condições que ela precisa ter para completar o seu plano de 

ação dentro da instituição.” 

Nas entrevistas realizadas, por mais que o assunto fosse abordado, os 

entrevistados não elencaram muitos pontos negativos. Esses foram diluídos durante 

a entrevista e se tornaram insipientes ao longo da entrevista. Foram mencionadas, 

diversas vezes, a falta de utilização do SGI por alguns setores e a condução do 

processo de implantação do SGI, que careceu de maior transparência e de tempo. 
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5.3.2.3 Farmácia 

 

O setor de Farmácia, por estar com praticamente 100% informatizado e 

fazer uso do sistema em plenitude, parece ter poucas queixas sobre todo o 

processo. Boa parte dessas reclamações se baseia na interação com outros setores, 

já que, com o uso do SGI as dependências de informações de outros setores 

aumentam, exigindo maior agilidade nas informações para continuidade dos 

processos. 

EF7 reclama de um processo importante do SGI, que ainda se encontra 

pendente de solução; refere-se à implantação do código de barras de medicamentos 

que, na opinião dele, já deveria ter sido implantado. “Hoje poderíamos estar melhor, 

pois não estamos ainda trabalhando com código de barras, que é muito importante 

para o controle de estoque.” 

Mas questiona também que o sistema poderia ser melhor utilizado se os 

treinamentos fossem continuados. “Faltou a disponibilização de um treinamento de 

forma continuada [...] acho que uma capacitação continuada na área de TI 

favoreceria, porque às vezes tem tanta coisa no SGI e você só utiliza o básico.” 

(EF7). 

Importante a observação de EF8 de que não bastam os treinamentos na 

utilização do sistema; é necessário que os profissionais sejam treinados em suas 

áreas de formação acadêmica. 

Ele exemplificou a área médica, na qual os residentes chegam ao hospital 

sem conhecimento específico de como fazer uma prescrição médica, que deveria 

ser uma atividade em sala de aula, então não basta treinar como usar o sistema, se 

ele não sabe sobre a prescrição.  

“A metodologia de treinamento dos profissionais não é eficaz, além do 

treinamento no uso da ferramenta SGI, também é necessário o treinamento 

assistencial para que se integrem de modo a minimizar erros.” (EF8). 

 

5.3.3 Subcategoria Utilização e Compreensão do SGI 

 

Após esses anos de utilização do sistema SGI no Hospital, a percepção dos 

gestores sobre o SGI e os benefícios nas atividades do cotidiano do hospital 

representam as observações registradas nesta subcategoria. Notou-se também que 
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quanto mais confiáveis e completas as informações inseridas e acessadas mais 

valor o sistema tem para a instituição.  

O modo como o HUOL visualiza as potencialidades do SGI parecem bem 

claras para os gestores, como na colocação de EG10. 

 

Na minha visão de gestor, o que mais mudou na minha atuação é a 
disponibilidade de dados para usar do ponto de vista estratégico e gerencial 
e isso não tem preço. Para nossa atividade, temos que tomar decisões 
rápidas [...] sem essas informações do SGI seria impossível. 

 

Ou, na visão de EG12, “O nosso desejo é que as informações geradas pelo 

sistema fossem usadas em sua plenitude, porque o HUOL tem um capital intelectual 

em sua base de dados que não tem preço, seja para fins acadêmicos, de pesquisa 

ou mesmo institucional.” 

Os setores, porém, não compartilham igualmente dessas concepções. 

 

5.3.3.1 Enfermagem 

 

Mais uma vez, observamos, através da entrevista, que a Enfermagem ainda 

tem uma mesma visão de antigamente sobre o SGI, ou seja, não possui uma visão 

institucional e de seus objetivos. Não distingue com clareza o que é SGI e o que são 

recursos de TI. Menciona sendo como fundamental o sistema e dá exemplo de um 

formulário que se encontra em um editor de texto, que não faz parte do SGI. 

Corroborando essa ideia, temos o relato de EE1: “Quando o sistema está fora ou 

uma ocorrência do Word desaparece do sistema, queremos chamar o suporte.” 

Em outra oportunidade, ao falar sobre a utilização do sistema como fonte de 

recursos, o mesmo entrevistado cita recursos de internet. 

 

Eu acredito que de um modo geral, é importante, mas tem setores que 
desvirtuam o uso [...] perdem tempo com algo que não é importante para o 
serviço, quando a pessoa entra na máquina para fazer uma pesquisa 
científica está contribuindo para o crescimento da organização, [...], quando 
se tem a máquina e a internet a disposição. Agora eu usar meu tempo no 
facebook [...] é algo negativo. 

 

Já EE2, que utiliza mais o sistema, consegue mensurar melhor os recursos 

disponíveis, mesmo de maneira simplificada. “Eu também faço estatística de 

atendimentos, pacientes que faltou, os extras eu registro tudo.” 
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No caso de EE3, que participou de processos de adequação no setor em 

que trabalhava, tem uma visão mais bem definida e institucionalizada. 

