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Resumo 
 

Diante das mudanças que o mercado de trabalho vem apresentando para a área da 
saúde, o avanço da tecnologia vem acompanhado também de novas ferramentas de 
aprendizagem como o Design Thinking (DT). Este, por trabalhar com a empatia, 
pode contribuir para a formação de futuros médicos que utilizem soluções 
inovadoras e disruptivas na atuação com seus pacientes, visando a melhoria da 
saúde e qualidade de vida deles. Outro ponto positivo do DT está no seu foco na 
prática, permitindo uma experiência de aprendizagem mais efetiva, estimulando a 
criatividade para resolver problemas de forma colaborativa. Neste sentido, o 
presente estudo objetivou elaborar e testar um modelo explicativo para avaliar os 
antecedentes da intenção do uso do Design Thinking pelos alunos de medicina em 
suas futuras atividades profissionais. Para tanto, trata-se de uma pesquisa de 
abordagem quantitativa, com a utilização de um questionário survey para a coleta de 
dados, que contou com a participação de 204 alunos de medicina de uma instituição 
de ensino superior, os quais responderam ainda a um questionário sociodemográfico 
para a caracterização da amostra. Foram respeitados os critérios éticos para 
pesquisa com seres humanos. Após a coleta de dados, foi realizada uma análise 
multivariada dos dados obtidos para a descrição dos resultados e a conclusão da 
pesquisa. Destaca-se que o objetivo geral deste estudo foi atendido e, por meio da 
testagem das hipóteses, verificou-se que a inovação percebida influencia 
positivamente a satisfação dos alunos, impactando significativamente a intenção dos 
alunos em receber mais aulas de DT, bem como a utilização das técnicas e dos 
conceitos do DT em suas atividades profissionais. Os resultados apontaram que o 
aumento da satisfação dos alunos e/ou da utilidade percebida eleva a intenção deles 
em receber mais aulas de DT e aplicar os seus conceitos e técnicas em suas 
atividades profissionais – além da relação entre inovação percebida e satisfação. O 
estudo apresentou o DT como uma ferramenta inovadora que torna o ensino 
praticado na área médica mais atrativo para os alunos. 
 
Palavras-chave: Design Thinking; Aprendizagem; Medicina; Inovação em Saúde; 
Ensino Superior. 
 
  



Abstract 

 
In view of the changes that the job market has been presenting for the health area, 
the advancement of technology has also been accompanied by new learning tools 
such as Design Thinking (DT), which by working with empathy can contribute to the 
training of future doctors that use innovative and disruptive solutions in their work 
with their patients aiming at improving their health and quality of life. Another positive 
point of DT is that because it focuses on practice, it allows an even more effective 
learning experience and encourages creativity to solve problems collaboratively. In 
this sense, the present study aimed to develop an explanatory model to evaluate the 
antecedents of the intention of using Design Thinking by medical students in their 
future professional activities. To this end, it is a research with a quantitative 
approach, using a survey questionnaire for data collection, with the participation of 
204 medical students from a higher education institution, who also answered a socio-
demographic questionnaire. for the characterization of the sample. Ethical criteria for 
research with human beings were respected. And after data collection, a multivariate 
analysis of the data was performed, to describe the results and conclude the 
research. It is highlighted that the general objective of this study was met and 
through testing the hypotheses it was found that the perceived innovation positively 
influences student satisfaction, which significantly impacts the students' intention to 
receive more classes. DT, as well as their intention to use DT techniques and 
concepts in their professional activities; The results also pointed out that the increase 
in student satisfaction and / or perceived utility generate an increase in their intention 
to receive more SD classes and apply their concepts and techniques in their 
professional activities - in addition to the relationship between perceived innovation 
and satisfaction. The study presented DT as an innovative tool that makes teaching 
in the medical field more attractive to students. 
 
Keywords: Design Thinking; Learning; Medicine; Health Innovation; University 
Education. 
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1 Introdução 

 

O mercado de trabalho, com seus constantes avanços, tem implementado 

mudanças na área da saúde, de maneira que a ciência e a tecnologia estão 

interligados no que se refere à importância para o tratamento de doenças 

(Lorenzetti, Trindade, Pires & Ramos, 2012). Um dos principais desafios enfrentados 

pelos sistemas de saúde modernos tem sido de proporcionar à população a garantia 

para que possam acessar ferramentas tecnológicas que tenham qualidade, sejam 

eficazes, seguras e que tenham comprovação da efetividade delas em relação ao 

custo (Silva & Elias, 2019).  

 

A saúde é o bem mais importante que as pessoas têm, sendo prioridade na vida da 

maioria delas. Sendo importante para a sobrevivência humana, a área da saúde, 

como muitas outras que têm sentido a inovação acontecer como algo que é 

imprescindível, também necessita de passar pelo mesmo processo de atualização, 

sendo fortemente impactada por ela (Lorenzetti et al., 2012). 

 

Tal inovação tem acontecido em todos os sentidos sendo mais intensa nas últimas 

décadas, envolvendo desde os novos prontuários eletrônicos, medicamentos, 

procedimentos estéticos inovadores, telemedicina, robótica médica e, até mesmo, a 

produção artificial de células humanas. No entanto, não basta inovar no campo 

técnico e científico e deixar de observar o ser humano em suas vulnerabilidades, 

como corpos biológicos lidando com a finitude da vida (Lorenzetti et al., 2012; Leite 

& Rosa, 2017). 

 

Diante do exposto, são grandes as limitações para inovar no campo humano. Para 

que os estudos desenvolvidos possam ser colocados em prática na área, conforme 

apontado pela literatura existente, observa-se a escassez de pesquisas envolvendo 

a inovação na forma de lidar com o ser humano. Se faz relevante destacar a 

dificuldade em integrar as partes interessadas, como por exemplo, indivíduos, 

grupos de atividades, instituições e o Estado na definição das prioridades em 

relação aos estudos e à propagação do conhecimento existente sobre pesquisa em 

saúde (Costa, 2016). 
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Para que a inovação aconteça, as pessoas a quem ela se destina precisam ser 

colocadas em evidência de maneira empática, buscando atendê-las de forma cada 

vez mais humanizada, entendendo às suas necessidades. Nesse caso, destaca-se a 

empatia como um aspecto importante para a área da saúde, possibilitando aos 

profissionais que atuam nesse segmento cuidem de maneira efetiva das pessoas 

que buscam o atendimento (Terezam, Reis-Queiroz e Hoga, 2017). 

 

O Design Thinking, por ser uma abordagem voltada para as pessoas, em seu 

aspecto humano e social (Brown, 2010; Cavalcanti & Filatro, 2017), aponta que é 

possível perceber a sua importância ao ser utilizada por estudantes da área da 

saúde, especificamente, de medicina. Com o DT os alunos podem compreender 

problemas e gerar soluções, tendo as necessidades das pessoas e o lado humano 

como centro do processo. 

 

Diante dos avanços tecnológicos e das novas formas de gestão, tornou-se 

necessário que as empresas passassem a colocar a aprendizagem permanente e o 

desenvolvimento de novos conhecimentos e avanços tecnológicos como requisito 

para se manterem no mercado (Lorenzetti et al., 2012). 

 

A área educacional também precisou se reinventar na forma de promover o 

processo de ensino-aprendizagem para um público cada vez mais atualizado e 

conectado, como meio de ampliar a experiência em sala de aula (Colares, Machado, 

& Rocha, 2018). Faz-se necessário inovar. Sair da maneira de como era transmitido 

o conteúdo, tradicionalmente com a utilização de livros físicos e quadro negro (Koh, 

Chai, Wong, & Yong, 2015). 

 

Nesse contexto mais atual, que utiliza o Design Thinking como umas das 

metodologias de aprendizagem, o objetivo está na resolução de problemas por meio 

da experiência (Nilsen & Stovang, 2014). Para tanto, a metodologia tem sido 

utilizada desde o ensino básico até o universitário, sendo adotado entre as práticas 

pedagógicas de todas as 20 melhores universidades do mundo. Fato que foi 

possível perceber após uma pesquisa documental (Canfield, Abreu, Van Der Linden, 

& Bernardes, 2018). Percebe-se que a visão desta metodologia instiga para uma 

discussão de assuntos e problemas até chegar em soluções (Scheer, Noweski e 



15 
 

Meinel, 2012). Isso é de grande valia para a área da saúde, mais especificamente, 

para a área médica que busca soluções para a vida das pessoas. 

 

Nesse sentido, surge o problema de pesquisa que norteou o estudo: Como avaliar 

os antecedentes da intenção do uso do Design Thinking pelos alunos de medicina 

em suas futuras atividades profissionais? 

 

Diante do que foi exposto, tem-se por objetivo geral elaborar um modelo explicativo 

para avaliar os antecedentes da intenção do uso do Design Thinking pelos alunos de 

medicina em suas futuras atividades profissionais. 

  

Quanto aos objetivos específicos, buscou-se: 

 

1. Medir a percepção de inovação do Design Thinking como instrumento de 

ensino e aprendizagem. 

2. Medir a satisfação dos alunos de medicina com a utilização do Design 

Thinking como ferramenta de ensino e aprendizagem em sala de aula. 

3. Medir a intenção dos alunos de receberem mais conteúdo futuramente 

utilizando o Design Thinking em sala de aula. 

4. Medir a intenção dos alunos de medicina em utilizarem o Design Thinking em 

suas atividades profissionais. 

5. Verificar o papel da propensão em inovar dos alunos de medicina, como 

variável moderadora sobre a relação entre a satisfação, a inovação 

percebida, a facilidade de uso percebida, a utilidade percebida em relação à 

intenção em receber mais conteúdo futuramente utilizando o Design Thinking 

em sala de aula. 

6. Verificar o papel da propensão em inovar dos alunos de medicina, como 

variável moderadora sobre a relação entre satisfação, a inovação percebida, 

a facilidade de uso percebida, a utilidade percebida em relação à intenção em 

utilizar o Design Thinking em suas atividades profissionais.  

Este estudo justifica-se pela iniciativa da pesquisadora por buscar estratégias 

inovadoras em suas práticas em sala de aula na disciplina de Empreendedorismo 

para Medicina. Desta forma, o Design Thinking foi escolhido como metodologia 

prática e estratégica de ensino-aprendizagem que vem possibilitando bons 



16 
 

resultados, tornando os alunos mais preparados para atenderem às novas 

demandas do mercado, com uma visão mais empreendedora na área de medicina e 

centrado no lado humano por meio da empatia.  

 

Com base no que foi exposto e conforme apontado na literatura (Viana & Silva, 

2017), diante da inovação e da necessidade de acompanhar a evolução tecnológica, 

muitos professores disputam a atenção dos alunos em suas aulas. Muitos acabam 

competindo com a utilização dos celulares pelos alunos e os docentes, muitas 

vezes, não encontram formas de motivá-los para a aprendizagem. Nesse caso, o 

Design Thinking pode ser um aliado para o ensino em saúde, sendo inovador em 

relação ao que era praticado, facilitando o conhecimento por meio da experiência, de 

maneira colaborativa e empática.  

 

Ao se analisar o contexto da instituição onde a pesquisa foi realizada, a qual é 

referência no ensino da área médica, a mesma tem como um de seus propósitos o 

foco no aluno e em suas necessidades. A instituição investe em inovação para a 

formação de profissionais aptos a lidarem com os desafios que têm surgido nesse 

campo. Destaca-se que a escolha pela inserção do Design Thinking na formação 

pode ser considerado não apenas uma metodologia que facilita o aprendizado e faz 

com que o aluno seja mais ativo. O DT é considerado também uma estratégia que 

possibilita o pensamento crítico e a criatividade, contribuindo significativamente para 

o seu futuro profissional.  

 

A relevância científica deste estudo está em abordar as práticas do Design Thinking 

no contexto da sala de aula do ensino superior e com foco na área médica. O 

entrelaçando destes dois pontos pode contribuir para os estudos e as práticas de 

educação inovadora na área da saúde, bem como no uso de metodologias ativas. 

Tendo sido constatada a escassez de estudos que envolvam a metodologia do 

Design Thinking na saúde (Caulliraux & Quelhas, 2015), especificamente na 

Medicina, implica no caráter pioneiro da pesquisa, que pode contribuir para a prática 

de muitos profissionais e sendo base para estudos futuros. 

 

Destaca-se a importância do estudo ao possibilitar o desenvolvimento de um modelo 

capaz de identificar e mensurar os antecedentes da adoção de inovações pelos 
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discentes, ao desejarem participar de aulas que utilizam as novas tecnologias 

gerenciais e que favoreçam a sua compreensão possibilitando a aplicação em suas 

práticas como profissionais. 

 

Em termos práticos e gerenciais, o estudo é relevante por se centrar na inovação 

como método de ensino, o que é de grande valia para a sobrevivência das 

instituições de ensino diante do mercado competitivo da educação superior privada 

no país (Toda, Silva, & Rocha, 2015). Dessa forma, ao atrair alunos para uma forma 

de aprendizagem mais efetiva e inovadora por meio da experiência, visando a 

resolução de problemas que eles podem vivenciar na prática profissional, a 

instituição de ensino, por meio de seus gestores, ganha em diferencial competitivo 

ao preparar profissionais melhores para o mercado.  

 

No que se refere aos gestores que atuam na área da saúde, eles podem utilizar o 

conhecimento produzido com o este estudo para embasar suas práticas no 

desenvolvimento de profissionais mais empáticos e centrados na resolução de 

problemas das pessoas por meio da experiência.  

 

As várias contribuições do uso de Design Thinking em sala de aula podem ainda ser 

justificadas desde seu conceito que, segundo Brown (2010), é considerada uma 

ferramenta que possibilita a organização resolver de problemas complexos, em o 

ponto de maior importância é o ser humano. Para esta metodologia, o ser humano 

deve ser considerado o centro do processo, cujas as estratégias devem ser 

baseadas nas necessidades/desejos das pessoas. 

 

Observa-se, ainda, a relevância em investigar esta metodologia devido a sua 

influência para a medicina, tendo em vista não apenas as contribuições do Design 

Thinking como uma ferramenta que possibilita a melhor forma de aprendizado, o 

auxilio no processo de construção de práticas inovadoras e criativas e por ter como 

centro o ser humano.  

 

Destaca-se a existência de um ponto em comum, uma vez que para a medicina, o 

papel do médico e da medicina é o de garantir, em se tratando de saúde, maior 

qualidade possível em seus serviços. Ela deve ainda favorecer o bem-estar do 
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paciente e o melhor desfecho possível para o processo saúde-doença (Sarris, Pucci, 

Grik & Galvão, 2017). 

 

Diante do exposto, apresenta-se a estruturação da dissertação: no Capítulo 1, tem 

esta introdução que discorre sobre o tema, o problema de pesquisa, o objetivo geral 

e os objetivos específicos deste estudo, assim como sua relevância acadêmica;  

Capítulo 2, traz o Referencial Teórico dividido em seções que descrevem o Design 

Thinking, Propensão à inovação, Facilidade de uso percebida, Utilidade percebida, 

Inovação percebida, Satisfação e Intenção comportamental; no Capítulo 3, tem-se o 

modelo hipotético testado pela pesquisa; o Capítulo 4 descreve os procedimentos 

metodológicos para o desenvolvimento da pesquisa visando alcançar os objetivos 

propostos por intermédio da caracterização da pesquisa, das unidades de 

análise/observação, coleta de dados e a técnica utilizada para a análise dos dados 

obtidos; no Capítulo 5, procede-se com a discussão e a análise dos resultados; e, no 

Capítulo 6, tecem-se as Considerações Finais.  

 

1.1 Caracterização da IES 

 

Antes de prosseguir para apresentar o referencial teórico, cabe ressaltar que o 

Centro Universitário UNINOVAFAPI é uma instituição de ensino superior com 20 

anos de história na educação. Está localizado no estado do Piauí, na região 

Nordeste do Brasil.  

 

A IES está vinculada a um grupo de ensino e oferta cursos nas áreas de saúde, 

humanas e exatas, investindo em mudanças para tornar o ensino inovador e 

preparar profissionais para atuarem junto aos desafios de suas profissões no 

mercado. 

 

É uma instituição que possui atualmente 17 cursos de graduação e conta com as 

modalidades de ensino presencial e em Educação à Distância (EaD). Oferta ainda 

pós-graduações lato sensu e stricto sensu.  
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Trata-se de um Centro Universitário referência na região em formação na área da 

saúde, com abrangência maior no curso de Medicina, o qual foi o público-alvo do 

presente estudo como será apresentado posteriormente.  

 

2 Referencial teórico 

 

Este capítulo faz uma contextualização do surgimento da metodologia do Design 

Thinking, destacando suas principais características e qual a funcionalidade de ser 

utilizado nas diversas áreas, como no contexto da educação para a formação de 

profissionais da saúde, especificamente, da área médica. Aborda-se o tema da 

inovação, com suas especificidades, aprofundando, ao final, na área da saúde e da 

medicina. 

 

2.1 Design Thinking: surgimento, características e aplicabilidades 

 

“Pensamento de design”, expressão que traduz literalmente o termo design thinking, 

revela a essência da utilização desta abordagem no modo de pensar para resolver 

problemas através do design com foco nas pessoas. Orienta que nada seja 

desenvolvido sem levar em conta os desejos, a praticabilidade e se é algo viável 

para elas. Os designers thinkers apresentam uma forma de pensar e atitudes 

próprias (mindset) que lhes permitem desenvolver ferramentas e processos de modo 

prático (Cavalcanti & Filatro, 2016). 

 

Trata-se de um processo cognitivo que possibilita, de forma flexível, a adaptação à 

realidade de modo estratégico. O design vem evoluindo cada vez mais desde que 

surgiu (Canfield et al. 2018), mas, para uma melhor compreensão, faz-se necessário 

entender de onde surgiu esta abordagem, quando aconteceu e como ele pode ser 

conceituado. 

 

O termo design foi utilizado em 1588, indicando uma intenção, propósito ou, ainda, 

uma junção de elementos em um dado padrão de arte. A nomenclatura tem sua 

origem no latim designare, relacionando-se com a ideia de marcar ou indicar algo 

(Bürdek, 1999). No entanto, foi com o advento da Revolução Industrial que o design 
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ganhou força como área do conhecimento, visto que havia a necessidade de ir além 

do que era feito pelos artesãos de forma individual e em pequena escala.  

 

A produção de produtos padronizados e em maiores quantidades, de maneira 

mecanizada, por meio da divisão de tarefas na produção, ocorreu nos diversos 

setores como: o design de produtos e industrial, entre os séculos XVIII e XIX; o 

design em bens, informações e identidades, em meados de 1950, com o 

crescimento do consumismo pela população mundial; o design de interfaces, com o 

aumento do número de computadores pessoais entre as décadas de 1970-1980, 

sendo que, até então, eram ferramentas empresariais; o design centrado nas 

pessoas que utilizam, a partir da década de 1980, período em que a indústria 

passou a se preocupar mais com os usuários de produtos e serviços; e, por fim, o 

design de redes de multiusuários, que se deu por conta da ampliação do acesso à 

internet a partir da década de 1990, em que um maior número de pessoas passou a 

utilizá-la nos diversos países do mundo (Cavalcanti & Filatro, 2017). 

 

Com base nesse processo, a revolução industrial repercutiu apresentando outro 

aspecto que culminou com a sociedade de consumo, sendo presenciando o excesso 

de aquisição de muitas coisas. Nesse contexto, passou a ser necessário que 

pessoas especializadas que pensassem em produtos e serviços de acordo com as 

necessidades que os consumidores apresentavam além da qualidade e beleza como 

atrativo. Isso, não era simples, já que eram produzidos de maneira uniforme e em 

grande escala pelas grandes indústrias (Cardoso, 2013). 

 

Ao longo da história, os designers eram pessoas que tinham a função de fazer os 

produtos terem uma boa aparência. Mas, com o tempo, este trabalho deixou de ser 

somente de finalização dos produtos para torná-los mais bonitos, alcançando a parte 

estética e, agora, centrado na resolução de problemas por meio de um processo a 

ser seguido. Isso torna o aspecto tecnológico mais humanizado, voltado para as 

pessoas que irão ter acesso aos produtos, bem como utilizá-los para alcançarem 

seus objetivos (Kolko, 2018). 

 

A forma de pensar e agir que precisa ser seguida no processo de implementação de 

um produto, serviço, processo ou estratégia para a educação engloba: a empatia 
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que deve ser levada em conta diante dos problemas e desafios que as pessoas 

enfrentam; a geração cega de um número considerável de ideias, as quais precisam 

acontecer sem fazer juízo de valor; a interação no contexto partindo de um processo 

cocriativo; a testagem das ideias a partir da prototipagem, de maneira ágil e com 

custos administráveis; e, a implantação da opção mais viável para a realidade que 

está sendo trabalhada (Cavalcanti & Filatro, 2017). 

Isso sugere que os designers pensem de modo diferente sobre o mundo de forma 

lógica para resolverem os problemas existentes. De encontro ao que foi exposto, 

destaca-se que diversas instituições têm utilizado a metodologia na estimulação da 

inovação, buscando evitar que a concorrência seja uma ameaça para elas e a 

melhoria tanto dos produtos como dos serviços que são prestados pelas empresas, 

como é o caso dos serviços de saúde (Kolko, 2018). Estes serviços precisam, 

efetivamente, de planejamento, visando os usuários que receberão o atendimento 

ou o procedimento. 

 

Esta metodologia começou em locais específicos. Atualmente, considera-se que as 

universidades de Postdam (Alemanha) e de Stanford (Estados Unidos) sejam as 

principais referências conhecidas no mundo inteiro, por disseminarem a ideia do 

Design Thinking por meio das D. Schools, que são escolas direcionadas especifica 

para a aplicação da abordagem/metodologia (Colares, Machado, & Rocha, 2018).  

 

A D.school de Stanford, conhecida como Hasso Plattner Institute of Design at 

Stanford, foi criada objetivando espalhar a abordagem e o método utilizado na 

disciplina ME310 para uma quantidade maior de estudantes e pessoas interessadas, 

passando a ser um dos programas mais conhecidos da instituição. A partir daí, tanto 

discentes como docentes de engenharia, da área da saúde como a Medicina, bem 

como de Humanas, Administração, Educacional e de Comunicação começaram a 

aprender a utilizar o Design Thinking para a resolução de aspectos difíceis de suas 

áreas e de modo inovador (Cavalcanti & Filatro, 2017). 

 

Quanto à utilização da metodologia no contexto brasileiro, tem-se a publicação de 

um artigo no ano de 2009. No ano seguinte, aconteceu, pela primeira vez, um 

workshop utilizando o Design Thinking, na cidade de Porto Alegre. Ainda em 2010, a 

Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em São Paulo, começou a 
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oferecer as primeiras turmas de cursos na área e, a Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP), implantou um 

laboratório voltado para o design, a inovação e a criatividade. Em 2013, docentes da 

Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da USP criaram o Design 

Lab, um laboratório com flexibilidade para facilitar a aprendizagem. A partir de então, 

alguns cursos têm sido criados, assim como disciplinas em pós-graduação, 

pesquisas acadêmicas, teses e dissertações publicadas desde 2011, com temas 

envolvendo a inovação e o Design Thinking para resolver problemas e facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem (Nitzsche, 2012; Cavalcanti & Filatro, 2017). 

 

Para que seja desenvolvido algo para alguém, é necessário que haja, inicialmente, a 

empatia e a compreensão do que a pessoa precisa, criando uma conexão emocional 

com ela. Faz-se necessário entender, de forma profunda, o que o cliente precisa e 

quais são os seus sentimentos em relação ao produto ou serviço, para que seja 

criado ou aperfeiçoado, considerando as suas demandas. Tal processo acontece por 

meio da interação, favorecendo a mudança comportamental e o engaja das pessoas 

que estão envolvidas nesse segmento (Kolko, 2018).  

 

A metodologia do Design Thinking não é estática ou fechada, visto que não haver 

uma definição única. As áreas que abordaram esta forma antiga de conduzir seus 

processos ficaram defasadas, lentas, decadentes ou foram extintas, por não 

continuarem no movimento que a investigação do método propõe. Portanto, 

percebe-se que o Design Thinking possibilita tornar a organização e os serviços 

inovadores e dinâmicos (Buchanan, 2001). 

 

Para Tim Brown, conhecido como um dos maiores nomes que defendem a 

metodologia do Design Thinking, é importante usar a sensibilidade e os métodos de 

designers para compreender as necessidades dos sujeitos ao criar algo para eles 

(Cavalcanti & Filatro, 2017). 

