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Resumo 

 

A tecnologia pode ser utilizada para auxiliar as tarefas do cotidiano, proporcionando 

mudanças na qualidade de vida das pessoas. No ambiente de trabalho, é empregada  

almejando a melhoria no desempenho das atividades. Este relatório  objetiva apontar os 

desafios encontrados pelos profissionais da saúde no uso das tecnologias. A organização 

escolhida para análise foi a Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda. Abordou-se a 

importância do uso das tecnologias em relação à informatização, no que tange o uso da 

internet, dos equipamentos eletrônicos e dos softwares disponibilizados, como instrumentos 

essenciais para a otimização dos serviços prestados na área da saúde do município.  Aplicou-

se um questionário estruturado com base em estudo exploratório,  a 100 indivíduos avaliando 

o conhecimento dos mesmos  em relação ao uso das  tecnologias. Constatou-se que o 

principal desafio encontra-se nos profissionais que não buscam a qualificação para 

desempenhar suas funções, frente ao uso das tecnologias. 
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1 – Introdução 
 

Para Kawamura (1990) tecnologia consiste no saber, através de conhecimentos 

científicos aplicados à produção, historicamente acumulado através da apropriação 

sistemática dos conhecimentos intrínsecos à própria prática do trabalho. As classes 

dominantes obtêm o controle do saber, sistematizados nos padrões científicos e tecnológicos, 

mediante a pesquisa e a elaboração científica do conhecimento inserido nessa prática. 

Desse modo, segundo Kawamura (1990), a tecnologia é um conjunto de princípios, 

métodos e técnicas que propiciam a resolução de problemas. É uma aplicação prática do 

conhecimento científico que facilita a vida humana. 

A partir do século XX, as tecnologias estão cada vez mais fazendo parte da vida das 

pessoas. Esse fenômeno é explicado por Castells (1999) e Lévy (1999), os quais abordam e 

demonstram em suas análises que as transformações sociais, culturais e econômicas 

perpassam todos os campos da atividade humana, devido à propagação e ao uso das novas 

tecnologias pelos indivíduos.  

Como ressalta Kenski (2015, p.33), 

[...] o estilo digital engendra, obrigatoriamente, não apenas o uso de novos 

equipamentos para a produção e apreensão de conhecimentos, mas também, novos 
comportamentos de aprendizagem, novas racionalidades, novos estímulos 
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perceptivos [...]. Seu rápido alastramento e multiplicação, em produtos e em novas 

áreas, obriga-nos a não mais ignorar sua presença e importância. 

As tecnologias são desenvolvidas objetivando melhorar a qualidade de vida da 

sociedade e aperfeiçoar as atividades laborais.  Dessa forma observa-se que é crescente a sua 

entrada no mercado de trabalho, seja através de equipamentos, ferramentas ou aparelhos 

eletrônicos, sendo o uso de todo esse aparato tecnológico imprescindível para a evolução de 

uma empresa/instituição/organização.  

Considera-se necessário compreender essa nova conjuntura e analisar a relação 

existente entre tecnologia e trabalho, já que a primeira pode ser uma aliada do segundo, 

contribuindo para seu melhor desempenho.  

Na Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, as tecnologias estão mais 

presentes e se modernizando para atender as necessidades da população. Como exemplos, 

podemos citar: prontuários eletrônicos, resultados de exames laboratoriais disponibilizados 

online, sistemas para agendamento de consultas especializadas, equipamentos de saúde 

sofisticados e o uso de aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets e computadores. 

No entanto, para utilizar as novas tecnologias, observa-se que os profissionais da 

saúde do referido município enfrentam alguns desafios neste processo de trabalho. Mediante 

as dificuldades observadas, e por considerar importante o uso dessas ferramentas, percebeu-se 

a necessidade de abordar o assunto e realizar este relatório, visando responder ao seguinte 

questionamento: Quais as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da saúde no uso das 

tecnologias? Para tanto, tem-se como objetivo geral apontar as dificuldades que os 

profissionais da saúde encontram na utilização das novas tecnologias. E tem-se como objetivo 

específico, verificar a importância do uso da tecnologia na atualidade, aplicar um questionário 

aos profissionais da saúde de forma a verificar suas principais limitações e propor um plano 

de ação visando sanar ou amenizar tais limitações.  

Face a situação observada, foi elaborado um plano de ação, com a aplicação de um 

questionário

, visando um diagnóstico mais preciso quanto ao nível de conhecimento de cada 

profissional, mediante a necessidade de mudança dos processos de trabalho.  

