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       RESUMO 

 

A tomada de decisão, no cotidiano do enfermeiro, é um instrumento essencial à sua prática, sendo 

entendida como a função que caracteriza o desempenho de suas atividades gerenciais. E, 

independentemente do aspecto que se apresente a sua decisão, esta atitude deve ser produto de um 

processo sistematizado, que envolve o estudo do problema a partir de um levantamento de dados, 

produção de informação, estabelecimento de propostas, de soluções, escolha da decisão, viabilização 

e implementação da decisão e análise dos resultados obtidos. Os Sistemas de Informação em Saúde 

(SIS) brasileiros – que configuram uma ferramenta auxiliar à tomada decisão dos profissionais de 

saúde – contemplam vários agravos e tem tido grande visibilidade nos últimos anos, sobretudo no 

meio acadêmico. Em vista disso, existe a preocupação no que concerne à qualidade das informações 

que os alimentam. No que tende ao HIV/AIDS, após mais de quatro décadas do seu surgimento, ainda 

existem diversos contextos que reforçam estigmas e dificultam o controle epidêmico. Nota-se, 

portanto, a importância da informação como subsídio para ações de saúde melhor direcionadas para 

este público. Diante disto, estabeleceu-se como objetivo geral do presente estudo: Refletir sobre a 

correlação entre as informações oriundas dos sistemas de informação em saúde e o processo de 

tomada de decisão em uma unidade de saúde. E como objetivos específicos: Compreender os 

conceitos de gerência e gerenciamento aplicados ao âmbito da enfermagem; Discutir possíveis 

implicações para a tomada de decisão sobre a vigilância epidemiológica do HIV/AIDS e as ações de 

saúde implementadas em sua região de abrangência. Para fundamentação teórica optou-se pela 

Revisão Integrativa de Literatura, com busca nas bases LILACS, BDENF, MEDLINE/PubMed, 

Scopus e SciELO. Realizada entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020 e norteada pela questão: 

como as informações, notificadas ao SINAN, podem influenciar o processo de tomada de decisão de 

enfermeiros nas ações relacionadas ao HIV/AIDS? A inclusão dos 24 artigos utilizados para a 

construção do corpus, seguiu os seguintes critérios: ter sido publicado entre o hiato temporal do ano 

de 2009 ao ano de 2019, apresentar-se nos idiomas português, inglês e espanhol e contemplar assuntos 

que favorecessem uma reflexão acerca da questão norteadora. A partir do supracitado e seguindo a 

prática baseada em evidências, que preconiza sistemas de classificação, dependendo da abordagem 

metodológica adotada e toma por base o delineamento do estudo. Nesta pesquisa foram avaliados 

segundo a classificação do Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. De acordo com o encontrado 

e para dar coerência, foi verificada a necessidade de versar sobre as seguintes categorias: “Aspectos 

Gerais do HIV/AIDS”; “Tomada de Decisão e o Gerenciamento da Assistência de Enfermagem”; “O 

SINAN como Facilitador no Processo de Tomada de Decisão em Relação ao HIV/AIDS”. Concluiu-



 

se, através do presente estudo,  que a tomada de decisão oportuna e com embasamento, pelo 

profissional de saúde, é primordial na transcendência das barreiras que interferem no planejamento 

das ações referentes ao agravo apresentado. Identificou-se, diferentes percepções quanto aos 

conceitos de gerência e gerenciamento, notando-se uma influência de concepções pessoais dos 

autores, ainda que complementares, na definição destes termos. O SINAN mostrou que pode e deve 

ser um dos principais meios para subsidiar o planejamento de ações relacionadas ao HIV/AIDS. Em 

relação ao agravo, notou-se uma mudança de paradigma  acerca das características populacionais na 

década de 80 e na atual, refletindo uma necessidade de reformulação das políticas de saúde, para que 

sejam, verdadeiramente, efetivas. Compreendeu-se, ainda, que embora descoberto há mais de 40 

anos, o HIV/AIDS ainda é permeado por um estigma obsoleto de quem é seu portador e grupo de 

risco, dificultando a adoção de medidas de prevenção. Fazendo-se necessária a análise e avaliação 

rotineira da população, a fim de, além de (re) formular políticas e ações de saúde específicas para 

cada realidade local, seja também possível conscientizar a sociedade da constante transição 

populacional da epidemia. Sendo para isto, sine qua non o comprometimento, dos profissionais de 

saúde, na utilização das ferramentas disponíveis – como o SINAN – de modo que se compreenda a 

situação real, permitindo clareza na tomada de decisão. 

 

Descritores: Enfermagem; HIV; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; Tomada de Decisão; 

Gerência; Sistemas de Informação em Saúde; Doenças de Notificação Compulsória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Decision making, in the nurse's daily life, is an essential tool for his practice, being understood as the 

function that characterizes the performance of his managerial activities. And, regardless of the aspect 

that appears to your decision, this attitude must be the product of a systematized process, which 

involves the study of the problem from a data collection, production of information, establishment of 

proposals, solutions, choice of decision, feasibility and implementation of the decision and analysis 

of the results obtained. The Brazilian Health Information Systems (SIS) - which constitute an 

auxiliary tool for the decision-making of health professionals - contemplate various diseases and have 

had great visibility in recent years, especially in academia. In view of this, there is concern regarding 

the quality of the information that feeds them. As tends to HIV / AIDS, more than four decades after 

its emergence, there are still several contexts that reinforce stigmas and hinder epidemic control. It is 

noted, therefore, the importance of information as a subsidy for health actions better targeted to this 

audience. Thus, it was established as a general objective of the present study: Reflect on the 

correlation between information from health information systems and the decision-making process 

in a health care unit. And the following objectives: Understand the concepts of management applied 

to the scope of nursing; Discuss possible implications for decision-making on the epidemiological 

surveillance of HIV / AIDS and the health actions implemented in your region of coverage. For 

theoretical foundation opted for the Integrative Literature Review, to search on the basis Literature 

Latin American Health Sciences (LILACS), Nursing Database (BDENF), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), SciVerse Scopus (Scopus) and Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO). Conducted between September 2019 and February 2020 and 

guided by the question: how the information notified to the Information System for Notifiable 

Diseases (SINAN), can influence the decision-making process of nurses in actions related to HIV / 

AIDS? The inclusion of the 24 articles used for the construction of the corpus, followed the criteria: 

to have been published between the time gap between 2009 and 2019, to be presented in Portuguese, 

English and Spanish and to contemplate subjects that favored a reflection on of the guiding question. 