 

Por compreensão, entende-se que ela está relacionada com a capacidade de 

conhecer sobre determinada coisa ou situação. Isso possibilita a identificação de 

oportunidades que serão consideradas no momento do design. A empatia está 

voltada para a capacidade de desenvolvimento de sentimentos a respeito de algo, 
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procurando sentir como a outra pessoa se sente. Mesmo sendo algo impossível, isto 

deve ser levado em conta quando se busca uma aproximação dos sentimentos do 

outro, experimentando situações que a pessoa vivencia para chegar o mais próximo 

possível da realidade dela. Trata-se, portanto, de conhecer o que os potenciais 

clientes fazem e como eles se sentem fazendo aquilo, para que se possa 

desenvolver algo adaptado para as demandas deles (Kolko, 2018). 

Para uma melhor compreensão do que é o Design Thinking, Tim Brown explica que 

ele: 

[...] começa com as habilidades que os designers têm aprendido ao longo de 
várias décadas na busca por estabelecer a correspondência entre as 
necessidades humanas com os recursos técnicos disponíveis considerando 
as restrições práticas dos negócios. Ao integrar o desejável do ponto de vista 
humano ao tecnológico e economicamente viável, os designers têm 
conseguido criar os produtos (processos, serviços e estratégias) que 
usufruímos hoje (Brown, 2010, p. 3). 

 

Para o Design Thinking, o aspecto visual é de grande importância para a 

compreensão do que está sendo desenvolvido. Na Figura 1 é possível visualizar as 

ideias de Tim Browm sobre como se constitui o processo de Design Thinking para a 

criação de um produto ou serviço, a partir de um pensamento que considera 

algumas etapas que a metodologia segue de maneira simples (Brussi, 2014): 

 

 

Figura 1 
Funcionamento do Design Thinking 
Fonte: Designer de Conversas (2020). Desenhando o que nos conecta. Recuperado de 
http://designdeconversas.com.br 
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Analisando a Figura 1, ressalta-se que a metodologia tem como o foco o 

desenvolvimento de algo para resolver um problema para o ser humano. Quem 

trabalha com ela precisa aprofundar nas necessidades das pessoas para as quais o 

produto ou serviço será desenvolvido ou aperfeiçoado, buscando solucionar 

problemas que tenham alguma complexidade e apresentando resultados criativos e 

inovadores por meio da cocriação e do contato com o público ao qual ele destina 

(Brussi, 2014). 

 

O Design Thinking está voltado para a humanização da tecnologia ou, ainda, para as 

formas de associar os recursos tecnológicos aos aspectos culturais, adaptando-os 

às interações e às necessidades das pessoas. Para tanto, são utilizados recursos 

visuais, indo ao encontro dos recursos que os designers costumam utilizar ao expor 

os seus pensamentos em quadros, rascunhos, histórias em quadrinhos e outras 

formas de comunicação das ideias (Kolko, 2018). 

 

2.1.1 Etapas do processo de design 

 

Para que o processo de design aconteça, faz-se necessário que algumas etapas 

sejam seguidas, por se encontrarem intimamente interligadas e são apresentadas na 

Figura 2 (Ambrose & Harris, 2011):  

 

 
Figura 2 
As sete etapas do design 

Fonte: Adaptado de Ambrose, G., & Harris, P. (2011) Design thinking: S.M. ação ou prática de pensar 

o design. Porto Alegre: Bookman. 
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Conforme apresentado, as sete etapas da Figura 2 são descritas detalhadamente de 

acordo com Ambrose e Harris (2011): 

 

. Etapa 1 - corresponde à fase de definição de um problema a ser 

solucionado, bem como do público-alvo para o qual se busca a solução. Ela é 

sempre a etapa inicial de um design e parte, geralmente, de algo que foi 

solicitado – briefing – que é o objetivo a ser alcançado ao final do processo.  

Um exemplo de briefing é “precisamos de um aplicativo de marcação de 

consultas que colha as informações básicas dos pacientes para que o médico 

possa ganhar tempo e melhorar a qualidade do atendimento”. Neste sentido, 

estudantes de Medicina ou profissionais da área podem criar algo voltado 

para esta demanda. Mas, para que o briefing traduza exatamente o que o 

cliente está tendo de expectativa de resultado, faz-se necessário avaliar se 

ele está respondendo de maneira correta aos seguintes questionamentos: Foi 

entendido o que o cliente está solicitando? O próprio cliente entendeu o que 

está pedindo? Você está de acordo com a forma como os termos foram 

definidos? Existem falhas no briefing? Você consegue administrar as 

expectativas do que o cliente deseja? Nesse sentido, passa-se para a 

definição dos objetivos, sendo preciso compreender quem é o cliente e o 

público-alvo, com sua caracterização básica; o que ele pensa a respeito da 

solução que espera; quando o processo deverá acontecer e por qual período 

de tempo; onde ele será utilizado; o que faz o cliente acreditar que o design é 

necessário; e como irá acontecer a implementação do processo.  

. Etapa 2 - se refere à pesquisa, onde se faz a coleta das informações de 

forma qualitativa e quantitativa no sentido de conseguir o máximo de 

informações possíveis, sendo muito utilizada a construção de um modelo 

mental (persona) de um perfil de usuário, com dados como o grau de 

instrução, gostos, objetivos, entre outras informações que podem ser 

relevantes para se pensar em algo mais de acordo com o perfil. 

. Etapa 3 - geração de ideias, onde são criadas as possíveis soluções para o 

problema proposto. Caso existam problemas nesta etapa, deve-se verificar se 

nas duas anteriores a definição e as pesquisas foram feitas da forma correta.  
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. Etapa 4 - é realizada a testagem dos protótipos, as ideias que foram geradas 

são testadas por meio de protótipos que permitam avaliar a viabilidade dos 

projetos.  

 

. Etapa 5 - contempla a seleção das soluções que foram propostas, em que 

uma delas será escolhida para ser desenvolvida a partir da testagem 

realizada na etapa anterior.  

. Etapa 6 – implementação, desenvolvendo o design para a sua entrega ao 

cliente final. O designer repassa para a produção da arte com as informações 

necessárias para que o produto/serviço seja implementado.  

. Etapa 7 - trata do aprendizado que é obtido com o auxílio do 

retorno/feedback que os clientes dão em relação ao atingimento dos objetivos 

iniciais, por meio do processo de Design Thinking para a produção do produto 

ou serviço final. 

 

2.1.2 Possibilidades de uso do Design Thinking 

 

Faz-se importante abordar a metodologia voltada para o design de serviços, por ser 

uma área que está ganhando espaço e que tem como foco a criação de 

experiências, planejada de forma cuidadosa, por intermédio das mídias, resultando 

em benefícios aos usuários de serviços varejistas, bancários, de transportes e de 

saúde, por exemplo. Para tanto, ela está embasada na combinação de habilidades 

do design em si, bem como da gestão e da engenharia de processos (The 

Copenhagen Institute of Interaction Design, 2008 como citado em Stickdorn & 

Scheneider, 2014). 

 

Stickdorn e Scheneider (2014) revelam que para a realização do design de serviços 

– que pode ser aplicado especificamente em relação aos serviços de saúde e à 

formação de profissionais da área médica, do que trata o presente estudo – algumas 

ferramentas da área podem ser de grande valia para o atingimento dos objetivos, 

tais como:  

 

. Mapa de Stakeholders - que representa de forma visual ou física quem são 

as pessoas que podem ter algum interesse no que está sendo proposto, 



27 
 

sejam eles o público-alvo, possíveis investidores, colaboradores, parceiros, 

entre outros. A partir disso, são mapeadas e analisadas as atividades entre 

eles. 

. Safári de Serviços - os participantes são levados a vivenciarem como o 

serviço é oferecido no “habitat natural” dele, de modo a aproximar ainda mais 

da realidade para que possa dar sua avaliação quanto ao que experimentou 

de bom ou ruim. 

. Shadowing - possibilita que os avaliadores possam viver, de forma imersa, a 

realidade dos possíveis usuários aos quais o serviço se destina, bem como 

entrando em contato com a realidade dos colaboradores diretos e indiretos 

para identificar como se comportam e experimentam aquela rotina. 

. Mapa de jornada do usuário - onde é possível visualizar, por meio de uma 

narrativa detalhada, como o sujeito vivencia e experimenta o serviço, 

interagindo com ele e vivenciando emoções ao passar por cada ponto. 

. Entrevistas contextuais - levam o entrevistador para próximo dos 

stakeholders, dentro do ambiente onde o serviço é oferecido, investigando e 

observando os comportamentos que lhes interessam para a coleta de 

informações. 

. Os cinco Porquês - são perguntas utilizadas no processo de exploração 

aprofundada do que o usuário sente em sua experiência, visando a revelação 

do que lhe motiva diante de um problema, especificamente. 

. Mapa de expectativas - onde se elabora um mapa que forneça as 

expectativas que os usuários dos serviços têm ao interagirem com ele, o que 

pode ser realizado de forma simples e superficial ou utilizando métodos mais 

detalhados. 

. Personas - consistem em perfis imaginários, que representam um grupo de 

sujeitos com interesses semelhantes, como se fossem personagens que 

facilitam o processo de design de um serviço em que os designers podem 

interagir com as personas para criarem algo para elas. 

. Protótipo do serviço - nele é possível simular o que o usuário pode 

experienciar ao procurar o serviço indicado. Pode ser testado ao se 

dramatizar a situação ou criando as cenas com a participação dos usuários, 

de maneira mais aproximada do real, testando as soluções propostas para os 

problemas que foram levantados anteriormente. 
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. Cocriação - importante para o design de serviços, por envolver os 

colaboradores, designers, gestores e o público que vai utilizar o serviço, 

podendo desenvolver, de forma colaborativa, a análise e a busca pelo 

aperfeiçoamento, inovando na forma como as pessoas vão se sentir 

experimentando ou tendo contato com tal resultado. 

. Maquete de mesa - pode ser prototipada a forma como o serviço vai ser 

oferecido, por meio da utilização de estruturas de Lego e outros objetos 

simples, para que possa ser demonstrado em 3D o local ou a atividade, 

possibilitando que as personas interajam entre si. 

. Storytelling - também conhecido como uma narrativa, possibilita a 

construção de situações em que aconteça a interação, relacionando os 

aspectos que permeiam os serviços do negócio estudado. Trata de histórias 

envolventes que podem auxiliar no entendimento de como a inovação no 

serviço implica nas pessoas que estão envolvidas com a atividade. 

. Business Model Canvas - permite descrever, analisar e realizar o design de 

um modelo de negócio por meio de uma espécie de tabela com nove áreas 

distintas, também chamadas de blocos, nas quais sugere-se a utilização de 

post-its para preenchê-los, em um trabalho de colaboração, modelando as 

ideias que o grupo de pessoas vão tendo a respeito. As nove áreas do 

modelo são: segmentos de clientes, proposta de valor, canais, relacionamento 

com clientes, fontes de receita, recursos-chave, atividades-chave, parcerias-

chave e estrutura de custos. A forma de aplicação da ferramenta vai depender 

das exigências de cada realidade.  

 

A utilização da metodologia do Design Thinking na área da saúde é algo recente e 

existem poucos estudos relacionados a esta especificidade. Stickdorn e Schneider 

(2014) e Caulliraux & Quelhas (2015) utilizaram a abordagem da University of 

Pittsburgh Medical Center (UPMC), com o intuito de compreender como funcionava 

a instituição hospitalar. Os pesquisadores entrevistaram e procuraram desenvolver a 

empatia com os colaboradores e pacientes por meio da realização de situações 

envolvendo a observação participante. Por intermédio do contato empático, foi 

possível acessar as informações necessárias e, por meio da cocriação com a 

participação dos funcionários, perceberam o seu empoderamento e a 
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responsabilidade que eles assumiram, tornando mais humano o serviço prestado na 

instituição de saúde.  

Na condução do processo, ressalta-se que a metodologia do Duplo diamante (ou 

Diamante duplo), é uma das mais conhecidas e utilizadas. Ela foi desenvolvida por 

Design Council, no ano de 2005, englobando quatro passos: 1) o período de 

descoberta; 2) a definição da ideia; 3) o desenvolvimento; e; 4) a implementação. 

Tais etapas têm momentos de divergência e convergência, caracterizando o 

pensamento do design para que algo seja desenvolvido (Caulliraux & Quelhas, 

2015). 

 

A Figura 3 apresenta o Diamante duplo, com as suas quatro etapas. Elas são 

subdivididas para que o problema possa ser analisado e a solução seja proposta e 

testada até a entrega do resultado ao final do processo (Design Council, 2007 como 

citado em Boschi, 2012). 

 

 

Figura 3 
Diamante duplo 
Fonte: Escola de Designer Thinking. ([2020]) As 4 regras de ouro do processo de ideação. (p. 1). 

Recuperado de https://escoladesignthinking.echos.cc/blog/2018/06/as-4-regras-de-ouro-do-
processo-de-ideacao/ 

 

https://escoladesignthinking.echos.cc/blog/2018/06/as-4-regras-de-ouro-do-processo-de-ideacao/
https://escoladesignthinking.echos.cc/blog/2018/06/as-4-regras-de-ouro-do-processo-de-ideacao/
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A partir da Figura 3 onde é representado o duplo diamante, podem ser explicitadas 

cada uma das etapas, as quais são apresentadas neste formato para representar os 

momentos de convergência de ideias das pessoas diante do projeto. As etapas são: 

a) Entendimento ou Descoberta, surge de um problema que foi identificado, partindo 

do que os usuários necessitam; b) realiza-se a Pesquisa para definir o que vai ser 

trabalhado, interpretando as necessidades que foram coletadas até se chegar a um 

Ponto de vista que leve em consideração os objetivos aos quais o negócio se 

propõe; c) Ideação e Prototipagem, etapa em que se vai Desenvolver as possíveis 

soluções propostas pelo projeto para que se possa testar ao interagir entre as áreas 

da empresa; e, d) o Teste e a Iteração, que finda com a Entrega do produto ou 

serviço, para que seja disponibilizado ao usuário (Design Council, 2007 como citado 

por Boschi, 2012). 

 

2.1.3 Vantagens e desvantagens/limitações da utilização do Design Thinking  

 

Observa-se que é vantajosa a utilização do Design Thinking, por permitir aos 

estudantes pensarem de maneira mais profunda e ampliada em relação aos 

problemas e a compreenderem detalhadamente as pessoas que estão com tais 

problemas, sendo elas o público-alvo da solução que se vai buscar (Dunne & Martin, 

2006; Colares, Machado, & Rocha, 2018). 

 

Outra vantagem está em ser uma metodologia que trabalha visando a prática. Ela 

permite, tanto ao docente como ao discente, o aproveitamento de uma experiência 

diferenciada e com eficácia. Pode contribuir ao ajudar a desenvolver a criatividade 

dos alunos e a sua capacidade adaptativa ao solucionarem colaborativamente os 

problemas apresentados (Koh, Chai, Wong, & Yong, 2015). 

 

Entretanto, existem pontos que precisam ser elencados em relação ao Design 

Thinking e que podem ser vistos como desvantagens, dependendo do contexto 

(Colares, Machado, & Rocha, 2018): 

 

. a dificuldade enfrentada pelos professores em relação à adaptação das 

metodologias de ensino, tornando-a mais prática com a utilização do Design 

Thinking; 
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. pelo fato de os alunos estarem habituados às formas tradicionais de ensino, 

com um método mais teórico, com a prática acontecendo em algumas 

disciplinas. Muitas vezes, eles apresentam resistência com essas formas mais 

práticas de ensino-aprendizagem; e 

. a inserção do Design Thinking como metodologia de ensino, em muitos 

casos, precisa acontecer de forma gradativa, pois, na visão de muitos 

professores, os alunos ainda não estão preparados para mudarem 

abruptamente para um método tão prático de ensino. 

 

Diante dos benefícios e limitações apresentados, cabe ressaltar que a metodologia 

pode ser utilizada de forma inovadora nas mais diversas áreas, inclusive a área da 

saúde, por exemplo. Entretanto, para melhor compreensão de tais aspectos, faz-se 

necessário entender sobre a inovação e o que ela tem a oferecer nos dias atuais, 

para que se possa conhecer como ela pode ser utilizada associada ao Design 

Thinking na formação de futuros médicos, como apresentado nas seções que se 

seguem. 
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2.2 Inovação: conceitos e seu desenvolvimento na área da saúde 

 

Inovar significa inserir algum produto, bem ou serviço novo e melhor no mercado. 

Para tal, faz-se necessário mudar os métodos já existentes e implementar novas 

estratégias e, ainda, enfrentar riscos e buscar diferentes oportunidades (Dutra & 

Almeida 2017). 

 

O processo de inovação acontece por meio do aprendizado e pela inserção de 

novas práticas, produtos, desenhos e processos. Desse modo, o processo inovador 

pode estar relacionado com a introdução de novas tecnologias no contexto 

organizacional, mas, frequentemente, é fruto de um caráter interativo e multivalente 

entre organizações, agências governamentais, universidades, institutos de pesquisa, 

instituições financeiras, profissionais de saúde, usuários, grupos de classes, entre 

outros (Costa, 2016).  

 

Para Pereira (2016), torna-se importante diferenciar inovação de invenção, visto que 

ambas não tratam da mesma coisa. Aas invenções estão no campo das ideias e, 

normalmente, podem ser criadas fora do ambiente de negócios. Por sua vez, 

quando esta ideia é criada no mundo dos negócios e, é neste contexto, aplicada, 

torna-se uma inovação. 

 

Fernandes, Bruchez, D’Avila, Castilhos e Olea (2018) explicam que inovar quer 

dizer, também, desconstruir e provocar rupturas de forma criativa por meio de ações 

desafiadoras que são geradas a partir de novas ideias ou, até mesmo, por meio da 

sua mistura com aquelas existentes. Isso, pode acontecer de cinco maneiras: 

 

1) Inclusão de um produto ou serviço novo no mercado. 

2) Aplicação de um novo método de produção. 

3) Inserção de um novo mercado no país.  

4) Implantação de uma nova fonte de suprimento de matérias-primas ou de 

produtos semimanufaturados. 

5) Desenvolvimento de uma nova estrutura em determinado mercado. 
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A inovação está associada a vários fatores que se correlacionam, como por 

exemplo, a criatividade, ações estratégicas, as parcerias, o conhecimento, dentre 

outros que demandam de fatores internos de uma empresa como a estrutura 

organizacional e fatores externos como concorrentes e mercado (Mascarenhas & 

Lins, 2016). 

 

Para inovar é necessário que exista algum tipo de novidade para a empresa, para o 

mercado ou para o mundo. Nesse sentido, são vários os tipos de inovações e elas 

podem acontecer tanto por intermédio de processos que podem modificar as formas 

de produção, como também, diretamente nos produtos, por meio da criação de 

novos ou alterações daqueles já existentes (Dutra & Almeida, 2017).  

 

Ela pode ainda ser divididas em dois tipos: as inovações incrementais e as radicais. 

No caso da primeira, trata-se de mudanças elementares e que vão acontecendo 

gradualmente. Elas podem acontecer, principalmente, em processos cotidianos e 

informais, que aos poucos vão alcançando modificações de grande extensão. As 

inovações radicais consistem em algum evento não comum que redefine as 

condições de mercado, de tecnologia ou de relações sociais, proporcionando novas 

oportunidades de atuação e possibilitando saltos de produtividade e abertura de 

novos negócios (Pereira, 2016). 

 

O Manual de Oslo (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

[OECD], 2005), documento que traça as diretrizes da inovação, revela que ela pode 

acontecer por meio de quatro tipos:  

 

a) Inovação de produto – novos bens como serviços ou sua introdução de 

forma significativamente melhorada. 

b) Inovação de processo – implementação de um novo método de produção 

ou distribuição e adaptação dos já existentes, porém, de forma 

significativamente melhorada.  

c) Inovação de marketing – inserção de uma nova estratégia de marketing 

com mudanças significativas nos conceitos do produto, mudanças na imagem 

ou em sua embalagem, para, assim, refletir no posicionamento do produto, 

em sua promoção ou na fixação de preços.  
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d) Inovação organizacional – introdução de novas práticas ou métodos 

organizacionais e de negócios na organização, no local de trabalho ou nas 

relações externas com a empresa. 

 

Reforçando, a Figura 4 expõe os tipos de inovação e suas características 

 

Tipo de inovação Característica 

Inovação Oferece o produto para o cliente, bem ou o serviço no mercado 
com características ou usos incrementais entre os demais 
concorrentes. 

Inovação de processo As tecnologias procuram o melhor desempenho e melhoria na 
lucratividade na empresa; suas tecnologias poderão ser totalmente 
novas ou melhoradas por meio de treinamento e incremento 
tecnológico. 

Inovação organizacional Ocorrem alterações das estruturas gerenciais, com o propósito de 
melhorar o contato com indivíduos/empresas interessadas no 
projeto, mediante a métodos de relacionamento entre as áreas e 
especializações dos empregados. 

Inovação de marketing Mudança mercadológica que procura reposicionar o produto no 
método de precificação, por meio de alguma promoção ou, ainda, 
em sua concepção. 

Figura 4 
Tipos de inovação 
Fonte: Adaptado de Tigre, P. B. (2006). Gestão da inovação: a economia da tecnologia do Brasil. Rio 
de Janeiro: Elsevier. 

 

Sobre a inovação de um produto ou serviço, pode acontecer, progressivamente, pelo 

significativo aperfeiçoamento. Resultado de um desempenho que ocorreu aos 

poucos. No que se relaciona com as inovações em determinado processo, elas 

referem-se ao aperfeiçoamento dos métodos de produção ou das técnicas, 

máquinas ou outras formas de organização das entregas dos produtos (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2016). 

 

A inovação tem se tornado um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento 

econômico em um contexto cada vez mais globalizado e competitivo. Ela pode ser 

considerada como um processo de vários estágios, em que as empresas criam e 

modificam ideias e produtos, serviços ou processos novos ou melhorados. Isso, tem 

por propósito o crescimento e o êxito na competitividade. Possui, também, uma 

relação significativa com a capacidade de as empresas em construírem estratégias 

que garantam sua sustentabilidade no mercado (Pacheco & Gomes, 2016). 
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A sobrevivência de uma empresa depende de vários fatores, um deles é a 

capacidade de inovar, envolvendo o incentivo à criatividade, flexibilidade, eliminação 

burocrática e postura humanizada. Esta capacidade vai refletir e contribuir 

positivamente, fazendo com que a empresa se destaque frente a competição 

mercadológica (Dutra & Almeida 2017). 

 

Sobre concorrência de mercado o mesmo autor defende ainda que esta vem 

exigindo ao longo dos anos novas posturas por parte das empresas, inserção de 

novas ideias, novos produtos e serviços. Em tal sentido, é preciso ainda que ela 

consiga agregar valor, de forma que seus produtos possam ter facilidade de uso, 

boa aparência e confiabilidade. Para conquistar tais fatores é imprescindível também 

que as empresas possam ter maior dedicação ao ponto de se destacarem frente às 

concorrências e paralelo a isso consiga desenvolver-se economicamente e de forma 

inovadora (Dutra & Almeida, 2017). 

 

Inovar na área de saúde, significa introduzir e aplicar, intencionalmente, novas 

ideias, processos, produtos ou procedimentos que proporcionam e estruturam um 

conjunto de novas práticas que, por sua vez, geram impactos para os indivíduos, 

grupos e sociedade de forma geral. Forçam, ainda, os profissionais em saúde a se 

aventurarem e a buscarem o novo (Costa, 2016). 

 

No setor saúde, a inovação deve ter por finalidade o beneficiamento direto da 

qualidade de vida das pessoas, mediante a utilização não só de produtos, mas, 

também, de procedimentos com vistas a evitar o aparecimento de enfermidades ou 

erradicá-las. Devido a este fator, é que os serviços por ela oferecidos apresentam 

forte relação com a ciência e a tecnologia e, isto, possui, também, caráter complexo, 

uma vez que a origem de informações e surgimento de inovações criadas afetam 

diretamente tanto na prática médica como a saúde da população de forma geral 

(Drumond, 2007). 

 

Refere-se também, à adoção de inovação em criar novas práticas que proporcionam 

maior segurança e mais eficiência nos serviços oferecidos aos pacientes, auxiliando 

os profissionais a trabalharem de maneira mais inteligente, prática, com maior 
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qualidade, de modo que a eficiência apresente benefícios ainda em termos de 

resultados organizacionais (Arnas, 2017). 