Diante do contexto apresentado, este trabalho se justifica por acreditar-se que estes 

entraves necessitam ser enfrentados e superados na administração pública, de modo a 

proporcionar maior agilidade e eficiência, já que o uso da tecnologia surgiu para facilitar a 

vida humana. 

No referencial teórico buscou-se demonstrar que o emprego da tecnologia no ambiente 

de trabalho e na vida das pessoas, proporciona maior desenvoltura e agilidade. Desse modo, a 

temática principal do texto é reforçada com unanimidade entre os autores citados, quanto às 

facilidades e o avanço ocasionados pelo uso das tecnologias. A fim de alcançar os objetivos 

propostos, foi feita a seguir uma apresentação do caso, plano de ação com diagnóstico 

organizacional, ações/intervenções e conclusão. 
 

2 – Apresentação do Caso 

O estudo teve como lócus a cidade de Volta Redonda, situada na região do Médio 

Paraíba do Estado do Rio de Janeiro.  Compreende uma área territorial de 182,483 Km², no 
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trecho inferior do médio vale do Rio Paraíba do Sul, entre as serras do Mar e da Mantiqueira, 

e uma população estimada de 263.659 habitantes (IBGE, 2016). 

A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda está localizada na rua 566, número 

31, bairro Nossa Senhora das Graças. Segundo o Plano Municipal de Saúde de Volta Redonda 

(PMVR, 2011, p. 52), a organização tem por missão garantir o direito à Saúde da população 

atendida pelo SUS, de forma integral e humanizada, através de uma rede de atenção 

qualificada e resolutiva e de uma gestão colegiada e participativa. 

 Em Volta Redonda, a Rede de Atenção à Saúde é dividida conforme o Quadro 1 

abaixo:  

 
Quadro 1 - Divisão das Redes de Saúde, segundo o Guia da Saúde Pública de Volta Redonda - Ano 2013  

Rede de Atenção Básica 
Nº de Unidades Descrição 

36 Unidades Básicas de Saúde da Família 
8 Unidades Básicas de Saúde 
5 Clínicas Odontológicas Concentradas 
1 Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

Rede de Média e Alta Complexidade 
Nº de Unidades Descrição 

5 Policlínicas 
3 Centros de Reabilitação 
5 Centros de Atenção Psicossocial 
1 Espaço de Cuidado em Saúde 
4 Residências Terapêuticas 
1 Centro de Doenças Infecciosas 
1 Centro de Controle de Zoonoses 
3 Centros de Especialidades Odontológicas 
1 Laboratório Municipal 
1 Centro de Imagem 
2 Farmácias Municipais 
1 Polo de Ostomizados 
1 Ótica Municipal 
2 Hospitais 
1 Banco de Leite Humano 
1 Núcleo de Hemoterapia 
1 Núcleo de Tratamento Intermunicipal 

5 
Unidades de Urgência e Emergência, incluindo o SAMU, com duas bases municipais,  e 

os serviços contratados. 
Fonte: Guia da Saúde Pública de Volta Redonda (GSPVR) – Tiragem 1ª edição 2013.  

 

O município possui uma rede de atenção à saúde com muitas tecnologias disponíveis e 

um desafio a enfrentar: o uso dessas tecnologias por parte dos profissionais. Como exemplos, 

podemos citar: prontuários eletrônicos, resultados de exames laboratoriais disponibilizados 

online, sistemas para agendamento de consultas especializadas, equipamentos de saúde 

sofisticados e o uso de aparelhos eletrônicos como celulares, tablets e computadores. 

 

3 – Referencial Teórico 

 

3.1 – As tecnologias da Informação e da Comunicação  no mercado de trabalho 
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Atualmente, a incorporação tecnológica na administração pública requer grandes 

habilidades da gestão, considerando que os profissionais são resistentes às mudanças no 

processo de trabalho. 

De acordo com Castells (2011), a tecnologia não determina a sociedade, nem a 

sociedade escreve o curso da transformação tecnológica, visto que muitos fatores, inclusive 

criatividade e iniciativa empreendedora, intervêm no processo de descoberta científica, 

inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma que o resultado final depende de um 

complexo padrão interativo. 

O uso da tecnologia em distintos ramos de atividades nos coloca frente a vertiginosas 

mudanças na cultura, na educação, na economia e na sociedade. Martinez (2004, p.95) relata 

que "as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação- NTIC(s) vêm adquirindo um 

papel relevante e, em muitos casos, principal".  

