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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo identificar o processo decisório do enfermeiro que atua 

no ambulatório de teste rápido para o HIV dentro do cotidiano de sua prática a partir 

do conhecimento produzido e publicado no recorte temporal de 2010 a 2021. Trata-se 

de uma revisão integrativa, de abordagem qualitativa, tendo como pergunta 

norteadora “Qual o processo de tomada de decisão utilizado pelo enfermeiro frente 

aos resultados no ambulatório de teste rápido? ”. Para a construção da revisão 

integrativa foram realizadas pesquisas nas bases de dados “LILACS”, “BDENF”, 

“SCOPUS”, SCIELO” E MEDLINE”, a partir dos descritores DeCs “Tomada de 

decisão”, “Teste rápido”, “Enfermagem de atenção primária” e “HIV”. Após a análise 

detalhada de 12 trabalhos entre artigos e teses que forneceram arcabouço teórico 

para o presente estudo emergiram duas categorias: O protocolo de aconselhamento 

no ambulatório do teste rápido, uma ferramenta para o auxílio da tomada de decisão; 

Tomada de decisão do enfermeiro gerente no cotidiano do ambulatório de teste 

rápido. Os achados concluíram que ser enfermeiro na Atenção Básica exige do 

profissional uma enorme gama de conhecimentos, desde biomédicos à gerenciais. 

Observou-se a sobrecarga de tarefas que acompanha este profissional tanto nas suas 

incumbências gerais como na testagem do HIV. Identificou-se a importância da 

tomada de decisão no dia-a-dia do enfermeiro em todas suas tarefas, principalmente 

diante do teste rápido. Ao enfermeiro cabe o papel de articulador que vai além do 

campo científico da doença, mas para além disto, está na formação de cidadania e no 

acompanhamento do ciclo da vida do usuário. Dentro desde cenário, o processo 

decisório mostra-se presente para auxiliar o enfermeiro na assistência à saúde em 

sua integralidade. Como meios de capacitar o profissional para utilizar corretamente 

este instrumento que é a tomada de decisão, identificou-se a educação permanente e 

a revisão do desenho curricular da formação inicial dos mesmos.  

 

Palavras-chave: Enfermagem de atenção primária, tomada de decisão, HIV, teste 

rápido, enfermagem de atenção primária 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This work aims to identify the decision making process of nurses who work in the rapid 

HIV test outpatient clinic within their daily practice based on the knowledge produced 

and published in the time frame from 2010 to 2021. It is a integrative review, with a 

qualitative approach, with the guiding question “what is the decision making process 

used by the nurse regarding the results in the rapid test clinic?”. For the construction 

of the integrative review, searches were carried out in the databases “LILACS”, 

“BDENF”, “SCOPUS”, “SCIELO” and “MEDLINE”, using the DeCs descriptors 

“Decision Making”, “Rapid Test”, “Primary Care Nursing”, “HIV” and “Organization and 

Administration”. After a detailed analysis of 12 works between articles and theses that 

provided theoretical framework for the present study, two categories emerged: the 

counseling protocol in the rapid test clinic, a tool to aid decision making; Decision 

making by the nurse manager in the daily routine of the rapid test outpatient clinic. The 

findings concluded that being a nurse in Primary Care requires a huge range of 

knowledge from professionals, from biomedical to managerial. It was observed a 

overload of tasks that accompany this professional both in general duties and in HIV 

testing. It was identified the importance of decision making in nurse’s daily lives in all 

their tasks, especially in the face of the rapid test. The nurse has the role of an 

articulator that goes beyond the scientific field of the disease, but beyond that, it is in 

the formation of citizenship and in the accompaniment of the user’s life cycle. Within 

this scenario, the decision making process is present to assist nurses in providing 

health care in its entirety. As a means of training professionals to correctly use this 

instrument, which is decision making, were identified a permanent education and the 

revision of the curricular design of their initial formation.  