 

Ressalta-se a existência de uma relação bem próxima entre os fatores saúde e o 

padrão de desenvolvimento socioeconômico de um país ou nação, uma vez que, 

para se ter crescimento econômico, faz-se necessário que haja uma população 

consideravelmente saudável e com disponibilidade para exercer atividade 

profissional. Por outro lado, para que se tenha um padrão de saúde coletiva 

saudável, faz-se necessário investimento em serviços de prevenção, promoção e 

cuidados em saúde, como estabilidade econômica (Souza, 2016). 

 

Outra relação significativa, segundo Souza (2016), está na interação humana e os 

serviços em saúde, uma vez que, de um lado, existe uma pessoa com necessidades 

de cuidados com a saúde e, por outro, a necessidade de um serviço que requer 

prática humana e interativa. Dessa forma, é relevante para a boa prática em saúde e 

respectiva satisfação das necessidades do paciente que haja articulação e 

capacidade por parte do profissional de saúde em oferecer o seu serviço pautado na 

humanização e no cuidado. 

 

Deve-se investir em inovação e em práticas de saúde humanizadas, que satisfaçam 

as necessidades da população, pois esse processo emana melhorias nas condições 

que propiciam o bem-estar, sem contar que os investimentos no sistema de saúde 

impactam diretamente na economia e na sociedade (Costa, 2016). 

 

Os discursos sobre humanização na área de saúde têm, aproximadamente, uma 

década de existência e advém dos estudos em psicologia humanista. Pensar de 

forma humanizada tem por característica por compreender as pessoas como seres 

humanos, visto que possuem necessidades que vão além de uma medicação ou 

intervenção cirúrgica. No âmbito da saúde, os pacientes possuem direito de escolha 

e de personalização de seu serviço, que devem ser ofertados de maneira específica 

e respeitando sua individualidade, podendo se destacar quatro princípios 

fundamentais da humanização (Caulliraux & Quelhas, 2015):  

 

1) Entender o indivíduo em sua totalidade. 
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2) Conhecer e respeitar o direito de escolha individual. 

3) A significação deve favorecer a objetividade. 

4) É imprescindível valorizar a dignidade das pessoas. 

 

Com base nisto, ressalta-se que a área da saúde apresenta características 

diferenciadas e complexas e que se misturam com diversas áreas. Não apenas 

reunindo aspectos do desenvolvimento científico-tecnológico, como também de 

economia e da sociedade como um todo, interferindo na qualidade de vida da 

população. Por estes e outros motivos, que a saúde vem crescendo e conquistando 

espaço e inovando não só na utilização de novos equipamentos, mas investindo em 

novos procedimentos clínicos, novas medidas profiláticas, dentre outros (Drumond, 

2007). 

 

Ao tentar avaliar o grau de satisfação dos pacientes e tentar entender os parâmetros 

de qualidade dos serviços de Medicina de uma clínica escola, Gabe, Rosa, Garcia, 

Ambrosio e Madeira (2018), utilizaram um modelo de pesquisa que trabalha três 

pilares ou indicadores de qualidade e que podem ajudar a compreender melhor este 

contexto dinâmico que é a área da saúde: estrutura, processos e resultados em 

saúde. 

 

Estes indicadores ao serem analisados nesse contexto, os parâmetros permitiram 

perceber que características como os recursos utilizados pelo serviço, não só nos 

procedimentos médicos em si, mas, também, na organização administrativa, 

instalações físicas, recursos humanos, materiais, financeiros e capacitação dos 

profissionais empregados. Não só médicos, mas, todos os profissionais envolvidos, 

influenciam o grau de satisfação de pacientes ao utilizarem os serviços em saúde. 

Os dados apontaram que o grau de competência médica e a adequação à prática 

rotineira e os aspectos éticos na relação entre profissionais e pacientes estabelecem 

critérios que impactam no grau de satisfação, sendo que a correlação de todos 

esses fatores implicam no estado de saúde final do doente, permitindo maior 

sentimento de acolhimento e adesão ao tratamento.  

 

Porter e Teisberg (2007) investigaram o sistema de saúde americano e estudaram 

as inovações durante 20 anos em quatro áreas da saúde: infarto, diabetes tipo 2, 
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derrame cerebral e câncer de mama. Os resultados mostraram que existem retornos 

de US$ 2,40 a US$ 3,00 por dólar investido com a introdução de sistemas mais 

inovadores, como por exemplo o uso de tecnologias. Foi possível perceber que um 

sistema de saúde mais inovador pode reduzir a duração ou a redução de períodos 

de internação em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s), hospitais e, 

consequentemente, os custos totais com pacientes, sem contar que os benefícios 

em investimentos não se resumem somente na tecnologia, mas em estudos que 

inovam em saúde e que podem contribuir para que se tenha indivíduos mais 

saudáveis e com menor necessidade de tratamentos. 

 

No âmbito da saúde, a inovação vai depender tanto de atores públicos como dos 

privados, em que estes vêm estabelecendo novas redes de cooperação para o 

fornecimento de serviços mais eficientes, de maior qualidade e com o foco em 

pacientes mais exigentes. Por outro lado, os avanços no âmbito da Medicina e da 

Tecnologia oferecem oportunidades para a introdução de mudanças nas práticas 

profissionais. Dessa forma, pode-se associar a crescente ideia de que, quanto mais 

tecnologia, interação e intervenção inovadoras, melhores são os resultados em 

saúde. Outro ponto relevante e que influencia e dissemina a inovação na atenção à 

saúde, são os investimentos e o apoio às estratégias de ensino, como em inovação 

e pesquisa, pois possuem capacidade de encontrar métodos criativos de 

desenvolver e inovar em saúde (Costa, 2016). 

 

Para que haja inovação no setor de saúde, faz-se necessária a participação de 

todos os stakeholders, envolvendo as instituições de pesquisas, universidades, 

profissionais de saúde, instituições financeiras, os clientes e os usuários, aos quais o 

serviço se destina (Arnas, 2017). 

 

No caso do envolvimento de médicos e sua participação em inovação, pode-se 

considerar que ele é o direcionador e a ponte que envolve todas estas relações, 

sendo também quem possui o contato direto com as práticas e serviços 

disponibilizados à população. Ressalta-se a relevância das pesquisas científicas 

praticadas nas universidades e nos institutos de pesquisas, visto a sua produção, 

filtragem e regulamentação na inovação (Arnas, 2017).   
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2.3 Importância de investimentos em ensino e inovação no contexto da 

Medicina 

 

No longo dos anos, a educação superior em saúde e, consequentemente, na área 

médica, vem passando por diversas transformações para atender as mudanças e as 

necessidades da população, refletindo diretamente na estrutura e na formação 

acadêmica dos estudantes. Para que se tenha profissionais mais preparados, faz-se 

necessário agregar estratégias pedagógicas de ensino com a abordagem centrada 

no estudante como promotor da sua própria aprendizagem, favorecendo a sua 

autonomia e independência do professor para aprender as habilidades necessárias 

ao desenvolvimento da função (Macedo et. al., 2018). 

 

Observa-se que, mesmo sendo a Medicina uma profissão consolidada, são 

constantes as atualizações e novas exigências. Isso, não só por tratar de uma 

profissão que lida com os aspectos de qualidade de vida, saúde-doença e do viver 

em seu sentido mais amplo, mas, por inúmeras mudanças ocorridas resultantes da 

globalização em todas as profissões (Sarris et al., 2017). 

 

Portanto, cada vez mais se espera maior competência por parte da atuação do 

médico, que necessita obter o conhecimento técnico-científico e atualização 

constante. Contudo, é fundamental que ele possa efetivar práticas consciente e 

serviços capazes de proporcionar ao paciente o bem-estar e o melhor desfecho 

possível dentro de seu processo de saúde-doença. Para que isso aconteça, 

demanda-se habilidades interpessoais como boa comunicação, empatia e outros 

fatores que são esperados para que haja a satisfação das necessidades dos 

pacientes (Sarris, 2017). 

 

Foi devido ao desenvolvimento dessas necessidades sociais que surgiram as 

transformações e os investimentos em métodos inovadores na educação de 

profissionais de saúde, por exemplo: métodos mais ativos de ensino baseados em 

resultados, que possibilitam práticas de aprendizagem mais críticas, éticas, 

reflexivas e transformadoras; que direcionam e preparam os alunos com 

competências necessárias para enfrentarem os desafios e as demandas 

profissionais (Souza, Iglesias & Pazin-Filho, 2014). 
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Entende-se, seguindo esta visão, que aprender vai muito além de reproduzir, 

memorizar, reter ou armazenar informações. Isso, significa a possibilidade humana 

de simbolizar, emocionar e agir no mundo. O aprender envolve o histórico-cultural, a 

construção dos modos singulares e únicos de uma pessoa em assimilar e 

transformar as informações observadas, visto que ela é um complexo processo de 

articulação, análise, síntese, comparações, hipóteses, questionamentos e, 

principalmente, de inovação, que se transformam em práticas e ações para 

realidade (Batista & Batista, 2008). 

 

Ressalta-se que o processo de aprendizagem na área médica necessita de 

aproximação do estudante com as práticas de sua futura profissão e, principalmente, 

da construção ativa e da contextualização do conhecimento por parte do acadêmico, 

em que este é exposto a situações problemáticas e desafios vivenciais do cotidiano 

prático (Batista & Batista, 2008). 

 

A partir deste novo enfoque, existem maiores investimentos em metodologias de 

ensino-aprendizagem mais inovadoras e que se centram no aluno, fazendo com que 

ele assuma maior autonomia e corresponsabilidade pelo seu aprendizado. Essas 

estratégias privilegiam as metodologias ativas, participativas e problematizadoras 

que possibilitam aprendizagem ativa, onde o aprender acontece integrado e em 

cenários diversos (Souza et al., 2014). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, desde 2000, vêm incentivando e 

recomendando os cursos na área de saúde a utilizarem metodologias de ensino que 

favoreçam maior aproximação da realidade social. Estes métodos têm possibilitado 

maior articulação entre a universidade, o serviço e a comunidade, por permitirem a 

leitura e a intervenção mais consistente sobre a realidade, valorização de todos os 

envolvidos no processo de construção coletiva, seus diferentes conhecimentos e 

promovendo a liberdade no processo de pensar, de aprender e de trabalhar (Xavier, 

Oliveira, Gomes, Machado & Eloia, 2014).  

 

Por intermédio dessa necessidade nasce a importância das metodologias ativas, 

visto que ela apresenta fundamentos teóricos com o direcionamento para o aumento 

http://lattes.cnpq.br/4194885068583094
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de autonomia e o desenvolvimento de sujeitos capazes de construir sua própria 

história e seus próprios saberes a partir da experimentação ativa, considerando a 

sua cultura, o que, consequentemente, exige do professor a exercer o papel de 

mediador, estimulando o aluno a se tornar mais crítico e reflexivo (Xavier et. al., 

2014). 

 

A metodologia ativa tem uma visão de educação crítico-reflexiva baseada na 

estimulação do processo ensino-aprendizagem. Consequentemente, resulta em 

maior envolvimento por parte do aluno na busca pelo conhecimento. Dentro do 

conceito de metodologia ativa, existe o método a partir da construção de uma 

situação problema, que proporciona uma reflexão crítica e motiva o educando a 

querer buscar o conhecimento com o intuito de solucionar a situação em questão. 

Ajuda na reflexão e proposição de soluções mais adequadas e corretas (Macedo et. 

al., 2018). Assim, são várias as metodologias ativas que vêm sendo desenvolvidas e 

praticadas no contexto educacional, principalmente, na área médica, como 

abordagens em métodos de aprendizagem baseados em problemas, em projetos, 

em equipes, por meio de jogos ou por meio do uso de simulações (Lima, 2017). 

 

Sobre aprendizagem baseada em problemas Silva, Cruz e Sahb (2018), discorrem 

que ela se refere a uma metodologia ou prática em grupo, com o objetivo de resolver 

uma situação problema, que necessita ser solucionada. Suas etapas são: 

 

1) Conhecimento e identificação de termos desconhecidos. 

2) Esclarecimento e mapeamento do problema. 

3) Criação das hipóteses. 

4) Resumo das hipóteses. 

5) Aprofundamento dos conhecimentos do problema. 

6) Estudo individual dos conteúdos aprendidos. 

7) Retorno e junção do grupo para rediscussão do problema. 

 

A metodologia de Design Thinking tem sua finalidade nas necessidades dos seres 

humanos e se desenvolve a partir de uma lógica de começo, meio e fim, sendo 

essas etapas que a aderem melhor à realidade e ao contexto da questão proposta, 

permitindo o estabelecimento de objetivos claros, metas e prazos. Levando essa 
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perspectiva para o contexto do ensino, o Design Thinking é centrado nos alunos com 

o intuito de que eles devam possuir autonomia para conduzir seus objetivos e 

consigam administrar suas expectativas. Obviamente, pela mesma razão, durante o 

desenvolvimento do projeto, os estudantes também devem entrar em contato e 

interagir com seu público-alvo, buscando a melhor maneira de resolver problemas a 

partir da perspectiva do cliente ou do cidadão (Aranha, 2016) 

 

2.4 Construtos básicos da Inovação para a implantação do Design Thinking na 

educação médica  

 

A inserção do Design Thinking dentro da sala de aula pode se tornar uma aliada 

para o alcance das metas de aprendizagem. Ela é uma metodologia que vai ao 

encontro das exigências do ensino para médicos e que pode contribuir para a 

educação por intermédio de processos e práticas de inovação. Esta abordagem 

busca solucionar problemas a partir de uma visão centrada em inovar por meio da 

criatividade, empatia e da humanização, envolvendo o trabalho colaborativo e de 

experimentação. 

 

Tem por objetivo entender as necessidades do outro, por intermédio de uma visão 

multidisciplinar que abarca conhecimentos da engenharia, do design, artes, ciências 

sociais e descobertas do mundo corporativo. Diante disso, esta gama de 

conhecimentos proporciona o desenvolvimento e/ou criação de serviços, produtos 

ou experiências significativas e transformadoras, possibilitando a cada prática, a 

oportunidade de inovar (Santos, Lima, Oliveira & Pinheiro, 2017). 

 

O Design Thinking está se tornando um diferencial no mundo da educação, onde 

muitas universidades vêm adotando essa metodologia com o objetivo de centrar no 

aluno seus processos de ensino-aprendizagem, resultando em melhorias no 

processo de criatividade e aumento das habilidades em resolver problemas (Aranha, 

2016). 

 

Brown (2010) explica que o propósito do Design Thinking é transformar observações 

em insights e, estes, em produtos e serviços, com o intuito de melhorar a vida das 

pessoas. Assim, esta metodologia se propõe a criação de soluções visando atender 
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às necessidades do ser humano e, por sua vez, se tornando útil e capaz de 

proporcionar maior eficácia e satisfação. 

 

As estratégias do Design Thinking como ferramenta de ensino-aprendizagem têm o 

intuito de proporcionar aprendizagem baseada em projetos educacionais, 

desenvolvidas por intermédio de três técnicas: 

 

1) estratégia de ensino-aprendizagem: se relaciona as várias estratégias que 

promovem o processo ensino-aprendizagem, incluindo o uso das 

metodologias ativas;  

2) métodos que solucionam problemas: no âmbito da educação, as maneiras 

de solucionar problemas possuem uma abordagem empática, colocando as 

pessoas envolvidas no centro do processo e dentro do contexto vivenciado 

para que, assim, se tenham situações desafiadoras e estratégias com 

delimitação de problemas, escolha de ideias eficientes, mapa da empatia, 

brainstorming, matriz de feedbacks e prototipagens; e  

3) abordagem de inovação: trata-se da capacidade de criar, inventar, 

encontrar um novo processo e introduzir novidades deforma disruptiva 

(Cavalcanti & Filatro, 2017). 

 

As práticas de Design Thinking, na área de educação, são inovadoras, porque 

possibilitam novas formas de aprender, sendo considerada uma metodologia ativa 

da educação 4.0. Este novo modelo de educação, segundo Balsan, Franz e Souza 

(2018), refere-se às práticas de ensino baseadas em projetos que aproximam os 

alunos de sua realidade, tendo como finalidade a criação de ambientes inovadores 

para desenvolvimento do aprendizado. 

 

Nos últimos anos, na indústria de uma maneira geral e de saúde, vêm acontecendo 

mudanças nas formas de oferecimento dos serviços. Essas mudanças, nas práticas 

de oferta dos serviços e produtos, surgem devido a questões como: maior 

expectativa dos clientes, os avanços da tecnologia, facilidade de acesso à 

informação por meio das mídias digitais e a adoção de uma visão holística que 

contemple a saúde e o bem-estar. Devido a essas necessidades, é que se percebe 

que o Design Thinking apresenta capacidade de proporcionar auxílio em soluções 
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que possibilitem experiências significativas para a área de saúde e para a educação, 

visto que esta abordagem possui um olhar holístico e tem por finalidade as 

necessidades implícitas e explícitas do ser humano. Considera as necessidades de 

bem-estar emocional dos pacientes, o que pode, consequentemente, ocasionar 

múltiplos benefícios e uma probabilidade maior de desenvolver êxitos significativos 

na educação de médicos e, respectivamente, nos seus futuros serviços (Caulliraux & 

Quelhas, 2015). 

 

Existem maneiras eficientes de se avaliar construtos que consigam mensurar o grau 

de aceitação ou satisfação de estudantes frente a inserção de inovação ou dos 

serviços já oferecidos pelas instituições de ensino. Todavia, os estudos em nesta 

área que se direcionem a aplicação do Design Thinking em sala de aula ainda são 

escassos.  

 

Nota-se em contrapartida, por meio da bibliografia apresentada neste estudo, que 

são inúmeros os benefícios de se utilizar o Design Thinking como metodologia de 

ensino dentro da educação no contexto médico, isso, por ela proporcionar uma 

forma enxuta, criativa e baseada no desenvolvimento de projetos eficientes para 

solucionar problemas e por apresentar uma visão empática, humanizada visando as 

pessoas, indo ao encontro da satisfação das necessidades e exigências de um 

ensino ativo e com foco no aluno. Assim, a metodologia proporciona ao aluno a 

possibilidade de construir seu aprendizado e suas experiências por intermédio de 

um olhar mais humano, estratégico, formando futuros médicos qualificados e com 

capacidade para atuar de forma eficiente na Medicina e a saúde, oferecendo 

chances maiores de realização de serviços melhores e a satisfação de seus futuros 

pacientes. 

 

2.4.1 Inovação percebida 

 

Pereira, Moura, Souki e Cunha (2019) em seus estudos sobre proposição e ensaio 

de um modelo explicativo de percepção da inovação e suas consequências, 

corroboram com o entendimento sobre a percepção de inovação de consumidores. 

Para os autores, inovação percebida trata do quanto um produto é visto pelos seus 
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consumidores, como o único e possuidor de atributos inovadores. Esta percepção 

tem impacto positivo no comportamento e no entendimento de valor do produto.  

 

Shams, Alpert e Brown (2015) definem como sendo inovatividade, em que ela 

apresenta duas dimensões: a primeira, trata da noção clássica de novidade e é a 

diferença relativa percebida entre oferta antiga e a nova. A segunda dimensão, é o 

significado dado pelo consumidor a cada nova oferta, sendo vista como útil, tendo 

valor ou oferecendo vantagens. Alamsyah, Syarifuddin e Mohammed (2018) 

explicam que é natural que um cliente avalie e tente identificar melhorias, qualidade 

e benefícios nas inovações percebidas por ele. 

 

Para uma empresa, é fundamental entender sobre a percepção que o consumidor 

tem de inovação do produto para, então, identificar as principais características que 

influenciam o comportamento de adesão e entendimento sobre o produto e a 

inovação. Nesse sentido, Wu e Chen (2014) conceituam inovação percebida como 

uma medida da visão que um consumidor tem de um novo produto ou serviço. 

 

A inovação percebida tem influência sobre a percepção de preço, indicando que, 

quando os consumidores perceberem a inovação de um produto como algo benéfico 

a eles, reconhecem que o preço pode aumentar. Dessa forma, quanto maior a 

inovação de um produto e quando ele é visto como algo positivo ou benéfico, maior 

será o valor percebido (Pereira et. al., 2019). 

 

Shams et al. (2015) ao pesquisarem sobre a percepção de inovação dos 

consumidores associando o produto a sua marca e vice-versa, argumentam que os 

clientes, na maioria das vezes, percebem a inovação relacionada com marcas que 

conseguem manter o centro em suas necessidades e que desenvolvem soluções 

novas e úteis. Complementam que marcas que conseguem bons resultados são 

aquelas que satisfazem tais necessidades e se mostram competentes ao criarem 

uma imagem de inovadoras. Nesse contexto, a capacidade que cada cliente tem de 

perceber, de maneira positiva ou aceitar bem um novo produto ou sistema, pode 

proporcionar uma visão de melhor funcionamento. Cada pessoa reage de forma 

diferente frente às características de uma inovação, visto que existem aqueles que 
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adotam as mudanças de maneira mais fácil e prontamente, contudo, outros, podem 

comportar-se com mais resistência (Seo & Lee, 2017). 

 

Outro fator de destaque é aquele que se volta para as características específicas de 

cada inovação. Essas características afetam a velocidade em que novas ideias se 

difundem e o percentual em que as inovações são adotadas. Um exemplo disso é 

que a escolha de um sistema novo funciona melhor quando as características dele 

são percebidas de maneira positiva, isso influencia e facilita a aceitação do 

produto/serviço, aumentando a taxa de adoção de inovações (Seo & Lee, 2017). 

 

Considerando as aulas da disciplina de Empreendedorismo e Inovação, mais 

especificamente o conteúdo relacionado ao Design Thinking, sendo nesta 

dissertação considerada uma inovação para os estudantes, elaborou-se a seguinte 

hipótese: 

 

Hipótese 1 - A inovação percebida exerce um efeito positivo sobre a 

satisfação dos alunos em ter aulas sobre Design Thinking. 

 

2.4.2 Satisfação 

  

Além de inovar, é preciso, segundo Pizam, Shapoval e Ellis (2016), se preocupar 

com a satisfação dos clientes, devido às constantes transformações vivenciadas no 

cenário atual que apresenta características competitivas, sendo que considerado 

importante para uma empresa reter e satisfazer seus clientes para que consiga se 

destacar no mercado. Estudos mostram que, para conseguir tal objetivo, faz-se 

necessário conhecer e direcionar seus serviços ou produtos a ponto de suprir essas 

necessidades percebidas, garantindo o seu sucesso. 

 

No mundo educacional, de forma geral, Santos Moura, Vasconcelos e Cunha (2017) 

afirmam que, devido ao desenfreado desenvolvimento do setor educacional em nível 

superior e aumento da concorrência de mercado, as instituições de ensino passam 

pelo desafio de proporcionar maior acesso e qualidade em serviços para um número 

cada vez maior de alunos. O autor defende que as Instituições de Ensino Superior 
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(IES’s) devem se preocupar com o nível de satisfação de seus alunos e, também, 

com a sua fidelização, para que consiga ter vantagem competitiva sustentável.  

 

A satisfação do cliente é um conceito psicológico que está relacionado com uma 

sensação de bem-estar que gera prazer, resultado de boas experiências 

vivenciadas. Porém, cada consumidor apresenta necessidades, objetivos e 

expectativas diferentes. Assim, entende-se a relevância da obtenção de sucesso em 

uma empresa que tenha conhecimentos claros das necessidades e objetivos de 

seus clientes. 

 

Lima, Moura e Souki (2015) resumem o conceito de satisfação descrevendo que 

consiste na capacidade de conseguir suprir uma necessidade do cliente, ao oferecer 

boas experiências por intermédio de um produto ou serviço. O conceito de 

satisfação possui ligação com o de qualidade, visto que ela tem a função de 

diferenciar e possibilitar ao cliente o que é esperado, proporcionado bem-estar e 

contentamento. 

 

Em sua pesquisa, Lima, Moura e Souki (2015) destacam um modelo que explica os 

fatores que se correlacionam ou precedem a satisfação: o modelo American 

Customer Satisfaction Index (ACSI) que aborda a qualidade percebida, o valor 

percebido e a experiência percebida, como consequentes da satisfação do cliente. 

Por intermédio desse modelo, entende-se que esses fatores auxiliam na redução de 

reclamações de clientes, por exemplo. Assim, clientes satisfeitos, geralmente, 

possuem maior fidelidade à marca e estão mais dispostos a pagarem preços mais 

altos. 

 

A satisfação pode ser percebida a partir de respostas tanto de curto prazo como no 

longo prazo por parte dos consumidores, ao avaliarem se o produto ou serviços 

oferecidos pela empresa conseguem satisfazer suas necessidades e possibilitando 

um nível prazeroso de consumo.   