 

É de suma importância a informação que se coloca mas que tenha que 
estar registrada, é um documento de grande importância, serve até como 
prova para uma defesa de um profissional ou de um paciente, tem que estar 
tudo registrado lá até falando no futuro porque se de repente uma pessoa 
falece e depois de anos seu filho também tem uma doença e o seu médico 
precisa de informação para identificar se é uma doença congênita são 
nesses registros que ele vai  encontrar a resposta para a solução dos 
problemas. 

 

Essa forma diferenciada de ver o SGI dentro do mesmo setor é 

emblemática. 

 

5.3.3.2 Médicos 

 

Os médicos que aderiram à utilização do sistema passam a ter agora uma 

visão menos focada na sua utilização e mais nos recursos disponibilizados pelo 

sistema. A questão da qualidade da informação no SGI para pesquisa e de sua 

disponibilidade é o que tem maior importância para eles. EM4 pensa na área 

acadêmica e institucional. “Em se tratando de um hospital de ensino e poder ter um 

banco de dados para a pesquisa, ou para a própria área acadêmica [...] isso foi um 

grande ganho com a instituição.” 

EM4 menciona ainda que tem conhecimento do que representa a base de 

dados para a instituição e de sua escalabilidade. “Além de ter agora um banco de 

dados consistente que certamente vai fazer parte de um acervo que será útil agora, 

até em aspectos inimagináveis.” 

EM4 também assevera sobre a confiabilidade da informação, o que 

demonstra que existe a preocupação em verificar as informações apresentadas, de 

modo a garantir que são disponíveis e confiáveis. “Onde eu tenho trabalhado, o nível 

de acesso que eu tenho tido, eu acho bastante confiável. ” 

EE5 aborda a utilidade das informações do SGI, mas também se preocupa 

com a segurança das informações, que devem obedecer e atender aos requisitos da 

legislação. 
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As informações que coloco são úteis, muito úteis, mas dentro dos 
protocolos de segurança, saber quem acessou, que horas e para quê. 
Não sou defensor de que tem que ser tudo aberto para todo mundo ver, tem 
que estar disponibilizado para quem pode ser responsabilizado por aquilo. 

 

A categoria médica tem perspectivas muito semelhantes sobre o sistema e e 

reconhece a importância para a instituição. 

 

5.3.3.3 Farmácia 

 

A Farmácia, por ser uma das primeiras a aceitar e aderir ao sistema SGI, 

possui atualmente uma visão que transcende as expectativas do próprio setor. EE7 

fala da utilização do sistema: “Dependo 100% das informações geradas por outros 

setores, a gente depende do sistema 100%.” 

Ele demonstra ainda um conhecimento aprofundado e abrangente da 

integração das informações consolidadas no SGI. 

 

As informações geradas, são importantes para o Faturamento, para o 
Custo, de forma a saber o custo do tratamento do paciente a nível da 
gestão administrativa, até para a tomada de decisão. [...] o custo é 
importante para saber se o que está recebendo é maior ou menor do que é 
gasto [...] na segurança do paciente, como na interação medicamentosa que 
ajuda o médico e a própria enfermagem, garantindo a segurança do 
paciente. 

 

E fala sobre sua preocupação em explorar as suas pontencialidades: “Eu 

uso muito, uso muito dos recursos do sistema, eu olho e procuro.” 

Já EE8, tem preocupação sobre a qualidade das informações que o seu 

setor introduz no sistema e se podem impactar positivamente em outros setores. 

 

Se eu mantenho o estoque atualizado, o sistema como um todo, todo 
mundo que precisar prescrever algum medicamento ou procurar algum 
artigo que seja de controle da farmácia, essa informação estando 
atualizada, todo mundo se beneficia com isso. 

 

O setor demonstra maturalidade na utilização do SGI. Nesse modo, a 

preocupação com a qualidade de seu serviço parece ser a maior preocupação para 

o setor. 
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5.4 ANÁLISES DAS ENTREVISTAS 

 

Os resultados obtidos da análise da coleta, oriundos das opiniões dos 

entrevistados, superaram as expectativas projetadas nos questionários de pesquisa, 

elementos inesperados advindos da percepção e sentimento dos participantes, que 

enriqueceram os resultados. 

Não encontramos somente os fatores que influenciaram os resultados 

diversos, mas um aspecto mais importante: as mudanças institucionais e culturais 

que ocorreram durante o processo de implantação do SGI. Estas cofirmam as 

constatações de Schein (2009) de que a cultura se modifica por nossas interações 

com os outros e que é moldada pela liderança. A Farmácia relata essa influência de 

maneira positiva enquanto a Enfermagem, pela falta da liderança, não se molda de 

maneira ordenada, não se destacando enquanto grupo/setor.  