 
Keywords: Decision making, rapid teste, primary care nursing, HIV, Organization and 

Administration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil em relação ao vírus da imunodeficiência humana (HIV), foram 

notificados no período de 2000 até junho de 2018, 116.292 casos de gestantes 

infectadas, sendo o Sudoeste a região mais prevalente com 38,6% da porcentagem 

total. A taxa de gestantes com HIV vem apresentando pequeno aumento nos últimos 

anos, entretanto estima-se que grande parte está atribuído à implementação de testes 

rápidos na rede cegonha feita pelo SUS em 2012 (BRASIL, 2018). 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) é considerada um grave 

problema de saúde pública devido ao seu índice considerável de morbimortalidade. 

Tem um caráter grave e progressivo de comprometimento imunológico, 

particularmente na imunidade celular mediada por células TCD4+, tornando assim o 

indivíduo suscetível a infecções e neoplasias oportunistas (LEADEBAL et al., 2019).  

Além do sistema linfoide, outro comprometimento importante para a população 

geral é o acometimento do Sistema Nervoso Central (SNC), que é alvo frequente do 

HIV, detectado muito comumente no líquido cefalorraquidiano e tecido cerebral. 

Apresentando como segundo sítio mais comum para as manifestações clínicas da 

AIDS. Isso se deve ao tropismo do vírus pelo SNC e a penetração pobre de drogas 

antirretrovirais na barreira hematoencefálica. As manifestações neurológicas atingem 

entre 40% a 70% dos portadores do HIV. Apresentam-se como transtorno cognitivo e 

motor menor e demência associada ao HIV (CHRISTO, 2010).  

No Brasil é importante citar as sequelas relacionadas a infecções oportunistas 

do SNC, como neurotoxoplasmose, meningite tuberculosa e neurocriptococose que 

podem ser responsáveis por causar danos cognitivos e psiquiátricos. Assim evidencia-

se a importância do diagnóstico precoce para que posso haver intervenção terapêutica 

e consequente minimização das complicações neuropsiquiátricas (ibid., 2010).  

Considera-se teste rápido todo aquele que tem sua execução, leitura e 

interpretação de resultado realizados no tempo máximo de 30 minutos, sem 

dependência de estrutura laboratorial. A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma 

que em estudos de validação os testes rápidos demonstraram a mesma sensibilidade 

obtida em diferentes testes que se utilizam na rotina de diagnósticos laboratoriais da 

infecção pelo HIV, isto é, cerca de 99,5% a 100% (BRASIL, 2010).  

É feito a partir de uma pequena amostra de sangue obtido através da punção 

venosa da polpa digital, em alguns casos a amostra de fluído oral também pode ser 



10 
 

utilizada. O teste rápido abrange os diagnósticos dos considerados testes de triagem, 

sendo eles o HIV, sífilis, hepatite B e C. Desta forma tem como intuito a detecção de 

anticorpos anti-HIV, anti- HCV e anti Treponema pallidum, ou de antígeno HBSAg 

(ibid., 2010).   

As infecções sexualmente transmissíveis (IST) são de grande repercussão 

sobre a saúde reprodutiva e infantil, podendo levar à infertilidade e complicações na 

gestação e no parto, acarretando também em morte fetal e agravos à saúde da 

criança. É atribuída também à facilitação indiretamente no processo de transmissão 

por via sexual do vírus HIV. Por essa razão deve-se ter atenção especial à saúde da 

mulher em relação às orientações para que seja realizado o teste rápido, desta forma 

evitando a transmissão vertical (MIZEVSKI, 2017).  

Outras IST’s também são contempladas em testes rápidos, a sífilis: que em 

comparação de 2018 com o ano de 2017, observou-se aumento de 25,7% na taxa de 

detecção de sífilis em gestantes e de 5,2% na incidência de sífilis congênita. Houve 

também aumento de cerca de 28,3% na detecção de sífilis adquirida, passando de 

59,1 para 75,8 casos/100.000 habitantes (BRASIL, 2019).  

Na população adulta um importante acometimento é a sífilis terciária que pode 

levar de dez, vinte ou mais anos para se manifestar. Se manifesta na forma de 

inflamação e destruição de tecidos e ossos. Suas formas mais graves apresentam 

sífilis cardiovascular e neurossífilis (BRASIL, 2010).  