 

Sobre a visão de curto prazo, pode-se entender como uma dimensão que envolve 

julgamento individual da experiência do cliente com o serviço ou produto consumido. 
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Porém, a visão de longo prazo, trata do acúmulo de experiências que descrevem, de 

forma geral ou total, experiências vivenciadas (Moura, Martins & Vale, 2015).  

 

Sobre a relação entre satisfação e lealdade, entende-se que o comprometimento por 

parte da empresa em gerar experiências positivas ao cliente pode determinar maior 

motivação para futuras intenções de compra, gerar maior confiança, aumentar a 

satisfação e as relações duradouras e fieis por parte do cliente (Oliveira, Christino, 

Moura & Paim, 2020). 

 

Para Schiffman (2009), conhecer a percepção dos clientes pode fazer com que as 

empresas aumentem as suas chances de tomar decisões mais assertivas e 

aumentar sua probabilidade de vendas. 

 

Wu e Chen (2014) ensinam que é imprescindível mensurar a satisfação e as 

necessidades dos consumidores. Deve-se investir na qualidade, funcionalidade, 

preços e conveniência de serviços e produtos, tais fatores vão influenciar de maneira 

benéfica e vão estabelecer uma imagem de alta qualidade e eficiência a ponto de 

gerar benefícios adicionais e, assim, influenciar na percepção positiva. Os autores 

explicam que a qualidade de um produto é percebida por intermédio da interação de 

quatro dimensões: superioridade, consistência, validade e confiabilidade.  

 

Retomando a relação entre inovar e satisfazer as necessidades dos clientes e 

trazendo para esse contexto os serviços em saúde, observa-se que são muitos os 

pontos que envolvem esta área. Não apenas por se referir a um produto, mas sim, a 

um tipo de serviço que, por sua vez, se relaciona com vários fatores que envolvem a 

qualidade de vida da população, características de saúde-doença, perspectiva 

social, econômica, política e cultural. Com base nisso, Lenhart e Bonfadini (2017) 

explicam que, por se tratar do oferecimento de serviços, a área médica exige um 

contato mais próximo com o cliente e, por este motivo, se confunde com consumo. 

Nesta perspectiva, tal aproximação refere-se ao contato do médico ao tratar o seu 

paciente e, por isso, a humanização é relevante, impactando diretamente na 

satisfação. 
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As consequências da satisfação pelos clientes, autores como Lima et al. (2015), 

Yoshida, James e Cronin (2013), Thielemann, Ottenbacher e Harrington (2018) 

ressaltam que elas estão relacionadas com as atitudes comportamentais dos 

indivíduos. No caso desta dissertação, foram definidas duas atitudes 

comportamentais por parte dos estudantes de Medicina que compõem a amostra da 

pesquisa: a intenção em receber mais aulas sobre Design Thinking; e a intenção em 

utilizar os conceitos e as técnicas de Design Thinking em suas atividades 

profissionais.  

 

Assim, tem-se as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 2 – A Satisfação exerce um efeito positivo sobre a intenção de 

receber mais aulas sobre Design Thinking. 

Hipótese 3 - A Satisfação exerce um efeito positivo sobre a intenção de 

utilizar técnicas de Design Thinking em suas atividades profissionais. 

 

2.4.3 Facilidade de uso percebida e utilidade percebida 

 

Tratando de uma metodologia não só inovadora, mas que envolve tecnologia, como 

é o caso do Design Thinking, faz-se necessário verificar o nível de aceitação e 

satisfação de seus usuários. Ou seja, até que ponto os alunos percebem a inserção 

de uma nova metodologia em suas rotinas de aulas? Sobre este assunto, pode-se 

citar o modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM). 

 

Em seus estudos Sá (2018) ensina que este modelo foi criado por Davis em 1989, 

para investigar junto aos usuários os fatores que afetam a tecnologia. A autora 

defende que a utilidade percebida e a facilidade de uso de uma tecnologia 

determinam os comportamentos ou os desejos de seus usuários em utilizá-lo. 

Paralelo a estes fatores, identificou a importância da disposição de uso e as atitudes 

dos clientes. Dessa maneira, a TAM visa estudar e prever o nível de aceitação de 

novas tecnologias, a partir da relação entre as crenças, atitudes e comportamentos 

de seus usuários. O modelo defende que a facilidade de uso impacta de maneira 

positiva a percepção dos usuários sobre a utilidade de uma nova tecnologia e, por 

sua vez, a utilidade percebida, determinando a atitude de uso.  
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Reforçando o conceito do modelo TAM, Farias e Borges (2012) acrescentam que o 

seu principal objetivo é desenvolver uma base para mapear a influência de fatores 

externos sobre aqueles internos ao indivíduo, sendo que eles se encontram 

relacionados com as crenças, atitudes e intenções de comportamento. Observaram 

a existência da correlação entre a intenção e o comportamento real, uma vez que a 

atitude é influenciada pelas crenças e intenções normativas do sujeito, produzindo, 

assim, o comportamento. A predição de intenções no comportamento seria uma 

condição básica para a previsão do comportamento manifesto. A Figura 5 apresenta 

o modelo TAM. 

 

 

Figura 5 
Modelo de Aceitação Tecnológica (TAM) 
Fonte: Adaptado de Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of 
use, and user acceptance of information technology. management information 
systems. Research Center Quarterly, 13(3), 319-340. 

 

Os dois construtos a serem utilizados nesta dissertação são: 

 

. Utilidade percebida: Trata-se do grau em que uma pessoa acredita que o 

uso de determinado sistema, produto ou serviço possa melhorar seu 

desempenho. A TAM defende que a atitude em relação ao uso prevê a 

facilidade de uso percebida e utilidade percebida. Por sua vez, tanto a atitude 

como o uso do sistema e a utilidade recebida são preditores da intenção de 

usar o sistema.  

. Facilidade de uso percebida: Pode ser definida como o grau que uma 

pessoa acredita que usar um sistema específico o livre ou minimize seu 

esforço. O modelo TAM propõe que a facilidade de uso percebida preveja a 

utilidade e também a atitude em relação ao uso.  
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Outro ponto a ser considerado, é a relação entre a facilidade de uso percebida e a 

utilidade percebida. Nesse caso, Davis (1989) alega que a facilidade de uso 

percebida exerce uma influência positiva sobre a utilidade percebida. Essa relação 

também foi considerada por Verma Bhattacharyya e Kumar (2018) e por Lien, Hsu, 

Shang e Wang (2019) em suas pesquisas. 

 

Assim é apresentada a seguinte hipótese: 

 

Hipótese 4 - A Facilidade de uso percebida exerce um efeito positivo sobre a 

utilidade percebida do Design Thinking por parte dos alunos. 

 

Considerando estudos anteriores como o de Sá (2018) sobre a adoção das agências 

virtuais bancárias pelos consumidores brasileiros, o de Jamšek e Culiberg (2020), 

sobre a lealdade dos consumidores sobre o sistema de compartilhamento de 

bicicletas na Eslovênia, Verma et al. (2018) sobre a adoção de sistemas analíticos 

de big data pelos usuários na Índia, Lien et al. (2019) sobre a adoção de sistemas de 

transporte aéreos rápidos em Taiwan e Narteh, Mahmoud e Amoh (2017) sobre a 

adoção de sistemas móveis de pagamento pelos consumidores em Gana, induz-se 

que tanto a percepção de facilidade de uso como a utilidade percebida influenciam a 

intenção dos alunos de graduação em Medicina de uma IES localizada no nordeste 

do Brasil, em receber mais aulas de Design Thinking e também a intenção em 

utilizar os conceitos e as técnicas desta metodologia em suas atividades 

profissionais.  

 

Assim, foram elaboradas as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 5 – A facilidade de uso percebida exerce um efeito positivo sobre a 

intenção de receber mais aulas sobre Design Thinking. 

Hipótese 6 - A facilidade de uso percebida exerce um efeito positivo sobre a 

intenção de utilizar técnicas de Design Thinking em suas atividades 

profissionais. 

Hipótese 7 – A utilidade percebida exerce um efeito positivo sobre a intenção 

de receber mais aulas sobre Design Thinking. 
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Hipótese 8 - A utilidade percebida exerce um efeito positivo sobre a intenção 

de utilizar técnicas de Design Thinking em suas atividades profissionais. 

 

2.4.4 Intenção em receber mais aulas de Design Thinking e intenção em usar 

os conceitos e técnicas de Design Thinking nas atividades profissionais 

 

Além da mensuração dos construtos que, teoricamente, podem aumentar a taxa de 

adoção pelos consumidores de produtos e serviços inovadores ou tecnológicos, esta 

dissertação também se ateve às intenções comportamentais dos respondentes.  

 

Considerando o fato de que a amostra foi composta por estudantes do curso de 

Medicina de uma IES localizada na região Nordeste do Brasil, definiram-se dois 

construtos como consequências das percepções dos alunos sobre a disciplina de 

Empreendedorismo e Inovação, mais especificamente sobre o conteúdo sobre 

Design Thinking: a intenção em receber mais aulas de Design Thinking e a intenção 

em utilizar os conceitos e as técnicas de Design Thinking nas atividades 

profissionais. 

 

Existem diversas teorias formuladas desde o século passado que buscam prever e 

explicar o comportamento do consumidor ou a ação dos indivíduos. Muitas dessas 

teorias, além de abranger os drivers que podem explicar o comportamento, são 

específicas sobre a tecnologia da informação como o Technology Acceptance Model 

– Davis (1989); Unified theory of acceptance and use of technology – Venkatesh, 

Morris, Davis e Davis (2003), sobre o sucesso de sistemas de informação (Modelo 

de Sucesso de Sistemas de Informação - Delone e McLean (1992), sobre a lealdade 

às marcas; Ressonance Model - Keller (1993); e, também, abordam qualquer tipo de 

comportamento dos indivíduos como a Theory of Planned Behaviour – Ajzen (1991); 

Model of Goal-Directed Behaviour – Perugini e Bagozzi (2001), dentre outras teorias. 

 

Todavia, como objetivo dessas teorias é medir a intenção comportamental ou o real 

comportamento dos indivíduos, é possível verificar que a variável dependente final 

da cadeia nomológica formada por esses modelos é, em geral, a intenção de 

compra, intenção em usar um produto ou serviço, intenção em continuar usando um 

produto ou serviço, ser leal a determinada marca ou categoria de produto ou serviço, 
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renovar a assinatura ou o contrato, pagar mais caro, recomendar o produto ou o 

serviço, intenção em agir, entre outros.  

 

Assim, considerando o modelo hipotético a ser apresentado na próxima seção – mas 

descrito por suas hipóteses nesta seção de referencial teórico -, os construtos 

intenção de receber mais aula de Design Thinking e intenção de utilizar os conceitos 

e as técnicas de Design Thinking em suas atividades profissionais formam as 

“variáveis dependentes” que compõem a cadeia nomológica representada pelo 

modelo hipotético.  

 

Essas hipóteses relacionadas às intenções comportamentais, já foram descritas nas 

seções sobre a satisfação e a facilidade de uso percebida e utilidade percebida. 

 

 

2.4.5 Propensão a inovar 

 

Segundo Pereira et. al. (2019), a propensão do consumidor para inovar é mostrada 

como um precedente direto da inovação percebida e apresenta um importante 

objetivo de mensurar a adesão para inovação. Trata-se de uma tendência ou não 

para entender, aceitar e aderir à inovação, mas que sofre interferências das 

características pessoais do consumidor e não do produto ou serviço. 

 

A este respeito, entende-se que tal capacidade pode ser pertencente a traços da 

personalidade, o que impacta no comportamento e na adoção da inovação. Pessoas 

com maior tendência para inovar apresentam maior desejo interno de mudar e 

experimentar novas coisas. Elas são descritas como indivíduos mais abertos a 

novas experiências, possuem maior capacidade para modificar informações sobre 

ideias, produtos ou serviços. Algumas pessoas apresentam nível mais alto para 

inovar e outros indivíduos podem ter menor tendência, mas todos têm algum tipo de 

capacidade ou tendência, mesmo que mínima (Nirmala & Dewi, 2011).  

 

Por ser considerada como pertencente a traços da personalidade e também 

elemento cognitivo, a capacidade que um consumidor tem para inovar torna tais 
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indivíduos mais propensos a aceitar riscos, mais ansiosos para experimentar novas 

coisas e mais abertos para compartilhar descobertas (Englis & Phillips, 2013). 

 

Estes indivíduos se comportam como tendo maior tendência para comprar novos 

produtos de maneira mais frequente e mais rápida do que outras pessoas, não se 

satisfazendo em permanecer com as mesmas escolhas ou padrões (Merchant, Rose 

& Rose, 2014). 

 

Truong (2013) ensina que vários fatores devem ser levados em consideração e 

podem determinar a adesão ou não para inovar como os culturais e regionais que 

podem ser preditores para a propensão a inovação. Pesquisas mostram que o 

sucesso de alguns produtos novos, muitas vezes, tende a não fazer sucesso em 

determinados locais, por não terem sido adaptados frente aos mercados locais. 

Outro exemplo, é a taxa de adesão a uma tecnologia em diferentes países, mas que 

apresentam situação econômica parecida, tendem a ter características parecidas. 

Isso implica que consumidores em diferentes países apresentam uma forma 

diferenciada de avaliar, possuem outras preferências e valores e, tudo isso, impacta 

na adoção de uma inovação. O autor defende, ainda, que uma pessoa inovadora 

nata, possui a capacidade de tomar decisões de forma mais independente. Essa 

característica é motivada por aspectos da personalidade. 

 

Yoshida et. al. (2013) tratam de outros fatores que podem impactar na adoção do 

consumidor para a inovação. Segundo eles, a idade pode ser considerada um 

preditor de influência positiva, de forma que clientes mais jovens apresentam maior 

tendência para aceitarem melhor produtos inovadores. 

 

Nesta dissertação, considerou-se que a propensão a inovar é uma variável 

moderadora que influencia a magnitude da força das relações entre as crenças e 

entre a satisfação dos alunos em relação à disciplina de Empreendedorismo e 

inovação – que trata do conteúdo sobre Design Thinking – com as suas intenções 

comportamentais (intenção em receber mais aulas sobre Design Thinking e intenção 

em utilizar os conceitos e as técnicas de Design Thinking em suas atividades 

profissionais).  
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Uma das justificativas para esta escolha, reside no fato de que a propensão a inovar 

é um traço psicológico relacionado diretamente ao desejo dos indivíduos em 

procurar novidades e aceitar mais riscos (Natarajan, Balasubramanian & Kasilingam, 

2018; Truong, 2013; Truong, Klink, Simmons, Grinstein & Palmer, 2017), em 

apresentarem um comportamento inovador (Merchant et al., 2014), além do estímulo 

pessoal que possuem em buscar novas formas de agir ou de resolver os seus 

problemas (Jansson, 2011). Como o conteúdo sobre Design Thinking é uma 

novidade para os alunos do curso de Medicina, considerou-se que a intenção em 

relação às atividades de receber mais aulas de Design Thinking e de utilizar os seus 

conceitos e suas técnicas nas atividades profissionais, podem sofrer a influência da 

propensão à inovação dos alunos.  

 

Apesar da relação entre a propensão a inovar do consumidor e outros construtos 

relacionados ao comportamento de compra, adoção de novos produtos, lealdade, 

entre outros, não foram encontrados estudos que privilegiassem a propensão a 

inovar com outros construtos na área de educação. Por exemplo, foram 

considerados comportamentos pró-ambientais pelos consumidores como uma 

novidade, a qual pode ser afetada pela propensão deles em inovar (Englis & Phillips, 

2013), tais como o uso de lâmpadas energeticamente eficientes, fazer reciclagem de 

lixo, utilizar painéis solares, etc. 

 

Além disso, a propensão a inovar está relacionada diretamente à adoção de 

produtos e serviços inovadores pelos consumidores (Hong, Lin & Hsieh, 2017). 

Neste caso, uma possibilidade existente é que a propensão em inovar dos 

consumidores pode influenciar as consequências da inovação percebida, 

especificamente, a relação entre a inovação percebida e a satisfação dos alunos em 

receber as aulas com conteúdo sobre Design Thinking. Outro fator a ser considerado 

é que as escalas de propensão a inovar são relacionadas a aspectos hedônicos e a 

aspectos funcionais (Hong et al., 2017).  

 

Esta dissertação considerou que os construtos satisfação e inovação percebida 

estão voltados para os aspectos hedônicos sobre o conteúdo do Design Thinking e, 

os construtos facilidade de uso percebida e utilidade percebida, abordam os 
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aspectos funcionais do Design Thinking. Assim, novamente, as suas consequências 

podem ser influenciadas pela propensão a inovar dos alunos de medicina. 

 

Assim, foram elaboradas as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 9a - A propensão a inovar aumenta a força do impacto da inovação 

percebida sobre a utilidade percebida. 

Hipótese 9b - A propensão a inovar aumenta a força do impacto da satisfação 

sobre a intenção de receber mais aulas de Design Thinking. 

Hipótese 9c - A propensão a inovar aumenta a força do impacto da satisfação 

sobre a intenção em usar os conceitos e as técnicas de Design Thinking nas 

atividades profissionais. 

Hipótese 9d - A propensão a inovar aumenta a força do impacto da facilidade 

de uso percebida sobre a intenção de receber mais aulas de Design Thinking. 

Hipótese 9e - A propensão a inovar aumenta a força do impacto da facilidade 

de uso percebida sobre a intenção em usar os conceitos e as técnicas de 

Design Thinking nas atividades 

Hipótese 9f - A propensão a inovar aumenta a força do impacto da utilidade 

percebida sobre a intenção de receber mais aulas de Design Thinking. 

Hipótese 9g - A propensão a inovar aumenta a força do impacto da utilidade 

percebida sobre a intenção em usar os conceitos e as técnicas de Design 

Thinking nas atividades profissionais. 
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3 Modelo hipotético 

 

A partir do exposto no referencial teórico, percebe-se que é relevante avaliar os 

construtos inovação percebida, satisfação do cliente/usuário, facilidade de uso 

percebida, utilidade percebida, propensão à inovação e intenções comportamentais 

para implantação de uma inovação e consequentes bons resultados para uma 

empresa. No caso do Design Thinking e sua inserção no ensino superior, entende-

se que tal metodologia em si já apresenta propósitos que facilitam a investigação 

das atitudes dos seus usuários, por centrar-se no ser humano e por ter uma visão 

que possibilita definir o problema e interagir com ele a partir da sua perspectiva. Isto 

é, apresenta um olhar centrado nos atores envolvidos na situação vivenciada, em 

que o desafio não é apenas solucionar algo de maneira viável, mas, principalmente, 

buscar alto valor percebido por parte do público-alvo e, dessa forma, poder obter 

maior êxito (Aranha, 2016). 

 

A partir dos construtos apresentados e considerando as hipóteses desenvolvidas no 

referencial teórico, foi elaborado o modelo hipotético (Figura 6).  

 

 

Figura 6 
Modelo hipotético  
Fonte: Elaborada pela autora 
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Percebe-se que o modelo hipotético proposto é composto por oito hipóteses que 

representam as relações entre os construtos e, que a hipótese 9, representa o papel 

de construto moderador desempenhado pela propensão à inovação por parte dos 

alunos de Medicina sobre a relação da inovação percebida sobre a satisfação e, da 

propensão à inovação, as relações da satisfação, da facilidade de uso percebida e 

da utilidade percebida sobre a intenção dos alunos em receber mais aula de Design 

Thinking e, também, em relação à intenção de utilizar técnicas de Design Thinking 

em suas atividades profissionais. 
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4 Procedimentos metodológicos 

 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos que foram 

seguidos no decorrer da pesquisa.  

 

4.1 Classificação da pesquisa 

 

Quanto aos objetivos, este estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva com 

a utilização de um questionário survey, que permite coletar dados e informações a 

partir da opinião de um grupo de pessoas, como é o caso dos estudantes de 

Medicina, possibilitando descrever as características do fenômeno.  

 

No que se refere à abordagem, trata-se de uma pesquisa quantitativa, pois utilizou a 

coleta de dados numéricos que foram analisados por meio de procedimentos 

estatísticos (Silva & Menezes, 2001; Silva, 2004; Marconi & Lakatos, 2005). 

 

4.2 Unidades de análise e observação 

 

A unidade de análise constituiu-se de todos os alunos do curso de medicina que 

participaram de disciplinas sobre o conteúdo de Design Thinking. As unidades de 

observação foram formadas por 204 alunos do curso de Medicina de um centro 

universitário localizado em uma capital do Nordeste brasileiro. Foi utilizada a técnica 

de amostragem não probabilística/por conveniência, de maneira que a própria 

pesquisadora selecionou os sujeitos para participarem da pesquisa, de acordo com 

a disponibilidade dos respondentes, entendendo que eles podem representar o 

universo estudado (Morotti et al., 2008).  

 

4.3 Procedimentos e Instrumentos de Coleta de dados 

 

Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa caracterizou-se por ser um estudo 

de campo por utilizar de questionários para a coleta dos dados dos participantes, na 

busca por conhecer sobre determinado grupo ou comunidade e visando 

compreender os aspectos relacionados à sua realidade (Silva & Menezes, 2001; 
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Silva, 2004; Marconi & Lakatos, 2005), que, no caso, é o Design Thinking como 

instrumento de aprendizagem no ensino de Medicina. 

 

O instrumento de coleta de dados – questionário – foi elaborado considerando os 

construtos presentes no modelo testado (Apêndice C). A Figura 7 apresenta os 

construtos e os seus respectivos estudos que auxiliaram na elaboração da 

construção das escalas para a mensuração dos construtos.  

 

Construtos Autores 

Propensão a Inovar 
Pereira et al. (2019); Englis e Phillips (2013); 
Merchant et al. (2014) Nirmala e Dewi (2011); 
Yoshida et al. (2013). 

Inovação Percebida 
Pereira et al. (2019); Rogers (2010); Yoshida et al. 
(2013); Truong (2013). 

Satisfação 
Fornell, Johnson, Anderson, Cha e Bryant (1996); 
Oliver (1999); Yoshida et al. (2013), Lima et al. 
(2015). 

Facilidade de Uso Percebida 

Roy, Balaji, Kesharwani e Sekhon (2016); George 
e Gireeshkumar (2012); Wallace e Sheetz (2014); 
Calisir, Gumussoy, Bayraktaroglu e Karaali (2014); 
Davis (1989); Toft, Schuitema e Thøgersen (2014); 
Hanafizadeh, Behboudi, Koshksaray e Tabar 
(2014) 

Utilidade Percebida 
Roy et al. (2016); Tam e Oliveira (2017); Calisir et 
al. (2014); Davis (1989); Toft et al. (2014); 
Hanafizadeh et al. (2014). 

Intenção de Receber Mais Aulas de Design 
Thinking e Intenção de Utilizar as Técnicas 

de Design Thinking. 

Moura, Veiga, Cunha e Moura (2012); Pereira et 
al. (2019); Yoshida et al. (2013), Ajzen (2001); 
Nirmala e Dewi (2011); Cowart, Fox e Wilson 
(2008). 

Figura 7 
Estudos que apoiaram a elaboração dos indicadores e seus respectivos construtos 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Apesar dos estudos citados na Figura 7 e utilizados como auxílio para o 

desenvolvimento das escalas não tratarem, especificamente, da intenção dos alunos 

em ter mais aula de Design Thinking ou de utilizar as técnicas de Design Thinking 

em suas atividades profissionais, eles foram muito úteis, pois representaram 

construtos sobre a intenção dos indivíduos em tentar perder peso (Moura et al., 

2012), intenção dos indivíduos em renovar o seu programa de sócio torcedor 

(Pereira et al., 2019), intenção a ir em eventos esportivos (Yoshida et al., 2013), 

comprar roupas de moda on-line (Nirmala & Dewi, 2011) e intenção de compra de 

produtos eletrônicos (Cowart et al., 2008) . 
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O construto Propensão a Inovar é reflexo dos itens a seguir: 

. Em geral, estou aberto para aceitar novas ideias. 

. Estou disposto a tentar coisas novas. 

. Eu sinto que sou uma pessoa inovadora. 

 

O construto Inovação Percebida é reflexo dos itens a seguir: 

 

. Eu considero as técnicas e conceitos de Design Thinking uma novidade para 

os alunos do curso de medicina. 

. Eu considero as técnicas e conceitos de Design Thinking como uma nova 

ideia de atuação para os médicos. 

. Eu considero a disciplina de Empreendedorismo e Inovação com o uso da 

abordagem do Design Thinking uma disciplina inovadora. 

