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RESUMO 

 

O presente trabalho trata sobre os benefícios da tecnologia da informação nos 

processos operacionais de um hospital, sendo esta parte de suma importância para a 

melhoria contínua dos processos e de sua rotina. Em todos os ramos das atividades 

humanas, acontecem profundas inovações. O mundo passa por uma revolução na 

tecnologia e conforme a velocidade dessas mudanças aumenta mais necessário se 

torna a tecnologia para as empresas e organizações. A T.I está no mundo com a 

finalidade de ajudar as pessoas e dentro dela existem sistemas e subsistemas. O 

avanço tecnológico sempre esteve presente na vida do homem, desde os primeiros 

tempos, até os dias considerados atuais e sua relação aumenta conforme o nível de 

necessidade da sociedade. À medida que o acúmulo de informações cresce e sua 

complexidade aumenta, tornando-se imprescindível a utilização da T.I, tanto por meio 

de hardwares quanto por meio de softwares. É a área de Informática que trata os 

dados gerando informações, organização e classificação de forma a permitir e auxiliar 

na tomada de decisão em prol de um determinado objetivo seja ele no trabalho ou na 

vida pessoas. O objetivo deste presente trabalho foi discorrer sobre a importância da 

Tecnologia da Informação nas empresas, visando oferecer uma maior assistência ao 

controle dos negócios para os gestores, no ambiente de trabalho independente do 

segmento mercadológico tornando-os eficientes e eficazes nas tomadas de decisões. 

Ela é fundamental para o gerenciamento e melhoria de processos, pois possibilita 

maior facilidade na organização e agrupamento de dados.  

 

Palavras-chaves: Tecnologia da informação; tomada de decisões; inovação 

organizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present work deals with the benefits of information technology in the operational 

processes of a hospital, being this part of paramount importance for the continuous 

improvement of processes and their routine. In all branches of human activities, 

profound innovations take place. The world is going through a revolution in technology 

and as the speed of these changes increases, technology becomes more necessary 

for companies and organizations. IT is in the world to help people and within it there 

are systems and subsystems. Technological advancement has always been present 

in human life, from the earliest times to the present day and its relationship increases 

according to the level of society's need. As the accumulation of information grows and 

its complexity increases, it becomes essential to use IT, both through hardware and 

through software. It is the area of Informatics that treats the data generating 

information, organization and classification in order to allow and assist in decision 

making in favor of a certain objective, be it at work or in personal life. The objective of 

this present work was to discuss the importance of Information Technology in 

companies, aiming to offer greater assistance to the control of business for managers, 

in the work environment independent of the market segment, making them efficient 

and effective in decision-making. It is fundamental for the management and 

improvement of processes, as it makes it easier to organize and group data. 

 

Keywords: Information technology; decision-making; innovation organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

Compreender a importância da tecnologia da informação tanto nas empresas e 

organizações, quanto em todas as áreas da vida do ser humano, é de suma 

importância. Segundo Araújo (2010), atualmente é possível compreender que o 

mundo vive na era da informação, e a exigência nas empresas referente à gestão 

estratégica torna-se cada vez mais fundamental.  

A implantação da tecnologia da informação no mundo atual mudou e vem 

mudando de forma contínua a maneira com que as pessoas lidam com tudo que as 

rodeiam, as relações entre os mesmos e a convivência, tanto no ambiente de trabalho 

quanto nas relações do cotidiano Bazolli (2018). Toda essa superabundância de 

informação que existe deve-se a uma ferramenta de extremo valor, que é a tecnologia.   

Ainda segundo Bazolli (2018), atualmente está reduzindo de forma gradativa o 

número de empresas que não priorizam o acesso a T.I, nem mesmo o básico, alguns 

destes sendo: computador, impressora, telefone/celular empresarial, ar-condicionado, 

entre outros, pois eles ocasionam inúmeros benefícios para a organização, sendo eles 

os principais: Otimização de atividades, crescimento da produtividade, diminuição de 

custos, segurança, eficiência e outros mais.  

Hoje em dia, para uma empresa alcançar o sucesso, é necessário que 

organização esteja sempre acompanhando os avanços tecnológicos e se 

desenvolvendo tecnologicamente para assim poder satisfazer as exigências e 

expectativas não somente, dos clientes atuais e futuros, como também de todos os 

funcionários que fazem parte da organização. 

Contudo é necessário entender que mesmo com a tamanha importância da 

tecnologia da informação, quando usada de forma imprópria, pode gerar 

consequências negativas. Por isso é necessário que haja procedimentos visando a 

eficiência e boa prestação de serviços com o suporte do setor tecnológico, gerando 

valor para os clientes e fazendo com que a empresa ganhe em vantagem competitiva. 

A pesquisa foi realizada no período de janeiro a maio de 2022 e com o auxílio 

do material disponibilizado na internet. Na realização desta pesquisa foram utilizadas 

referências bibliográficas de livros do acervo pessoal da acadêmica, bem como artigos 

científicos encontrados nos sites Google acadêmico, Bireme (Biblioteca Virtual em 

Saúde) e Scielo. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

O estudo justifica-se deixando claro como a tecnologia e os sistemas de 

informações estão tornando-se cada vez mais importantes, pois nos dias atuais é 

possível perceber que as empresas, de grande, médio e pequeno porte, enfrentam 

ambientes extremamente competitivos e com mudanças frequentes, pois a nova era 

que é chamada de “sociedade ou era da informação” - uma expressão usada visando 

designar todos os meios de avanços tecnológicos que o mundo encontra-se, 

decorrentes dos avanços que ocorreram na revolução industrial,- faz com que as 

empresas necessitem da tecnologia de forma fundamental. Neste presente trabalho é 

apresentado como base teórica o uso, as vantagens e será também explanado sobre 

a contribuição da TI nas organizações. 

No âmbito social, este presente trabalho justifica-se por meio dos benefícios 

gerados à sociedade, percebendo-se que o fator tecnológico visa possibilitar a 

conexão e divulgação de informações mesmo havendo o fator da distância. É visto 

que as pessoas estão cada vez mais necessitando deste recurso para a flexibilização 

de tarefas diárias, a T.I soluciona grandes problemas da humanidade desde os 

primórdios pois seu objetivo está justamente em facilitar os processos. 

No âmbito acadêmico este presente trabalho visa contribuir com pesquisas 

futuras, contribuindo para que os acadêmicos venham a refletirem sobre os benefícios 

gerados pela incrementação da tecnologia da informação independe da área que 

estiverem estudando/atuando, ajudando a conscientizá-los sobre este tema de 

extremo valor. 

1.2 PROBLEMÁTICA 

Levando em consideração a importância da T.I para as empresas, a 

problemática que norteia este presente trabalho está em como a tecnologia da 

informação pode otimizar os processos operacionais de um hospital em Parauapebas-

PA. 