Outra IST é a hepatite: que apresentou 632.812 casos confirmados notificados 

no Sistema de Informação de Agravos de (Sinan) no período que compreende 1999 a 

2018. Destes, 26,4% são referentes à hepatite A, 36,8% à hepatite B e 36,1% aos 

casos de hepatite D, estando mais prevalente no Nordeste a hepatite A, com cerca de 

30,3%. Já no Sudeste verifica-se maior taxa de vírus B e C, com 34,9% e 60,0% 

respectivamente (ibid., 2019).  

Quanto a agilidade destes resultados e a facilidade do acesso pelo usuário, 

contribuem para a identificação ainda no estágio inicial do diagnóstico e melhor 

prognóstico. Desta forma a Unidade Básica de Saúde é a porta de entrada e o terreno 

propício para a formação do vínculo e a promoção da co-responsabilidade entre a 

equipe e o usuário. Os funcionários são levados a decidirem a conduta em sua 

integralidade e equidade, sendo imprescindível para a atenção primária o acolhimento 

e a formação do vínculo, visando a longitudinalidade do cuidado, a prevenção e a 

promoção à saúde do mesmo (ibid., 2019). 
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A atuação do enfermeiro nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) vem se 

mostrando primordial para a mudança nos serviços de atenção à saúde dentro do 

Sistema Único de Saúde (SUS), indo de encontro com o novo modelo assistencial em 

saúde que visa a integralidade do cuidado.  (FERREIRA; PERICO; DIAS, 2018).  

No âmbito do serviço da Atenção Básica à Saúde (ABS), a operacionalização 

dos serviços se torna indispensável, desta forma o gerente é protagonista neste 

processo, que tem como função o planejamento em saúde a partir da necessidade do 

território e comunidade, além da coordenação e integração de ações.  Diante disto 

entende-se a importância do enfermeiro gerente dispor de competências gerenciais 

de modo a atender a demandas da Unidade, gerindo recurso financeiros, 

tecnológicos, materiais e pessoal otimizando assim o serviço à partir do aumento da 

resolutividade, resolução de conflitos e superação de limitações presente no cotidiano 

da prática, buscando sempre trabalhar de acordo com os princípios do SUS 

(FERNANDES et al., 2019).  

O enfermeiro tem cada vez mais sua prática direcionada a atividades 

relacionadas à organização do serviço, supervisão da equipe de enfermagem e do 

trabalho em que esteja atuando (FERREIRA, PERICO, DIAS, 2018). Assim esse 

profissional é confrontado diariamente com a necessidade de tomar decisões éticas, 

que não podem ser considerados banais ou de pouca importância (NORA et al., 2016).   

Desta forma faz-se necessário compreender os fatores envolvidos no processo 

decisório que auxiliam no desenvolvimento de práticas relacionadas ao planejamento, 

comunicação, gerenciamento de conflitos, liderança, negociação e princípios da 

administração que orientam e dão arcabouço teórico à prática. Uma vez que esses 

recursos são utilizados de forma equivocada tendem a comprometer a assistência 

(EDUARDO et al., 2015). 

Diante do exposto, questionou-se qual o perfil de tomada de decisão utilizada 

pelos enfermeiros que atuam no ambulatório de teste rápido frente ao aumento da 

demanda.  

  

1.1 Motivação  

No sexto período do curso de enfermagem da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), eu cursei a disciplina de gerenciamento em assistência em saúde. 

A disciplina como um todo chamou minha atenção, me interessei pelos modelos de 
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teorias administrativas, porém a prática foi ainda mais interessante. Ao estagiar por 

várias áreas da policlínica que era o campo de estágio, a vigilância e o teste rápido 

foram as atividades que mais tive afinidade. Ao aceitar a proposta da disciplina e tentar 

aplicar um olhar gerencial sobre o serviço de enfermagem encontrado em cada setor, 

identifiquei aspectos que me fizeram questionar se aquele era o melhor modo de se 

proceder no ambulatório de teste rápido, assim como o questionamento de como se 

dá esse enfrentamento do enfermeiro ao deparar-se com esses resultados e situações 

complexas que envolvem tantos aspectos.  