. Eu considero a disciplina Empreendedorismo e Inovação com o uso da 

abordagem do Design Thinking como algo original dentro do curso de 

medicina. 

 

O construto Satisfação é reflexo dos itens a seguir: 

 

. A disciplina de Empreendedorismo e Inovação com o uso da abordagem do 

Design Thinking atendeu às minhas necessidades como aluno de medicina. 

. Eu estou satisfeito em ter aulas sobre as técnicas e conceitos de Design 

Thinking em meu curso de medicina. 

. Considero satisfatórios os conteúdos teóricos e práticos vistos na disciplina 

de Empreendedorismo e Inovação com o uso da abordagem de Design 

Thinking. 

 

O construto Facilidade de Uso é reflexo dos itens a seguir: 

 

. É muito fácil utilizar as técnicas e conceitos de Design Thinking na Medicina. 

. É muito fácil entender como funcionam as técnicas e conceitos de Design 

Thinking na Medicina. 

. É muito fácil aprender a usar as técnicas e conceitos de Design Thinking na 

Medicina. 
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. É muito fácil exercer a Medicina utilizando as técnicas e conceitos de Design 

Thinking. 

O construto Utilidade Percebida é reflexo dos itens a seguir: 

 

. A utilização das técnicas e conceitos de Design Thinking permite que eu faça 

as minhas atividades profissionais como médico de forma mais eficiente. 

. Eu posso melhorar a forma como exerço a Medicina ao utilizar as técnicas e 

conceitos de Design Thinking. 

. Utilizar as técnicas e conceitos de Design Thinking faz com que eu melhore 

a forma como eu faço as minhas atividades profissionais. 

. As técnicas e conceitos de Design Thinking são muito úteis para eu realizar 

as minhas atividades profissionais. 

 

O construto Intenção de Receber mais Aulas de Design Thinking é reflexo dos itens 

a seguir: 

 

. Se eu pudesse escolher, eu teria mais aulas com conteúdo sobre Design 

Thinking. 

. Eu pretendo continuar estudando e conhecendo mais as técnicas e 

conceitos do Design Thinking ao longo da minha carreira de médico(a). 

. Eu gostaria de ter mais aulas com conteúdo sobre Design Thinking no futuro. 

 

O construto Intenção de Utilizar Técnicas do Design Thinking é reflexo dos itens a 

seguir: 

 

. Eu pretendo continuar usando as técnicas e conceitos de Design Thinking 

em minhas atividades profissionais. 

. Eu continuarei a usar as técnicas e conceitos de Design Thinking no futuro. 

. Eu planejo continuar utilizando as técnicas e conceitos de Design Thinking 

nos próximos meses para realizar as minhas atividades como médico(a). 

 

Em relação ao escalonamento, utilizou-se uma escala de onze pontos, variando 

entre 0 e 10. As âncoras foram “discordo totalmente” e “concordo totalmente”. Esse 
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tipo de escalonamento foi o empregado em diversos estudos citados como auxiliares 

para a definição dos itens das escalas.  

 

Os participantes responderam a um questionário Survey que foi elaborado 

exclusivamente para o presente estudo de acordo com os objetivos da pesquisa. O 

questionário foi desenvolvido utilizando-se a ferramenta Google Forms, que 

possibilitou o seu preenchimento pelos respondentes utilizando a internet. O 

instrumento que contava com perguntas fechadas, assim como o questionário 

sociodemográfico, foi apresentado pela pesquisadora de forma on-line aos 

participantes, tendo em vista o distanciamento social em virtude da pandemia do 

Covid-19.  

 

Estima-se que cada participante tenha levado em torno de 15 minutos para o 

preenchimento dos instrumentos e finalização da pesquisa. Como a unidade de 

observação desta pesquisa é bem definida e acessível, optou-se pela tentativa de 

realizar um censo junto a todos os alunos de Medicina que cursaram a disciplina de 

Design Thinking no Centro Universitário. A proposta no projeto fazia uma previsão 

de que os instrumentos fossem preenchidos por, aproximadamente, 300 alunos. No 

entanto, pela indisponibilidade de alguns deles, contou-se com a participação de 204 

estudantes maiores de 18 anos, matriculados no curso de Medicina do Centro 

Universitário Uninovafapi. 

 

A própria pesquisadora entrou em contato com os participantes de forma individual, 

em horários extra aula, apresentando com antecedência o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndices A e B), constando os objetivos da pesquisa, 

bem como os riscos e benefícios, entre outras informações relevantes para que o 

participante pudesse ter clareza antes de aceitar ou recusar fazer parte do estudo. 

Após a aceitação em participar da pesquisa, foi enviado o link do formulário pela 

ferramenta do Google Forms, para o preenchimento das informações 

sociodemográficas e, em seguida, ao questionário sobre o tema da pesquisa. 
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4.4 Procedimentos éticos 

 

Com base nas determinações da Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) do Ministério de Saúde, foi solicitada, inicialmente, a autorização da 

instituição onde pretendia-se realizar a pesquisa com os alunos do curso de 

Medicina. 

 

O projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil para ser avaliado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Uninovafapi, obtendo a sua autorização 

para que fosse dado início aos procedimentos de coleta de dados junto aos 

participantes, com o seu consentimento voluntário, por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

4.5 Procedimentos de análise dos dados 

 

Após a coleta de dados e a sua tabulação no software SPSS for Windows, versão 

22, e no software AMOS, foi realizada a análise quantitativa. Considerando os 

objetivos da pesquisa, foram utilizadas técnicas estatísticas para o tratamento e a 

análise dos dados - dados faltantes, verificação da normalidade da amostra, 

inconsistência nas respostas, estatística descritiva, análise fatorial, verificação da 

confiabilidade das escalas, modelagem de equações estruturais de um grupo e de 

multigrupos. 

 

Terminadas as análises, foram discutidos os resultados à luz da teoria descrita no 

referencial teórico da pesquisa, para posterior conclusão, conforme será 

apresentado a seguir. 
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5 Análise de dados 

 

Neste capítulo, apresenta-se a análise dos dados da pesquisa, iniciando pela etapa 

de tratamento dos dados e a descrição das características da amostra. 

Posteriormente, são apresentados os resultados da análise fatorial, verificação da 

confiabilidade das escalas, validade convergente, validade discriminante e 

modelagem de equações estruturais de um grupo e de multigrupos. 

 

5.1 Tratamento dos dados e características da amostra 

 

Na etapa de tratamento dos dados, não foi necessária a verificação de dados 

faltantes, visto que o questionário foi aplicado em sua versão de formulário on-line 

onde não era possível seguir para a conclusão da pesquisa sem que o respondente 

tivesse marcado sua resposta em todas as questões. Desse modo, possivelmente, 

mais de 204 pessoas tenham acessado o link para responder a pesquisa, mas, 

provavelmente, não tenham concluído o preenchimento completo. Portanto, somente 

os que responderam completamente foram analisados.  

 

5.1.1 Descrição da amostra 

 

A amostra contou com 204 questionários respondidos, dos quais obteve-se a 

participação de uma maioria de estudantes do gênero feminino, correspondendo a 

66,7% e 32,8% do gênero masculino, sendo que 0,5% marcou a opção “outro” 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1 
Gênero 

Gênero Frequência Percentual 

Feminino 136 66,7 
Masculino 67 32,8 

Outro 1 0,5 

Total 204 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao estado civil dos participantes, a maior parte deles são solteiros, o que deu 

um percentual de 92,6%, seguidos de casados ou em união estável (5,4%), 

divorciados (1,5%) e viúvo (0,5%), conforme pode ser conferido na Tabela 2. 
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Tabela 2 
Estado civil 

Estado civil Frequência Percentual 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Casado(a) / União Estável 11 5,4 5,4 5,4 
Divorciado(a), desquitado(a) 
ou separado(a) judicialmente 

3 1,5 1,5 6,9 

Solteiro(a) 189 92,6 92,6 99,5 
Viúvo(a) 1 0,5 0,5 100,0 

Total 204 100,0 100,0 - 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que se refere à renda bruta familiar, verificou-se que mais de 20% dos 

respondentes contam com uma renda familiar acima de R$ 19.080,01, sendo que a 

maior porcentagem foi de famílias que recebem uma renda entre R$ 9.540,01 e R$ 

19.080,00, que corresponde a 26,5% dos participantes. Apenas 2,9% declararam ter 

uma renda familiar de até R$ 954,00. A Tabela 3 mostra o percentual de todas as 

faixas de renda familiar.  

 

Tabela 3 
Renda bruta familiar 

Renda familiar Frequência Percentual 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Até R$ 954,00 6 2,9 2,9 2,9 
De R$ 954,01 até R$ 
1.908,00 

10 4,9 4,9 7,8 

De R$ 1.908,01 até 
R$ 4.770,00 

35 17,2 17,2 25,0 

De R$ 4.770,01 até 
R$ 7.632,00 

28 13,7 13,7 38,7 

De R$ 7.632,01 até 
R$ 9.540,00 

29 14,2 14,2 52,9 

De R$9.540,01 até 
R$19.080,00 

54 26,5 26,5 79,4 

Acima de R$ 
19.080,01 

42 20,6 20,6 100,0 

Total 204 100,0 100,0 - 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como a pesquisa foi realizada com estudantes do curso de Medicina de uma IES 

privada que cursaram a disciplina, verificou-se o período que estão cursando 

atualmente, sendo apontado, conforme os resultados descritos na Tabela 4, que 

43,6% estão cursando o 3º período, seguidos de 19,1% que se encontram no 4º 

período. 
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Tabela 4 
Período do curso de Medicina 

Período Frequência Percentual 
Porcentagem 

válida 
Porcentagem 
acumulativa 

3º 91 44,6 44,6 44,6 
4º 39 19,1 19,1 63,7 
5º 28 13,7 13,7 77,5 
6º 24 11,8 11,8 89,2 
7º 22 10,8 10,8 100,0 

Total 204 100,0 100,0 - 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em suma, verificou-se que a amostra é composta, predominantemente, de pessoas 

do gênero feminino que representam 2/3 do total e são, em sua maioria, solteiras. 

Em relação à renda bruta familiar, percebe-se que ela é alta em comparação com o 

restante da população, pois, quase metade dos respondentes assinalaram a opção 

acima de R$ 9.540 reais. Sobre o período do curso que estavam matriculados, o 

maior grupo de respondentes está no terceiro período, no qual a autora desta 

dissertação leciona a disciplina que contém o conteúdo sobre Design Thinking para 

os discentes de Medicina. 

 

5.1.2 Normalidade da amostra 

 

Na verificação da normalidade da amostra, com o objetivo de apurar o padrão de 

distribuição das suas variáveis, foi realizado o teste Kolmogorov – Smirnov. Trata-se 

de um teste de aderência que permite comparar a função cumulativa de uma 

variável com uma distribuição. Para Malhotra e Birks (2007), uma distribuição para 

ser considerada normal, o valor de significância precisa ser maior que 0,05. Os 

resultados estão descritos na Tabela 5. 

 

Tabela 5 
Testes de Normalidade – Kolmogorov-Smirnov (a)  

Item Estatística DF SIG 

Em geral, estou aberto para aceitar novas ideias. 0,314 204 0,000 

Estou disposto a tentar coisas novas. 0,266 204 0,000 

Eu sinto que sou uma pessoa inovadora. 0,179 204 0,000 

Eu considero as técnicas e conceitos de Design Thinking 
uma novidade para os alunos do curso de medicina. 

0,295 204 0,000 

(Continua...) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 5 
Testes de Normalidade – Kolmogorov-Smirnov (a)  
Item Estatística DF SIG 

Eu considero as técnicas e conceitos de Design Thinking 
como uma nova ideia de atuação para os médicos. 

0,284 204 0,000 

Eu considero a disciplina de Empreendedorismo e Inovação 
com o uso da abordagem do Design Thinking uma disciplina 
inovadora. 

0,313 204 0,000 

Eu considero a disciplina Empreendedorismo e Inovação 
com o uso da abordagem do Design Thinking como algo 
original dentro do curso de medicina. 

0,299 204 0,000 

A disciplina de Empreendedorismo e Inovação com o uso da 
abordagem do Design Thinking atendeu às minhas 
necessidades como aluno de medicina. 

0,210 204 0,000 

Eu estou satisfeito em ter aulas sobre as técnicas e 
conceitos de Design Thinking em meu curso de medicina. 

0,260 204 0,000 

Considero satisfatórios os conteúdos teóricos e práticos 
vistos na disciplina de Empreendedorismo e Inovação com o 
uso da abordagem de Design Thinking. 

0,235 204 0,000 

É muito fácil utilizar as técnicas e conceitos de Design 
Thinking na Medicina. 

0,149 204 0,000 

É muito fácil entender como funcionam as técnicas e 
conceitos de Design Thinking na Medicina. 

0,179 204 0,000 

É muito fácil aprender a usar as técnicas e conceitos de 
Design Thinking na Medicina. 

0,183 204 0,000 

É muito fácil exercer a Medicina utilizando as técnicas e 
conceitos de Design Thinking. 

0,183 204 0,000 

A utilização das técnicas e conceitos de Design Thinking 
permite que eu faça as minhas atividades profissionais 
como médico de forma mais eficiente. 

0,202 204 0,000 

Eu posso melhorar a forma como exerço a Medicina ao 
utilizar as técnicas e conceitos de Design Thinking. 

0,251 204 0,000 

Utilizar as técnicas e conceitos de Design Thinking faz com 
que eu melhore a forma como eu faço as minhas atividades 
profissionais. 

0,224 204 0,000 

As técnicas e conceitos de Design Thinking são muito úteis 
para eu realizar as minhas atividades profissionais. 

0,205 204 0,000 

Se eu pudesse escolher, eu teria mais aulas com conteúdo 
sobre Design Thinking. 

0,213 204 0,000 

Eu pretendo continuar estudando e conhecendo mais as 
técnicas e conceitos do Design Thinking ao longo da minha 
carreira de médico(a). 

0,222 204 0,000 

Eu gostaria de ter mais aulas com conteúdo sobre Design 
Thinking no futuro. 

0,234 204 0,000 

Eu pretendo continuar usando as técnicas e conceitos de 
Design Thinking em minhas atividades profissionais. 

0,242 204 0,000 

(Continua...) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 5 
Testes de Normalidade – Kolmogorov-Smirnov (a)  
Item Estatística DF SIG 

Eu continuarei a usar as técnicas e conceitos de Design 
Thinking no futuro. 

0,237 204 0,000 

Eu planejo continuar utilizando as técnicas e conceitos de 
Design Thinking nos próximos meses para realizar as 
minhas atividades como médico(a). 

0,237 204 0,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

(Conclusão) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por meio dos dados listados na Tabela 6, foi possível verificar que a amostra não 

segue uma distribuição normal, visto que todas as variáveis apresentaram um nível 

de significância inferior a 0,05.   

 

5.2 Análise descritiva 

 

Foi realizada a análise descritiva dos dados coletados, sendo calculados a média e o 

desvio-padrão das variáveis dos construtos do modelo criado para a pesquisa, como 

está apresentado na Tabela 6, assim, como os valores de máximo e mínimo. 

Conforme pode ser visto, o valor mínimo marcado foi 0 e o máximo foi 10 na maior 

parte dos itens, em uma escala de 11 pontos possíveis de serem marcados pelos 

respondentes.  

 

Tabela 6 
Análise descritiva dos itens dos construtos 

Propensão a Inovar N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Em geral, estou aberto para aceitar 
novas ideias. 

204 2 10 9,10 1,241 

Estou disposto a tentar coisas novas. 204 3 10 8,97 1,275 
Eu sinto que sou uma pessoa 
inovadora. 

204 0 10 6,82 2,242 

Média Geral - - - 8,30 - 

Inovação Percebida N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Eu considero as técnicas e conceitos 
de Design Thinking uma novidade 
para os alunos do curso de medicina. 

204 0 10 9,01 1,807 

Eu considero as técnicas e conceitos 
de Design Thinking como uma nova 
ideia de atuação para os médicos. 

204 0 10 8,84 1,760 

(Continua...) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 6 
Análise descritiva dos itens dos construtos 

Inovação Percebida N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Eu considero a disciplina de 
Empreendedorismo e Inovação com o 
uso da abordagem do Design Thinking 
uma disciplina inovadora. 

204 0 10 9,06 1,920 

Eu considero a disciplina 
Empreendedorismo e Inovação com o 
uso da abordagem do Design Thinking 
como algo original dentro do curso de 
Medicina. 

204 0 10 9,00 1,889 

Média Geral - - - 8,98 - 

Satisfação N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

A disciplina de Empreendedorismo e 
Inovação com o uso da abordagem do 
Design Thinking atendeu às minhas 
necessidades como aluno de 
Medicina. 

204 0 10 7,63 2,550 

Eu estou satisfeito em ter aulas sobre 
as técnicas e conceitos de Design 
Thinking em meu curso de Medicina. 

204 0 10 8,27 2,686 

Considero satisfatórios os conteúdos 
teóricos e práticos vistos na disciplina 
de Empreendedorismo e Inovação 
com o uso da abordagem de Design 
Thinking. 

204 0 10 7,79 2,433 

Média Geral - - - 7,90 - 

Facilidade de Uso N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

É muito fácil utilizar as técnicas e 
conceitos de Design Thinking na 
Medicina. 

204 0 10 6,79 2,278 

É muito fácil entender como funcionam 
as técnicas e conceitos de Design 
Thinking na Medicina. 

204 0 10 6,99 2,251 

É muito fácil aprender a usar as 
técnicas e conceitos de Design 
Thinking na Medicina. 

204 0 10 6,76 2,342 

É muito fácil exercer a Medicina 
utilizando as técnicas e conceitos de 
Design Thinking. 

204 0 10 6,75 2,236 

Média Geral - - - 6,82 - 

Utilidade Percebida N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

A utilização das técnicas e conceitos 
de Design Thinking permite que eu 
faça as minhas atividades profissionais 
como médico de forma mais eficiente. 

204 0 10 8,22 2,134 

Eu posso melhorar a forma como 
exerço a Medicina ao utilizar as 
técnicas e conceitos de Design 
Thinking. 

204 0 10 8,63 1,970 

(Continua...) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 6 
Análise descritiva dos itens dos construtos 

Utilidade Percebida N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Utilizar as técnicas e conceitos de 
Design Thinking faz com que eu 
melhore a forma como eu faço as 
minhas atividades profissionais. 

204 0 10 8,45 2,044 

As técnicas e conceitos de Design 
Thinking são muito úteis para eu 
realizar as minhas atividades 
profissionais. 

204 0 10 8,03 2,389 

Média Geral - - - 8,33 - 

Intenção de Receber mais Aulas de 
DT 

N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Se eu pudesse escolher, eu teria mais 
aulas com conteúdo sobre Design 
Thinking. 

204 0 10 7,67 2,923 

Eu pretendo continuar estudando e 
conhecendo mais as técnicas e 
conceitos do Design Thinking ao longo 
da minha carreira de médico(a). 

204 0 10 7,86 2,579 

Eu gostaria de ter mais aulas com 
conteúdo sobre Design Thinking no 
futuro. 

204 0 10 8,00 2,746 

Média Geral - - - 7,84 - 

Intenção de Utilizar Técnicas de DT N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Eu pretendo continuar usando as 
técnicas e conceitos de Design 
Thinking em minhas atividades 
profissionais. 

204 0 10 8,34 2,355 

Eu continuarei a usar as técnicas e 
conceitos de Design Thinking no 
futuro. 

204 0 10 8,34 2,204 

Eu planejo continuar utilizando as 
técnicas e conceitos de Design 
Thinking nos próximos meses para 
realizar as minhas atividades como 
médico(a). 

204 0 10 7,75 2,749 

Média Geral - - - 8,14 - 

(Conclusão) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No construto Propensão a Inovar, a maior média se deu foi para o item “Em geral, 

estou aberto para aceitar novas ideias”, com valor de 9,10, e a menor foi no item “Eu 

sinto que sou uma pessoa inovadora”, com 6,82. A média geral do construto ainda 

foi de 8,02. Pode-se perceber que, mesmo os respondentes se mostrando abertos a 

aceitarem novas ideias, portanto, propensos a inovar, ainda assim não se 

consideram pessoas tão inovadoras.  
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Quanto à Inovação Percebida pelos estudantes de Medicina, o construto contou com 

todos os itens, obtendo uma média elevada, de modo que o melhor resultado foi “Eu 

considero a disciplina de Empreendedorismo e Inovação com o uso da abordagem 

do Design Thinking uma disciplina inovadora”, com um valor de 9,06 e a menor 

média foi no item “Eu considero as técnicas e conceitos de Design Thinking como 

uma nova ideia de atuação para os médicos”, com 8,84. Destaca-se, portanto, que 

este foi o construto com maior média geral, a qual obteve um valor de 8,98, que 

demonstra que os alunos do curso de Medicina da IES que tiveram acesso à 

disciplina a consideram como uma inovação. 

 

O construto seguinte foi o de Satisfação, que teve sua média geral 7,90, em que 

destacou-se com maior média o item “Eu estou satisfeito em ter aulas sobre as 

técnicas e conceitos de Design Thinking em meu curso de Medicina” com 8,27. A 

menor média foi de 7,63, que corresponde ao resultado do item “A disciplina de 

Empreendedorismo e Inovação com o uso da abordagem do Design Thinking 

atendeu às minhas necessidades como aluno de Medicina”. Levando em 

consideração que a escala varia de 0 a 10 nas opções de respostas, pode-se 

considerar que os alunos se mostraram, de forma geral, satisfeitos com o uso do 

Design Thinking nas aulas de Empreendedorismo e Inovação no curso de Medicina, 

pois as médias foram mais próximas do valor máximo.  

 

Quanto à Facilidade de Uso Percebida, o resultado da média geral foi de 6,82, o que 

representa que este foi o construto com menor valor de todos que foram avaliados 

no modelo. Tal resultado pode estar associado ao fato de os alunos não 

considerarem fácil o entendimento de como funcionam as técnicas e conceitos de 

Design Thinking, bem como sua utilização em sua futura atuação profissional como 

médicos(as). As médias em todos os itens foram semelhantes, sendo que o de 

maior média foi “É muito fácil entender como funcionam as técnicas e conceitos de 

Design Thinking na Medicina” com 6,99. A menor média foi no item “É muito fácil 

exercer a Medicina utilizando as técnicas e conceitos de Design Thinking” com um 

valor de 6,75. 

 

Em relação ao construto Utilidade Percebida, as médias variaram de 8,03, a qual foi 

resultado do item “As técnicas e conceitos de Design Thinking são muito úteis para 
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eu realizar as minhas atividades profissionais” a 8,63 do item “Eu posso melhorar a 

forma como exerço a Medicina ao utilizar as técnicas e conceitos de Design 

Thinking”. A média geral foi de 8,33 no referido construto, o que permite 

compreender que os participantes percebem a utilidade das técnicas e conceitos do 

Design Thinking para a profissão que irão exercer.  

 

Quanto à Intenção de Receber mais Aulas de Design Thinking, o item “Se eu 

pudesse escolher, eu teria mais aulas com conteúdo sobre Design Thinking” 

apresentou a menor média entre os itens deste construto com um valor de 7,67. A 

maior média foi no item “Eu gostaria de ter mais aulas com conteúdo sobre Design 

Thinking no futuro”, com 8,00. Como as médias tiveram valores semelhantes e mais 

próximos do limite máximo da escala, compreende-se que os alunos têm a intenção 

de receber mais aulas de Design Thinking.  

 

Por fim, o construto Intenção de Utilizar Técnicas de Design Thinking na atuação em 

Medicina, houve um empate nas médias dos itens “Eu pretendo continuar usando as 

técnicas e conceitos de Design Thinking em minhas atividades profissionais” e “Eu 

continuarei a usar as técnicas e conceitos de Design Thinking no futuro”, os quais 

obtiveram um valor de 8,34. O item que obteve a menor média no construto foi “Eu 

planejo continuar utilizando as técnicas e conceitos de Design Thinking nos 

próximos meses para realizar as minhas atividades como médico(a)”, com 7,75. Já a 

média geral do construto ficou em 8,14, que representa uma média próxima do valor 

máximo da escala que vai até o 10. Desta forma, percebe-se que os estudantes 

apresentam a intenção de utilizarem as técnicas de Design Thinking  em sua carreira 

profissional na área médica.  