Imaginávamos que as diferenças de idade encontradas entre os 

entrevistados, com faixa etária maior entre alguns e com pouco conhecimento de 

ferramentas tecnológicas, seriam fatores importantes que aferiam os resultados, mas 

fomos surpreendidos, principalmente com a classe de médicos que foi motivada pela 

tecnologia e surpreendida pelas facilidades que um SGI traz para as atividades 

cotidianas. Os médicos confirmam o autor Davenport (2002), que aduz que a 

informação e conhecimento advêm de criação humana e, quando considerados num 

sistema informatizado, fascinam e encantam os usuários. 

Não é coincidência que o setor de Farmácia apresentou menores impactos 

haja vista havia uma liderança atuante no grupo, tinham pessoas com faixa etária 

alta e com conhecimento de TI superficiais mas, mesmo com os problemas 

geracionais, os resultados foram surpreendentes.  

Outro aspecto importante que despontou na análise convergeu com os 

estudos de Celestino (2002), pois ficaram evidenciadas as diferenças dos setores 

quanto aos conhecimentos divergentes sobre os objetivos institucionais e setoriais. 

Pelos enfermeiros ficou evidenciado o desconhecimento da importância que o grupo 

dá à interação entre os setores parceiros enquanto o grupo de médicos e 

farmacêuticos tem conhecimento da importância e sabem valorizar melhor a 

interação dos setores para melhoria da qualidade do trabalho institucional. 

A percepção dos gestores sobre os objetivos do SGI sempre pareceu ser 

desconhecida durante o processo de implantação, fato confirmado de maneira 
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unânime por eles. Admitiram que houve erros na concepção do que se esperava do 

SGI, desconheciam o que a instituição desejava com ele, houve uma imaturidade, 

por desconhecimento de onde e o que se desejava alcançar com o SGI. Isso foi 

essenciamente prejudicial aos resultados, mas afetou igualmente os grupos 

estudados. Sinaliza aos implantadores de sistema que o esclarecimento da gestão 

deve ser prioridade antes mesmo da implantação do SGI. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar o porquê de resultados diferentes na implantação do SGI no 

HUOL, quando aplicados os mesmos métodos de implantação, encontramos 

algumas características organizacionais antes e durante a implantação do SGI que 

influenciaram diretamente e indiretamente nesses resultados. Aos que influenciaram 

diretamente  podemos citar as deficiências estruturais e as características da gestão 

e as indiretas  apareceram os objetivos do setor, as lideranças dos setores e o da 

falta de definição do escopo do projeto de TI para a implantação do SGI. 

As deficiências estruturais ocorreram na falta de dimensionamento correto 

ou inexistente nos recursos humanos qualificados para a implantação; faltou um 

plano de treinamento continuado nas funcionalidades do sistema, bem como para o 

aprendizado de uso do computador, principalmente para os setores que 

apresentaram maior dificuldade; faltou um plano de investimento a médio e longo 

prazo em infraestrutura de equipamentos (computadores, impressoras e outros 

equipamentos) que pudesse dar suporte aos setores para uso mais eficaz do 

sistema. 

Algumas características da gestão da organização que surgiram neste 

estudo e que também contribuíram e afetaram os resultados nos três setores foram 

a falta de definição exata do que se objetivava com o projeto de TI, uma vez que 

pareceu não se conhecer muito bem o que se almejava com esses recursos no 

âmbito organizacional, além de não ter sido feita uma campanha de divulgação e 

disseminação das propostas do projeto junto a todas as chefias e 

consequentemente aos seus subordinados. Não se estudaram, em todas as esferas 

do hospital, os impactos que o sistema causaria na cultura organizacional e nem tão 

pouco se avaliou a cultura das pessoas que estariam envolvidas no processo. 

Apontamos também que a administração central do hospital apresentava 

característica centralizadora nas decisões e com pouca fluência entre os setores da 

base operacional ocasionando uma considerável dificuldade na divulgação das 

intenções da gestão, ocasionando que alguns setores tivessem conhecimento do 

projeto de TI enquanto outros não. 

Os setores não possuíam objetivos bem definidos em seu nível de gerência 

e nem conheciam os objetivos institucionais, causando um descompasso entre o 

que a gestão central objetivava e o que os setores realizavam. As lideranças dos 
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setores, por não conhecer os objetivos institucionais, tendiam a estabelecer os seus 

próprios e gerenciar do seu modo. Quando existiam divergências, questões setoriais 

eram priorizadas em detrimento das institucionais. 

Ocorreu um erro de concepção do Sistema SGI por parte da gestão central, 

que foi concebido na expectativa de promover mudanças institucionais, visando à 

melhoria organizacional, quando, na verdade, as mudanças organizacionais 

desejadas deveriam anteceder a implantação do SGI. 

Os setores cuja liderança ou chefia eram mais envolvidas com as atividades 

do hospital demonstraram maior conhecedor dos benefícios que alcançaria com o 

SGI e menor receio em usá-lo em suas atividades rotineiras, sendo os que 

obtiveram melhores resultados na adesão ao sistema.  