The evidence-based practice followed, which recommends classification systems, depending on the 

methodological approach adopted and based on the study design. In this research, they were evaluated 

according to the classification of the Oxford Center for Evidence-Based Medicine. According to the 

material found and to provide coherence, there was a need to discuss the following categories: 

“General Aspects of HIV / AIDS”; "Decision Making and Nursing Care Management"; “SINAN as 

a Facilitator in the Decision-Making Process with HIV / AIDS care”. It was concluded, through this 



 

study, that the timely and well-informed decision-making by the health professional is essential in 

the transcendence of the barriers that interfere in the planning of the actions related to the disease 

presented. Different perceptions were identified regarding the concepts of management, noting the 

influence of the authors' personal conceptions, although complementary, in the definition of these 

terms. The SINAN showed what can and should be a key means for the planning of actions related 

to HIV / AIDS. In relation to the disease, a paradigm shift was noted regarding population 

characteristics in the 1980s and in the current, reflecting the need to reformulate health policies so 

that they are truly effective. It was also understood that, although discovered more than 40 years ago, 

HIV / AIDS is still permeated by an obsolete stigma of who is its carrier and risk group, making it 

difficult to adopt preventive measures. Making necessary analysis and routine assessment of the 

population in order to, in addition to (re) formulate policies and specific health actions for each local 

reality; it is also possible to make society aware of the constant population transition of the epidemic. 

For this, sine qua non is the commitment of health professionals in the use of available tools - such 

as SINAN - in order to understand the real situation, allowing clarity in decision making. 

 

Descriptors: Nursing; HIV; Acquired Immunodeficiency Sydrome; Decision Making; Organization 

and Administration; Health Information Systems; Disease Notification 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tomada de decisão, no cotidiano do enfermeiro, é um instrumento essencial à sua 

prática, sendo entendida como a função que caracteriza o desempenho de suas atividades 

gerenciais. E, independentemente do aspecto que se apresente a sua decisão, esta atitude 

deve ser produto de um processo sistematizado, que envolve o estudo do problema a partir 

de um levantamento de dados, produção de informação, estabelecimento de propostas de 

soluções, escolha da decisão, viabilização e implementação da decisão e análise dos 

resultados obtidos (MARQUIS; HUDSON, 2015). 

 Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) brasileiros – que configuram uma 

ferramenta auxiliar à tomada decisão dos profissionais de saúde – contemplam vários 

agravos e tem tido grande visibilidade nos últimos anos, sobretudo no meio acadêmico. 

Em vista disso, existe a preocupação no que concerne à qualidade das informações que 

os alimentam (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 2014), uma vez que estes 

dados subsidiam o processo decisório dos gestores na área da saúde, auxiliando no 

planejamento dos programas e políticas, bem como na execução de ações de acordo com 

cada contexto (SILVA; OLIVEIRA; LIMA et al, 2016). 

Em relação à qualidade dos bancos de dados, a avaliação envolve critérios 

multidimensionais, sendo alguns mais priorizados, como a confiabilidade, validade, 

cobertura e, sobretudo, a completitude. Esta última, tem sido um dos critérios mais 

avaliados, podendo ser entendida como o grau em que os campos de um sistema de 

informação estão preenchidos somados aos valores não nulos. São considerados os 

campos sem preenchimento os em branco e os ignorados, podendo ser avaliados de forma 

isolada ou em conjunto com outras dimensões de qualidade (GLATT, 2005). 

No que tende ao HIV/AIDS, após mais de quatro décadas do seu surgimento, uma 

das importantes conquistas em termos globais refere-se ao aumento da perspectiva de 

vida das pessoas vivendo com a infecção, entretanto ainda existem diversos contextos que 

reforçam o estigma em relação à esta, que dificultam o controle epidêmico (PEREIRA; 

MONTEIRO, 2015). 

Segundo dados do Ministério da Saúde (2017), na última década foram 

notificados, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 194.217 

casos de infecção pelo vírus HIV, no Brasil, sendo aproximadamente 22.000 no estado 

do Rio de Janeiro. Havendo entre estes, o predomínio na faixa etária dos 20 aos 44 anos, 

no gênero masculino, orientação homossexual, autodeclarados pardos e com ensino 
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médio completo, sendo a principal via de transmissão a sexual e em menores de 13 anos, 

a vertical. 

A partir do exposto, nota-se a importância da informação como subsídio para as 

ações de saúde. É fundamental que o profissional de enfermagem esteja preparado para 

avaliar os novos comportamentos do HIV, no Brasil, utilizando-se de sua função de 

educador para promover a prevenção de novos casos e para qualificar a sua prática 

assistencial neste grupo (SILVA; DUARTE; NELSON et al, 2013). 

 

   1.1 Questão Norteadora 

Ao compreender a realidade dos serviços de saúde e a dificuldade do direcionamento 

de ações ao público-alvo destas sem ferramentas facilitadoras, configura-se a presente 

pesquisa. As questões que norteiam a mesma, perpassam pelo fato de que nem todos os 

campos da ficha de notificação/investigação são de preenchimento obrigatório, o que leva 

a algumas reflexões: todos os agravos são notificados? Se sim, todos os campos da ficha 

de notificação são preenchidos? Como as informações geradas por estes dados poderiam 

determinar (ou influenciar) as decisões tomadas pela Unidade?   