As Tecnologias da Informação e da Comunicação constituem um conjunto de 

tecnologias microeletrônicas, informáticas e de comunicação que permitem a aquisição, 

armazenamento, processamento e transmissão de dados na forma de imagem, vídeo, texto ou 

áudio. Conforme Martinez (2004, p. 95) "chamaremos de tecnologias da informação e da 

comunicação as tecnologias de redes de informáticas, aos dispositivos que interagem com elas 

e seus recursos".  

As Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação estão associadas a um 

conjunto de meios de armazenamento e representam a união entre a informática, as 

telecomunicações e o audiovisual. As NTICs estão cada vez mais influenciando adeptos e 

evoluindo em alta velocidade. No entanto, o uso generalizado das NTICs levantam 

questionamentos de ordem econômica, social, ética e antropológica. De maneira enfática, o 

uso das NTICs proporcionam um impacto real e concreto em relação à aprendizagem, ao 

trabalho e também ao relacionamento humano (VIGNERON, 2001). 

De acordo com documento da Jornada de Atualização Tecnológica (2008), são 

consideradas NTICs, entre outras, os computadores pessoais (PCs, personal computers), o 

rastreamento eletrônico para digitalização de imagens (scanners), a impressão por 

impressoras domésticas, a gravação doméstica de CDs e DVDs, a telefonia móvel (telemóveis 

ou telefones celulares), a TV por assinatura, TV a cabo, TV por antena parabólica, o correio 

eletrônico (e-mail), a internet, a World Wide Web (principal interface gráfica da internet), os 

websites e home pages, os quadros de discussão (message boards), o streaming (fluxo 

contínuo de áudio e vídeo via internet), o podcasting (transmissão sob demanda de áudio e 

vídeo via internet), as tecnologias digitais de captação e tratamento de imagens e sons, a 

fotografia digital, o vídeo digital, o som digital, a TV digital e o rádio digital, as tecnologias 

de acesso remoto (sem fio ou wireless), Wi-Fi, Bluetooth. 

 

3.2 – A tecnologia no mundo moderno 

 

Com os avanços da era da ciência e da tecnologia, faz-se necessário incorporar as 

inovações para lidar com as necessidades do mundo moderno. Isto exige dos profissionais a 

constante busca por aprender, produzir e gerir conhecimentos, mantendo-se atualizado. 
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De acordo com Toffler (1972), para que a sociedade em rápida mutação funcione 

adequadamente, o indivíduo necessita reciclar seu estoque de imagens no mesmo ritmo da 

mudança. 

O mundo presenciou nos últimos vinte anos, uma intensa e radical transformação 

tecnológica que, entre outras consequências, tem proporcionado um crescimento acentuado do 

acesso à informação. Há mais informação disponível e ela é, cada vez mais fácil e 

rapidamente acessível (GIDDENS, 2002). 

A realidade do mundo atual requer um novo perfil de profissional da saúde, o que se 

alie à tecnologia. Diante de tantas mudanças tecnológicas, culturais e científicas não há como 

prever quais serão os conhecimentos necessários para viver em sociedade e inserir-se no 

mundo do trabalho daqui a alguns anos. 

 De acordo com Mello e Almeida (2004), no século XX, a humanidade alcançou 

muitos avanços tecnológicos num período curto, como jamais visto antes. Segundo estes 

autores, a partir da década de 50 houve uma revolução não apenas de produtos e serviços, mas 

também da sociedade. As organizações, cada vez mais pressionadas pela macroestrutura 

competitiva internacional, foram obrigadas a se adequar à nova era, com o objetivo de maior 

participação de mercado e personalização de serviços e produtos. 

Lévy (1993) demonstra que a cultura da informática é uma nova forma de assimilação 

de conhecimento e um novo caminho para a produção intelectual - uma etapa posterior à da 

expressão oral e escrita.  

Mello e Almeida (2004) defendem que, com o objetivo de ajustar suas práticas 

gerenciais, as organizações devem identificar e desenvolver estratégias que melhor se 

relacionem com seu público. No entanto, de acordo com os autores, este novo paradigma não 

está somente no fato de estabelecer estratégias para melhor conhecer seu público, mas 

também é importante que as organizações saibam utilizar ferramentas oriundas da 

informática. Desse modo, conseguiriam obter resultados mais eficientes no seu 

relacionamento com clientes indiretos e diretos. 

Para superar o desafio da adoção tecnológica, é fundamental que entidades do 

governo, das indústrias e outros órgãos, mobilizem-se para maior agilidade dos processos de 

aquisição destas tecnologias pelo SUS. É importante destacar que Batimarchi (2012), ao 

afirmar que as tecnologias podem melhorar a qualidade do serviço prestado pelo SUS e ainda 

equiparar tecnologicamente os setores, estava se referindo ao setor público e privado. Ou seja, 

à medida que o SUS se moderniza, ele se equipara ao setor privado.  