Ao analisar os aspectos levantados neste trabalho, consideramos que as 

diferenças de resultados obtidos podem ser definidas da seguinte forma nos setores: 

• O setor de Enfermagem desconhecia totalmente o projeto e cita ter sido uma 

imposição unilateral. Teve receio das mudanças e da própria tecnologia que 

desconhecia. Não existiu um tempo suficiente para a adaptação e 

conscientização das mudanças vindouras. Rejeitou o projeto e ainda 

apresenta resistência à utilização das “máquinas”. 

• O setor de Enfermagem não é um setor de fato, apesar de possuir liderança 

geral definida na estrutura organizacional. É um grupo de profissionais que 

atendem em diversos setores do hospital. Isso traz características 

diferenciadas, como isolamento entre os grupos de cada setor, não possuem 

um canal único de comunicação bem estruturado e na maioria das vezes 

desconhecem os serviços executados em outros setores por seus pares. Os 

grupos possuem características organizacionais da chefia de Enfermagem 

local ou do chefe do setor que atuam. A coordenação geral (diretoria) de toda 

a categoria de enfermeiros - setor como um todo - não tem definida a sua 

estrutura organizacional geral, bem como atua de forma corporativista e 

compactua com o modo gerencial dos setores nos quais atuam seus 

subordinados. Aliado a isso, a categoria de Enfermagem é a que possui o 

maior número de funcionários do hospital, mais de 60% que se espalham por 

todos setores de atendimento ao paciente. Desse modo, mesmo após o 

impacto inicial do SGI, que sofreu rejeição por falta de divulgação do projeto, 

nunca conseguiu compreender completamente os objetivos do SGI até a 
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conclusão deste estudo. Em todos os grupos de Enfermagem, o cumprimento 

de diretrizes assumidas junto à gestão central na implantação do SGI 

acabaram reféns da aceitação das equipes locais, criando resultados 

totalmente heterogêneos, de acordo com as características e compreensão 

da chefia local. Casos de omissão ou enfrentamento das chefias às 

mudanças, na maioria das vezes, não sofria qualquer intervenção da diretoria 

em casos de discordância. Na maior parte do setor, isso provocou problemas 

na implantação que ainda persistem. 

• Já o setor médico conhecia o projeto, mas uma parte do grupo não tinha uma 

visão realista do projeto de TI e, por exercerem outras atividades externas ao 

hospital, mostravam-se poucos dispostos a abdicar de tempo para 

conhecerem o SGI. Foi necessário um realinhamento no processo de 

implantação, que buscou nos médicos mais jovens, residentes e de setores 

fechados como a UTI e Centro Cirúrgico a adesão ao SGI. Após esse 

redirecionamento, a implantação no setor ocorreu de maneira tranquila. 

• Os médicos, com lideranças horizontalizadas, atendem à missão institucional 

de qualidade no atendimento ao paciente e na vertente acadêmica do 

hospital. Nesse aspecto, as possibilidades oferecidas pelo SGI no auxílio à 

prescrição médica eletrônica e no armazenamento e acesso às informações 

relevantes para o ensino, pesquisa e na prática da atividade médica, atendia 

perfeitamente, o que permitiu que o processo de implantação fosse conduzido 

adequadamente e com excelentes resultados. 

• O setor de Farmácia, que conhecia o projeto e que conseguia visualizar os 

ganhos organizacionais que seu setor teria, foi o que mais aderiu à 

implantação, fato ocorrido sem grandes problemas em seu setor. 

• No setor de Farmácia, a estrutura organizacional verticalizada possibilitou que 

tivessem bem definidos os processos e compreensão dos objetivos do setor, 

permitindo, assim, uma reação positiva dos profissionais na adesão ao SGI e 

uma perspectiva sobre as mudanças que excedem os limites setoriais em que 

atua e visualiza os da instituição. Isso propiciou uma implantação rápida e 

eficaz. 

A permissividade da estrutura organizacional possibilitou que valores 

pessoais se sobressaíssem diante dos organizacionais, ficando clarividente nestas 

conclusões. O setor de Enfermagem, capitaneado por uma visão acadêmica 



106 

asistencialista de atendimento imediato ao paciente, tem sérias dificuldades em 

compreender a visão institucional do SGI, que tem na integração sua maior filosofia. 

Considera o SGI uma ferramenta que torna mais fácil e ágil suas atividades, mas 

sempre cita resultados da utilização do SGI em outros setores, que acabam 

impactando positivamente nas suas atividades. Mas, quando há a necessidade de 

registrar as informações de sua responsabilidade no sistema, não existe a mesma 

receptividade. Atividades como evolução de Enfermagem que resultariam em 

significativos avanços em outros setores, quando efetuadas no sistema, são 

rejeitadas por se entender que diverge de sua vocação assistencial tal tarefa. Esses 

valores culturais trazidos pelo SGI foram significativos, na opinião dos enfermeiros,m 

mas não chegaram a ser incorporados pelo grupo em vários setores em que 

trabalham. O próprio setor reconhece que tem dificuldades em deixar de fazer a 

assistência na implantação do SGI. 