1.3 OBJETIVO GERAL 

O trabalho apresentado deixa claro e de forma explicita seu objetivo geral, 

sendo ele, perceber e demonstrar a importância da tecnologia da informação dentro 

das empresas. 
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1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Evidenciar que, através do uso da tecnologia, as empresas obtêm mais 

vantagens competitivas; 

• Mostrar quais as consequências geradas a uma empresa que não dispõe 

de recursos tecnológicos; 

• Expor como os sistemas de informações podem auxiliar no setor 

operacional em um ambiente hospitalar. 

1.5 METODOLOGIA 

A metodologia aplicada no decorrer deste trabalho dá-se por meio de um estudo 

de caso, onde o objetivo está em evidenciar a importância da T.I. No decorrer do 

estudo foi aplicado um questionário em um ambiente hospitalar no setor operacional 

na cidade de Parauapebas/PA com perguntas qualitativas, ou seja, perguntas abertas. 

Com a finalidade de fundamentar, justificar e desenvolver o presente trabalho. 

2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEUS BENEFÍCIOS NAS ORGANIZAÇÕES 

Entender a valia da tecnologia, tanto nas empresas, quanto em todos as áreas 

da vida do ser humano, é imprescindível, pois atualmente, é possível perceber que o 

mundo se encontra na era da informação e do conhecimento e as exigências nas 

empresas referente a operação e gestão estratégica tornam-se cada vez mais 

obrigatório Guedes (2019). 

Todos os estudantes da área de negócios e empresas brasileiras – 

independentemente do porte – precisam de conhecimentos básicos sobre introduzir a 

inovação e o uso de tecnologias em seu ambiente de trabalho. Sendo assim, é 

inevitável que hoje, os profissionais de diferentes áreas de atuação, tenham um 

conhecimento sobre tecnologia pois, o mundo gira em torno dessa ferramenta.  

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA  

Conforme descreveu Pinto (2005) a técnica é uma ação humana e intencional, 

criada pelo homem a partir de sua capacidade de compreensão das propriedades 

objetivas das coisas. A ideia de tecnologia sobreveio na linha histórica da palavra 

“técnica”. Eventualmente esses dois termos podem ser semelhantes, dependendo do 

contexto. Geralmente quando pensamos em técnica vêm à mente que a palavra se 

resume ao modo de fazer ou produzir algo. 
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Segundo Rodrigues, (2019) em uma breve contextualização, o conceito de 

tecnologia vem da linguagem grega que “tekhne” que tem por significado “técnica, arte 

ou ofício” e que pode ser determinado como arte ou ofício e “logia”, que simboliza o 

estudo de algo. Ela é um estudo sobre técnicas, processos métodos que se dispõe a 

solucionar situações conflitantes, seja no dia a dia ou no âmbito empresarial. É um 

conjunto de atividades referente a uma arte ou indústria, que engloba conhecimentos 

práticos ou/e técnicos, possibilitando os seres humanos a fazerem modificações nas 

condições para uma vida mais cômoda. 

O surgimento da técnica nos leva aos tempos antigos, onde ocorreram os 

principais avanços do ser humano há mais de  mil anos, no qual o homem passou do 

período paleolítico - idade da pedra lascada – no qual o meio de sobrevivência era 

através da caça e coleta, sendo as pedras e os ossos os principais meios utilizados 

para produzir ferramentais de caça, para o período neolítico, - idade da pedra polida, 

- onde as ferramentas eram produzidas de forma mais elaborada, visando melhor 

flexibilização de tarefas. Foi neste momento em que houve a descoberta da 

agricultura. O homem deixou de ser um predador da natureza e passou a produzir seu 

próprio alimento, deixando assim, de ser nômade.  

É possível perceber que ao mesmo tempo em que o homem produz, ele se 

modifica e evolui neste processo. Para o senso comum, entende-se que o conceito de 

tecnologia, geralmente é algo moderno, vinculado ao mundo eletrônico e digital, 

contudo as grandes inovações tecnológicas não partem simplesmente por mentes 

brilhantes, mas sim de resultados de processos históricos coletivos. A evolução 

tecnológica não surgiu apenas para despertar coisas boas no ser humano, por 

exemplo, através dela que surgiram os instrumentos bélicos e de guerras, que 

evoluem cada vez mais e tornam-se extremamente mortíferas 

Para Conceição (2007) Apud Morell 2015, existiu cinco fases principais que 

marcaram o avanço tecnológico, visando aperfeiçoamento de tarefas. Primeira fase 

da revolução industrial, iniciada no século XVII e vivido, primeiramente, na Inglaterra, 

com o aumento do setor de tecido e ampliação de diferentes tipos de mercadorias e 

concentração de trabalhadores em fábricas. Na segunda fase, ainda segundo 

Conceição (2007) apud Morel (2015), devido ao aumento de transportes nas ferrovias, 

fez-se necessário ampliar a produção de ferro, sendo as máquinas a vapor de extrema 

importância. 
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A terceira etapa foi marcada principalmente pela eletricidade e o aço, onde essa 

demanda foi ampliada para recursos domésticos, o que consequentemente. Sendo 

necessário o investimento em infraestrutura. Na quarta fase, Conceição (2007) apud 

Morel (2015) completa que se destacaram surgimentos importantes, sendo eles, o 

derivado de petróleo e a popularização de automóveis da indústria automobilística, na 

quinta fase e não menos importante, surge a internet e ampliação da computação 

eletrônica, onde torna a comunicação entre as pessoas mais rápido e eficaz. 

2.2 O USO DA TECNOLOGIA NAS EMPRESAS 

A TI foi criada para auxiliar o ser humano a lidar com informações. É possível 

perceber que as tecnologias da Informação são conjuntos de atividades e soluções 

envolvendo hardware, software, banco de dados, e redes que atuam para facilitar o 

acesso, análise e gerenciamento de informações.  

Do ponto de vista de Saes cita que: 
 

A informática e a tecnologia estão cada vez mais inseridas no mundo dos 
negócios. O gerenciamento de informações, hoje em dia, se dá por meio de 
sistemas informatizados que têm por objetivo armazenar, organizar, filtrar, 
mensurar e disseminar informações para que uma decisão seja tomada pela 
pessoa responsável. (SAES. 2012, p.57) 

 

Segundo Correa (2018) a Tecnologia da Informação é o conjunto de recursos 

tecnológicos que fazem parte do processo de tratamento da informação.  Os recursos 

tecnológicos estão inclusos desde os níveis operacionais, táticos e estratégicos dentro 

das organizações.  Portanto o uso deles torna-se indispensável para uma empresa 

que almeja vantagem competitiva no. Gerir uma empresa atualmente exige do 

profissional uma visão ampla do futuro. Através desses recursos é possível traçar 

planos dentro da empresa para chegar em um determinado objetivo, auxiliando 

principalmente na toda de decisão (seja ela em qualquer setor no ambiente de 

trabalho). 