1.2 Questão norteadora 

● Qual o processo de tomada de decisão utilizado pelo enfermeiro frente aos 

resultados no ambulatório de teste rápido? 

 

1.3 Objetivo 

 

1.3.1 Geral 

Identificar o processo decisório, através do conhecimento produzido e 

publicado, do enfermeiro que atua no ambulatório de teste rápido para o HIV dentro 

do cotidiano de sua prática.  

 

1.3.2 Específico 

● Identificar os processos gerenciais do enfermeiro na execução do teste rápido;  

● Correlacionar o conhecimento produzido sobre a tomada de decisão do 

enfermeiro atuante no teste rápido.  

 

 

1.4 Justificativa 

Esta pesquisa justifica-se pela importância de investigar e entender como tem 

se dado o processo de tomada de decisão do enfermeiro diante do enfrentamento dos 

resultados, com a intenção de avaliar como tem-se dado o processo, sempre na 

perspectiva de aprender e com que possa os erros e acertos que advém da prática. 

Procurando analisar como se dá o preparo desses profissionais, e em que estes 

procuram se embasar para o agir do cotidiano. Contribuindo assim para a formação 
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de novos profissionais com o melhor entendimento deste processo e do lugar do 

enfermeiro na prática do ambulatório de teste rápido (BARBOSA et al., 2015).  

Ao investigar elementos para formar um diagnóstico de situação atual da 

prática e sugerir melhorias para o planejamento de capacitação da gestão do cuidado, 

este estudo busca se dedicar a repensar a práxis com fins de contribuir com a 

qualidade da assistência, assim como a integralização da mesma (ARAÚJO et al., 

2017).  

 

1.5 Relevância 

O presente estudo contribuirá com a melhoria do serviço de saúde prestado, 

além de permitir que o usuário se sinta mais acolhido, uma vez que busca debruçar-

se sobre a conduta do enfermeiro que atua na vigilância em saúde frente aos 

resultados que advém do teste rápido. A partir da análise das principais pesquisas 

publicadas neste domínio é possível dar suporte ao profissional de saúde no tocante 

a tomada de decisão, uma vez que sintetiza o conhecimento já publicado sobre o 

assunto; além de destacar brechas de conhecimento que podem ser respondidas a 

partir de novas pesquisas (MENDES, 2008).  

Diariamente nas Unidades Básicas de Saúde o enfermeiro é confrontado com 

problemas que exigem decisões imediatas, já que este tem cada vez mais papel 

gerencial neste cenário. O processo decisório é uma competência necessária para 

que o profissional possa ter sucesso em suas decisões diárias e encontre sustento 

para que se sinta confiante em sua prática. Desta forma este estudo tem o objetivo de 

contribuir com a prática profissional do enfermeiro apontando a importância da tomada 

de decisão para que este esteja apto para lidar com dilemas que necessitem de 

soluções éticas e imediatas em sua prática (NORA et al., 2016).  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Teste rápido  

Uma vez que são breves, os testes rápidos podem apresentar muitas 

vantagens. Dentre elas ressalta-se a facilidade de acesso, a retirada de resultado que 

também é vista como uma barreira. O aconselhamento que acontece concomitante 

ao teste também constitui uma das suas vantagens. Outra vantagem é a 

disponibilidade de teste rápido no pré-natal na unidade básica de saúde implantado 

na rede cegonha, facilitando o protocolo dos exames de primeira consulta que visam 

evitar a transmissão vertical (MIZEVSKI, 2017).  

De uma forma geral o teste rápido vai diminuir o tempo de espera, uma vez que 

seu diagnóstico é precoce, a adesão à terapia antirretroviral poderá ser iniciada 

imediatamente resultando de forma futura em carga viral indetectável. Assim, o teste 

rápido constitui uma forma eficiente na quebra do ciclo de transmissão, sendo uma 

estratégia eficaz e barata de ser implantada. (ARAÚJO, 2017).  

Apesar das vantagens, existem obstáculos para sua implementação, como o 

treinamento de profissionais ou o desconhecimento da população. O enfermeiro deve 

estar devidamente capacitado para realizar o teste rápido em toda sua amplitude. 