A classe médica possui valores próprios definidos em seu código de ética e 

mesmo em valores pessoais, que norteiam sua profissão. Mas, por acabarem 

exercendo cargos de chefia dentro e fora da instituição, tem valores administrativos. 

A sua busca pela qualidade no atendimento do paciente, no ensino acadêmico, na 

pesquisa e nas normas impostas pela profissão tiveram no SGI um excelente aliado, 

minimizando trabalhos e garantindo o armazenamento e acesso à informação de 

forma rápida e segura. Existia também uma preocupação com a valorização 

profissional dos funcionários. Todos esses fatores do setor, por concidirem com os 

institucionais, influíram significativamente na aceitação do SGI, minimizando 

impactos. 

O setor de Farmácia, com uma cultura organizacional bem definida e 

distribuída, não apresentava muito espaço para o estabelecimento de valores 

pessoais. Apesar de os valores institucionais gerais não estarem claros, a Farmácia 

entendia o seu papel na instituição e o setor se incorporou com facilidade aos 

objetivos do SGI, no que tangia ao seu setor e na interação com outros setores. A 

visão do setor é mais gerencial e menos operacional, então os problemas 

operacionais foram resolvidos rapidamente e deixaram de ter importância 

significativa para as lideranças que se concentravam nos fatores gerenciais e de 

integração. Essa visão institucional foi importante na rápida assimilação do sistema. 

Entendemos que o objetivo geral desta pesquisa foi totalmente atingido e 

consideramos que também possa ter ultrapassado seu limite na medida que 
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despontaram no decorrer do estudo outros aspectos que não estavam presentes no 

seu escopo inicial e que foram significativos na conclusão deste trabalho.  

Os objetivos específicos do estudo que visavam compreender o contexto da 

época no HUOL também foram alcançados, pois emergiram relatos de toda a 

história da implantação naquela época até os dias atuais e permitiram o 

entendimento do comportamento dos setores e das pessoas nos setores e da 

própria instituição, além dos fatores culturais, bem como compreender o perfil dos 

grupos entrevistados no âmbito pessoal, setorial e organizacional. 

Considerando que o Hospital está permanentemente em processo de 

mudanças, tanto na assistência, quanto no ensino e principalmente em suas práticas 

administrativas, consideramos que o objeto deste estudo não está esgotado. Ao 

contrário, acreditamos existir grande oportunidade de explandi-lo incluindo outros 

setores no HUOL, para que possamos atingir uma totalidade nas conclusões e 

fornecer subsídios para a governança do HUOL nas tomadas de decisão de TI. 

Como proposta para outras áreas da ciência, despontou, durante este 

trabalho, a avaliação de outros componentes humanos, que surgiram 

espontaneamente durante a coleta de dados, que foi o sentimento de reflexão e 

satisfação em relembrar as realidades vividas desde antes do SGI até o atual 

momento. São reflexões de 15 anos de mudanças continuadas que fizeram 

despertar a consciência das realidades tão díspares que ficaram diluídas no tempo, 

sem registro e que despertou surpresa em todos os entrevistados em perceber o 

avanço alcançado e advindo do projeto de TI. Tal estudo poderia auxiliar e promover 

mudanças futuras no HUOL e uma melhor análise das mudanças culturais 

decorrentes deste momento da história do HUOL. 

Não encontramos limitação nesta pesquisa, mas consideramos que a 

delimitação da proposta deste trabalho em apenas 3 (tres) setores - Enfermagem, 

Farmácia e Medicina - por serem as categorias mais representativas dentro de um 

hospital, foi suficiente para alcançar as repostas do problema do estudo. A escolha 

pelo Hospital Universitário Onofre Lopes foi adequada, para entender a dinâmica e 

complexidade desse tipo de hospital, bem como encontrar soluções que podem 

atender às necessidades semelhantes de outros hospitais. 

Vemos como proveitosos os resultados obtidos neste trabalho e que podem 

servir para nortear o processo de mudanças que estão ocorrendo nos hospitais. 

Observamos tambem que, numa Implantação de SGI, o foco principal de 
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precocupação da alta gestão da organização não deve estar no Sistema de Gestão 

a implantar, mas em fatores que lhe são externos, como as influências na cultura 

organizacional, na estrutura organizacional e na liderança dos setores envolvidos, na 

disseminação dos reais objetivos a alcançar e principalmente no trabalho de 

preparação das pessoas que serão diretamente afetadas pelo SGI, sendo através de 

treinamentos, palestras, reuniões e todos os recursos de conscientização dos 

maiores colaboradores, que são as pessoas.  