É possível perceber que a implementação da tecnologia da informação no 

cenário atual se modificou e continua a se alterar de forma contínua, a maneira com 

que as pessoas lidam com tudo que as rodeiam, as relações entre os mesmos e a 

convivência, tanto no ambiente de trabalho quanto nas relações do dia a dia. Percebe-

se que na atualidade dos anos dois mil, é praticamente impossível conhecer uma 

empresa que não possui o acesso básico a T.I, sendo os objetos: um computador, 

rede elétrica, calculadora, impressora, entre outros, pois os mesmos ocasionam 
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inúmeros benefício, sendo eles os principais: Otimização de processos, aumento da 

produtividade, redução de custos, segurança, eficiência e outros mais. 

2.3 DADO, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

2.3.1 Dado 

Dados são apenas conjuntos de pontos soltos que por si só, não trazem 

resultados assertivos a quem tem conhecimento, ou seja, não possuem finalidade 

alguma enquanto não estão estruturados de maneira correta. ´Neste caso, é possível 

entender que os dados são materiais brutos com um valor extremamente limitado. 

Contudo, quando os dados são atrelados a informação e tratados, passam a ter 

utilidade. Dados tratados geram informações  

O armazenamento de dados em uma empresa é de extrema importância, pois 

uma gestão que busca eficiência é altamente baseada em informações relevantes. A 

perda dos dados empresariais é um fator que gera grandes preocupações. Nas 

empresas os dados que não são físicos, necessitam de um recurso tecnológico para 

guardá-los, seja eles: um computador, um pen drive, ou até sistemas de informação. 

O fato é: os dados necessitam de tecnologia para ficarem armazenados de forma 

segura.  Dentro da tecnologia da informação está incluso os sistemas de informações, 

com software de segurança para “blindar os dados”.  

Segundo Moreira (2019) quando um dado é perdido, um dos principais 

impactos que pode ser causado é o custo para a recuperação e a perda no controle 

de processos, pois a empresa passa a ter enorme dificuldade para dar continuidade 

as atividades já que não tem o conhecimento todo sobre todos os processos da 

empresa. A figura 1 apresenta dado, informação e conhecimento. 

Figura 1 - Dado, informação e conhecimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: USP (2018). 
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2.3.2 Informação 

Para Saes (2012): 
 

A informação é uma ferramenta poderosa e tem um papel fundamental na 
mudança da configuração, da localização e até da natureza das 
organizações, na medida em que permite adaptá-las aos novos mercados 
mutantes e às novas demandas dos consumidores. Ela é utilizada para unir 
áreas de conhecimento no lugar, tempo e maneira que se faça necessário. 
(SAES. 2017, p.7) 
 

Informação é uma palavra que se originou do latim -Informatio- que é o ato de 

formar, fabricar um conceito, junto a um fenômeno que poderia calculado através da 

teoria matemática. A mesma é uma parte de dado de forma organizada na qual se 

constitui uma mensagem sobre determinado fenômeno ou evento, servindo para 

solucionar problemas e auxiliar nas decisões que serão tomadas tanto no ambiente 

de trabalho, quando na vida pessoal de alguém. Ou seja, a informação consiste em 

agregar valor aos dados, criando assim, uma base racional de conhecimento, o que 

possibilita a uma tomada de decisão assertiva. 

2.3.3 Conhecimento 

Através do dado tratado vem o processo da análise de informação e sua 

utilização nas tomadas de decisões, gerando assim o conhecimento. O conhecimento 

é a capacidade de entender e utilizar a informação. Segundo Marques (2019) o 

conhecimento tem a capacidade de transformar a vida do ser humano, e, quando 

aplicado de maneira correta, auxilia para a criação de um mundo melhor. O 

conhecimento tem total influência sobre tomadas de decisões, comportamento e visão 

do ser humano.  A Figura 2 apresenta informação e conhecimento. 

Figura 2 - Informação e conhecimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

        Fonte: Autoria própria (2022). 



10 
 

2.4 Ligação entre cliente e empresa 

Para uma empresa alcançar o sucesso, é necessário que organização esteja 

sempre acompanhando os avanços e se desenvolvendo, para assim poder levar 

qualidade aos clientes atuais e futuros, como também de todos os funcionários que 

fazem parte da organização de acordo com Leucotron (2019). É um aspecto que não 

pode faltar, seja em qual segmento a mesma for, pois ela possibilita uma garantia de 

mais clientes gerando vendas e publicidade dentro das empresas.  

A tecnologia vem como um fator beneficente e auxiliador. Através de 

plataformas digitais onde o cliente pode ter mais que uma rápida troca de palavras 

com a organização e sim um diálogo, seja ele uma crítica construtiva ou não, de forma 

constante. Atualmente existem sites que ajudam na flexibilização da interação entre a 

empresa e cliente, facilitando assim o processo de ligação entre o consumidor e a 

empresa de sua preferência.  

2.5 Redução de custos 

Muitas das vezes o custo surge como um ponto de disputa quando se trata de 

investimento na área da tecnologia, porém algumas empresas de áreas distintas estão 

apresentando cada vez mais interesse em implementar mais tecnologias com a 

finalidade de ampliar mais a eficiência e fazer mais recursos ou até menos. O aumento 

na produtividade permite que as empresas trabalhem mais, com menos trabalhadores 

e mão de obra, o que por sua vez acarreta a diminuição dos custos, os avanços na 

comunicação também por sua vez, pode diminuir os custos 

Segundo Sollitto (2016). É visto que a ponte que liga o consumidor com a 

empresa está cada vez mais sendo a tecnologia. Sem contar que as habilidades de 

computação nas grandes industriais através de máquinas modernas podem trazer sua 

própria economia, permitindo simular mudanças em seu modelo de negócio antes de 

fazer alterações claras.  

Os avanços tecnológicos geram muitos benefícios para as organizações, 

colocando cada vez mais soluções em gargalos dentro da empresa, permitindo maior 

flexibilidade para acompanhar as mudanças que ocorrem tanto no dia-dia, quanto na 

forma estratégica da empresa. Graças à tecnologia, as empresas podem informatizar 

inúmeros processos operacionais dentro da organização, gerando assim, agilidade e 

praticidade no desenvolvimento de tarefas, gerando assim, uma redução de custos e 

uma gestão inteligente. 
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2.6 Qualidade da informação 

Quanto mais conhecimento e informação de qualidade alguém tiver, maior e 

melhor será seus resultados, contudo quanto menor for tal conhecimento, menor será 

seus resultados no âmbito profissional, intelectual e financeiro. Sobre a qualidade da 

informação, tem-se que “A busca por mais qualidade, eficiência, redução de custos, 

reconhecimento de mercado, comprova que a empresa está, literalmente, se mexendo 

e correndo atrás do resultado almejado, sem estagnação. ” (SAES. 2012, p.121). 