Desde acolhimento, realização, informatização e finalmente aconselhamento 

proporcionando a autonomia do usuário para que ele avalie e reduza riscos, além de 

adotar estratégias para lidar com a situação atual (MIZEVSKI, 2017).    

Em 1986 surgem no Brasil os testes anti-HIV na chamada primeira estada do 

perfil epidemiológico de transmissão de vírus. Inicialmente eram utilizados somente 

para triagem de sangue em caso de transfusões ou fracionamento de hemoderivados, 

e para triagem de doadores de órgãos ou sêmen (ARANTES, SANTOS, 2015). O teste 

rápido é implementado inicialmente no Brasil Centros de Orientação e Apoio 

Sorológico (COAS), que hoje se chamam Centros de testagem e Aconselhamento 

(CTA) no ano de 1988 (ROCHA, 2018).  

Em 2004 o Ministério da Saúde expandiu o teste rápido para o HIV para as 

Unidades Básicas de Saúde, além dos CTA.  A partir da ampliação do acesso ao 

diagnóstico, tratamento e assistência de qualidade a Política Nacional de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (PN DST/aids) objetiva reduzir a incidência do HIV e de 

outras IST (ARAÚJO et al., 2017).  
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O teste rápido proporciona o diagnóstico precoce, o que possibilita o tratamento 

em tempo ideal. Além disso podemos contar com alta adesão da terapia antirretroviral, 

logo a carga viral tende a se tornar indetectável, repercutindo na qualidade de vida, 

redução de morbimortalidade, além de quebrar a cadeia de transmissão, reduzindo a 

incidência da infecção por HIV (ibid., 2017).  

Os profissionais de enfermagem devidamente treinados e capacitados de 

acordo com as normas do Ministério da Saúde, possuem respaldo legal e ético para 

proceder a coleta, leitura e ao registro do resultado do teste rápido. Com a realidade 

do Programa de Saúde da Família, o enfermeiro tem ainda mais autonomia e se torna 

mais capaz de criar vínculos com essa população, favorecendo no proceder do 

aconselhamento pré e pós-teste, além de ter mais oportunidade de instruir em relação 

a educação sexual, planejamento familiar e assistência integral contínua (ARANTES, 

SANTOS, 2015).   

 

2.2 Aconselhamento em infecções sexualmente transmissíveis na atenção 

básica 

Enquanto estratégia de cuidado em saúde no contexto da prevenção ao HIV, o 

aconselhamento surge em 1988 junto a implementação do COAS (ROCHA, 2018). É 

uma prática importante em saúde que consiste na quebra da cadeia de transmissão 

de IST 's. Faz parte das atribuições do enfermeiro informar, avaliar risco e apoiar 

emocionalmente o paciente. Sendo assim, um profissional capacitado se faz 

necessário. O aconselhamento, assim como técnicas pré e pós-exposição e 

distribuição de preservativos, constitui uma estratégia efetiva no combate ao vírus 

HIV. Contando principalmente com seu baixo custo de aplicação (BARBOSA et al., 

2015).  

Acima de tudo, o aconselhamento constitui um processo de escuta ativa, 

centralizando e respeitando a individualidade do usuário. Espera-se que o profissional 

de saúde seja capaz de estabelecer essa relação baseada em confiança com o 

usuário. Visa dar suporte e auxiliar para que o usuário seja capaz de avaliar seus 

próprios riscos, tome decisões e encontre formas de resgatar recursos internos, e que 

ele se reconheça como sujeito ativo e protagonista da sua história e de sua saúde 

(BRASIL, 2013). 

O aconselhamento está intimamente ligado ao gerenciamento de risco que se 

baseiam em intervenções comportamentais, biomédicas e estruturais. Sua oferta 
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conter flexibilidade, sem intenção de impor qualquer tipo de obrigatoriedade, dando a 

oportunidade para que o usuário venha a conhecer as possibilidades e decidir por si 

mesmo se deseja ou não submeter-se à intervenções de qualquer tipo. O 

aconselhamento deve ser ágil (evitando dificultar o atendimento para que o serviço de 

saúde não perca o paciente por desistência ou falta de tempo), dinâmico (sendo ágil 

e decisivo quanto ao caráter informativo) e focado (sem seguir roteiro, dando atenção 

especial à demanda disposta pelo usuário) (BRASIL, 2017).  