 

   1.2 Objeto 

Qualidade das informações relacionadas ao HIV/AIDS, notificadas ao SINAN, a 

partir das fichas de notificação compulsórias. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo Geral 

Refletir sobre a correlação entre as informações oriundas dos sistemas de informação 

em saúde e o processo de tomada de decisão em uma unidade de saúde. 

 

1.3.2   Objetivos Específicos 

• Compreender os conceitos de gerência e gerenciamento aplicados ao âmbito da 

enfermagem; 
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• Discutir possíveis implicações para a tomada de decisão sobre a vigilância 

epidemiológica do HIV/AIDS e as ações de saúde implementadas em sua região 

de abrangência. 

 

 

     1.4 Justificativa e Relevância 

 A alta prevalência de HIV/AIDS, atualmente, sugere a urgência e a importância 

de programas e intervenções novas e eficazes na prevenção da infecção (TETTEH; 

YANKEY; NARTEY et al, 2017). Galvão et al (2004) concordam, que a complexidade 

das informações necessárias à saúde e o tempo limitado dos profissionais na busca de 

resultados oriundos de pesquisas, tem ressaltado a importância das revisões neste cenário. 

 A realização de estudos para a construção de evidências que fundamentem a 

prática assistencial é necessária para garantir as melhores condutas aos pacientes. No 

âmbito da enfermagem, profissão que busca ser reconhecida como ciência, a 

fundamentação científica e a contínua busca por novas evidências, refutando ritos 

imutáveis, conferem uma assistência de enfermagem atual, de alta qualidade e que de fato 

reflete na melhora na qualidade de vida e estado da saúde do paciente (WACHTER, 

2010). 

Assim, observa-se que, é necessária uma melhor organização com estudos de maior 

rigor metodológico, para garantir a tomada de decisões pelo enfermeiro, com evidências 

científicas de alta qualidade para melhoria da assistência prestada. Destaca-se também a 

importância de capacitação do enfermeiro assistencial na busca, desenvolvimento e 

utilização de pesquisas na prática profissional, a fim de transpor a dicotomia entre a 

pesquisa e o cuidar (PEDROZA; OLIVEIRA; FEIJÃO et al, 2015). 

 

2 METODOLOGIA 

  

A fim de obter fundamentação teórica para a elaboração do presente trabalho, optou-

se pela revisão integrativa da literatura,  realizada entre os meses de setembro 2019 e 

fevereiro de 2020. O emprego desta, justifica-se por ser um método de pesquisa ter  como 

objetivo reunir e sintetizar os resultados da pesquisa sobre um tema determinado, de 

forma ordenada e sistemática, possibilitando ao pesquisador aprofundar seus 

conhecimentos acerca do assunto investigado (MENDES, SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  
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A definição da pergunta de pesquisa ou questão norteadora, configura a primeira 

etapa na construção da revisão integrativa, e deve ser explicitada de forma objetiva, com 

base em referencial teórico e respectivos conceitos claros, pois orientarão todas as etapas 

da revisão (SOARES; HOGA; PEDUZZI et al, 2014).  

Diante disso, estabeleceu-se como finalidade a captação de material bibliográfico 

que fornecesse subsídio para o alcance dos objetivos propostos, pela pesquisa, e que 

respondessem a seguinte questão: como as informações, notificadas ao SINAN, podem 

influenciar o processo de tomada de decisão de enfermeiros nas ações relacionadas ao 

HIV/AIDS?  

Uma vez delimitada a questão norteadora, buscaram-se estudos a partir dos seguintes 

descritores: Enfermagem; HIV; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; Tomada de 

Decisão; Gerência; Sistemas de Informação em Saúde; Doenças de Notificação 

Compulsória. Sendo esta fase operacionalizada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

nas bases de dados Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Base 

de Dados em Enfermagem (BDENF). Na PubMed, na base Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MEDLINE). No Portal de Periódicos da CAPES, na base 

Scopus da Elsevier. E, na biblioteca eletrônica Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO).  

O quadro 1 mostra o quantitativo de obras encontradas por descritor nas bases de 

dados. Posteriormente, associou-se, para refino dos resultados, os descritores da seguinte 

forma: “HIV” AND “Síndrome de Imunodeficiência Adquirida”; “Tomada de Decisão” 

AND “Enfermagem”; “Gerência” AND “Enfermagem”; “Sistemas de Informação em 

Saúde” AND “Doenças de Notificação Compulsória”. As referidas associações estão 

demonstradas no quadro 2.  

 

 

Quadro 1 – Quantitativo de obras encontradas por descritor por base de dados 

Descritores LILACS BDENF MEDLINE SciELO Scopus 

Enfermagem 39351 30079 516275 15916 15297 

HIV 14328 987 354273 227 320598 

Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida 
10970 802 80287 240 168 

Tomada de Decisão 2321 327 92003 1269 1198 
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Gerência 2283 525 1870 1641 2762 

Sistemas de Informação em 

Saúde 
518 238 1178 95 127 

Doenças de Notificação 

Compulsória 
820 26 4328 11 16 

TOTAL 70591 32984 1050214 19399 340166 

Fonte: acervo pessoal, 2020. 

 

 

 

Quadro 2 – Associação de descritores e palavras e quantitativo de produções 

encontradas por base de dados 

Descritores LILACS BDENF MEDLINE SciELO Scopus 

“HIV” AND “Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida” 
879 879 181622 247 163 

“Tomada de Decisão” AND 

“Enfermagem” 
58 58 06 168 163 

“Gerência” AND “Enfermagem” 485 408 184 250 209 

“Sistemas de Informação em 

Saúde” AND “Doenças de 

Notificação Compulsória” 

04 04 08 02 02 

TOTAL 1426 1349 181820 667 537 

 Fonte: acervo pessoal, 2020. 