 Tudo é informação, tudo que os olhos veem e os ouvidos ouvem, é informação, 

o cérebro do ser humano pode ser comparado com uma “esponja” pois com a ajuda 

do sistema de ativação reticular, ele absorve todos os tipos de doutrinas, ideias, 

ensinamentos, verdades, mentiras, que são incutidos na mente humana por fatores 

externos, o que acaba influenciando negativamente ou positivamente a vida da 

pessoa.  

Por isso é necessário lembrar que cada pessoa é responsável pelo resultado 

da qualidade de informação que acessa. Para o colaborador que está diretamente 

ligado com os processos operacionais dentro da empresa, também não é diferente. A 

informação de qualidade tem que surgir desde a base da empresa – nível operacional– 

até o nível estratégico, visando auxiliar em tomadas de decisões assertivas 

3 AUTOMATIZAÇÕES DOS PROCESSOS 

A tecnologia traz inúmeros benefícios para as empresas quando aplicada no 

ambiente organizacional e um desses benefícios é fazer processos mais rápidos e 

com mais eficiência, reduzindo o tempo de gasto com certas atividades e 

automatizando demandas antes de serem feitas. Exemplo: o aplicativo que serve para 

conectar-se em tempo real com as pessoas, prestando um serviço de troca de 

mensagens, fotos áudios e outras coisas.  Existem plataformas digitais que estão 

sendo cada vez mais utilizadas dentro das organizações com a finalidade de conectar 

os funcionários com os consumidores, gerando assim clientes futuros. 

Antigamente os computadores não passavam de “grandes maquinas” que 

servia para acelerar e desenvolver tarefas lógicas em escolas de pesquisa, com o 

passar dos anos e avanços tecnológicos, essas maquinas ficaram confiáveis e 

potentes como também compactas e diversificadas.  “O termo Tecnologia da 

Informação serve para designar o conjunto de recursos tecnológicos e computacionais 

para geração e uso da informação de qualidade. 
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De acordo com a revista UOL (2020) a digitalização de documentos também 

faz parte da praticidade e otimização de processos, ou seja, o que antes era feito de 

forma manual, atualmente utiliza-se sistemas de informações e robôs para coletar 

dados. Antigamente a maneira de arquivamento nas empresas eram feitos somente 

de forma física, muitas das vezes os documentos eram encaixotados e guardados 

durante anos, e, caso fossem perdidos, traria impacto de maneira negativa a 

organização.  

Com o passar dos anos esse tipo de atividade mudou para a forma digital, 

possibilitando uma otimização em processos de arquivamento, através da utilização 

de algumas impressoras, celulares e afins, evitando uma perda mais rápida de 

informações e flexibilizando tarefas 

3.1 Inteligência artificial 

As ideias que são diretamente relacionadas com a inteligência artificial, são de 

muito antes do surgimento da tecnologia, que tornou essa ferramenta possível. No 

decorrer dos tempos, fica nítido que o ser humano sempre quis, desenvolver uma 

máquina que pudesse agir e pensar por ele.  

Em 1956, foi apresentado um algoritmo perceptron, sendo ele uma rede neural 

de camada onde era classificado resultados. Em 1964, foi criado o primeiro chat bot, 

por nome de Eliza que conversava de forma automática (imitando uma psicanalista), 

um fato importante a ser mencionado foi a criação do primeiro robô, chamado 

“Shakey”, apesar de ser lento e ter várias falhas ele funcionava muito bem, realizava 

pequenas falas e unia mobilidade e certa autonomia de ação. Segundo Raymond 

Kurzweil o pesquisador de inteligência artificial, ele declarou durante o Singularity 

Summit em agosto que em 2030 teremos um cérebro humano emulado por um 

computador e que as máquinas terão o intelecto enormemente superiores aos 

humanos em todas as áreas dividirão e disputarão espaço conosco".  

É visível que geração que já nasce dominando o uso desta tecnologia e 

conforme o tempo passa, ela é inovada cada dia mais 

3.2 E-business 

Para Vasconcellos et. al (2005, apud Cunningham,2001) a definição de e-

business: são transações comerciais que utiliza a internet como meio de veículo. 

Essas transações são consideradas como financeiras, bolsas de ofertas on-line, 

leilões, distribuição de produtos e serviços, atividades de cadeias de suprimento e 
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rede integradas de empresas. Sobre o E-bussines, entende-se que “E-business, 

acrônimo do termo em inglês electronic business (negócios eletrônicos), é a 

denominação aos negócios efetuados por meios eletrônicos, geralmente na Internet”. 

(GUTIERREZ. 2007, p.57) 

 
Conforme descreveu Thais (2015) a utilização da internet teve um aumento 

significativo ao longo dos últimos anos, gerando assim uma percepção mais ligada 

aos negócios em relação à internet, ou seja, essa nova forma de empresa, não precisa 

de um ambiente físico, e sim, somente de um site e espaço digital, onde possa realizar 

os pontos de atendimento ao cliente. É visto que os negócios eletrônicos, entregam 

mais facilidade e flexibilidade as organizações. Pois devido as conexões não terem 

barreiras, os consumidos e futuros clientes podem vir de qualquer lugar do mundo.   

4 SISTEMA DE INFORMAÇÃO  

4.1 Sistemas técnico e sócios técnicos 

Sistema é uma coleção de partes que possuem relações mútuas entre ambos 

e interdependentes que fundam um todo, com a finalidade de atingir algum objetivo. 

Este é um conceito que existe em qualquer área, não só na engenharia e nem na 

computação, ou seja, um bom sistema de informação, visa principalmente, suprir uma 

empresa, desde o nível operacional até o estratégico.  

Depois da Segunda Guerra Mundial, o homem desenvolveu sistemas de alta 

complexidade, que se diferenciava dos artefatos feitos na Era das Máquinas. Hughes 

(2005) fala que controle, gestão, a complexidade desses sistemas tecnológicos se 

tornará um problema para alguns profissionais. 

O sistema computacional técnico é aquele que é formado apenas por software 

e hardware, por exemplo: uma TV digital ou um celular sistemas que ficam no 

computador ou celular, os mesmos não incluem pessoas e nem processos como 

partes, e sim são manuseados pelas pessoas para diversos fins genéricos e é apenas 

desenvolvedor, ou seja, não pensa em objetivos específicos.  