Segundo o Ministério da Saúde, há orientações pré e pós-teste para o HIV, 

sífilis e hepatites B e C. Analisando as orientações pós-teste para resultado reagente, 

tem-se instruções: 

1 - Reafirmar o caráter confidencial e sigiloso do teste 

2 - Informar sobre o resultado do teste reagente e o que ele significa. 

3 - Conceder à pessoa o tempo necessário para assimilar o resultado, 

prestando apoio necessário. 

4 - Informar sobre os benefícios do tratamento, que está disponível no SUS e 

pode ser iniciado assim que o diagnóstico esteja concluído, se for o desejo do usuário.  

5 - Esclarecer importância de comunicar resultado às parceiras sexuais, 

incentivando a realização da testagem do HIV, sífilis e hepatites B e C.  

6 - No caso de gestante, orientar sobre cuidados para prevenção da 

transmissão vertical e importância do acompanhamento pré-natal (BRASIL, 2017).  

 

Apesar de todas as orientações do Ministério da Saúde e ainda que a Atenção 

primária à saúde, tenha como prioridade, promoção de ações de prevenção às IST’s, 

pouco tem sido pesquisado e publicado de como os profissionais atuam e lidam com 

este enfrentamento no cotidiano. Tendo em mente a importância do aconselhamento 

neste momento decisivo para o usuário, em que se cria um laço de confiança com o 

profissional, tem-se a troca de informação e orientações são absorvidas pelo mesmo; 

faz-se necessário entender a percepção do profissional neste tipo de situação. 

Conhecer de fato quais são os caminhos tomados, em que são embasadas as ações 

do enfermeiro, e como se dá essa reflexão. Trata-se de compreender como de fato 

este profissional chega até a sua tomada de decisão racionalmente ou não na Atenção 

Básica em Saúde (BARBOSA et al, 2015). 
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2.3 Enfermagem em rede básica  

A atenção básica é definida como o primeiro nível de atenção à saúde, 

caracterizando-se por um conjunto de ações individuais e coletivas, que 

compreendem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento e manutenção da saúde (FERREIRA, PERICO, DIAS, 2018). 

O Programa Nacional de Melhoria e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) é uma 

das iniciativas do Ministério da Saúde (MS) que se destaca ao objetivar e assegurar 

que a Atenção Primária a Saúde (APS) se torne essa porta de acesso preferencial no 

serviço de saúde. O programa tem como intuito que a APS tenha potencial resolutivo 

para a maior parte das demandas e necessidades de saúde da população a partir de 

ações de promoção e manutenção da saúde (GALAVOTE et al., 2016).  

Em diversos países a APS é adotada, superando o modelo biomédico de 

atenção à saúde, que têm se apresentado excludente, de alto custo, além de ter pouco 

impacto na condição de vida da maior parte da população. No brasil a nomenclatura 

de APS é substituída por Atenção Básica à Saúde (ABS) e tem seu formato principal 

a Estratégia Saúde da Família (ESF) (LIMA, FAGUNDES, SALES, 2013).   

A ABS apresenta-se como instrumento para que o modo de trabalho em saúde 

se torne a produção de cuidado centrado no indivíduo, que vá além da doença, 

incluindo-o em seu contexto. Tem como objetivo a cura e o alívio da dor, assim como 

o desenvolvimento da autonomia do usuário para lidar com seus problemas e 

condições de vida, a partir de predominantemente de tecnologias leves e construção 

a partir do diálogo entre profissional, usuário e família, bem como a equipe de saúde 

(MATUMOTO et al., 2011). 

Neste âmbito, o exercício da enfermagem têm dupla dimensão, 

compreendendo a parte assistencial e gerencial, voltada para o usuário – na produção 

do cuidado de enfermagem e na gestão de projetos terapêuticos - , e para o coletivo 

– monitorando a situação de saúde populacional e gerenciando a equipe de 

enfermagem, além do gerenciamento do serviço de saúde e produção de cuidado -, 

ressaltando primordialmente a prestação de assistência ao indivíduo, famílias e 

comunidades, desenvolvendo e promovendo atividades de promoção e manutenção 

da saúde, corroborando com a implantação e consolidação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (FERREIRA, PERICO, DIAS, 2018). 