 

A eleição do material seguiu alguns critérios de inclusão pré-estabelecidos, foram 

eles: ter sido publicado entre o hiato temporal do ano de 2009 ao ano de 2019, apresentar-

se nos idiomas português, inglês e espanhol e contemplar assuntos que favorecessem uma 

reflexão acerca da questão norteadora. E como critério de exclusão, aqueles cuja 

abordagem não contribuísse com a formulação de respostas para a questão norteadora.  

Os estudos encontrados foram selecionados conforme o título sugerisse a 

abordagem desejada e de acordo com o exposto no resumo. Uma vez que estes 

atendessem aos critérios de inclusão, eram eleitos, posteriormente lidos e analisados para 

saber se enquadrar-se-iam ao objetivo da pesquisa. 
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Após a leitura e análise das produções disponíveis, estas foram selecionadas 

conforme as temáticas estivessem relacionadas à enfermagem, HIV/AIDS, tomada de 

decisão e/ou sistemas de informação em saúde, sendo escolhidas – dentre artigos, teses, 

editoriais e livros – 24 obras, para o desenvolvimento da revisão de literatura. 

A prática baseada em evidências preconiza sistemas de classificação, dependendo 

da abordagem metodológica adotada, que toma por base o delineamento do estudo. Neste 

estudo foram avaliados segundo a classificação do Oxford Centre for Evidence-Based 

Medicine (2009).  

Em relação à construção do Fluxograma (Figura 1), para melhor compreensão do 

caminhar metodológico, optou-se por seguir as diretrizes PRISMA. Neste, antes de incluir 

estudos e fornecer razões para excluir outros, o revisor deve pesquisar a literatura 

disponível. Uma vez que os relatos foram rastreados e os critérios de elegibilidade 

aplicados, um número menor de artigos remanescerá.  

O número de artigos incluídos pode ser menor (ou maior) do que o número de 

estudos, porque os artigos podem relatar múltiplos estudos, e os resultados de um estudo 

particular podem ser publicados em diversos artigos. Para capturar esta informação, o 

fluxograma do PRISMA solicita a informação sobre essas fases do processo de revisão. 

(GLAVÃO; PANSANI; HARRAD, 2015).  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Identificou-se um total de 1.513.354 artigos, sendo 70.591 na LILCAS, 32.984 na 

BDENF, 1.050.214 na MEDLINE, 19.399 na SCIELO e 340.166 na SCOPUS. Houve 

duplicidade em 471 artigos. Foram selecionados para leitura 59 artigos. Destes, 35 foram 

excluídos por não se referirem à temática em estudo ou não responderem à questão 

norteadora. A amostra compreendeu 24 estudos, selecionados conforme demonstra o 

fluxograma (figura 1). 
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Figura 1 – Fluxograma explicativo da seleção de artigos. Niterói (RJ), 2020 
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A partir disto, de acordo com o encontrado na literatura, para dar coerência ao 

estudo foi verificada a necessidade de versar sobre três categorias que permeiam a tomada 

de decisão do enfermeiro, a partir da qualidade das informações sobre HIV/AIDS 

notificadas ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). São eles: 

“Aspectos Gerais do HIV/AIDS”; “Tomada de Decisão e o Gerenciamento da Assistência 

de Enfermagem”; “O SINAN como Facilitador no Processo de Tomada de Decisão em 

Relação ao HIV/AIDS”. 

O primeiro item selecionado tratou dos aspectos gerais relacionados ao 

HIV/AIDS, tais como: os biológicos, fisiológicos, históricos e sociais. Além de enfatizar 

a necessidade de um maior aprofundamento na temática, para um melhor direcionamento 

de ações preventivas a este agravo. 

O segundo, por sua vez, trouxe o conceito de tomada decisão e a inter-relação com 

as práticas gerenciais nas estruturas organizacionais, sobretudo, no âmbito da saúde e na 

gestão em enfermagem. Sugerindo, ainda, o assunto do último item, ao versar sobre como 

o processo decisório pode ser qualificado através da tecnologia da informação,  

Por fim, o terceiro contexto traz concepções acerca dos sistemas de informação na 

área da saúde, com ênfase ao SINAN e às notificações compulsórias de HIV/AIDS, e a 

correlação da qualidade dos dados gerados nestes sistemas para a tomada decisão em 

saúde. 

 

3.1 Aspectos Gerais do HIV/AIDS 

 

As discussões apresentadas na presente categoria foram construídas a partir da 

seleção de nove publicações, sendo uma de 2010, uma de 2012, duas de 2013, duas 

de 2015, uma de 2016, uma de 2017 e uma de 2018. Apresenta-se a seguir, no 

quadro 3, a relação de autores, ano de publicação e título de cada obra.  

 

Quadro 3 - Relação de artigos selecionados com seus respectivos autores e ano de 

publicação para a construção da categoria 

Autor (es) 
Periódico/Editora – 

Ano 
Título Base 

Nível de 

Evidência 

GUERRA, C.P.P.; 

SEIDL, E.M.F. 

Psicologia em 

Estudo – 2010 

Adesão em HIV/AIDS: estudo 

com adolescentes e seus 

cuidadores primários 
SciELO 

 

    3B 
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LIMA, T.C.; 

FREITAS, M.I.P. 

Revista Brasileira de 

Enfermagem - 2012 

Comportamentos em saúde de 

uma população portadora do 

HIV/Aids 
SciELO 

 

     3B 

SERRA, A.; 

SARDINHA, A.H.L.; 

LIMA, S.C.V.S et al 

Revista de  

enfermagem UFPE 

on line - 2013 

Perfil comportamental de 

idosos com Hiv/aids atendidos 

em um centro de referência 
LILACS 

 

     3B 

SOUZA, C.C.; 

MATA, L.R.F.; 

AZEVEDO, C et al 

Revista Brasileira de 

Ciências da Saúde - 

2013 

Interiorização do HIV/AIDS 

no Brasil: um estudo 

epidemiológico 
LILACS 

 

    3B 

COSTA, T.L.; 

OLIVEIRA, D.C.; 

FORMOZO, G.A. 