Diferentemente do sistema técnico, o sistema inclui pessoas e procedimentos 

e depende de conhecimento para usá-lo e seguir procedimentos, por exemplo: um 

sistema de retirada de ficha de pacientes em um hospital, um sistema de controle 

acadêmico que serve para controlar matrícula, verificar notas e faltas, um S.I de 
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controle de RH entre outros. São sistemas que tem fins específicos como auxiliar as 

pessoas dentro das empresas 

Eric Trist e Fred Emery em desenvolvimento organizacional do Tavistock 

Institute of Human Relacions em Londres (1960) afirma que toda organização consiste 

na junção administrativa de pessoas e tecnologia, de tal maneira que ambas tenham 

uma relação de reciprocidade. Sendo assim um sistema aberto de interação com seu 

ambiente e organização. Segundo o sistema sociotécnico ele possui dupla função: 

técnica e social. A Figura 3 apresenta funções do sistema sociotécnico. 

Figura 3 - Funções do sistema sociotécnico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato, (2020) 

5 SURGIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES 

HOSPITALARES 

Segundo Colombo (2001), os sistemas de informações hospitalares foram 

criados exclusivamente para atender inicialmente às necessidades administrativas: 

financeiro, folha de pagamento, contabilidade e estoque. Em seguida enfatizou-se a 

automação dos sistemas médico-técnicos: patologia, radiologia, laboratórios, farmácia 

etc., os quais compõem também um sistema de informação hospitalar. 

 Para Rodrigues (2007), com o passar do tempo e as evoluções da tecnologia 

a mesma facilitou a automatização dos sistemas através da alimentação de dados ou 

informações, citando como exemplo os sistemas administrativos e médicos-técnicos. 

As informações necessárias ao cuidado direto do paciente diferenciam-se 

qualitativamente das informações que apoiam as funções administrativas. Além disto, 

informações administrativas podem ser coletadas retrospectivamente, mas as 
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informações sobre o tratamento do paciente devem ser oportunas e disponíveis no 

ponto ou hora do cuidado. 

5.1 Tecnologia da informação dentro de hospitais públicos e privados 

ANS (2013) afirma o número de pessoas que buscam auxílio na saúde privada 

é de sensação de segurança em ser atendido quando for necessário, na diminuição 

no tempo de espera, na qualidade de atendimento, o maior número de especialidades 

médicas disponíveis, o conforto das instalações, na modernização dos equipamentos 

oferecidos pelos planos privados tem se tornado um grande diferencial e atraído um 

número grande de pessoas que procuram tratamentos médicos. 

Quanto ao Setor de Saúde Pública Laurindo (2002) descreve que os benefícios 

trazidos pelos softwares estão voltados para atender as necessidades de médicos e 

pacientes, buscando e trazendo diagnósticos mais precisos e bem mais rápidos, 

economizando tempo e comodidade, entretanto a questão ambiental também ocorre 

melhorias nesse aspecto como economia de energia, quando passa a ser utilizado um 

único equipamento que é capaz de diagnosticar e tratar o paciente em vez de vários 

equipamentos, economia de papel pois passa-se utilizar o banco de dados em vez de 

imprimir inúmeros papeis para consultas, atualmente não se busca apenas o bem 

estar das pessoas mas também do meio em que estás estão inseridas. 

Para Moura (1999) o Setor da Saúde tornou-se usuário frequente da tecnologia 

pois tem voltado suas buscas para encontrar técnicas de diagnósticos mais precisos 

e mais eficazes, soluções para problemas clínicos e médicos, tem procurado atender 

o paciente com rapidez e precisão, guardando informações em banco de dados e que 

possuam uma facilidade de serem acessados a qualquer hora ou de qualquer local 

por seus usuários, tendo em vista que nesse setor trabalha-se com vidas humanas 

cotidianamente e nesse caso o erro não é permitido. 

5.2 Tecnologias desenvolvidas na saúde 

5.2.1 Prontuários eletrônicos 

Segundo Siqueira (2007), o prontuário do paciente é o modo principal da 

atenção médica em todas as organizações de saúde. Pois através dele, é possível 

rastrear todo o histórico do mesmo, dentro do hospital, desde a uma retirada de ficha 

para consulta eletiva, até uma cirurgia ou internação, por isso sua informatização é 

fundamental. Ele consiste basicamente em um software e de um conjunto de banco 

de dados que permitem armazenar, recuperar e analisar todos os dados clínicos 
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gerados pela passagem do paciente no sistema de saúde, como identificação de 

sinais e sintomas, resultados de exames, vacinações, medicamentos, cirurgias, 

atendimentos ambulatoriais, internações, entre outros.  

Sendo assim, a tendência é de que o papel e o filme deixem de existir cada vez 

menos, e que todos os dados coletados sobre os pacientes possam ser inseridos 

somente no prontuário eletrônico, visando mais agilidade e flexibilidade nos processos 

operacionais do hospital.  

5.2.2 Business Intelligence 

Segundo Kalakota e Robins (2002), o BI é conhecido como um conjunto de 

aplicações projetadas para organizar e estruturar dados de transação de uma 

empresa de forma que possam ser analisados a fim de beneficiar as operações e o 

suporte às decisões da empresa. O BI também é uma tecnologia que permite que as 

empresas organizem enormes quantidades de dados, de forma rápida, meticulosa e 

com aguçada precisão analítica, para uma melhor tomada de decisões. 

Ela pode ser adotada para atingir muitas metas, tais como novas 

oportunidades, auxiliar em uma visão mais profunda do consumidor, aumentar as 

vendas, ajustar orçamentos, entre outros. Também pode substituir relatórios e 

procedimentos de relatos estáticos por relatórios dinâmicos e em tempo real, 

permitindo que as ações sejam realizadas a qualquer momento. 

5.2.3 Telemedicina 

Entende-se por telemedicina qualquer tipo de aplicação da área médica que 

utiliza uma infraestrutura de telecomunicação para transmissão de dados. As 

informações são utilizadas para medidas assistencialistas e preventivas, que vão 

desde um simples esclarecimento de dúvidas pelo telefone até o atendimento médico 

em um local com poucos recursos, em que a segunda opinião de um especialista por 

videoconferência representa um diferencial. 

. Para os hospitais, o uso da telemedicina pode acarretar na redução dos custos 

operacionais e no aumento da eficiência e rapidez dos diagnósticos, pois, com a 

digitalização dos exames, por exemplo, o médico pode ter acesso, pela web, às 

imagens, traçando rapidamente o diagnóstico. Ou seja, esse método visa a troca de 

informações entre hospital e médicos, visando o diagnóstico de pacientes que (na 

maioria das vezes) não podem estar indo à outras cidades realizar a consulta de forma 

presencial.  
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5.3 Gestão hospitalar e tecnologia da informação 

Segundo Gonçalves (2006) a instituição hospitalar exige uma gestão 

organizacional ética, competente e desafiadora, que trate de forma harmoniosa as 

questões do negócio atreladas às questões sociais do hospital, garantindo controles 

administrativos e estratégicos, com uma assistência médica de qualidade, 

humanizada e segura. 