Compreendemos também que, na implantação de um SGI, o foco não deve 

ser no sistema, mas na Instituição, na sua estrutura organizacional, na sua cultura e 

principalmente a compreensão de que, quando falamos em promover mudanças, 

falamos essencialmente trabalhar e preparar as pessoas, compreender o seu modo 

de pensar e de fazer, pois, se não compreendermos o que as move e o que as 

paralisa, não adianta redesenhar os processos dos quais elas fazem parte. 

Particularmente a conclusão deste trabalho culminou na mudança pela qual 

passam os Hospitais Universitários do Brasil de gestão feita por empresa pública 

denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), a qual sugere 

a padronização nacional da gestão de todos os HUs através da utilização de um 

novo SGI denominado de Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários (AGHU), 

cujo objetivo é de unificar e padronizar os indicadores nacionais de assistência à 

saúde aos pacientes do SUS para os hospitais vinculados ao Ministério da Saúde. 

Este momento é ímpar na história da Assistência à Saúde Pública do Brasil 

e na gestão do HUOL, que, mais uma vez, terá a oportunidade de exercitar a 

implantação de um novo SGI, agora de maneira mais madura, mais consciente das 

suas limitações e virtudes, com uma cultura de TI mais consolidada na experiência 

dos anos passados. Os resultados encontrados neste trabalho já resultam em ações 

mais definidas tanto para a governança do HUOL quanto para os implantadores 

deste novo SGI, que vislumbram uma transição mais eficaz na implantação, agora 

baseada na experiência dos anos remotos e na segurança de que este estudo 

trouxe para conduzir esta equipe multiprofissional que fazem a assistência do 

Hospital Universitário Onofre Lopes. 

Por fim, recomendamos que, mesmo em organizações bem definidas em 

sua missão, visão e valores, é importante reconhecer que os setores possuem 

características próprias seja relativa à natureza de suas atividades, seja pelas 

pessoas que os compõem. Em maior ou menor grau, essas características deverão 
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sempre ser objeto de avaliação em projetos que proponham mudanças 

organizacionais. 
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ANEXO A - TERMINOLOGIA BÁSICA EM SAÚDE 

 

• Hospital – Estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária em 

regime de internação, a uma determinada clientela, ou de não-internação, no caso 

de ambulatório ou outros serviços. 

• Hospital beneficente – Hospital privado, instituído e mantido por contribuições e 

doações particulares, destinado à prestação de serviços a seus associados, cujos 

atos de constituição especificam sua clientela. Não remunera os membros de sua 

diretoria, aplica integralmente os seus recursos na manutenção e desenvolvimento 

dos seus objetivos sociais, e seus bens, no caso de sua extinção, revertem em 

proveito de outras instituições do mesmo gênero ou do poder público. 

• Hospital com especialidades – Hospital geral destinado a prestar assistência 

sanitária a doentes em especialidades, além das quatro básicas. 

• Hospital de base – Hospital de maior complexidade dentro de uma área definida. 

• Hospital de corpo clínico aberto – Hospital que, apesar de possuir corpo clínico 

próprio, permite que qualquer outro médico utilize suas instalações para prestar 

assistência a seus doentes. 

• Hospital de corpo clínico fechado – Hospital que, dispondo de corpo clínico 

próprio, não permite que qualquer outro médico utilize suas instalações para prestar 

assistência a seus doentes. 

• Hospital de ensino – Hospital que, além de prestar assistência sanitária à 

população, desenvolve atividades de capacitação de recursos humanos. 

• Hospital de grande porte – Hospital com capacidade instalada de 151 a 500 

leitos. 

• Hospital de médio porte – Hospital com capacidade instalada de 51 a 150 leitos. 

• Hospital de pequeno porte – Hospital com capacidade instalada de até 50 leitos. 

• Hospital de porte especial – Hospital com capacidade instalada acima de 500 

leitos. 

• Hospital-dia – Modalidade de assistência na qual o doente utiliza, com 

regularidade, os serviços e o leito hospitalar, apenas durante o período diurno. 

• Hospital especializado – Hospital destinado a prestar assistência sanitária a 

doentes, em uma especialidade. 

• Hospital filantrópico – Hospital privado, que reserva para a população carente 

serviços gratuitos, respeitando a legislação em vigor. Não remunera os membros de 
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sua diretoria nem de seus órgãos consultivos, e os resultados financeiros revertem 

exclusivamente à manutenção da organização. 

• Hospital geral – Hospital destinado a prestar assistência sanitária a doentes, nas 

quatros especialidades básicas. 

• Hospital local – Hospital que presta assistência sanitária à população de uma área 

geográfica determinada, dentro de uma região de saúde. 

• Hospital-noite – Modalidade de assistência na qual o doente utiliza, com 

regularidade, os serviços e o leito hospitalar, apenas durante o período noturno. 