Escola Anna Nery – 

Revista de 

Enfermagem -2015 

O setor saúde nas 

representações sociais do 

HIV/aids e a qualidade de vida 

de pessoas soropositivas 

LILACS 

 

     4 

DIAS, R.S.R.; 

OLIVEIRA, R.L.; 

OLIVEIRA, F.B.M et 

al 

Revista de 

Enfermagem UFPE 

– 2015 

Viver com HIV em tempos de 

feminização da AIDS 
BDENF 

 

     4 

MIZIARA, L.A.F.; 

ANDRADE, F.M.O 

Boletim – Academia 

Paulista de 

Psicologia - 2016 

O significado do HIV/Aids na 

vida de crianças e 

adolescentes que vivem com a 

doença 

SciELO 

 

      4 

VILELA, W.V.; 

BARBOSA, R.M. 

Ciência e Saúde 

Coletiva – 2017 

Trajetória de mulheres 

vivendo com HIV/aids no 

Brasil. Avanços e 

permanência da resposta à 

epidemia 

SciELO 

 

 

    3B 

SILVA, S.R.A.; 

MARQUES, A.P.O.; 

LEAL, M.C.C et al 

Estudos 

Interdisciplinares 

sobre o 

Envelhecimento – 

2018 

Pessoas com 50 anos e mais 

com HIV/AIDS no Brasil: 

Quem são? LILACS 

   

 

     4 

    Fonte: acervo pessoal, 2020. 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS) é uma doença infectocontagiosa 

causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), que leva à perda progressiva da 

imunidade, sendo resultado da diminuição da taxa dos linfócitos CD4 no indivíduo 

infectado, culminando consequentemente, com o aumento de sua vulnerabilidade à outras 

doenças. (COSTA; OLIVEIRA; FORMOZO, 2015).  

Descoberta mundialmente no início da década de 1980, a AIDS tornou-se um marco 

histórico da humanidade, comportando-se de forma epidêmica. No Brasil, os primeiros 

casos ocorreram em 1982, sobretudo nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Os casos de HIV/AIDS desde o seu surgimento caracterizavam-se pelas seguintes 

características: pessoas do sexo masculino, alto nível socioeconômico, pertencentes às 

categorias de transmissão homossexuais/bissexuais, além de portadores de hemofilia ou 
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em receptores de sangue (SILVA; MARQUES; LEAL et al, 2018). Entretanto, frente a 

multidimensionalidade da infecção vive-se no cenário atual, principalmente, os processos 

de feminização, pauperização e interiorização dos casos de AIDS no mundo (DIAS et al, 

2015). 

Para Vilela e Barbosa (2017) grande parte das mulheres não se reconhece como 

pertencente a grupos e comportamentos considerados “de risco”, o que acaba por 

dificultar a adoção de tecnologias de proteção. Enquanto no que se refere à interiorização 

e pauperização, para Souza et al (2013) se na década de 1980, os casos estavam centrados 

nos círculos cosmopolitas das grandes metrópoles, como Rio de Janeiro e São Paulo.  

Atualmente, caracteriza-se por, também, afetar indivíduos que residem em pequenos 

municípios, mais pobres, com poucos recursos financeiros e com uma população com 

baixo nível de escolaridade. Expressando uma problemática no que se refere às políticas 

públicas de prevenção, controle da disseminação e assistência aos já diagnosticados. 

Foi possível observar, na busca bibliográfica, que há uma gama de estudos sobre a 

população idosa vivendo com HIV/AIDS, entretanto, no que se refere à criança e ao 

adolescente, estes são escassos. Notou-se, na faixa etária idosa, assim como supracitado 

em relação às mulheres, que parte desta não se reconhecia como “grupo de risco” antes 

de adquirir a doença, outros não pensavam no assunto e aqueles em relacionamento fixo 

afirmaram confiança no (a) parceiro (a). Serra et al (2013) e Lima et al (2012),  

corroboram esta ideia e acrescentam que, atualmente, entre os 60 e 75 anos há uma maior 

soroprevalência no sexo masculino, solteiros e heterossexuais. 

No que tende às crianças e adolescentes, a maioria dos estudos enfatizam as questões 

de aceitabilidade e convivência com o diagnóstico. Segundo Miziara e Andrade (2016), 

para este grupo o sigilo é uma das principais estratégias de enfrentamento, afim de evitar 

o preconceito por parte das pessoas com as quais se relacionam. Medos e angústias foram 

associados à sexualidade, à internação e aos efeitos colaterais, havendo repercussões 

negativas na autoestima. O uso diário da medicação, configura uma lembrança à condição 

sorológica, entretanto, buscam agir naturalmente nas suas práticas cotidianas, como 

outras pessoas que não tem a doença. 

Ainda sobre crianças e adolescentes, em relação à adesão ao tratamento, Guerra e 

Seidl (2010) destacam a preponderância do papel do cuidador na administração dos 

medicamentos. Para os autores, essa adesão ou falta dela pode sofrer influências externas, 

sobretudo a  falta de comunicação sobre HIV/AIDS, instalando uma espécie de "pacto do 

silêncio" no ambiente doméstico. As possíveis consequências disto incluem, ainda, o 
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aumento da vulnerabilidade, predomínio de enfrentamento não adaptativo à condição de 

soropositividade e baixo nível de conhecimento sobre a doença. 

A partir do que fora apresentado, é possível concluir que mesmo diante de um 

cenário mais favorável, quando comparado à outrora, o desenvolvimento de políticas de 

saúde pública direcionadas e realmente efetivas ainda faz-se necessário na prevenção e 

controle da epidemia de HIV/AIDS.  