 

5.3 Análise fatorial exploratória 

 

Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009) conceituam a análise fatorial como 

uma técnica de interdependência que visa a definição da estrutura inerente entre as 

variáveis que estão sendo analisadas. A partir dela, são fornecidas as ferramentas 

para seja possível a análise das correlações em uma quantidade grande de 

variáveis, como é o caso deste estudo. Quando um conjunto de variáveis possui 

uma alta correlação, ele pode ser chamado de fator.  
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Para a realização da análise fatorial são apresentados pressupostos que precisam 

ser avaliados e atendidos, sendo eles: aplicação da medida de adequacidade de 

Kaiser-Meyer-Olklin (KMO), bem como o Teste de Esfericidade de Bartlett e deve ser 

analisada a matriz de correlação, onde é interessante que exista uma alta correlação 

entre os itens do construto.  

 

O teste de KMO, trata de um índice que indica a adequacidade da análise fatorial. 

varia de 0 a 1, sendo que, quanto mais próximo estiver de 1, mais adequada ela se 

apresenta (Hair et al., 2009). Os autores apontam a classificação do KMO da 

seguinte forma:  

 

. Acima de 0,80: excelente;  

. Entre 0,70 e 0,80: está na média;  

. Entre 0,60 e 0,70: medíocre;  

. Entre 0,50 e 0,60: péssimo;  

. Abaixo de 0,50: inaceitável. 

 

Quando o valor do KMO está abaixo de 0,5 entende-se que a correlação entre as 

duas variáveis não pode ser explicada por outra variável, bem como que não há uma 

adequação para a análise fatorial Malhotra e Birks , 2007).  

 

Na Tabela 8 percebe-se que todos os construtos analisados obtiveram um KMO 

superior a 0,50, estando, portanto, todos dentro da classificação aceitável. Ressalta-

se que o menor valor do KMO foi 0,605 no item Propensão a Inovar. No entanto, 

todos os demais valores apresentaram-se entre 0,70 e 0,90, o que varia de uma 

classificação mediana a excelente. Foram considerados excelentes os construtos 

Facilidade de Uso Percebida e Utilidade Percebida.  

 

Já o Teste de Esfericidade de Bartlett é utilizado para verificar por intermédio do qui-

quadrado e do teste da hipótese nula (H0) se a matriz de correlação é uma matriz de 

identidade, em que cada variável apresenta uma perfeita correlação com ela mesma 

(Malhotra & Birks, 2007). Por meio dele, é possível verificar se as variáveis se 

correlacionam, possibilitando a significância estatística de que a matriz de correlação 
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revela correlações que sejam significativas, pelo menos, com uma das variáveis 

(Hair, 2009). 

 

Quando os valores de significância como os apresentados na Tabela 7, em que 

todos foram iguais a 0,000, demonstram que os dados encontrados podem ser 

analisados pela análise fatorial e que a hipótese nula pode ser rejeitada (Hair et al., 

2009). 

 

Tabela 7 
Construtos do modelo: Medida de Adequacidade KMO, Teste de esfericidade de 
Bartlett e Número de correlações 

Construtos definidos pelo 
modelo 

Medida de 
Adequacidade 

(KMO) 

Teste de 
Esfericidade de 

Bartlett 

Número de 
correlações 

entre os 
itens do 

construto 

Número de 
correlações 

estatisticamente 
significativas Valor Sig. 

Satisfação 0,741 528,374 0,000 3 3 
Inovação Percebida 0,777 667,175 0,000 6 6 
Propensão a Inovar 0,605 171,311 0,000 3 3 
Facilidade de Uso 
Percebida 

0,820 867,530 0,000 6 6 

Utilidade Percebida 0,859 764,505 0,000 6 6 
Intenção Aula de Design 
Thinking 

0,738 611,219 0,000 3 3 

Intenção Usar Design 
Thinking 

0,732 632,841 0,000 3 3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por meio dos resultados apresentados na Tabela 7, foi possível perceber que todos 

os pressupostos necessários para a realização da análise fatorial foram atendidos 

para os sete construtos do modelo. Os valores de KMO estão acima de 0,60, as 

correlações entre os itens de cada construto são significativas entre si e os valores 

do Teste de Esfericidade de Bartlett apresentaram significância de 0,00. 

 

Foi mensurada ainda a comunalidade das variáveis e realizada a análise dos 

componentes principais.  

 

A primeira consiste em verificar a contribuição dos fatores para que a variância total 

de cada variável possa ser explicada. Isto ocorre por meio da soma dos quadrados 

das cargas fatoriais. Quanto mais elevado o valor da comunalidade, maior poder de 
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explicação a variável terá, visto que ela se refere à proporção da variância explicada 

por cada fator analisado (Hair et al., 2009).  

 

A segunda, trata-se de um método de extração de itens e seus construtos para que 

possa ser determinada uma quantidade mínima de fatores, os quais englobam a 

variância máxima nos dados para serem utilizados na análise. A análise dos 

componentes principais tem o objetivo de verificação da unidimensionalidade entre 

os itens e seus referidos construtos (Malhotra & Birks, 2007; Hair et al., 2009). 

 

Quanto à interpretação dos valores, recorre-se ao entendimento sobre significância 

prática e significância estatística descritas por Hair et al. (2009). Na significância 

prática da comunalidade, cargas maiores que 0,70 indicam uma estrutura bem 

definida, sendo o alvo de qualquer análise. Em relação à significância estatística, os 

autores consideram que, em uma amostra com 100 ou mais participantes, cargas 

fatoriais iguais ou superiores a 0,55 são significantes.  

 

As Tabelas de 8 a 14 apresentam os valores de comunalidades, dos componentes 

principais e do percentual de variância explicada pelo componente.  

 

Como pode ser visto na Tabela 8, o construto Satisfação apresentou uma variância 

explicada de 87,898%, com todas as variáveis do construto obtendo um valor maior 

que 0,82 para a comunalidade e superior a 0,90 para o componente. Destaca-se que 

o maior valor de comunalidade foi no item “A disciplina de Empreendedorismo e 

Inovação com o uso da abordagem do Design Thinking atendeu às minhas 

necessidades como aluno de Medicina”, que foi de 0,91. 

 

Tabela 8 

Análise fatorial do construto Satisfação 

Descrição do item  Componente Comunalidade 

A disciplina de Empreendedorismo e Inovação com o uso da 
abordagem do Design Thinking atendeu às minhas necessidades 
como aluno de Medicina. 

0,954 0,910 

Eu estou satisfeito em ter aulas sobre as técnicas e conceitos de 
Design Thinking em meu curso de Medicina. 

0,950 0,903 

Considero satisfatórios os conteúdos teóricos e práticos vistos na 
disciplina de Empreendedorismo e Inovação com o uso da 
abordagem de Design Thinking. 

0,908 0,824 

Variância explicada pelo componente = 87,898% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A variância explicada do construto Inovação Percebida é de 80,234%. Este construto 

apresentou valores superiores a 0,71 para a comunalidade. O item “Eu considero as 

técnicas e conceitos de Design Thinking como uma nova ideia de atuação para os 

médicos” obteve o menor valor. O item com valor mais expressivo em comunalidade 

foi “Eu considero a disciplina de Empreendedorismo e Inovação com o uso da 

abordagem do Design Thinking uma disciplina inovadora”, sendo acima de 0,87. Os 

valores foram superiores a 0,84 para o componente, conforme pode ser conferido 

nos dados descritos na Tabela 9.  

 

Tabela 9 

Análise fatorial do construto Inovação Percebida 

Descrição do item  Componente Comunalidade 

Eu considero as técnicas e conceitos de Design Thinking uma 
novidade para os alunos do curso de Medicina. 

0,877 0,769 

Eu considero as técnicas e conceitos de Design Thinking como 
uma nova ideia de atuação para os médicos. 

0,846 0,716 

Eu considero a disciplina de Empreendedorismo e Inovação com 
o uso da abordagem do Design Thinking uma disciplina 
inovadora 

0,938 0,879 

Eu considero a disciplina Empreendedorismo e Inovação com o 
uso da abordagem do Design Thinking como algo original dentro 
do curso de Medicina 

0,919 0,845 

Variância explicada pelo componente = 80,234% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 10, relacionada ao construto Propensão a Inovar, os valores de 

comunalidades foram a partir de 0,42, que se refere ao valor do item “Eu sinto que 

sou uma pessoa inovadora”. Nos demais itens, os valores de comunalidade foram 

superiores a 0,70. Quanto aos valores de componente principal, todos foram 

maiores que 0,65 nos três itens. A variância explicada do construto foi de 65,733%.  

 

Tabela 10 

Análise fatorial do construto Propensão a Inovar 

Descrição do item  Componente Comunalidade 

Em geral, estou aberto para aceitar novas ideias 0,869 0,755 
Estou disposto a tentar coisas novas 0,888 0,788 
Eu sinto que sou uma pessoa inovadora 0,655 0,428 

Variância explicada pelo componente = 65,733% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme os dados da Tabela 11, que trata do construto Facilidade de Uso 

Percebida, todos os quatro itens apresentaram valores de comunalidade superiores 

a 0,80. O valor mais expressivo em termos de comunalidade foi de 0,896 no item “É 
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muito fácil entender como funcionam as técnicas e conceitos de Design Thinking na 

Medicina”. Os valores de componente principal a partir de 0,90. O valor da variância 

explicada foi de 87,136% neste construto.  

 

Tabela 11 

Análise fatorial do construto Facilidade de Uso Percebida 

Descrição do item  Componente Comunalidade 

É muito fácil utilizar as técnicas e conceitos de Design Thinking 
na Medicina. 

0,945 0,893 

É muito fácil entender como funcionam as técnicas e conceitos 
de Design Thinking na Medicina. 

0,946 0,896 

É muito fácil aprender a usar as técnicas e conceitos de Design 
Thinking na Medicina. 

0,942 0,887 

É muito fácil exercer a Medicina utilizando as técnicas e 
conceitos de Design Thinking. 

0,900 0,810 

Variância explicada pelo componente = 87,136% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O mesmo pode ser verificado na Tabela 12 sobre o construto Utilidade Percebida, 

por apresentar uma variância explicada de 85,520%, com valores de comunalidade 

superiores a 0,80 e de componentes principais acima de 0,89 em todos os quatro 

itens.  

 

Tabela 12 

Análise fatorial do construto Utilidade Percebida 

Descrição do item  Componente Comunalidade 

A utilização das técnicas e conceitos de Design Thinking permite 
que eu faça as minhas atividades profissionais como médico de 
forma mais eficiente. 

0,928 0,861 

Eu posso melhorar a forma como exerço a Medicina ao utilizar as 
técnicas e conceitos de Design Thinking. 

0,933 0,871 

Utilizar as técnicas e conceitos de Design Thinking faz com que 
eu melhore a forma como eu faço as minhas atividades 
profissionais. 

0,940 0,883 

As técnicas e conceitos de Design Thinking são muito úteis para 
eu realizar as minhas atividades profissionais 

0,898 0,806 

Variância explicada pelo componente = 85,520% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No construto Intenção de Receber mais Aulas de Design Thinking, por meio dos 

dados apresentados na Tabela 13, verificou-se que foi o construto que obteve a 

maior variância explicada, com 90,448%. Quanto à comunalidade, os valores foram 

superiores a 0,88 e maiores que 0,93 nos componentes principais. 
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Tabela 13 

Análise fatorial do construto Intenção Aula de Design Thinking 

Descrição do item  Componente Comunalidade 

Se eu pudesse escolher, eu teria mais aulas com conteúdo sobre 
Design Thinking. 

0,944 0,890 

Eu pretendo continuar estudando e conhecendo mais as técnicas 
e conceitos do Design Thinking ao longo da minha carreira de 
médico(a). 

0,939 0,882 

Eu gostaria de ter mais aulas com conteúdo sobre Design 
Thinking no futuro. 

0,970 0,941 

Variância explicada pelo componente = 90,448% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por fim, a Tabela 14 apresenta os dados do construto Intenção de Utilizar as 

Técnicas de Design Thinking, no qual a variância explicada foi de 90,207%. Os três 

itens do referido construto obtiveram valores de comunalidades a partir de 0,85 e 

superiores a 0,92 em relação ao componente.  

 

Tabela 14  

Análise fatorial do construto Intenção Usar Design Thinking 

Descrição do item  Componente Comunalidade 

Eu pretendo continuar usando as técnicas e conceitos de Design 
Thinking em minhas atividades profissionais. 

0,970 0,940 

Eu continuarei a usar as técnicas e conceitos de Design Thinking 
no futuro. 

0,957 0,916 

Eu planejo continuar utilizando as técnicas e conceitos de Design 
Thinking nos próximos meses para realizar as minhas atividades 
como médico(a). 

0,922 0,850 

Variância explicada pelo componente = 90,207% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme foi possível verificar entre as Tabela 8 a Tabela 14, a quase a totalidade 

das 25 variáveis obtiveram significância prática, ou seja, apresentando 

comunalidades com valores superiores a 0,70. Entretanto, apesar de ter tido um item 

no construto Propensão a Inovar, com um valor próximo de 0,43, ressalta-se que 

Moura (2010) destacou em seu estudo de forma fundamentada que, em algumas 

hipóteses, o valor da comunalidade pode se encontrar entre 0,3 e 0,5. 

 
5.4 Confiabilidade das escalas 

 

Para medir a confiabilidade das escalas, faz-se necessário a utilização do 

coeficiente Alpha de Cronbach, por tratar-se de uma medida que varia de 0 a 1. Para 

Hair et al. (2009), para serem aceitáveis o limite inferior para os valores é de 0,60 
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(em pesquisas exploratórias) a 0,70 (limite mínimo indicado a ser considerado). O 

coeficiente se propõe a avaliar a consistência da escala inteira.  

 

Entretanto, conforme alerta Malhotra e Birks (2007), nem sempre os valores 

elevados indicam que existe alta confiabilidade, podendo revelar que a escala é 

redundante, o que precisa ser observado. Para o autor, valores satisfatórios em 

termos de confiabilidade precisam ser iguais ou maiores que 0,60.  

 

Na Tabela 15 são apresentados os valores de Alpha de Cronbach dos construtos do 

presente estudo, com seus respectivos itens.  

 

Tabela 15 
Verificação de Confiabilidade (Alpha de Cronbach) 

Construto Alpha Itens 

Alpha de 
Cronbach se o 

item for 
excluído 

Satisfação 0,931 

A disciplina de Empreendedorismo e Inovação 
com o uso da abordagem do Design Thinking 
atendeu às minhas necessidades como aluno 
de Medicina. 

0,871 

Eu estou satisfeito em ter aulas sobre as 
técnicas e conceitos de Design Thinking em 
meu curso de Medicina. 

0,879 

Considero satisfatórios os conteúdos teóricos e 
práticos vistos na disciplina de 
Empreendedorismo e Inovação com o uso da 
abordagem de Design Thinking. 

0,943 

Inovação Percebida 0,918 

Eu considero as técnicas e conceitos de Design 
Thinking uma novidade para os alunos do curso 
de Medicina. 

0,903 

Eu considero as técnicas e conceitos de Design 
Thinking como uma nova ideia de atuação para 
os médicos. 

0,917 

Eu considero a disciplina de Empreendedorismo 
e Inovação com o uso da abordagem do Design 
Thinking uma disciplina inovadora. 

0,869 

Eu considero a disciplina Empreendedorismo e 
Inovação com o uso da abordagem do Design 
Thinking como algo original dentro do curso de 
Medicina. 

0,880 

Propensão a Inovar 0,653 

Em geral, estou aberto para aceitar novas 
ideias. 

0,498 

Estou disposto a tentar coisas novas. 0,445 

Eu sinto que sou uma pessoa inovadora. 0,825 

(Continua...) 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 15 
Verificação de Confiabilidade (Alpha de Cronbach) 

Construto Alpha Itens 

Alpha de 
Cronbach se o 

item for 
excluído 

Facilidade de Uso 
Percebida 

0,951 

É muito fácil utilizar as técnicas e conceitos de 
Design Thinking na Medicina. 

0,930 

É muito fácil entender como funcionam as 
técnicas e conceitos de Design Thinking na 
Medicina. 

0,929 

É muito fácil aprender a usar as técnicas e 
conceitos de Design Thinking na Medicina. 

0,931 

É muito fácil exercer a Medicina utilizando as 
técnicas e conceitos de Design Thinking. 

0,951 

Utilidade Percebida 0,941 

A utilização das técnicas e conceitos de Design 
Thinking permite que eu faça as minhas 
atividades profissionais como médico de forma 
mais eficiente. 

0,920 

Eu posso melhorar a forma como exerço a 
Medicina ao utilizar as técnicas e conceitos de 
Design Thinking. 

0,919 

Utilizar as técnicas e conceitos de Design 
Thinking faz com que eu melhore a forma como 
eu faço as minhas atividades profissionais. 

0,914 

As técnicas e conceitos de Design Thinking são 
muito úteis para eu realizar as minhas 
atividades profissionais. 

0,938 

Intenção Aula de 
Design Thinking 

0,946 

Se eu pudesse escolher, eu teria mais aulas 
com conteúdo sobre Design Thinking. 

0,934 

Eu pretendo continuar estudando e conhecendo 
mais as técnicas e conceitos do Design Thinking 
ao longo da minha carreira de médico(a). 

0,940 

Eu gostaria de ter mais aulas com conteúdo 
sobre Design Thinking no futuro. 

0,887 

Intenção Usar 
Design Thinking 

0,939 

Eu pretendo continuar usando as técnicas e 
conceitos de Design Thinking em minhas 
atividades profissionais. 

0,876 

Eu continuarei a usar as técnicas e conceitos de 
Design Thinking no futuro. 

0,904 

Eu planejo continuar utilizando as técnicas e 
conceitos de Design Thinking nos próximos 
meses para realizar as minhas atividades como 
médico(a). 

0,960 

(Conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verificou-se, de acordo com os construtos apresentados na Tabela 15, que os 

valores de Alpha de Cronbach superiores a 0,60. Nota-se ainda que somente no 

construto Propensão a Inovar, o valor de Alpha foi inferior a 0,90. 
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Ressalta-se, em relação à possibilidade de retirada de itens para a elevação do valor 

do Alpha de Cronbach que, em poucos casos, retirando-se um item iria aumentar o 

Alpha do construto. Dessa forma, como os valores obtidos foram satisfatórios, optou-

se pela manutenção de todos eles. 

 

5.5 Validade convergente 

 

Para Hair et al. (2009, p. 126), a validade refere-se ao “grau em que uma escala ou 

conjunto de medidas representa com precisão o conceito de interesse”. No caso da 

validade convergente, ela permite avaliar em qual grau duas medidas de um mesmo 

conceito se correlacionam. Para os autores, uma alta correlação vai indicar que a 

escala realmente mede o conceito pretendido. São utilizadas duas medidas: a 

Variância Média Extraída e a Confiabilidade Composta. 

 

Quanto à variância média extraída (AVE), seu valor mínimo deve ser 0,5. Já a 

confiabilidade composta precisa ter no mínimo 0,6, de forma que valores iguais ou 

maiores que 0,7 são mais indicados, conforme Hair et al. (2009).  

 

Os resultados alcançados podem ser observados nos resultados apresentados na 

Tabela 16.  

 

Tabela 16 
Validade convergente dos construtos 

Construtos 
Variância Média 
Extraída (AVE) 

Confiabilidade 
Composta 

Satisfação 0,823 0,933 
Inovação Percebida 0,770 0,930 
Propensão a Inovar 0,534 0,761 
Facilidade de Uso Percebida 0,855 0,959 
Utilidade Percebida 0,814 0,946 
Intenção Aula de Design Thinking 0,859 0,948 
Intenção Usar Design Thinking 0,857 0,947 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Verificou-se pela Tabela 16 que a confiabilidade composta apresentou todos os 

valores acima de 0,7, de modo que somente no construto Propensão a Inovar o 

valor obtido foi um pouco acima de 0,7. Todos os demais construtos obtiveram 
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valores superiores a 0,9. Quanto à AVE de todos os construtos, a variância foi 

superior a 0,5, atendendo ao valor mínimo indicado na literatura.  

 

Por conseguinte, pode-se considerar que todos os construtos presentes no modelo 

testado possuem validade convergente. 

 

5.6 Validade discriminante 

 

Além da validade convergente, outro tipo de validade a ser averiguada é a validade 

discriminante, que indica se os construtos que formam o modelo a ser testado, 

realmente são diferentes entre si.  

 

Assim, dois construtos que possuem validade discriminante podem ser considerados 

distintos entre si. Então, neste caso, não há redundância entre os construtos e eles 

se referem necessariamente a diferentes construtos (Malhotra, 2019; Hair et al. 

2009; Kline, 2005; Bagozzi, Yi & Phillips, 1991). 

 

A verificação da validade discriminante foi realizada por meio da comparação entre o 

valor da correlação de um par de construtos com os valores da raiz quadrada da 

Variância Média Extraída (Average Variance Extracted – AVE) de cada um dos dois 

construtos. Para que a validade discriminante seja atestada, é necessário que os 

valores da raiz quadrada das AVEs sejam maiores que o valor da correlação entre 

os dois construtos (Hair et al., 2009). 

 

Assim, foram calculadas todas as raízes quadradas das AVEs, bem como as 

correlações entre todos os pares de construtos. As correlações foram calculadas por 

meio da modelagem de equações estruturais (SEM) utilizando-se o software AMOS. 

 

Os resultados obtidos estão presentes na Tabela 17. Nela, os valores em negrito 

que estão na diagonal principal referem-se ao valor da raiz quadrada da AVE do 

construto em questão. 
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Tabela 17 
Correlação entre os construtos e as suas respectivas AVEs 
Construtos F.U.P. Inov. Perc. IADT IUDT Prop. Sat. U.P. 

F.U.P. 
0,925       

Inov. Perc. 
0,503 0,878      

IADT 
0,557 0,712 0,927     

IUDT 
0,637 0,717 0,955 0,926    

Prop. 
0,549 0,602 0,464 0,606 0,731   

Sat. 
0,721 0,848 0,858 0,806 0,513 0,907  

U.P. 
0,633 0,810 0,887 0,884 0,531 0,803 0,902 

Nota: “Prop.” se refere ao construto propensão a inovar. “Inov. Perc” se refere ao construto inovação 
percebida. “F.U.P.” se refere ao construto núcleo facilidade de uso percebida. “U.P.” se refere ao 
construto utilidade percebida. “IADT” se refere ao construto intenção em ter mais aulas de Design 
Thinking. “IUDT” se refere ao construto intenção em usar as técnicas de Design Thinking nas 
atividades profissionais. “Sat.” Se refere ao construto satisfação. 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Analisando-se os dados presentes na Tabela 17, verifica-se que, das 21 correlações 

existentes entre os sete construtos, somente a relação entre a intenção em ter mais 

aulas de Design Thinking e a intenção em usar as técnicas de Design Thinking nas 

atividades profissionais. 

 

Ressalta-se que esses dois construtos foram criados especificamente para essa 

pesquisa e, esse resultado, indica que os respondentes – alunos – não percebem 

diferenças entre ter mais aulas de Design Thinking e usar as técnicas de Design 

Thinking na Medicina. 

 

Apesar de apresentarem valores de correlações abaixo do valor da raiz quadrada 

das AVEs as relações entre a intenção de ter mais aulas de Design Thinking e 

satisfação; intenção de ter mais aulas de Design Thinking e utilidade percebida e; 

intenção em usar as técnicas de Design Thinking e utilidade percebida, apresentam 

valores acima de 0,85 para a correlação entre esses construtos, indicando uma 

baixa discriminação entre esses construtos. 

 

5.8 Validade nomológica 

 

O passo final da análise de dados é referente à validade da cadeia nomológica 

representada no momento testado.  
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Basicamente, a validade nomológica indica se os construtos que formam o modelo 

hipotético apresentam relações que são estatisticamente significativas. Assim, é 

possível verificar se os dados empíricos suportam o modelo teórico desenvolvido 

para essa pesquisa, por meio de relações de causa e efeito (Malhotra, 2019).  

 

Nesta etapa da pesquisa, verificou-se que os construtos presentes no modelo 

hipotético apresentaram somente um fator, foram representados por escalas 

confiáveis e possuem validade convergente e discriminante em relação aos outros 

construtos. A etapa final da análise é a verificação das hipóteses em conjunto com a 

validade nomológica. 

 

Para a averiguação da validade nomológica faz-se necessário realizar uma análise 

fatorial confirmatória por meio da modelagem de equações estruturais (SEM). Essa 

técnica estatística multivariada trabalha com várias equações simultaneamente com 

diversas variáveis dependentes e independentes mensuradas ao mesmo tempo. 

Assim, é possível validar as relações causais entre os construtos, as quais são 

representadas pelas hipóteses de H1 a H8 desta pesquisa e validar teorias, modelos 

e as cadeias nomológicas representadas nas modelagens de equações estruturais 

(Hair et al., 2009; Kline, 2005).  