Gonçalves (1999) afirma que os hospitais são organizações que apresentam 

características muito peculiares, com elevado dinamismo operacional nos seus 

processos, constituídos por diversas áreas específicas e independentes, que contam 

com recursos humanos e procedimentos muito diferenciados como: lavanderia, 

alimentação, engenharia, hotelaria e suprimentos, que interagem com as áreas de 

assistência ao paciente para promover a sua recuperação. Aché (1999) também 

complementa que os hospitais são organizações complexas e com os mais variados 

processos e procedimentos nos setores administrativos e de assistência, que 

precisam estar integrados para maximizar a eficiência e precisão no atendimento de 

seus clientes. 

A Tecnologia da Informação (TI), é um complexo tecnológico que envolve 

computadores, software, redes de comunicação públicas e privadas, protocolos de 

transmissão de dados e outros serviços, tem sido apontada como uma das 

ferramentas utilizadas para potencializar o desenvolvimento dos processos produtivos 

e de gestão das organizações (SANTOS; VIEIRA, 1998). É utilizada por indivíduos e 

organizações, para acompanhar a constante evolução vêm ocorrendo no mundo, 

aumentar a produção, melhorar a qualidade dos produtos, como suporte à análise de 

mercados, tornando ágil e eficaz a interação econômica com clientes e até mesmo 

com competidores. 

As melhorias na gestão hospitalar, previstas do uso da TI, dependerão de como 

a organização ia explorá-la de forma contínua, sem que isso seja relacionado, única 

e exclusivamente, com o hardware e o software utilizados, ou ainda com as 

metodologias de desenvolvimento, mas com o alinhamento da TI à estratégia e às 

características da organização e de sua estrutura (ESCRIVÃO JUNIOR; 2007). 

Sendo assim a TI se torna, um importante aliado na melhoria e na otimização 

dos atendimentos em serviços de promoção a saúde, consolidando-se cada dia como 

um recurso facilitador indispensável na gestão dos hospitais, a partir da troca segura 

de informações entre as áreas de apoio e da assistência (SALOMANI; MACIEL, 2016). 
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A TI vem reestruturando o trabalho nos hospitais, por meio da análise e revisão 

de como as rotinas são realizadas, minimizando os erros e os desperdícios de tempo 

e proporcionando melhoria de qualidade, agilidade e redução de custos. É essencial 

uma avaliação contínua dos avanços identificados, a fim de evitar o desperdício de 

recursos da organização (CURRY; KNOWLES, 2005; JBILOU et al., 2009; PEREIRA 

et al., 2012; SALOMANI; MACIEL, 2016). 

Assim, a TI se mostra relevante para o sucesso das gestões hospitalares, uma 

vez que haja uma melhora no fluxo de informações, havendo uma integração entre 

suas diferentes áreas e abrir as portas para alianças com outras corporações. 

Oferecendo uma oportunidade de se diferenciar das demais organizações, se 

destacando pela qualidade dos serviços prestados, alcançando, abrindo uma 

vantagem no mercado competitivo. Vale ressaltar também, a importância da 

capacitação dos indivíduos que conduzirem a TI em organizações de saúde 

hospitalares. 

A tecnologia da informação em saúde inclui várias tecnologias que vão desde 

sistemas simples de registro de dados até o suporte de decisão mais avançado além 

de integração com equipamentos médicos,  não  sendo  definida  por  um  único  

produto ou  serviço,  a  TI  na  saúde incorpora um  amplo  conjunto  de  equipamentos  

e  sistemas,  dentre  os  quais  se  destacam  o prontuário    eletrônico    do    paciente    

(PEP)    ou    registro    eletrônico    de    saúde    (RES), internacionalmente  conhecidos  

como  EMR  ou  EHR,  sistemas  de  apoio à decisão clínica (Clinical  Decision  

Support,  CDS), sistema  de  comunicação  e  arquivamento  de  imagens (PACS), 

sistema  de  informação  radiológica  (RIS),  sistemas  de  controle  de  administração  

de medicamentos, checagem  beira  leito,  entre  outros,  além  de  software,  há  uma  

infinidade  de hardware  envolvido,  como  computadores,  dispositivos  de  rede,  

impressoras  de  pulseiras  de identificação, de código de barras, leitores, dispositivos 

de rádio frequência, e os mais diversos sensores de monitoramento, equipamentos 

de suporte à vida, de diagnostico, entre outros (Silva Neto, R. C. da. 2021). 

6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

6.1 Caracterização do hospital e sistema utilizado 

A estrutura do hospital é de pequeno porte, com capacidade de atender casos 

de até média complexidade. O hospital foi fundado em 1986 na cidade de 

Parauapebas situada na região sudeste do estado do Pará o hospital foi projetado 
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para atender o Núcleo Urbano de Carajás, população de Parauapebas e cidades 

adjacentes. 

Sua estrutura conta atualmente com um Ambulatório para especialidades 

médicas e com 37 leitos divididos em enfermarias, apartamentos individuais, 

isolamento, assistência semi-intensiva e neonatal, além de três salas no Centro 

Cirúrgico, pronto-socorro 24h e um serviço de consultas com 20 diferentes 

especialidades médicas. Outros serviços ofertados pela unidade, são exames 

laboratoriais e de imagem e os Testes do pezinho, orelhinhas e olhinho. Dispõe de 

serviços de imunização para crianças, adultos, idosos e viajantes. 

Possui uma equipe composta por profissionais das áreas assistenciais, de 

apoio e administrativa o sistema utilizado pelo hospital é o WPD dentro do sistema 

tem subsistema destinados para cada área do hospital. Figura 4 – fluxograma do 

sistema WPD 

Figura 4 – Fluxograma do sistema WPD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Autoria própria (2022). 
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Subsistema do WPD onde ambulatório, triagem e médico tem acesso aos 

pacientes do dia. 

• Ambulatório 

Onde é realizado os atendimentos ao cliente e a coleta de dados para 

preencher ou localizar fichas. 

• Triagem 

Onde ocorre a coletas dos primeiros dados da ficha de anamnese. 

• Médico 

Médico já está ciente do paciente que irá atender naquele dia. 

O hospital possui também ações, programas e projetos voltados para a 

comunidade sendo eles:  cursos para gestantes “Laços de Ternura”, programa 

qualidade de vida “Carajás com Saúde” e mensalmente promove campanhas de 

saúde e educativas para usuários e colaboradores. 

O hospital trabalha com foco na melhoria contínua, visando sempre a 

segurança do paciente. Além da certificação da ONA 3. O hospital foi o primeiro no 

Brasil certificado pelo Programa Nacional da Qualidade (PNQ) do Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN), que certifica a qualidade da assistência da instituição. 