Conforme ratificam Trindade et al (2019), o binômio permanece como importante 

preocupação, mesmo diante dos avanços nas medidas de prevenção primária e secundária 

– como incentivo ao uso de preservativos, criação dos Centros de Testagem e 

Aconselhamento, para diagnóstico precoce, e fornecimento gratuito da terapia 

antirretroviral. Talvez, um dos grandes desafios atuais, seja a falta de compreensão sobre 

particularidades epidemiológicas da doença, que analisadas de forma global não 

conseguem direcionar intervenções locais. 

 

 3.2 Tomada de Decisão e o Gerenciamento da Assistência em Enfermagem 

 

Na presente categoria apresentar-se-á o conceito de “tomada de decisão” e suas 

implicações na gerência em saúde, sobretudo, a realizada pelo enfermeiro. Como subsídio 

para o desenvolvimento das questões que permeiam a temática em questão foram 

utilizadas nove obras sendo uma de 2009, uma de 2011, duas de 2013, duas de 2015, duas 

de 2017 e uma de 2019. No quadro 4 estão relacionados os artigos utilizados. 

 

Quadro 4 - Relação de artigos selecionados com seus respectivos autores e ano de 

publicação para a construção da categoria  

Autor(es) 
Periódico/Editora 

– Ano 
Título Base 

Nível de 

Evidência 

MARTINS, J.T.; 

ROBAZZI, M.L.C.; 

MARZIALE, 

M.H.P et al 

 

Revista Gaúcha de 

Enfermagem - 2009 

Significados do 

gerenciamento de  

Unidade de Terapia 

Intensiva para o 

enfermeiro 

LILACS 

 

 

 

    3B 

RIBEIRO, J.M.S. Revista de 

Enfermagem 

Referência - 2011 

Autonomia Profissional 

dos Enfermeiros SciELO 

 

      3A 

CAVEIRÃO, C.; 

HEV, A.P.; 

MONTEZELO, 

J.H. 

Revista de 

Enfermagem 

UFSM – 2013 

Administração em 

enfermagem: um olhar 

na perspectiva do 

pensamento complexo 

LILACS, 

BDENF 

  

      4 
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ZOBOLI, E. Revista Bioética – 

2013 

Tomada de decisão em 

bioética clínica: 

casuística e deliberação 

moral 

SciELO 

 

      4 

EDUARDO, E.A.; 

PERES, A.M.; 

ALMEIDA, L.M et 

al 

Revista Brasileira 

de Enfermagem – 

2015  

Análise do modelo de 

tomada de decisão de 

enfermeiros gerentes: 

uma reflexão coletiva 

SciELO 

 

 

     4 

SOUZA, S.M.; 

BERNARDINO, E.  

Revista de 

Enfermagem UFPE 

– 2015 

Gerenciamento de 

enfermagem para o 

cuidado integral 
BDENF 

 

     4 

BRAGA, A.L.S. Universidade 

Federal Fluminense 

– 2017 

O cotidiano da prática 

do enfermeiro de rede 

básica de saúde: 

reflexões/ações sobre a 

informação para a 

tomada de decisão 

LILACS, 

BDENF 

 

 

     3A 

SANTOS, P.R.; 

SILVA, S.V.; 

RIGO, DFH et al 

Ciência, Cuidado e 

Saúde – 2017 

Ensino do 

gerenciamento e suas 

implicações à formação 

do enfermeiro: 

perspectivas dos 

docentes  

LILACS 

 

 

      4 

TENÓRIO; 

SOUZA; JÚNIOR 

et al 

Revista de 

Enfermagem UFPE 

– 2019 

Gestão e 

Gerenciamento de 

Enfermagem: 

perspectivas de atuação 

do discente 

BDENF 

 

     3B 

    Fonte: acervo pessoal, 2020. 

 

O gerenciamento em enfermagem pode ser historicamente contextualizado desde a 

segunda metade do século XIX, no momento da institucionalização da enfermagem por 

meio do trabalho de Florence Nightingale na Guerra da Crimeia, devido à necessidade de 

organização e direção dos hospitais, onde ficavam grande parte dos feridos e enfermos da 

guerra. Através da administração da assistência, Nightingale consegue provocar 

mudanças importantes, que mudaram os rumos da enfermagem desde então. (SOUZA; 

BERNARDINO, 2015). 

Gerenciar a assistência compreende interligá-la aos fins da enfermagem, utilizá-la 

como instrumento capaz de auxiliar no desenvolvimento da enfermagem e no 

planejamento de suas tarefas. O enfermeiro deverá aplicar a criatividade para a tomada 

de decisões, para adequar os recursos materiais e humanos com a finalidade da execução 

de uma assistência planejada e com qualidade (MARTINS; ROBAZZI; MARZIALE et 

al, 2009) 
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Caveirão et al (2013) e Santos et al (2017) concordam que, no trabalho em 

enfermagem, gerenciamento/gerência pode ser compreendido como cuidado indireto, 

sendo um subprocesso que embasa diversas áreas de prática do enfermeiro, 

compreendendo a elaboração de estratégias racionais buscando melhores condições de 

assistência de enfermagem e de trabalho da equipe. Compreende-se, a partir da 

supracitada contextualização e de uma reflexão crítica, que de forma geral, gestão e 

gerência podem ser encarados como expressões equânimes, indicando ações e decisões 

que organizam o trabalho em enfermagem. 