Matumoto (2011) entende a prática clínica do enfermeiro na atenção básica 

como aquela que têm sua realização a partir das necessidades sociais de cada 
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momento histórico e que se compõe e se transforma na dinâmica das relações com 

outras práticas (MATUMOTO et al., 2011).  

Dentre os profissionais da área da saúde, a enfermagem tem papel central na 

consolidação na Atenção Básica, sustentado principalmente por sua potencialidade 

criativa, versátil e inovadora (THUMÉ, et al., 2018). Sua atuação na Atenção Primária 

no Brasil vem se provando uma ferramenta de transformação nas práticas de atenção 

à saúde no SUS, frente a proposta do novo modelo assistencial que dispensa o foco 

centrado na cura, mas se dedica principalmente a integralidade da assistência, em 

intervenção frente à fatores de risco, promoção a saúde, e da qualidade de vida, além 

da prevenção de doenças. (FERREIRA, PERICO, DIAS, 2018). 

A ESF representa para a enfermagem oportunidade de repensar e orientar suas 

condutas a partir da necessidade de saúde do usuário e não para a racionalização do 

profissional médico. Dessa forma a prática de enfermagem volta-se para seu intento 

específico, o cuidado de enfermagem (MATUMOTO et al., 2011). A possibilidade de 

ampliar autonomia é criada a partir de uma prática clínica sustentada pela 

integralidade de do cuidado às famílias e comunidade em todo seu ciclo de vida 

(FERREIRA, PERICO, DIAS, 2018). 

A atuação do enfermeiro na atenção básica é marcada pela atribuição de 

múltiplos processos - são esses assistencial, gerencial e educativo -, trazendo a toma 

a pluralidade que caracteriza esta profissão. Este profissional se encontra em 

diferentes ambientes de intervenção, diante de situações e unidades de prestação de 

serviços diversos, e é a partir desta diversidade de atuações que o enfermeiro se 

mostra singular em sua função (LIMA, FAGUNDES, SALES, 2013).   

2.4 Processo decisório 

A tomada de decisão é o processo que indica o caminho a seguir, assim como 

nos permite elaborar um planejamento estratégico. Estar atento às atualidades do 

mundo de hoje é essencial, pois a tomada de decisão atual sofrerá alterações no 

futuro. Assim, o gestor deve estar preparado para lidar com esta inconstância para 

poder ser capaz de decidir da melhor forma possível (SANTOS et al., 2019).  

Perceber então a realidade organizacional configura algo primordial para que o 

gestor possa fazer a melhor escolha dentre uma ou mais alternativas possíveis, sendo 

ela a que melhor se adapte aos objetivos e realidades da instituição em questão. 

Entende-se por assim dizer, que uma boa decisão deve-se ao uso apropriado da 
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informação no processo decisório, desta forma levando resultados positivos à 

instituição. Portanto a decisão com desfechos positivos está indubitavelmente pautada 

em informações e análise das mesmas (PORTO, BANDEIRA, 2006).  

O processo decisório inicia-se com o entendimento que algo não caminha 

conforme a normalidade, o que nem sempre é algo bem delineado.  A investigação do 

problema conta com várias etapas que podem ser aprendidas e empregadas como 

dispositivo para o processo de trabalho gerencial, o que irá dar suporte para qualificar 

as decisões, reduzindo riscos e incertezas para que este processo seja otimizado 

(BRAGA, 2017).  

Inicialmente a tomada de decisão foi caracterizada genericamente por 

Bethelem em um processo de quatro etapas, sendo eles a decisão de decidir, a 

definição do que se vai decidir, a formulação das alternativas, a escolha da alternativa 

considera mais adequada (BETHLEM 1987, apud MOTTA et al., 2016). 