 

4 – Plano de Ação 

 

4.1 – Diagnóstico Organizacional 

 

Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa exploratória e um 

estudo de caso com 100 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, a 

fim de avaliar seus conhecimentos referentes às novas tecnologias. Os profissionais da 

Secretaria Municipal de Saúde foram escolhidos para esta pesquisa, devido a importância que 

representam para o desempenho e desenvolvimento das atividades realizadas no setor de 

saúde do município.  Como instrumento de pesquisa, foi aplicado um questionário composto 

por 10 perguntas para coleta de informações, avaliando o conhecimento dos funcionários em 
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relação à informática. Abordavam sobre: componentes básicos do computador, se o indivíduo 

sabe ligá-lo e desligá-lo, usar editor de texto, acessar internet e abrir pastas.  

Para cada pergunta havia duas possibilidades de resposta: sim ou não. Cada sim dado 

como resposta, correspondia a 1 ponto. E o não, sem pontuação. 

Os funcionários foram classificados em níveis, de acordo com a pontuação obtida. 

Seguiu-se o seguinte critério: - De 0 a 3 pontos: ruim; - De 3 a 5 pontos: regular; - De 5 a 8 

pontos: bom; e - Acima de 8 pontos: muito bom. 

De posse da informação coletada através dos questionários, realizou-se a tabulação dos 

dados de forma a organizar as respostas. Deste modo, foi possível realizar um levantamento 

que criterizou a pesquisa em níveis que foram estabelecidos diante de uma pontuação 

estipulada referente às respostas dadas. 

Segundo informações coletadas na base de dados do Setor de Recursos Humanos da 

Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, a maioria dos profissionais encontram-se na 

faixa etária entre 40 e 60 anos (BASE DE DADOS DO ARH/SMS/PMVR, 2015). 

De acordo com as informações obtidas no estudo, os profissionais não buscam 

aprimoramento e sentem dificuldades em utilizar as novas tecnologias, principalmente no que 

se refere aos equipamentos de informática. Apesar do aumento no uso das tecnologias de 

informação e comunicação, ainda assim há resistência por parte de alguns profissionais em 

utilizar novas tecnologias durante o processo de trabalho. 

Os resultados revelaram ainda que os principais desafios enfrentados são: redigir 

documentos e salvá-los no computador, salvar documentos em mídias removíveis como pen 

drives, CDs e DVDs, utilizar softwares instalados no computador e online, manusear 

impressoras, data shows e enviar e-mails. 

 De acordo com os resultados obtidos no questionário aplicado, foi elaborado o Gráfico 

1. O gráfico demonstra a avaliação do número de funcionários em relação aos conhecimentos 

no âmbito da informática, e os separa em níveis, em função de seu conhecimento acerca do 

assunto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Número de profissionais X nível de conhecimento – Secretaria Municipal de 

Saúde/Volta Redonda – ano 2015. 
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         Fonte:  Elaborada pelo autor, 2015. 
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Seguindo os critérios estabelecidos para a pontuação do questionário, ou seja, de 

acordo com a resposta de cada funcionário, ele foi classificado em níveis, conforme relatado 

anteriormente. Constatou-se que a maioria dos profissionais encontra-se no nível regular, o 

que não constitui um resultado satisfatório para a ascensão tecnológica. Dos 100 profissionais 

que responderam ao questionário, classificou-se apenas 10 com o nível muito bom, 25 com 

nível bom, 60 com nível regular, e 5 com nível ruim.  

A partir dos resultados apresentados, observou-se que a falta de qualificação influencia 

no rendimento do tempo disponibilizado para as atividades realizadas durante todo processo 

de trabalho e dificulta o aperfeiçoamento da organização. 
 

4.2 – Ações e Intervenção  
 

Observadas as dificuldades dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de 

Volta Redonda em usar as tecnologias disponíveis, sugere-se que sejam desenvolvidas ações     

para tratar o problema. O Quadro 2 demonstra o plano de ação elaborado para promover e 

disseminar os conhecimentos de informática na Secretaria de Saúde de Volta Redonda. 

 
Quadro 2- Plano de ação criado para promover o conhecimento de informática na Secretaria de Saúde de Volta 

Redonda-RJ. 

 

O quê? Por quê? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? 