No que tende à tomada de decisão, para Braga (2012) todos necessitam tomá-las, 

sejam como indivíduos ou como administradores, e isso tem estreita relação com o 

aproveitamento de oportunidades e com a competência para resolver problemas. No 

âmbito da saúde, os enfermeiros passam a maior parte de seu tempo analisando situações 

e tomando decisões. Decidir em um curto espaço de tempo é um ponto-chave nas 

organizações. Contudo, questões complexas fazem parte do universo que envolve o 

processo decisório, como o embasamento em experiências passadas, influência de valores 

e crenças, habilidades e conhecimento prévio do decisor (EDUARDO; PERES; 

ALMEIDA et al, 2015).  

Diante disso, desenvolver aptidões para a tomada de decisão é essencial para a 

excelência da prática profissional e para a qualidade dos serviços de saúde. Para tal, os 

enfermeiros dispõem de uma ampla gama de elementos que subsidiam e determinam suas 

ações (ZOBOLI, 2013). Percebe-se que, no mundo pós-moderno, a aquisição da 

competência gerencial é possível, e deve basear-se nos ensinamentos produzidos pela 

experiência individual a partir das vivências do serviço em que se atua (TENÓRIO; 

SOUZA; JÚNIOR et al, 2019).   

Para Ribeiro (2011), a autonomia profissional é um atributo essencial ao enfermeiro 

para assumir a responsabilidade das decisões tomadas. O autor analisou diversas variáveis 

que poderiam influenciar o profissional de enfermagem, em sua autonomia, e inferiu que 

as que demonstraram maior correlação positiva foram: capacidade de tomar decisões, 

habilitações acadêmicas, grau de categoria profissional e satisfação com a profissão.  

Diante do supracitado, é possível destacar que embora essencial e imprescindível na 

prática profissional do enfermeiro, uma vez que este é gestor do cuidado, a tomada de 

decisão e o gerenciamento são movimentos complexos que requerem aprimoramento 

constante para ser efetivo. Chiavenato (2010, p.539), reflete o quanto este processo 
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precisa ser desenvolvido, a fim de minimizar os passíveis erros, influenciados pelas 

características pessoais e percepção do tomador de decisões.  

Christovam et al (2012), concordam que a dialética apresentada sobre os saberes de 

gerência, constrói-se numa teia de relações entre os saberes intrínsecos do conceito, do 

cuidado e da existência de uma interface entre esses dois objetos na prática profissional 

do enfermeiro de modo que o saber-fazer envolve uma dimensão técnica e da tecnologia, 

conhecimento científico e pessoal, habilidade técnica, competências gerencial e 

assistencial.  

 

 3.3 O SINAN como Facilitador no Processo de Tomada de Decisão em Relação ao 

HIV/AIDS 

 

A fim de elucidar algumas características do SINAN e como estas, junto com outros 

determinantes, instrumentalizam a tomada de decisão em saúde, o presente contexto 

utilizou-se de um total seis obras para o seu desenvolvimento sendo uma de 2011, duas 

de 2012, uma de 2013, uma de 2014 e uma de 2016. O supracitado encontra-se 

referenciado, abaixo, no quadro 5. 

 

Quadro 5 - Relação de artigos selecionados com seus respectivos autores e ano de 

publicação para a construção da categoria  

Autor(es) 
Periódico/Editora/Equipe 

Editorial - Ano 
Título Base 

Nível de 

Evidência 

VIDOR, A.C.; 

FISHER, P.D.; 

BORDIN, R. 

 

Revista de Saúde Pública – 

2011 

Utilização dos sistemas de 

informação em saúde em 

municípios gaúchos de 

pequeno porte 

SciELO 

 

      3A 

BARRETO, 

P.A.; BRAGA, 

A.L.S, 

ANDRADE, 

M.   

Online Brazilian Journal of 

Nursing - 2012 

Avaliação da completitude dos 

registros de dengue: estudo 

exploratório das notificações 

compulsórias 

LILACS 

 

 

      3B 

MELO, M.C.; 

PIMENTA, 

A.M. 

Revista de Enfermagem do 

Centro-Oeste Mineiro – 

2012 

Característica Epidemiológica 

da AIDS na população com 

mais de 50 anos em Betim e 

microrregião 

LILACS 

 

     3B 

ANGELOTTI, 

L.C.Z.; 

ALEXANDRE

, P.B.D.; 

MIRANZI, 

S.S.C et al  

Revista de Enfermagem e 

Atenção à Saúde – 2013 

Qualidade de dados de 

informação e acompanhamento 

dos casos de tuberculose em 

Minas Gerais 
BDENF 

 

 

    3A 
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BARTHOLO

MAY, P.; 

OLIVEIRA, 

G.P.; PINHEIR

O, R.S.; 

VASCONCEL

OS, A.N.M. 

 

Cadernos de Saúde Pública 

– 2014 

Melhoria da qualidade das 

informações sobre tuberculose 

a partir do relacionamento entre 

bases de dados 
SciELO 

 

 

       

     3A 

JÚNIOR, 

S.H.A.S.; 

MOTA, J.C.; 

SILVA, R.S et 

al  

Epidemiologia e Serviços 

de Saúde - 2016 

Descrição dos registros repetidos 

no Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação, Brasil, 

2008-2009 

MEDLI

NE 

 

 

     3A 

   Fonte: acervo pessoal, 2020. 

 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) objetiva a coleta e 

processamento dos dados sobre agravos de notificação compulsória em todo o território 

nacional e configura uma das principais fontes de informação para vigilância 

epidemiológica no Brasil, detectando surtos e/ou epidemias, bem como elaborando 

hipóteses epidemiológicas (ANGELOTTI; ALEXANDRE; MIRANZI et al, 2013).  

A entrada de dados no SINAN, ocorre através da Ficha Individual de Notificação 

(FIN) e a da Ficha Individual de Investigação (FII) (Anexo a). A infecção pelo HIV/AIDS 

faz parte da Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de 

saúde pública (Anexo b), que é obrigatória aos médicos e outros profissionais de saúde 

que atuam na assistência ao paciente. 