(ONA,2020) 

6.2 Impacto no processo 

Com a implementação da TI foi possível notar erros quer passaram a ser 

corrigidos nos processos de origem. Cada setor passou a se responsabilizar pelo 

lançamento adequado das informações. Os processos tiveram que ser padronizados 

e parametrizados no sistema. Passou a haver maior preocupação com a entrada de 

dados. Com a padronização e a parametrização de todos os processos de entrada de 

dados, os relatórios e as principais informações gerenciais puderam ser 

disponibilizados automaticamente pelo sistema e atualizadas em tempo real. 

6.3 Impactos estratégicos 

Houve impactos nos três itens desta categoria, ou seja, nas estratégias de 

negócio, na economia direta e no relacionamento com o cliente. Dentro do primeiro 

item, tiveram maior relevância os impactos na melhoria da capacidade de análise de 

informações e na rapidez de decisões, já relatado na seção anterior. A geração de 

valor para o cliente também foi considerada de forma menos relevante e indireta. Os 
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ganhos para o cliente (convênio) foram atribuídos a maior facilidade de cruzamento 

de informações e maior agilidade.  

Confirmou-se com relevância a melhoria na comunicação interna, gerada por 

meio da integração de processos; a otimização de processos e de equipes, pela 

reestruturação implementada nas equipes financeiras e pela interligação dos 

processos das demais equipes ao sistema financeiro; e por estes mesmos motivos, a 

integração entre áreas e unidades. 

6.4 Impacto sócio-técnico 

A infinidade de recursos do sistema e o envolvimento de vários níveis técnicos 

e vários níveis de usuários exigiram conhecimentos e expertise, desde o nível mais 

básico ao nível mais avançado. Todas estas situações exigiram habilidades e trabalho 

adicionais não previstos inicialmente. Alguns destes ainda estão acontecendo 

atualmente, pela necessidade de melhorias e de adaptações nos sistemas 

interligados. 

7 GRUPOS DE IMPACTO 

Segundo Dunbar (1993), a adesão de sistemas de informação conduz à 

redução de custos, porém alguns sistemas podem estar associados ao aumento de 

custos variáveis, que incluem, a folha de pagamento, estoque e orçamento flexível. 

Por isto, é necessário analisar separadamente, os impactos da adoção de sistemas 

de informação nas áreas administrativo-financeira e clínica. Os impactos estratégicos 

da TI na organização podem ser divididos em três categorias: estratégias de negócio, 

economia direta e relacionamento com o cliente. 

Além disso, segundo Dixon (2005), uma composição de itens sócio-técnicos 

deve ser utilizada para avaliar de forma sistêmica os impactos dos investimentos de 

TI na organização. Deste modo, foram incluídos no modelo (apresentado na tabela 1) 

os 3 grupos de impactos, que estão necessariamente inter-relacionados e em 

conjunto, para procurar oferecer uma análise abrangente da TI no contexto 

organizacional. 
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Tabela 1 - Grupos de Impactos 

Impactos nos 

processos 
Impactos estratégicos 

Impactos sócios-

técnicos 

Administrativo -
financeiro 
a) Financeiro 

• Recebimentos 

• Faturamento 

• Controle de custos 
 

b) Administrativo: 

• Controle de 
convênio 

• Controle de 
materiais 

 
c) Admissão/alta 

• Registros de 
pacientes 

• Registros de 
consultas 

 

Estratégia de negócio 

• Melhoria na capacidade 
de análise de 
informações 

• Rapidez de decisões 
Economia direta 

• Melhoria na comunicação 
interna 

• Otimização de processos 

• Otimização de equipes 

• Integração entre áreas e 
unidades 

• Diminuição de custos de 
procedimentos 

Relacionamento com o 
cliente 

• Melhoria da 
comunicação com o 
cliente 

TI como ferramenta ou 
como rede sociotécnica. 

• Efeitos diretos e 
imediatos ou indiretos 
e prolongados 

• Incentivos a mudança 
são fáceis ou requerer 
reestruturação e 
geram conflitos 

• Relacionamentos são 
simples ou complexos 

• Efeitos sociais da TI 
são isolados ou 
sistêmicos 

• Os contextos simples 
ou complexos 

• Conhecimento e 
expertise superficiais 
ou complexos 

Fonte: Autoria Própria (2022). 

8 RESULTADOS E DISCURSSÕES 

A utilização da TI nos serviços de saúde vem promovendo uma inovação 

organizacional e modificando o perfil dos gestores, melhorando o seu desempenho, a 

partir do acesso mais rápido as informações de diversas naturezas (JBILOU et al., 

2009). Segundo Moura (2006), com a rapidez nas trocas de informações, redução de 

perdas nos diversos processos, melhoria nas tarefas que eram realizadas 

manualmente é isso que se espera de uma instituição hospitalar que busca melhorar 

sua gestão, empregando a TI. 

CURRY; KNOWLES, (2005); JBILOU et al., (2009); SALOMI; MACIEL, (2016) 

cita que é interessante observar que nas publicações analisadas a TI vem sendo 

colocada como uma ferramenta primordial na melhoria da gestão, por ela ser capaz 

de contribuir para o aprimoramento dos processos produtivos, a partir da troca mais 

eficaz de informações, trazendo para as organizações hospitalares uma vantagem 

estratégica frente aos concorrentes, pela redução nas incertezas na tomada de 

decisão). 

Sendo assim a TI vem estruturando um trabalho nas organizações hospitalares, 

de análise e revisão das rotinas e como são executadas, diminuindo os erros e 
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Figura 5 – Fluxograma de agendamento 

desperdícios de tempo proporcionando assim um ganho de qualidade, agilidade e 

redução de custos. Entendendo que é essencial a avaliação contínua dos avanços 

identificados, a fim de se evitar o desperdício de recursos da organização. 

Entretanto, é cabível que o hospital defina seus investimentos e enfoques junto 

à TI juntamente com a sua realidade situacional e regional, a fim de que os avanços 

tecnológicos andem lado a lado com o modelo de serviços propostos, foi observado 

que devido o sistema ser online e funcionar somente mediante internet é necessário 

que a gestão priorize o investimento em uma rede de internet mais potente, para que 

assim, não venha a ocorrer gargalos no processo, sendo esses o plano de 

contingência, - quando não há internet e a retirada de ficha fica sendo manual-.  

O hospital analisado possui um Sistema de Gestão Hospitalar (SGH) acessado 

por login e senha onde todo e qualquer acesso é monitorado e que cada usuário 

possui um tipo de perfil com diferentes módulos liberados de acordo com seu cargo e 

atribuição. Como mostra a figura 5 fluxograma de agendamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria Autoria, (2022) 

 

Descrição do Fluxograma 

• Recepção: Verifica se o paciente está agendado.  

O paciente chega na unidade apresenta um documento de identidade acrescido 

da carteirinha do plano de saúde (se tiver) a um dos atendentes da recepção e informa 

que tem uma consulta agendada. 