Atividade Objetivo Responsável Data Local Como Custo 

Promover 

parceria com a 

FAETEC e/ou 

Instituições de 

ensino, 
disponibilizando 

vagas para 

cursos de 

Informática 

Permitir o 

acesso aos 

conhecimentos 

de informática 

e a 
apropriação de 

suas 

ferramentas 

RH 2 anos Instituições 

de ensino 

Disponibilizando 

vagas no Curso 

Técnico de 

Informática da 

Instituição 

N/A 

Realizar 

oficinas práticas 

voltadas para 

conhecimentos 

em informática 

Detectar as 

principais 

dificuldades 

dos 

funcionários, 

atingindo os 

principais 

obstáculos 

RH Semanalmente Local de 

trabalho 

Promovendo a 

troca de 

conhecimento 

entre os 

funcionários, 

com o auxílio de 

um supervisor 

que oriente as 

principais 
atividades 

N/A 

Promover 

parceria com a 

FAETEC e/ou 

Instituições de 

ensino, 

oportunizando 

vagas de estágio 

Utilizar o 

conhecimento 

dos estagiários 

para dar apoio 

aos  

profissionais  

RH Tempo 

indeterminado 

Local de 

Trabalho 

Promovendo a 

troca de 

conhecimento 

entre os 

estagiários e 

funcionários 

N/A 

Fonte: elaborado pelo autor (2017) 
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Com as ações sugeridas acima, espera-se que haja maior adesão às novas tecnologias 

por parte dos profissionais  e  busca por qualificação.  

 

5 – Conclusão 

 

Diante das observações realizadas na Secretaria Municipal de Saúde de Volta 

Redonda, percebeu-se que a maioria dos profissionais tem dificuldade em lidar com o uso da 

tecnologia, por não terem o entrosamento com computador e outros recursos eletrônicos.  

A partir da pesquisa realizada, observou-se como maior limitação, o fato do 

profissional da saúde enfrentar como desafio o uso da tecnologia atualmente disponível na 

Secretaria Municipal de Saúde. A idade, o medo do novo, o comodismo, o desinteresse, a 

falta de tempo para especialização, são alguns dos entraves que dificultam o uso da tecnologia 

disponível. 

No entanto, nos dias atuais, a sociedade está intimamente relacionada à tecnologia, 

que se caracteriza pela rapidez e abrangência de informações, e requer profissionais que 

utilizem os recursos tecnológicos disponíveis e busquem sua atualização. Toffler (1972) 

afirma que é preciso acompanhar o ritmo da mudança, de forma que o modelo do indivíduo 

precisa ser atualizado. Se as mudanças não forem realizadas, cada vez mais, ele se tornará 

ineficiente e bloqueado. 

Foram vários os desafios encontrados pelos profissionais da saúde no uso das 

tecnologias: redigir documentos e salvá-los no computador, salvar documentos em mídias 

removíveis (pendrive, CD e DVD) usar programas/softwares instalados no computador e 

online, manusear impressoras e data shows e enviar e-mails.  

Com base na análise do caso descrito neste relatório e no plano de ação sugerido, 

conclui-se que o uso das tecnologias disponíveis na Secretaria Municipal de Saúde de Volta 

Redonda são imprescindíveis para aumentar a produtividade dos funcionários e ao 

aprimoramento dos serviços por eles prestados, pois as novas tecnologias nos permitem fazer 

mais coisas com menos esforço e tempo. De acordo com Batimarchi (2012) o uso de 

tecnologias proporciona melhor qualidade assistencial ao serviço público e também traz 

equiparação tecnológica entre os setores. 

É importante ressaltar que novos estudos devem ser realizados neste sentido, a fim de 

capacitar e atualizar os profissionais, proporcionando agilidade e eficiência nos serviços 

prestados. 

Com esforço, coragem, perseverança, boa vontade e dedicação, os profissionais da 

saúde são capazes de se superar e alçar aperfeiçoamento profissional no que se refere à 

utilização de todo aparato tecnológico advindo da modernidade. Enfrentar medos e assumir 

uma postura positiva diante das situações desafiadoras é condição essencial para se viver na 

sociedade atual, que instiga o homem a aprender a conhecer, a aprender a fazer, a aprender a 

conviver e a aprender a ser. 

Segundo (VAZ, 2007, p. 63) “não saber usar a internet em um futuro próximo será 

como não saber abrir um livro ou acender um fogão, não sabermos algo que nos permita viver 

a cidadania na sua completitude”. 
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7 - Apêndice A - Teste Básico de Conhecimentos sobre Informática  
 

 
 