• Hospital privado ou particular – Hospital que integra o patrimônio de uma pessoa 

natural ou jurídica de direito privado, não instituída pelo poder público. 

• Hospital público – Hospital que integra o patrimônio da União, estados, Distrito 

Federal e municípios (pessoas jurídicas de direito público interno), autarquias, 

fundações instituídas pelo poder público, empresas públicas e sociedades de 

economia mista (pessoas jurídicas de direito privado). 

• Hospital regional – Hospital que presta assistência sanitária à população de uma 

região de saúde. 

• Hospital secundário – Hospital geral ou especializado, destinado a prestar 

assistência a clientes nas especialidades médicas básicas. 

• Hospital terciário – Hospital especializado ou com especialidades, destinado a 

prestar assistência a clientes em outras especialidades médicas além das básicas. 

Fonte: BRASIL – MINISTÉRIO DA SAÚDE (1985). 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO USO DO SISTEMA HOSPITALAR  

NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES. 

Nome do Pesquisador Principal ou Orientador(a): Mônica de Cássia Fernandes Bertin 
Nome do Orientador: Prof. Dr. Pedro Fernando Bendassolli. 
 

Prezado(a) Senhor(a) 

Gostaríamos de convidá-lo a participar de nosso estudode Avaliação dos impactos do uso 

da tecnologia e Sistema de Gestão Hospitalar em Hospital Universitário Federal do programa de 

pós-graduação em Gestão de Processos Institucionais – MPGPI, este estudo que tem como 

objetivo Investigar o processo de implantação de um SGI num hospital público 

universitário, explorando as razões associadas à di ferença de resultados 

apresentados em 3(três) áreas /setores da instituiç ão. 

A pesquisa, estabelecida na ótica da abordagem qualitativa, consistirá na realização de 

entrevistas junto aos participantes do estudo e posterior análise do discurso gravado, em mídia digital, 

dos entrevistados. Será conduzida dessa forma, pois pretendemos compreender “ Como e porque 

a implantação do SGI no HUOL projetou uma heterogen eidade de resultados 

entre os setores que implantaram o SGI” , a partir do próprio ponto de vista dos 

profissionais do HUOL das três áreas da pesquisa (farmacêuticos, médicos e enfermeiros) 

Trata-se de uma dissertação de mestrado, desenvolvida pelo pesquisador MÔNICA DE 

CASSIA FERNANDES BERTIN e orientado pelaProf. Dr. PEDRO FERNANDO BENDASSOLLI, 

do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Processos Institucionais.  

Garantimos que a qualquer momento da realização desse estudo qualquer participante/pesquisado 

e/ou estabelecimento envolvido poderá receber esclarecimentos adicionais que julgar necessários. 

Qualquer participante selecionado ou selecionada poderá recusar-se a participar ou retirar-se da pesquisa 

em qualquer fase da mesma, sem nenhum tipo de penalidade, constrangimento ou prejuízo aos mesmos. O 

sigilo das informações será preservado através de adequada codificação dos instrumentos de coleta de 

dados. Especificamente, nenhum nome, identificação de pessoas ou de locais interessa a esse estudo. 

Todos os registros efetuados no decorrer desta investigação científica serão usados para fins acadêmico-

científicos e inutilizados após a fase de análise dos dados e apresentação dos resultados finais na forma de 

monografia ou artigo científico. 

Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que assine este “Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo. Desde já agradecemos sua 

colaboração e fica aqui o compromisso de notificação do andamento e envio dos resultados desta 

pesquisa. 
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Mônica de Cássia Fernandes Bertin  
Pesquisadora 
Programa de Mestrado em Processos Institucionais 
– MPGPI 

 
 
 

Profª. Drª. Pedro Fernando Bendassolli 
Orientador 
 

Eu, ____________________________________________________________, assino o termo de 

consentimento, após esclarecimento e concordância com os objetivos e condições da realização da 

pesquisa “de Avaliação dos impactos do uso do sistema hospitalar no Hospital Universitário 

Onofre Lopes” do programa de pós-graduação em Gestão de Processos Institucionais – MPGPI, 

doPrograma de Mestrado em Processos Institucionais - MPGPI”, permitindo, também, que os 

resultados gerais deste estudo sejam divulgados sem a menção dos nomes dos pesquisados. 

Natal, _____ de ______________ de 2015.  

 Assinatura do Pesquisado/da Pesquisada 

Qualquer dúvidaoumaiores esclarecimentos, entraremcontatocom as responsáveis pelo estudo:  
e-mail :                                                 Telefone: (  )  
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO PARA O INDIVIDUO 
 
Instrumento de Pesquisa. 

  Categoria Indivíduo 
Questões Iniciais 

1. Fale-me um pouco sobre sua entrada na instituição (nome, formação, ano 
ingresso). 

2. Hoje você tem quais tarefas sobre sua responsabilidade (explorar a 
função/atividade da pessoa no setor) 

3. Como você descreveria o setor em que trabalha (em termos de resultados, 
clima de grupo, cultura, ‘jeito’ de fazer as coisas, etc.)? 