Notifica-se como caso  confirmado de HIV/AIDS, todo indivíduo que apresentar 

evidência laboratorial da infecção pelo HIV (dois testes de triagem de detecção de 

anticorpos anti-HIV ou um confirmatório reagente) e, além disso, um somatório de pelo 

menos dez pontos numa escala de sinais, sintomas ou doenças, independentemente da 

presença de outras causas de imunodeficiência. Sendo a notificação realizada, por um 

profissional capacitado, através do preenchimento da FIN (MELO; PIMENTA, 2012).  

No que refere ao SINAN, enquanto SIS, este pode ser qualificado a partir de 

múltiplas dimensões. Atributos como duplicidade, cobertura, completitude e 

confiabilidade são relacionados à acurácia das informações. Enquanto, sobre registros 

repetidos, a falta de correção é um obstáculo à qualidade da notificação, podendo gerar 

superestimação dos coeficientes de incidência e de prevalência de uma doença (JÚNIOR; 

MOTA; SILVA et al, 2016). 

Com isso, observa-se que a excelência de um SIS depende diretamente da 

qualidade dos dados que o subsidiam. E que esta que pode ser comprometida quando os 
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formulários não são adequadamente preenchidos ou há lacunas em sua produção e 

gerenciamento (BARTHOLOMAY; OLIVEIRA;  PINHEIRO et al,  2014). Portanto, é 

infactível não notar que a qualidade das informações se mostra uma importante limitação 

para a análise dos dados dos sistemas de informação em saúde, podendo gerar avaliações 

equivocadas e, com isto, comprometer o processo decisório.  

Entende-se que para que o SINAN se consolide como a principal fonte de 

informação de morbidade para as doenças de notificação compulsória, no Brasil, é 

necessário garantir tanto a cobertura quanto a qualidade das informações para subsidiar o 

processo de tomada de decisão, pautado no princípio da integralidade das ações, o que 

depende diretamente da conscientização de cada profissional de saúde sobre sua 

responsabilidade como cidadão na melhoria das condições de saúde da população 

(BARRETO; BRAGA; ANDRADE, 2012). Vidor et al (2011) concordam que a 

preocupação com a formação e qualificação dos recursos humanos é fator preponderante 

tanto nas questões objetivas como nas subjetivas, e podem significar um fator importante 

para a subutilização dos SIS.  

Conclui-se, portanto, que os SIS se bem utilizados constituem uma ferramenta efetiva 

na tomada de decisão e no gerenciamento da assistência de enfermagem, sobretudo no 

que concerne às ações relacionadas ao HIV/AIDS, que muitas vezes – em razão da 

amplitude de seus determinantes – ultrapassam os muros das instituições de saúde.  

Refletir-se-á acerca da fala de Pinheiro et al (2016), que afirmam que não há uma 

fórmula que leve a se efetivar a utilização dos SIS para a tomada de decisão pelos gestores 

da saúde. Todavia, é válido que a gestão promova o fortalecimento de uma cultura 

informacional e um ambiente organizacional que consolide o uso da informação para a 

construção do conhecimento e o seu compartilhamento para subsidiar o processo 

decisório. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da presente pesquisa foi possível compreender que a tomada de decisão 

oportuna e com embasamento, pelo profissional de saúde, é primordial na transcendência 

das barreiras que interferem no planejamento das ações referentes ao agravo apresentado.  

Identificou-se, através da análise dos estudos, diferentes percepções quanto aos 

conceitos de gerência e gerenciamento. Notando-se uma influência de concepções 

pessoais dos autores, ainda que complementares, na definição destes termos. Esta 

dualidade, quando na prática, pode interferir no processo decisório de gestores e para isto 

observou-se a necessidade da aquisição de competências e habilidades que os fortaleça 

na tomada de decisão, além de subsídios de qualidade para tal. 

 Observou-se que o SINAN pode e deve ser um dos principais meios para subsidiar 

o planejamento de ações relacionadas ao HIV/AIDS. Entretanto, diversos estudos 

concordam que são necessários atributos relacionados à qualidade dos dados – como 

confiabilidade, cobertura e, principalmente, completitude – além daqueles intrínsecos ao 

tomador de decisões. 

Notou-se o quão influente é o fator humano na alimentação dos SIS e o quanto é 

sine qua non o comprometimento dos profissionais de saúde na utilização das ferramentas 

disponíveis – como o  preenchimento das fichas de notificação compulsória do SINAN – 

para que se compreenda a situação real, permitindo clareza na tomada de decisão. 

 No que tende aos estudos relacionados diretamente à temática “HIV/AIDS”, estes 

maximizam a comparação entre as características das pessoas vivendo com HIV/AIDS 

na década de 80 e atualmente, e como essa mudança de paradigma reflete uma 

necessidade de reformulação das políticas de saúde, para que sejam, verdadeiramente, 

efetivas. Uma vez que, na sociedade contemporânea, coexistem populações vivendo com 

a infecção com necessidades diferentes. 

Conclui-se, que embora descoberto há mais de 40 anos, o HIV/AIDS ainda é 

permeado por um estigma obsoleto de quem é seu portador e grupo de risco. E este, 

dificulta a adoção de medidas de prevenção. Diante disso, faz-se necessária a análise e 

avaliação rotineira da população a fim de, além de (re) formular políticas e ações de saúde 

específicas para cada realidade local, seja também possível conscientizar a sociedade da 

constante transição populacional da epidemia. Fomentando assim, a autonomia, 

corresponsabilidade e protagonismo dos sujeitos e coletivos na manutenção da sua saúde. 
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7 ANEXOS  

 

7.1 ANEXO A – FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO DE AIDS – 

FRENTE E VERSO  
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            Fonte: Portal Sinan, 2019. Disponível em: www.portalsinan.saude.gov.br/aids-adulto  
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7.2 ANEXO B – LISTA NACIONAL DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO 

COMPULSÓRIA 
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Fonte: Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. 