• Consulta 
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(NÂO) - Se não houver agendamento, realizar o agendamento e o paciente é 

dispensado. 

(SIM) – Havendo agendamento paciente realiza o processo de localização ou 

cadastramento de ficha. 

• Cadastro 

O atendente então, acessa ao cadastro eletrônico do paciente no sistema (ou 

preenche novo cadastro, caso seja primeira consulta no hospital), confere os dados 

juntamente com o paciente e imprime a ficha de atendimento. Após a impressão de 

ficha, a mesma é entre para o paciente com a finalidade de colhe assinatura do 

responsável pela consulta ou responsável legal na própria ficha. 

• Ficha 

O mesmo atendente recolhe a ficha e a encaminha para a triagem e a entrega 

por ordem de chegada. A enfermagem chama o paciente para realizar a triagem. 

• Triagem 

A equipe da enfermagem chama o paciente colhe os primeiros dados da 

anamnese (PA, peso e temperatura) em seguida encaminha o paciente para o 

consultório que irá ser atendido. 

• Consultório 

O paciente é encaminhado para as cadeiras de espera em frente ao consultório 

junto a outros pacientes e então aguarda o médico chama-lo, de acordo com o horário 

agendado. 

• Consulta 

A consulta médica consiste em anamnese (detalhamento da queixa do 

paciente), realização do exame físico, confirmação do peso e altura (para crianças 

menores de 14 anos) e prescrição de procedimentos e diagnósticos. É importante 

frisar que o médico tem acesso a sua agenda, dois meses antes e fica ciente de cada 

paciente que será consultado durante o dia.  

O médico tem acesso a toda evolução do paciente dentro do sistema, desde a 

sua retirada de ficha na recepção, a hora que o paciente passará em consulta na 

triagem e por último e não menos importante, o momento do atendimento médico, 

onde ele irá diagnosticar a situação do mesmo. 

• Fim 

Terminado a consulta e o paciente não for realizar exames, paciente é liberado. 
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Atualmente o sistema implementado nas dependências do Hospital pode ser 

resumido como sistemas de indicadores formados por vários subsistemas, 

objetivando quantificar e qualificar as ocorrências do hospital e em cada subsistema 

está um setor do hospital de forma específica. Cada indicador possui uma finalidade 

diferente, que vai desde comunicar eventos, lembrar a execução de alguma rotina ou 

até mesmo gerar relatórios informativos do dia. Como mostra a figura 6 - fluxograma 

processo de entrada. 

 

 

Fonte: Autoria própria, (2022). 

Descrição do Fluxograma 

• WPD 

Sistema do hospital 

• DIAG. 

Subsistema onde está disponível a realização de agendamentos, dados em 

geral do paciente, tanto do seu histórico de consulta, quando para a retirada de fichas. 

Agendamento, no sub-sistema diag, fica presente todos os pacientes agendados do 

dia e para qual médico e especialidade o paciente será encaminhado, de acordo com 

a solicitação médica. 

• Ficha 

Dados dos pacientes ficam armazenados. 

• Triagem 

Dados que a equipe de enfermagem coleta e separa os níveis de gravidades. 

 Figura 6 - Fluxograma processo de entrada 
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• Atendimento 

Onde são realizadas as consultas. 

Para facilitar a compreensão do contexto exposto nas seções anteriores foi 

realizado uma pesquisa através de um questionário dentro do hospital. Na tabela 2 

apresenta o questionário aplicado. 

 

Tabela 2 - Questionário. 

1. Qual o sistema de comunicação utilizado pelo hospital? 

2. Quais as consequências que o hospital sofreria se não obtivesse TI? 

3. Por que é importante investir em um sistema hospitalar? 

4. Como a tecnologia dos sistemas eleva a otimização do atendimento? 

5. Como a tecnologia apoia a gestão hospitalar? 

6. Por que a implementação de um software pode reduzir custos do hospital? 

Fonte: Autoria própria (2022). 

O hospital investigado neste estudo de caso, tem as seguintes características, 

na tabela 3, foi apresentado um resumo de forma geral do mesmo.  

 

Tabela 3 - Característica do hospital 

Característica do hospital 

Fundação 1986 

Setor Privado 

Números de leitos 37 

Quantidades de funcionários 262 

Fonte: Autoria própria (2022). 

É possível perceber que o hospital é de pequeno porte e tem seu foco principal em 

atender um volume grande de pacientes, mas sempre levando qualidade, flexibilidade 

e humanização em cada processo de atendimento, desde a entrada do paciente no 

hospital, seja para realizar uma consulta ou até mesmo para somente agendar uma 

consulta para determinada especialidade. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o presente trabalho foi perceptível verificar a importância da tecnologia da 

informação e as suas ferramentas dentro do âmbito hospitalar que com a sua inserção 

possibilita para que as mesmas alcancem um diferencial. O presente estudo teve 

como objetivo analisar influências do uso da TI na melhoria a gestão hospitalar, no 

período de 2000 a 2021.  

Os resultados apontaram que a TI é fundamental na modernização da gestão, 

possibilitando melhoria na qualidade e otimização dos processos no âmbito das 

organizações hospitalares. Analisou-se que os recursos de TI possibilitam uma melhor 

interatividade entre os usuários, facilitando a consulta ao conhecimento gerado, sendo 

um recurso vital para as organizações no século XXI. A colaboração da TI para o 

gerenciamento das instituições, não apenas vem otimizando os serviços, mas também 

se constituindo como potencializador de recursos. 

A TI pode ser também decisiva para o sucesso de um hospital, contribuindo 

para que ele seja ágil, flexível e robusto. Ressalta, entretanto, a necessidade de 

adaptação e capacitação dos colaboradores às mudanças impostas com a inovação 

no âmbito das tecnologias da informação. Assim, torna-se imprescindível um equilíbrio 

entre a tecnologia e colaboradores. 

Nas organizações em geral e nos hospitais, em especial, os gestores vêm 

sendo cada vez mais exigidos para terem decisões melhores, com o intuito de buscar 

a sobrevivência e a perenidade organizacional, pois estão inseridas em ambientes 

altamente competitivos, com avanços tecnológicos significativos e de informações 

contínuas, além da necessidade de garantir a segurança dos pacientes e/ou usuários 

dos serviços. 

Sugere-se a ampliação dos estudos sobre o uso da TI e do S.I no cenário 

hospitalar, por meio de pesquisas de campo, abordando-se hospitais públicos, 

privados e filantrópicos, de forma que possibilite a comparação entre as influências da 

TI na melhoria da gestão entres os três cenários hospitalar, pois supõem que possa 

haver diferenças nas influências e/ou impactos da TI na gestão de hospitais com essas 

características. Ouvir os gestores e colaboradores das organizações hospitalares que 

buscam oferecer atendimento diferenciado e aperfeiçoado e pacientes que buscam 

por um melhor atendimento. 
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