4. Quais os objetivos de seu setor? Como ele funciona? Quais são os 
principais resultados esperados do setor em que você atua? 

Questões Intermediárias  
1. Pensando agora na questão da tecnologia da informação (fazer uma 

introdução...). O que é tal tecnologia para você (explorar usos, crenças, 
representações, opiniões, etc.)? 

2. Quais pontos positivos e negativos as TI, na sua opinião, trazem para você, 
seu setor e para o hospital como um todo (explorar cada nível) 

3. Qual o uso que você faz hoje das tecnologias da informação? Como elas 
contribuem com seu trabalho e com o trabalho do setor? (Explorar rotinas) 

4. Você acompanhou o processo de implantação do SGI no HUOL. Como era 
(antes do SGI) e como é hoje? Conte um pouco da sua visão dessa história 
(explorar detalhes, episódios, experiências, momentos marcantes, etc.) 

5. Em que você acha que houve mais impactos (mudanças) promovidas pelo 
SGI (explorar o nível dele próprio, do grupo e da instituição)? Como você 
avalia esse impacto? Onde houve menos impacto? Por que você acha que 
isso aconteceu? 

6. O que mais avançou em termos da implantação do SGI e o que, na sua 
visão, menos avançou? (Explorar as razões na visão da pessoa). 

7. Qual a visão institucional que você tem das informações que você coloca no 
sistema? Em que elas auxiliam outros setores e a própria organização? 

Questões Finalistas 
1. Se você fosse um gestor de TI da instituição, o que você faria de diferente 

do que acontece hoje? Explique o porquê? 
2. Como você pensa que será o futuro da tecnologia nesta instituição? O que 

você acha que vai acontecer, o que acha que pode melhorar, ou ser 
diferente? Explique. 

3. Imagine um cenário hoje sem a utilização de um SGI. Como isso afetaria o 
seu trabalho? 

4. A algo que mais que você considere que eu deva saber para compreender 
melhor os motivos de adesão ou não do SGI em seu ambiente de trabalho? 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO PARA O GESTOR 
 

Instrumento de Pesquisa. 
Categoria Gestores 

  Questões Iniciais 
1. Fale-me um pouco sobre sua entrada na instituição (nome, formação, ano 

ingresso). 
2. Hoje você tem quais tarefas sobre sua responsabilidade (explorar a 

função/atividade da pessoa no setor) 
3. Como você descreveria o HUOL e suas similaridades com outras 

organizações hospitalares 
4. Qual sua visão dos setores médico, enfermagem e farmácia. 

Questões Intermediárias  
1. Você participou da criação do projeto de TI do HUOL? Qual era visão da 

diretoria a respeito disso ao inicia-lo? Qual era a sua visão? 
2. Quais pontos positivos e negativos a TI, na sua opinião, poderia propiciar a 

organização? 
3. Qual o uso que você faz hoje das tecnologias da informação? Como elas 

contribuem com seu trabalho e com o trabalho do setor? (Explorar rotinas) 
4. Você acompanhou o processo de implantação do SGI no HUOL. Como era 

(antes do SGI) e como é hoje? Conte um pouco da sua visão dessa história 
(explorar detalhes, episódios, experiências, momentos marcantes, etc.) 

5. Em que você acha que houve mais impactos (mudanças) promovidas pelo 
SGI? Como você avalia esses impactos? Analisando os três setores 
(enfermagem, farmácia e setor médico) onde esses impactos ocorreram 
mais significativamente? Por que você acha que isso aconteceu? 

6. O que mais avançou em termos da implantação do SGI e o que, na sua 
visão, menos avançou? (Explorar as razões na visão da pessoa). 

Questões Finalistas 
1. Considerando a implantação do SGI e o que impactou positivamente ou 

negativamente na promoção das mudanças, o que você faria de diferente? 
Explique o porquê? 

2. Na sua opinião, os objetivos macros, iniciais do projeto de TI foram 
alcançados? Quais os ganhos da instituição com isso? E os que não foram 
alcançados, como impacta na organização? Existiram conquistas que 
extrapolaram os objetivos iniciais? 

3. Considerando os três setores (Enfermagem, Farmácia e Médico), você 
considera que os objetivos dentro de cada um deles foram alcançados (O 
que mudou em cada setor com a implantação do SGI e o que não mudou e 
deveria mudar em sua opinião). Nos que não foram, a que, na sua opinião, 
se atribui as dificuldades? Explique.  

4. Como você vê a TI nos próximos anos? Qual o nível de informação a 
direção obtém do sistema e o que se pretende obter?   

5. A algo que mais que você considere que eu deva saber para compreender 
melhor os motivos de adesão ou não do SGI em seu ambiente de trabalho? 

 