 

Os resultados para o modelo de testado nesta dissertação são exibidos na Figura 8, 

sendo possível verificar que a validade nomológica foi alcançada de forma parcial. 

Das oito relações existentes, somente duas delas não apresentaram reações 

estatisticamente significativas. 
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Figura 8 
Validade nomológica do modelo testado 
Nota: *** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,001. 
NS indica que a relação não é estatisticamente significativa. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Outra variável a ser analisada é a variância explicada para as variáveis endógenas. 

Os valores alcançados indicam que o construto mediador Utilidade percebida possui 

intermediário de 38,3%. Os outros construtos possuem valores bem mais altos, 

atingindo valores de 68,5% para a satisfação, 73,3% intenção de ter mais aula de 

Design Thinking e 76,3% para a intenção de utilizar as técnicas de Design Thinking 

nas atividades profissionais de medicina.  

 

Outra análise relativa à SEM é a verificação dos índices de ajuste. Nesta pesquisa, 

foram utilizados o valor do X2, o valor do X2/df (“Qui-quadrado Normado), o índice da 

qualidade do ajuste (GFI), o índice ajustado da qualidade do ajuste (AGFI) e a raiz 

do erro quadrático médio de aproximação (RMSEA). 

 

A Tabela 18 apresenta os valores alcançados nesta pesquisa e a comparação com 

os valores de referência para a devida comparação. 
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Percebida 

Facilidade de 

Uso Percebida 
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R
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0,828*** 

0,619*** 

 

0,340*** -0,043 NS 

0,029 NS 

0,668*** 

 

0,696*** 
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Tabela 18 
Índices de ajuste do construto do modelo testado 
Índice de ajuste Valor obtido  Valor de referência (Hair et al., 2009) 

X
2
 0,0000 Acima de 0,05.  

X
2
/df 4,79 >1 até 3 e para modelos mais complexos até 5 

GFI 0,74 ≥ 0,90 

AGFI 0,66 ≥ 0,90 

RMSEA 0,137 > 0,03 e < 0,08 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados indicam que o modelo possui um baixo nível de ajuste, já que os 

valores obtidos não se adequam aos valores de referência. Isso significa que o 

modelo proposto possui deficiências em termos de validade a partir dos dados 

empíricos usados para o seu teste.  

 

O próximo passo é a análise dos resultados obtidos em relação à análise de 

multigrupos. Nesta pesquisa, o construto moderador foi a Propensão a inovar. Para 

tal, foi criada uma variável (AVE_PI) que representa a média dos valores dos três 

indicadores que formam esse construto. Em seguida, a amostra foi ordenada de 

acordo com os valores da variável AVE_PI ((PI1 + PI2 + PI3) / 3). 

 

Como a amostra possui 204 elementos, os primeiros 102 casos compuseram a 

amostra relativa ao grupo com a percepção de propensão à inovação mais baixa. Os 

outros 102 elementos compuseram o grupo com a maior percepção sobre a 

propensão a inovar e, também, foram classificados como tal. 

 

Os resultados da SEM para esses dois grupos podem ser analisados a partir da 

Figura 9. Os valores que estão acima se referem ao grupo Baixa propensão a 

inovar, os valores que estão no centro entre parênteses são o p-valor (valor sig.) e 

os valores que estão abaixo são referentes ao grupo Alta propensão a inovar.  
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Figura 9  
Validade nomológica multigrupo para a propensão a inovação 
Nota: *** indica que a relação é estatisticamente significativas em nível de 0,001. 
* indica que a relação é estatisticamente significativas em nível de 0,05. 
NS indica que a relação não é estatisticamente significativa. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ressalta-se que o p-valor para todas as hipóteses H9abcdefg analisadas em 

conjunto, concomitantemente, apresentou um valor estatisticamente significativo de 

0,000. 

 

A partir de todas essas informações apresentadas até o presente momento, foi 

possível elaborar a Tabela 19 apresentando os resultados dos testes das hipóteses 

presentes no modelo hipotético. 
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Tabela 19 
Verificação das hipóteses da pesquisa 

Hipótese Carga 
Significância 

Teste t 
Resultado 

Hipótese 1 - A inovação percebida exerce um efeito positivo 
sobre a satisfação dos alunos em ter aulas sobre Design 
Thinking. 

0,828 *** Apoiada 

Hipótese 2 – A satisfação exerce um efeito positivo sobre a 
intenção de receber mais aulas sobre Design Thinking. 

0,426 
*** 

 
Apoiada 

Hipótese 3 - A satisfação exerce um efeito positivo sobre a 
intenção de utilizar técnicas de Design Thinking em suas 
atividades profissionais. 

0,340 *** Apoiada 

Hipótese 4 - A facilidade de uso percebida exerce um efeito 
positivo sobre a utilidade percebida do Design Thinking por 
parte dos alunos. 

0,619 *** Apoiada 

Hipótese 5 – A facilidade de uso percebida exerce um efeito 
positivo sobre a intenção de receber mais aulas sobre 
Design Thinking. 

-0,043 NS Rejeitada 

Hipótese 6 - A facilidade de uso percebida exerce um efeito 
positivo sobre a intenção de utilizar técnicas de Design 
Thinking em suas atividades profissionais. 

0,029 NS Rejeitada 

Hipótese 7 – A utilidade percebida exerce um efeito positivo 
sobre a intenção de receber mais aulas sobre Design 
Thinking. 

0,668 *** Apoiada 

Hipótese 8 - A utilidade percebida exerce um efeito positivo 
sobre a intenção de utilizar técnicas de Design Thinking em 
suas atividades profissionais. 

0,696 *** Apoiada 

Hipótese 9a - A propensão a inovar aumenta a força do 
impacto da inovação percebida sobre a utilidade percebida. 

0,819 
0,817 

*** 

Apoiada 
parcialmente 

Hipótese 9b - A propensão a inovar aumenta a força do 
impacto da satisfação sobre a intenção de receber mais 
aulas de Design Thinking. 

0,223 
0,588 

NS 

Hipótese 9c - A propensão a inovar aumenta a força do 
impacto da satisfação sobre a intenção em usar os conceitos 
e as técnicas de Design Thinking nas atividades 
profissionais. 

0,352 
0,391 

NS 

Hipótese 9d - A propensão a inovar aumenta a força do 
impacto da facilidade de uso percebida sobre a intenção de 
receber mais aulas de Design Thinking. 

0,078 
-0,241 

0,01** 

Hipótese 9e - A propensão a inovar aumenta a força do 
impacto da facilidade de uso percebida sobre a intenção em 
usar os conceitos e as técnicas de Design Thinking nas 
atividades 

0,063 
-0,176 

NS 

Hipótese 9f - A propensão a inovar aumenta a força do 
impacto da utilidade percebida sobre a intenção de receber 
mais aulas de Design Thinking. 

0,759 
0,621 

NS 

Hipótese 9g - A propensão a inovar aumenta a força do 
impacto da utilidade percebida sobre a intenção em usar os 
conceitos e as técnicas de Design Thinking nas atividades 
profissionais. 

0,738 
0,693 

0,04* 

*** Relações significativas em nível de 0,001. 
** Relações significativas em nível de 0,01. 
* Relações significativas em nível de 0,05. 
NS Relações estatisticamente não significativas. 
Os valores que estão acima dentro das células das hipóteses H9 são relativos ao grupo de baixa 
propensão a inovar e os valores que estão abaixo são referentes ao grupo de alta propensão a 
inovar. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Analisando-se os resultados obtidos para as hipóteses, verificou-se que a Inovação 

percebida influencia de forma positiva e significativa a Satisfação (H1). O valor do 

coeficiente do caminho (β = 0,828 e sig. < 0,001) indica que a inovação percebida 

pelos alunos do curso de Medicina em relação aos conceitos e técnicas do Design 

Thinking exerce forte impacto sobre a Satisfação desses alunos, ou seja, caso haja 

um aumento na percepção da inovação por parte dos alunos em relação ao 

conteúdo de Design Thinking, maior será a satisfação destes em relação às aulas e 

ao conteúdo.  

 

Além disso, a Facilidade de uso percebida impacta a Utilidade percebida do Design 

Thinking para os alunos de Medicina. Novamente, o valor (β = 0,619 e sig. < 0,001) 

do coeficiente do caminho pode ser considerado alto e indica que um aumento na 

facilidade de uso dos conceitos e técnicas do Design Thinking pelos alunos gera o 

aumento na utilidade Percebida sobre o Design Thinking.  

 

Em relação às hipóteses H3 e H4, percebeu-se que a Satisfação influencia 

positivamente e significativamente tanto a Intenção em receber mais aulas de 

Design Thinking (β = 0,426 e sig. < 0,001), quanto a Intenção em utilizar as técnicas 

de Design Thinking nas atividades profissionais (β = 0,340 e sig. < 0,001). Por 

conseguinte, caso haja um incremento na Satisfação dos alunos em relação às 

aulas e conteúdo sobre o Design Thinking, haverá também um aumento na intenção 

dos discentes em ter mais aulas de Design Thinking e aplicar os seus conceitos e 

técnicas em suas atividades profissionais. 

 

No caso do impacto da Facilidade de uso percebida sobre a Intenção em receber 

mais aulas de Design Thinking e sobre a Intenção de usar os conceitos e as técnicas 

de Design Thinking nas atividades profissionais, os resultados foram opostos ao 

esperado. Assim, as hipóteses H5 e H6 foram rejeitadas a partir da análise dos 

valores β = -0,043 e sig. > 0,05 e β = 0,029 e sig. > 0,05, respectivamente. Mais 

especificamente, verificou-se que a Facilidade de uso das técnicas de Design 

Thinking  não colabora para o aumento da intenção dos alunos de Medicina em 

conhecer mais e utilizar os conceitos e técnicas de Design Thinking, o que contraria 

o esperado pela pesquisa, considerando a teoria de que a Facilidade de uso 
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percebida aumenta a propensão da adoção das inovações e tecnologias pelos 

indivíduos.  

Além disso, mesmo não alcançando a significância estatística e o valor da relação 

sendo muito baixo (β = -0,043) ressalta-se que o sentido do efeito possui uma 

orientação diferente daquela esperada pela teoria. Assim, verificou-se que, caso 

esta relação fosse estatisticamente significativa, a Facilidade uso percebida acerca 

do Design Thinking iria diminuir a intenção dos alunos de medicina em receber mais 

aulas sobre os seus conceitos e técnicas. O mesmo não ocorre com a Intenção em 

utilizar os conceitos e as técnicas de Design Thinking nas atividades profissionais. O 

aumento da Facilidade de uso percebida, mesmo não impactando de forma 

estatisticamente significativa, este construto, apresentou um sentido positivo para a 

relação com a Intenção em utilizar os conceitos e as técnicas de Design Thinking 

nas atividades profissionais. 

 

As hipóteses H7 e H8 também foram apoiadas. Nesse caso, verificou-se que a 

Utilidade percebida exerce uma forte influência sobre a Intenção em receber mais 

aulas sobre Design Thinking (β = 0,668 e sig. < 0,001) e sobre a Intenção em utilizar 

as técnicas e conceitos de Design Thinking em suas atividades profissionais (β = 

0,696 e sig. < 0,001). Assim, a utilidade percebida se mostrou um construto preditor 

das intenções comportamentais dos alunos de Medicina em relação aos conceitos e 

conteúdo sobre o Design Thinking. 

 

A hipótese H9 e as suas subdivisões dizem respeito ao papel de variável 

moderadora para o construto propensão a inovar.  

 

Outro item que deve ser mencionado é o valor da variância explicada (R2) para os 

construtos endógenos. Mais especificamente, para o construto Utilidade percebida o 

valor alcançado foi de 38,3%, indicando que existem outros fatores que não estão 

contemplados no modelo e que são capazes de aumentar fortemente a sua 

explicação.  

 

Os outros construtos apresentaram valores altos, com a Satisfação alcançando um 

R2 de 68,5%, tendo somente o construto Inovação percebida como predecessor. 
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Ressalta-se que estes construtos apresentaram validade discriminante, apesar do 

valor da correlação estar no limite de 0,85 (Anderson & Gerbing, 1988). 

 

A Intenção de receber mais aulas de Design Thinking e Intenção de usar os 

conceitos e técnicas de Design Thinking  alcançaram valores acima de 70%, 

indicando um alto valor para a explicação destas variáveis que representam as 

intenções comportamentais dos alunos em relação ao conteúdo sobre Design 

Thinking, considerando-se ainda que esse é o primeiro teste empírico deste modelo. 

 

O primeiro resultado a ser considerado é que ao analisar todas as relações 

concomitantemente, as diferenças entre os grupos de maior propensão a inovar e 

menor propensão a inova são estatisticamente significativas como um todo (p-valor 

= 0,000).  

 

No caso da relação entre a Inovação percebida e a Satisfação, verificou-se que a 

diferença existente entre os dois grupos (menor e maior propensão a inovar) é 

estatisticamente significativa (sig. = 0,000). Todavia, a diferença do valor da carga 

padronizada da relação entre os dois grupos é de apenas 0,002. Assim, verificou-se 

uma diferença estatisticamente significativa - e, portanto, a hipótese H9a é apoiada -

, mas de baixo impacto prático na relação entre inovação percebida e propensão a 

inovação.  

 

As hipóteses H9b e H9c também foram rejeitadas, pois, a diferença entre os grupos 

de alunos mais e menos propensos a inovar não foi significativa – sig. = 0,130 e sig. 

= 0,307, respectivamente. Apesar disso, a diferença em valor absoluto entre os dois 

grupos (alta e baixa propensão a inovar) para a relação entre Satisfação e a 

Intenção em receber mais aula de Design Thinking  é bem alto (0,365). Assim, 

verificou-se que em termos práticos quanto maior a propensão do aluno em inovar, 

maior será o valor da influência da satisfação dos alunos em relação à intenção 

deles em receber mais aula sobre Design Thinking. O mesmo ocorre para o impacto 

da relação entre a Satisfação e a Intenção em utilizar as técnicas e conceitos de 

Design Thinking em suas atividades profissionais, mas ressalta-se que o valor 

absoluto da diferença entre os dois grupos é de apenas 0,039. 
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No caso das relações entre a Facilidade de uso percebida e a Intenção de receber 

mais aulas de Design Thinking (H9d) e a Facilidade de uso percebida e a Intenção 

de utilizar os conceitos e técnicas de Design Thinking em suas atividades 

profissionais (H9e), os resultados são divergentes.  

 

No primeiro caso, sobre a relação entre a Facilidade de uso percebida e a Intenção 

em receber mais aula de Design Thinking, a diferença entre os dois grupos (maior e 

menor propensão a inovar) é estatisticamente significativa (sig. = 0,010). Ressalta-se 

que essa diferença inclusive, se reflete no sentido da relação. No caso do grupo de 

menor Propensão a inovar, a relação não é significativa (sig. > 0,05) e o valor é 

positivo (β = 0,078), enquanto que, para o grupo de maior Propensão a inovar a 

relação entre a Facilidade de uso percebida e a Intenção em receber mais aulas de 

Design Thinking é significativa (sig. < 0,05) e o valor é negativo (β = -0,241). Por 

conseguinte, o impacto da Facilidade de uso percebida dos conceitos e técnicas do 

Design Thinking sobre a Intenção de receber mais aulas de Design Thinking, torna-

se inversamente proporcional para os alunos mais propensos a inovar quando 

comparados com o grupo de alunos menos propensos. Assim, quanto maior for a 

Facilidade de uso percebida dos conceitos e técnicas de Design Thinking pelos 

alunos, menor será a sua Intenção em receber mais aulas de Design Thinking. 

 

A hipótese H9e representa do papel moderador do construto Propensão a inovar 

sobre a relação entre Facilidade de uso percebida e a Intenção de usar os conceitos 

e técnicas de Design Thinking nas atividades profissionais. Os resultados indicam 

que a diferença entre os grupos de maior e menor propensão a inovar não é 

estatisticamente significativa (sig. = 0,053), apesar do valor de bem próximo de 

0,050. As relações entre a Facilidade de uso percebida e a Intenção em utilizar os 

conceitos e técnicas de Design Thinking em suas atividades profissionais não são 

significativas para os dois grupos. Todavia, da mesma forma que ocorreu para a 

relação entre Facilidade de uso percebida e a Intenção em receber mais aulas de 

Design Thinking, a relação se torna inversamente proporcional para o grupo de 

alunos com maior propensão a inovar. Assim, caso a relação fosse estatisticamente 

significativa, quanto for a Facilidade de uso percebida dos conceitos e técnicas de 

Design Thinking pelos alunos, menor será a sua Intenção em utilizar os conceitos e 

técnicas de Design Thinking. 
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A outra hipótese que representa a diferença entre os grupos de propensão a inovar 

é a H9f, que diz respeito à relação entre a Utilidade percebida e a Intenção em 

receber mais aulas de DT. Neste caso, os resultados apontam que a diferença entre 

os dois grupos não é estatisticamente significativa (sig. = 0,139) com o valor 

absoluto de 0,138. Assim, essa hipótese foi rejeitada. Em termos de valores 

absolutos, os grupos de alunos com maior Propensão a inovar possuem uma 

relação mais fraca entre a Utilidade percebida e a Intenção em receber mais aulas 

de Design Thinking do que o grupo de alunos com menor Propensão a inovar. Neste 

último caso, a Utilidade percebida influencia mais fortemente a Intenção de receber 

mais aulas de Design Thinking. 

 

No caso da última hipótese – H9g – ela é apoiada, pois, a diferença entre os grupos 

de maior e de menor Propensão a inovar é estatisticamente significativa (sig. = 

0,044). Apesar da relação entre a Utilidade percebida e a Intenção em usar os 

conceitos e técnicas de Design Thinking nas atividades profissionais tenha sido 

estatisticamente significativa para os dois grupos, no caso do grupo com menor 

Propensão a inovar, o impacto é um pouco maior (β = 0,738) do que para o grupo 

com maior Propensão a inovação (β =0,693). Assim, foi possível concluir que a 

propensão dos alunos em inovar desempenha um papel de variável moderadora no 

impacto da Utilidade percebida sobre a Intenção em utilizar os conceitos e técnicas 

de Design Thinking nas atividades profissionais. 

 

Em relação à variância explicada dos construtos endógenos, verificou-se que os 

valores do R2 são maiores para o grupo de alunos do grupo de menor Propensão a 

inovar em comparação com os grupos de maior Propensão a inovar. As maiores 

diferenças são relativas aos construtos de intenção comportamental (Intenção em 

receber mais aulas de Design Thinking e Intenção em usar os conceitos e as 

técnicas de Design Thinking nas atividades profissionais), os quais são formados as 

partir de três diferentes antecedentes (Satisfação, Facilidade de uso percebida e 

Utilidade percebida). Assim, o modelo possui um maior poder de explicação para os 

alunos pertencentes ao grupo de menor propensão a inovar. 

 

Apesar da tentativa em separar os dois grupos que fossem realmente diferentes 

entre si, percebeu-se que a média do construto Propensão a inovar foi de 8,30 – em 
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uma possível variação entre 0 e 10 – com a moda de 9,33. O valor presente na 

mediana foi de 8,33 pontos. Além disso, os valores para a média de propensão com 

o valor igual a 8,00 ou acima desse valor, representam 70,1% do total de respostas. 

 

Tudo isso indica que alguns elementos, mesmo que estejam no grupo de baixo nível 

de propensão, apresentam um alto valor – de 8,00 “para cima” - para a média desse 

construto. 
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6 Considerações finais 

 

Por meio dos resultados apresentados a pesquisadora considerou que a disciplina 

de Empreendedorismo para Medicina possibilitou de forma inovadora, com a 

utilização do Design Thinking, levar os alunos a compreenderem a importância da 

ferramenta para sua atuação profissional.  

 

Considerou-se, por meio de tais resultados e análises realizadas, que o objetivo 

geral do estudo foi alcançado por intermédio da elaboração de um modelo 

explicativo que permitiu avaliar os antecedentes da intenção de uso do Design 

Thinking pelos alunos de Medicina em suas futuras atividades profissionais.  

 

Neste sentido, destaca-se que a experiência como docente da disciplina permitiu à 

pesquisadora enxergar as possibilidades do Design Thinking como ferramenta que 

possibilita aos alunos desenvolverem suas etapas – entendimento, pesquisa, ponto 

de vista, ideação, prototipagem, teste e interação – para resolução de problemas de 

forma empática em suas atividades profissionais. 

 

Este aspecto é relevante por ser uma ferramenta que passou a ser utilizada pela 

pesquisadora na formação de profissionais que vão lidar com a saúde de outras 

pessoas e que precisam compreender as necessidades do cliente visando a 

satisfação deles. 

 

Por meio da testagem das hipóteses foi possível verificar com mais clareza o que os 

alunos aprenderam e desenvolveram nas práticas da disciplina, levando-os a 

compreender que: 

 

- A Inovação percebida exerce um efeito positivo sobre a Satisfação dos 

alunos em ter aulas sobre Design Thinking; 

- A Facilidade de uso percebida exerce um efeito positivo sobre a Utilidade 

percebida do Design Thinking por parte dos alunos; 

- A Satisfação exerce um efeito positivo sobre a Intenção de Receber mais 

aulas sobre Design Thinking; 
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- A Satisfação exerce um efeito positivo sobre a Intenção de utilizar técnicas 

de Design Thinking em suas atividades profissionais; 

- A Utilidade percebida exerce um efeito positivo sobre a Intenção de Receber 

mais aulas sobre Design Thinking; e 

- A Utilidade percebida exerce um efeito positivo sobre a Intenção de utilizar 

técnicas de Design Thinking em suas atividades profissionais. 

 

Deste modo, destacam-se ainda as contribuições obtidas com a pesquisa de forma 

mais específica. 

 

6.1 Contribuições teóricas 

 

A grande contribuição teórica deste trabalho é o desenvolvimento e o teste de um 

novo modelo, com o intuito de explicar o comportamento dos alunos de Medicina 

sobre a Intenção em receber mais aulas sobre Design Thinking e de utilizar os 

conceitos e as técnicas de Design Thinking em suas atividades profissionais.  

 

Foram utilizados construtos que compunham outras teorias sobre a adoção de 

inovações e de tecnologias da informação, mas que compuseram esse modelo de 

forma inédita. Os resultados sobre o poder de explicação do modelo foram muito 

bons, mas os índices de ajuste que representam a validade entre os dados 

coletados e o modelo hipotético se mostrou deficiente. 

 

Outra contribuição teórica é a descoberta da relação não significativa entre a 

Facilidade de uso e a Intenção em utilizar os conceitos e técnicas de Design 

Thinking nas atividades profissionais pelos futuros médicos. A Facilidade de uso não 

é o preditor mais forte da adoção de uma tecnologia da informação como ocorre com 

a Utilidade percebida (Davis, 1989), mas contribui para a adoção de novas 

tecnologias da informação. 

 

Outras teorias sobre a adoção não somente da tecnologia da informação, mas de 

inovações ou sobre a predição do comportamento do consumidor também 

consideram aspectos relacionados à Facilidade de uso, tais como o controle 
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percebido (Ajzen, 1991), a autoeficácia (Bandura, 1977) e a complexidade (Rogers, 

2010).  

Assim, verificou-se que este resultado não deixa de ser, até certo ponto, 

surpreendente e pode indicar uma lacuna ou limitação da característica preditora da 

Facilidade de uso percebida para esse tipo de comportamento ou classe de 

comportamento – utilizar determinadas técnicas em suas atividades profissionais.  

 

Ressalta-se como contribuição teórica, a identificação da possibilidade da ocorrência 

da relação inversa entre Facilidade de uso percebida e a Intenção em receber mais 

aulas sobre Design Thinking. Assim, a Facilidade de uso percebida pode atuar como 

um inibidor da intenção do indivíduo em receber mais aulas sobre um determinado 

assunto, pois, ele pode considerá-lo fácil de aprender sozinho ou então “na prática”.  

 

Outra contribuição teórica é a identificação do papel da variável Propensão a inovar 

como moderadora das relações do modelo. Como foram sete hipóteses, testadas 

nesse sentido, três foram apoiadas e quatro não foram apoiadas. Considerando a 

relação conjunta de todas elas concomitantemente, verificou-se que a Propensão a 

inovar dos alunos é uma variável moderadora das relações entre os construtos 

antecedentes e a Intenção em receber mais aulas de Design Thinking e a Intenção 

em usar os conceitos e técnicas de Design Thinking nas atividades profissionais.  

 

Outra descoberta ocorrida, ainda considerando a análise multigrupos, foi sobre a 

relação da Propensão a inovar a capacidade explicativa do modelo. Apesar da 

maioria das relações serem estatisticamente significativas para ambos os grupos 

(maior e menor propensão a inovar), os valores das cargas padronizadas de 

caminho foram, em geral, maiores para o grupo de menor propensão a inovar, bem 

como o valor da variância explicada para os construtos Intenção em receber mais 

aulas de Design Thinking e intenção em usar os conceitos e técnicas de Design 

Thinking nas atividades profissionais.  

 

Por conseguinte, verificou-se que o modelo possui relações mais fortes em sua 

cadeia nomológica e maior capacidade explicativa para os alunos de Medicina que 

se consideram menos propensos a inovar do que os seus outros colegas. Uma das 

possibilidades para isso pode estar relacionada ao fato de que os alunos que se 



99 
 

consideram mais propensos a inovar, podem avaliar o conteúdo e as técnicas de 

Design Thinking como menos inovadoras em comparação com os que se avaliam 

como menos propensos a inovar.  

 

6.2 Implicações gerenciais 

 

Caso o docente, os gestores pedagógicos ou os gestores dos conselhos regulatórios 

da profissão de médico desejem que eles estudem, se aprofundem mais em relação 

ao conhecimento sobre o Design Thinking e utilizem mais as suas técnicas e 

conceitos em suas atividades profissionais, devem buscar formas de aumentar a 

inovação percebida pelos discentes em seu contato com este conteúdo. Devem 

planejar e buscar formas de mostrar as possibilidades de inovação, em conjunto 

com as tecnologias da área médica e os novos conhecimentos que são gerados 

constantemente pelos cientistas e pela indústria. 

 

Em termos pedagógicos, a utilização do Design Thinking é ainda uma estratégia que 

permite que os alunos aprendam de forma prática como podem tornar mais úteis 

seus conhecimentos quando têm por finalidade resolver problemas da saúde de 

pessoas.  

 

Destaca-se que é uma ferramenta inovadora, que torna o ensino da área médica 

mais atrativo, por poderem compreender sua aplicabilidade, desenvolvendo a 

empatia que é tão necessária para a sua atuação e o pensamento inovador que os 

tornará profissionais diferenciados no mercado de trabalho.  

 

Ressalta-se como outra implicação gerencial, a possibilidade de fazer atividades em 

função dos altos valores da intenção de ter mais aulas de Design Thinking e de 

utilizar as suas técnicas nas atividades profissionais de medicina.  

 

A inovação percebida influencia positivamente a satisfação dos alunos, impactando 

de forma significativa a intenção dos alunos em receber mais aulas de Design 

Thinking, bem como a sua intenção em utilizar as suas técnicas e conceitos em suas 

atividades profissionais. Assim, a Satisfação exerce o papal de variável mediadora 

entre a Inovação percebida e as intenções comportamentais dos discentes em 
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relação ao Design Thinking. Em suma, formas de aumentar a percepção de 

inovação irão gerar maior estudo e utilização das técnicas e conceitos do Design 

Thinking pelos futuros médicos.  

 

O mesmo é valido para a Satisfação dos alunos e para a Utilidade percebida do 

Design Thinking. Os resultados apontaram que o aumento da Satisfação dos alunos 

e/ou da Utilidade percebida geram o aumento na intenção destes em receber mais 

aulas de Design Thinking e aplicar os seus conceitos e técnicas em suas atividades 

profissionais – além da relação entre Inovação percebida e Satisfação. 

 

Assim, o aumento da Inovação percebida, da Satisfação dos alunos e da Utilidade 

percebida são capazes de elevar o interesse e a possibilidade de utilização das 

técnicas de Design Thinking pelos futuros médicos. Portanto, uma gestão com vistas 

e capaz de aumentar a percepção destes construtos pelos discentes são válidas 

para propagar os conceitos, as técnicas e o uso de Design Thinking na área da 

saúde. Esta informação é muito útil para os gestores pedagógicos ou dos conselhos 

representativos da área médica que desejam o incremento do conhecimento desta 

metodologia e o seu uso pelos médicos. 

 

Há de se considerar ainda, os altos valores da variância explicada para o construto 

Intenção de receber mais aulas de Design Thinking (73,3%) e para o construto 

Intenção de utilizar os conceitos e técnicas de Design Thinking em suas atividades 

profissionais (76,6%). Esses valores indicam que o modelo pode ser útil para os 

gestores e partes interessadas na utilização e disseminação do conteúdo de Design 

Thinking entre os futuros médicos. Assim, ao manipular as variáveis que influenciam 

as intenções comportamentais dos alunos, poder-se-á alcançar esse objetivo.  

 

Esta é outra vantagem do modelo, pois, as variáveis antecedentes – Satisfação, 

Facilidade de uso percebida e Utilidade percebida - das intenções comportamentais 

dos alunos podem ser controladas pelos gestores escolares e pedagogos, entre 

outros. 

 

Considerando este aspecto, entende-se que a IES pode ampliar a utilização do 

Design Thinking em outras disciplinas e cursos, visando o aumento da satisfação 
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dos alunos com o conteúdo ministrado, levando-os a perceberem maior utilidade e 

facilidade de uso da ferramenta para a atuação profissional.  

 

Ressalta-se ainda que a intenção em receber mais aula de DT pode indicar também 

uma intenção em utilizar os conceitos e técnicas de DT nas atividades profissionais 

dos futuros médicos, pois, o interesse dos alunos em se aprofundar nessa técnica 

gerencial sugere que eles desejam ou têm a intenção de utilizá-la no futuro. Assim, 

os antecedentes que aumentam a intenção dos alunos de medicina em ter mais 

aulas sobre DT, também podem influenciar o nível de intenção de utilização dessa 

ferramenta gerencial. 

 

Os professores, por sua vez, além de poderem desenvolver processos de ensino-

aprendizagem mais inovadores e atrativos com a utilização do Design Thinking, 

podem ainda aumentar a satisfação dos alunos em relação às suas aulas. Esta é 

uma proposta que está alinhada com a Educação 4.0 e as novas formas de 

aprender por meio da experimentação. 

 

6.3 Limitações e possibilidade de novos estudos 

 

As principais limitações desse estudo estão relacionadas com as características da 

amostra e com o seu tamanho. No primeiro caso, a amostragem foi limitada pela 

utilização da internet por parte dos respondentes, sendo que a coleta de dados foi 

realizada durante o período de suspensão das aulas presenciais na instituição de 

ensino na qual os respondentes estudam. Todavia, nem todos os alunos possuem 

tal acesso ou, então, poderiam ser acessados por esta pesquisadora, o que geraria 

vieses no perfil das respostas dos entrevistados. 

 

Em relação ao tamanho da amostra, o número alcançado é menor do que 10 casos 

por variável utilizada na SEM, que é o valor recomendado por Hair et al. (2009).  

 

Em relação à sugestão de novos estudos, uma das possibilidades é alterar alguns 

dos indicadores dos construtos Intenção em ter mais aulas de Design Thinking e 

Intenção em usar as técnicas de Design Thinking com o intuito de aumentar a 

discriminação entre eles. 
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Além disso, ressalta-se também a possibilidade da inclusão de novos construtos – e 

também a retirada do construto Facilidade de uso percebida - capazes de aumentar 

a validade nomológica do modelo e da variância explicada para as variáveis 

dependentes (Intenção em ter mais aulas de Design Thinking e intenção em usar as 

técnicas de Design Thinking em suas atividades profissionais).  

 

Também existe a possibilidade de usar outras teorias preditoras do comportamento 

dos indivíduos, tais como a Teoria do Comportamento Planejado, Difusão das 

Inovações Tecnológicas, Comportamento Orientado aos Objetivos, entre outras. 

Neste caso, o objetivo é o de escolher a teoria que, em princípio, teria a melhor 

capacidade de prever o comportamento dos indivíduos. 

 

Ressalta-se ainda que a relação entre Facilidade de uso percebida e a Intenção em 

receber mais aulas de Design Thinking também pode ser contemplada em novos 

estudos por meio de uma pergunta ou pesquisa de cunho qualitativo, visando 

compreender melhor essa relação.  
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Apêndice A 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado participante, 
 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa A Intenção de Utilização 
das Técnicas de Design Thinking Pelos Alunos Universitários: a elaboração de 
um modelo explicativo e o papel moderador da propensão à inovação, 
desenvolvida por Jannayna Pereira Tavares (Telefone para contato: 86 99992-0663; 
E-mail: jannayna_tavares@hotmail.com) discente do curso de Mestrado,  na 
Fundação Pedro Leopoldo, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Rodrigo Cunha Moura, 
mas que será realizada no Centro Universitário Uninovafapi.  
 

O objetivo geral da pesquisa é elaborar um modelo explicativo para avaliar os 
antecedentes da intenção do uso do Design Thinking pelos alunos de medicina em 
suas futuras atividades profissionais. O convite a sua participação se deve à 
necessidade de se conhecer como o Design Thinking pode contribuir com os alunos 
de medicina do Centro Universitário Uninovafapi em suas futuras atividades 
profissionais.  Sua participação é muito importante, porém a mesma é voluntária, isto 
é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não 
participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será 
penalizado(a) caso decida não participar da pesquisa ou, tendo aceitado, desistir 
desta.  
 

Na coleta de dados serão utilizados os seguintes procedimentos: Esclarecimento da 
pesquisa e assinatura deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
aplicação de um questionário sócio demográfico para caracterização dos sujeitos da 
pesquisa e questionário quantitativo survey para coletar de forma estruturada a 
opinião dos participantes, o qual será aplicado de forma individual e com duração de 
aproximadamente 15 minutos. 
 

Será preservada a identificação dos participantes, sendo analisada de forma a 
garantir a confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos de que 
suas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra você a nenhum momento, para 
tal, ressalta-se ainda que o material será armazenado em local seguro. 
 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar 
do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que 
poderá ser feito através dos meios de contato já explicitados neste Termo. No caso 
de dúvidas gerais ou referentes à ética do estudo entre em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa do UNINOVAFAPI no endereço: Rua Vitorino Orthiges 
Fernandes, 6123 – Uruguai, CEP: 64073-505 – Teresina – Piauí, Tel. (86) 2106-
0738, e-mail:cep@uninovafapi.edu.br. O Comitê de Ética em Pesquisa é a instância 
que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 
integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 
padrões éticos. 
O material de coleta de dados será armazenado em local seguro e somente terão 
acesso a estes a pesquisadora e seu orientador, de modo que os mesmos manterão 
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os materiais arquivados por 5 anos, conforme as Resoluções 466/2012 e 510/2016, 
bem como orientações do CEP/UNINOVAFAPI. 
 

A pesquisa oferece como benefícios a possibilidade de reflexões acerca do DT 
aplicado ao ensino em medicina de modo que os alunos possam utilizar tais 
conhecimentos em seus futuros trabalhos. Quanto aos riscos, apesar de serem 
mínimos, ressalta-se que existe o risco de incômodo dos participantes durante a 
coleta de dados, bem como pode haver constrangimento por não quererem se 
expor. Mas com os cuidados éticos e compreendendo-os de forma empática, a 
pesquisadora se compromete a minimizar todas as formas de constrangimentos 
possíveis. Todavia caso ocorra algum dano decorrente de tal participação no estudo, 
os participantes serão devidamente indenizados, conforme determina a lei. 
 
Os resultados da pesquisa serão disponibilizados aos participantes por meio de 
relatório que será encaminhado individualmente a cada um por e-mail, assim como 
por meio da própria dissertação e/ou artigos que sejam originados dela. O presente 
termo está redigido em duas vias de igual teor de modo que ambas devem ser 
assinadas pelo(a) participante(a) e pela pesquisadora, sendo que a via “1 de 2” fica 
com a própria pesquisadora e a via “2 de 2” ficará com o(a) participante(a), não 
sendo portanto uma cópia, mas outra via do documento. Destaca-se ainda que todas 
as vias precisam ser rubricadas pelo(a) mesmo(a) e pela pesquisadora.  
 

_____________________________________________________ 
Jannayna Pereira Tavares 

RG: 1.593.687 SSP-PI / CPF: 757.557.503-00 
Pesquisadora responsável 

 
_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Rodrigo Cunha Moura  
Pesquisador participante 

 

Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito 
 

Eu,_________________________________________________________________
______________, RG_________________, CPF_____________________, abaixo 
assinado, concordo em participar da pesquisa Uso da abordagem do Design 
Thinking como instrumento de Aprendizagem no curso de Medicina, como 
sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Jannayna 
Pereira Tavares sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como 
de que não há nenhum risco e dos benefícios decorrentes de minha participação. 
Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, que a 
entrevista será gravada, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

 
Teresina, _______, de __________________ de 2020. 

 
Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 
_________________________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa) 
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Apêndice B 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado participante, 
 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa A Intenção de Utilização 
das Técnicas de Design Thinking Pelos Alunos Universitários: a elaboração de 
um modelo explicativo e o papel moderador da propensão à inovação, 
desenvolvida por Jannayna Pereira Tavares (Telefone para contato: 86 99992-0663; 
E-mail: jannayna_tavares@hotmail.com) discente do curso de Mestrado,  na 
Fundação Pedro Leopoldo, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Rodrigo Cunha Moura, 
mas que será realizada no Centro Universitário Uninovafapi.  
 

O objetivo geral da pesquisa é elaborar um modelo explicativo para avaliar os 
antecedentes da intenção do uso do Design Thinking pelos alunos de medicina em 
suas futuras atividades profissionais. O convite a sua participação se deve à 
necessidade de se conhecer como o Design Thinking pode contribuir com os alunos 
de medicina do Centro Universitário Uninovafapi em suas futuras atividades 
profissionais.  Sua participação é muito importante, porém a mesma é voluntária, isto 
é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não 
participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será 
penalizado(a) caso decida não participar da pesquisa ou, tendo aceitado, desistir 
desta.  
 

Na coleta de dados serão utilizados os seguintes procedimentos: Esclarecimento da 
pesquisa e assinatura deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
aplicação de um questionário sócio demográfico para caracterização dos sujeitos da 
pesquisa e questionário quantitativo survey para coletar de forma estruturada a 
opinião dos participantes, o qual será aplicado de forma individual e com duração de 
aproximadamente 15 minutos. 
 
Será preservada a identificação dos participantes, sendo analisada de forma a 
garantir a confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos de que 
suas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra você a nenhum momento, para 
tal, ressalta-se ainda que o material será armazenado em local seguro. 
 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar 
do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que 
poderá ser feito através dos meios de contato já explicitados neste Termo. No caso 
de dúvidas gerais ou referentes à ética do estudo entre em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa do UNINOVAFAPI no endereço: Rua Vitorino Orthiges 
Fernandes, 6123 – Uruguai, CEP: 64073-505 – Teresina – Piauí, Tel. (86) 2106-
0738, e-mail:cep@uninovafapi.edu.br. O Comitê de Ética em Pesquisa é a instância 
que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 
integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 
padrões éticos. 
 

O material de coleta de dados será armazenado em local seguro e somente terão 
acesso a estes a pesquisadora e seu orientador, de modo que os mesmos manterão 
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os materiais arquivados por 5 anos, conforme as Resoluções 466/2012 e 510/2016, 
bem como orientações do CEP/UNINOVAFAPI. 
 

A pesquisa oferece como benefícios a possibilidade de reflexões acerca do DT 
aplicado ao ensino em medicina de modo que os alunos possam utilizar tais 
conhecimentos em seus futuros trabalhos. Quanto aos riscos, apesar de serem 
mínimos, ressalta-se que existe o risco de incômodo dos participantes durante a 
coleta de dados, bem como pode haver constrangimento por não quererem se 
expor. Mas com os cuidados éticos e compreendendo-os de forma empática, a 
pesquisadora se compromete a minimizar todas as formas de constrangimentos 
possíveis. Todavia caso ocorra algum dano decorrente de tal participação no estudo, 
os participantes serão devidamente indenizados, conforme determina a lei. 
 

Os resultados da pesquisa serão disponibilizados aos participantes por meio de 
relatório que será encaminhado individualmente a cada um por e-mail, assim como 
por meio da própria dissertação e/ou artigos que sejam originados dela. O presente 
termo está redigido em duas vias de igual teor de modo que ambas devem ser 
assinadas pelo(a) participante(a) e pela pesquisadora, sendo que a via “1 de 2” fica 
com a própria pesquisadora e a via “2 de 2” ficará com o(a) participante(a), não 
sendo portanto uma cópia, mas outra via do documento. Destaca-se ainda que todas 
as vias precisam ser rubricadas pelo(a) mesmo(a) e pela pesquisadora.  
 

_____________________________________________________ 
Jannayna Pereira Tavares 

RG: 1.593.687 SSP-PI / CPF: 757.557.503-00 
Pesquisadora responsável 

 
_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Rodrigo Cunha Moura  
Pesquisador participante 

 
Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito 

 
Eu,_________________________________________________________________
______________, RG_________________, CPF_____________________, abaixo 
assinado, concordo em participar da pesquisa Uso da abordagem do Design 
Thinking como instrumento de Aprendizagem no curso de Medicina, como 
sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Jannayna 
Pereira Tavares sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como 
de que não há nenhum risco e dos benefícios decorrentes de minha participação. 
Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, que a 
entrevista será gravada, sem que isto leve à qualquer penalidade.  

 
Teresina, _______, de __________________ de 2020. 

 
Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 

_________________________________________ 
(Assinatura do participante da pesquisa) 
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Apêndice C 

 

Questionário 

 

 

 
Prezado(a) aluno(a) 

 

Solicitamos a sua colaboração para responder o questionário adiante. Trata-se de uma pesquisa científica 
conduzida por pesquisadores da área de gestão da Fundação Cultural de Pedro Leopoldo de Minas Gerais e do 
Centro Universitário UNINOVAFAPI do Piauí, a respeito da percepção e das intenções comportamentais dos alunos 
do curso de medicina sobre a disciplina de Empreendedorismo e Inovação (Core Curriculum 2) na qual são 
estudados os conteúdos sobre Design Thinking. 
 

Você não será identificado(a) – a menos que informe o seu nome e/ou email - e a sua participação é muito 
importante. Não há respostas certas ou erradas para as questões. O essencial é que sua avaliação seja sincera.  
 

Em caso de dúvidas, entre em contato por email para: 
 

- Jannayna Pereira Tavares (jannayna.tavares@uninovafapi.edu.br) ou  
- Luiz Rodrigo Cunha Moura (luiz.moura.pesquisa@gmail.com) 
 

Não deixe nenhuma questão em branco.  
 

É importantíssimo que você preencha as questões na ordem em que as mesmas aparecem. Por favor, leia 
atentamente as instruções e os enunciados abaixo antes de responder as questões.  
 

Nessa pesquisa, considere a disciplina de Empreendedorismo e Inovação e o conteúdo sobre Design Thinking 
ministrada pela professora Jannayna Tavares. 
 

Pergunta-filtro: 
 

Você cursou a disciplina de Empreendedorismo e Inovação com o uso da abordagem do Design Thinking no curso 
de medicina?  
 

(    ) SIM              (    ) NÃO 
 

Caso a resposta tenha sido “NÃO”, não será necessário continuar o preenchimento desse questionário. 
 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO CULTURAL PEDRO LEOPOLDO – 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

Pesquisa a respeito da percepção e das intenções 

comportamentais dos alunos do curso de medicina sobre a 

disciplina de Empreendedorismo e Inovação na qual são 

estudados os conteúdos sobre Design Thinking.  
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Considerando a minha percepção sobre a disciplina 
Empreendedorismo e Inovação com o uso da 
abordagem do Design Thinking lecionada no curso de 
medicina, eu acho que: 

 Discordo                                        Concordo 
 Plenamente                                 Plenamente 
 

1 – Em geral, estou aberto para aceitar novas ideias.    0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

2 – Estou disposto a tentar coisas novas. 
   0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

3 – Em geral, eu não sinto medo de experimentar novos 

produtos ou serviços.    0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

4 – Eu sinto que sou uma pessoa inovadora. 
   0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

5 – Eu considero as técnicas e conceitos de Empreendedorismo 

e Inovação uma novidade para os alunos do curso de medicina.    0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

6 – Eu considero as técnicas e conceitos de Design Thinking 

como uma nova ideia de atuação para os médicos.    0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

7 – Eu considero a disciplina de Empreendedorismo e Inovação 

com o uso da abordagem do Design Thinking uma disciplina 

inovadora. 
   0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

8 – Eu considero a disciplina Empreendedorismo e Inovação 

com o uso da abordagem do Design Thinking como algo original 

dentro do curso de medicina. 
   0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

9 - A disciplina de Empreendedorismo e Inovação com o uso da 

abordagem do Design Thinking atendeu às minhas 

necessidades como aluno de medicina. 
   0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

10 – Eu estou satisfeito em ter aulas sobre as técnicas e 

conceitos de Design Thinking em meu curso de medicina.    0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

Considerando a minha percepção sobre a disciplina 
Empreendedorismo e Inovação com o uso da 
abordagem do Design Thinking lecionada no curso de 
medicina, eu acho que: 

 Discordo                                       Concordo 
 Plenamente                                 Plenamente 
 

11 - Considero satisfatórios os conteúdos teóricos e práticos 

vistos na disciplina de Design Thinking.     0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

12 - É muito fácil utilizar as técnicas e conceitos de Design 

Thinking na medicina.    0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

13 - É muito fácil entender como funcionam as técnicas e 

conceitos de Design Thinking na medicina.    0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

14 - É muito fácil aprender a usar as técnicas e conceitos de 

Design Thinking na medicina.    0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

15 - É muito fácil exercer a medicina utilizando as técnicas e 

conceitos de Design Thinking.    0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   
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16 - A utilização das técnicas e conceitos de Design Thinking 

permite que eu faça as minhas atividades profissionais como 

médico de forma mais eficiente. 
   0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

17 – Eu posso melhorar a forma como exerço a medicina ao 

utilizar as técnicas e conceitos de Design Thinking.    0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

18 - Utilizar as técnicas e conceitos de Design Thinking faz com 

que eu melhore a forma como eu faço as minhas atividades 

profissionais. 
   0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

19 – As técnicas e conceitos de Design Thinking são muito úteis 

para eu realizar as minhas atividades profissionais.    0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

20 – Se eu pudesse escolher, eu teria mais aulas com conteúdo 

sobre Design Thinking.    0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

21 - Eu pretendo continuar estudando e conhecendo mais as 

técnicas e conceitos do Design Thinking ao longo da minha 

carreira de médico(a). 
   0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

22 - Eu gostaria de ter mais aulas com conteúdo sobre Design 

Thinking no futuro.    0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

23 - Eu pretendo continuar usando as técnicas e conceitos de 

Design Thinking em minhas atividades profissionais.    0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

24 - Eu continuarei a usar as técnicas e conceitos de Design 

Thinking no futuro.    0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10   

25 - Eu planejo continuar utilizando as técnicas e conceitos de 

Design Thinking nos próximos meses para realizar as minhas 

atividades como médico(a). 
   0    1     2     3     4     5     6     7     8     9   10  
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Apêndice D 

 

Questionário Sociodemográfico 

 

INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS 

26 - Qual é o seu gênero (sexo)?  

(   ) Feminino    

(   ) Masculino  

(   ) Outro            

27 - Qual é o seu estado civil? 

(   ) Solteiro(a) 

(   ) Casado(a)  / União estável 

(   ) Divorciado(a), desquitado(a) ou separado(a) judicialmente 

(   ) Viúvo(a) 

28 - Qual é a sua renda bruta mensal familiar? Ou seja, a 

soma da sua renda bruta mensal com a de todas as 

pessoas de sua família com as quais você mora. 

(   ) Até R$ 1.045,00 

(   ) De R$ 1.045,01 até R$ 2.090,00 

(   ) De R$ 2.090,01 até R$ 5.225,00 

(   ) De R$ 5.225,01 até R$ 7.315,00 

(   ) De R$ 7.315,01 até R$ 10.450,00 

(   ) De R$10.450,01 até R$20.900,00 

(   ) Acima de R$ 20.900,00 

29 – Em qual período do curso de Medicina você se encontra? 

 

(   ) 1º Período            (   ) 2º Período            (   ) 3º Período 

(   ) 4º Período            (   ) 5º Período            (   ) 6º Período 

(   ) 7º Período            (   ) 8º Período            (   ) 9º Período 

(   ) 10º Período          (   ) 11º Período          (   ) 12º Período               

(   ) Já terminei o meu curso de medicina               

 

 

MUITO OBRIGADO!!! TERMINOU! AGRADEÇO A SUA COLABORAÇÃO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