Para Heller: “decidir é julgar ou escolher entre duas ou mais opções, que podem 

envolver desde problemas simples do dia-a-dia até questões ambiciosas, como a 

implantação de um plano de ação. Por definição, o gerente é um tomador de decisões” 

(Heller, 1999 apud SANTOS et al., 2019).  

Desta forma, fica claro que a tomada de decisão é imprescindível para que a 

organização alcance êxito em seus objetivos, cabe então ao administrador tomar este 

papel de tomador de decisão. Não tomar decisões significa que nada poderá ser feito 

ao deparar-se com um problema; ou no caso de uma oportunidade, a mesma será 

perdida e não aproveitada (SANTOS et al., 2019).  

 

2.5 Processo decisório em enfermagem 

Uma das atribuições do enfermeiro é o de gerenciamento da equipe de 

enfermagem, sendo assim, avaliar situações e tomar decisões é uma parte 

significativa e constante no seu dia-a-dia. Munido de um modelo de tomada de 

decisão, o enfermeiro reduz sua margem de erro, tornando-se mais seguro 

profissionalmente no que se refere ao enfrentamento de situações diversas que 

venham a surgir (EDUARDO et al., 2015).   

Para a instituição se faz necessário que a decisão seja tomada em curto espaço 

de tempo, entretanto, decidir se mostra um processo mais intrincado. Várias questões 

fazem parte do processo, assim como as experiências passadas, valores, crenças, 

habilidades e conhecimento técnico do gestor. Estes são elementos subjetivos que 
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perpassam os conhecimentos técnicos, que não devem ser desconsiderados (ibid., 

2015).  

E principalmente para que o enfermeiro gestor tenha sucesso em suas 

escolhas é importante que ele exerça suas competências. A tomada de decisão está 

listada nas diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em enfermagem 

como uma das competências gerais. De acordo com a mesma, o profissional deve 

possuir habilidades para avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais apropriada; 

levando em conta a eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de 

medicamentos, de equipamentos, de procedimento e de práticas (BRASIL, 2001).  

Da tomada de decisão em problemas éticos depende a excelência profissional 

e a qualidade no que se refere a saúde. A assistência se torna eficiente no momento 

que alia à sua prática precisa a responsabilidade com um processo decisório que seja 

ético, lembrando sempre de se considerar o contexto e cenários implicados em cada 

condição (DANTAS et al, 2018).   

Entretanto é preciso ressaltar que as funções burocráticas que permeiam a vida 

do enfermeiro, como normas de procedimento e rotinas, minam o senso crítico e o 

raciocínio lógico do profissional. Este encontra-se então limitado a resolver demandas 

de profissionais subordinados a ele dar conta do que lhe é exigido na instituição. 

Devido à inúmeras funções que são exigidas desse profissional, a tomada de decisão 

acaba ficando aquém do que deveria, levando a processos decisórios pouco 

fundamentados, baseados em rotinas e hábitos provenientes da instituição. Assim, o 

enfermeiro acaba por optar por decisões convencionais e simplistas, que podem levar 

a soluções indesejadas. Desta forma o processo decisório se reduz à um hábito 

repetido, com pouca reflexão, tendo como consequência resultados pouco eficazes 

(BRAGA, 2017).   
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3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão integrativa de literatura. Este método 

de pesquisa tem por função sintetizar um grande volume de estudos e publicações 

relevantes sobre um determinado assunto, de maneira sistemática, ordenada e 

abrangente. A denominação integrativa se refere ao fornecimento de informações 

mais amplas sobre um tema ou questão, construindo a partir assim um conhecimento 

(ERCOLE, MELO, ALCOFORADO, 2014). A partir deste tipo de estudo é possível 

otimizar a prática clínica, uma vez que sintetiza o conhecimento, tornando-o mais 

acessível ao profissional que se encontra na prática e possui pouco tempo para 

investir no excessivo material já publicado (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008).  

Para Ercole (2014) a revisão integrativa de literatura precisa percorrer 6 tapas, 

descritas a seguir: 

A definição da questão norteadora constitui o primeiro passo neste tipo de 

pesquisa. Esta etapa é norteadora na condução de uma revisão integrativa de 

literatura, por isso, o assunto definido deve ser claro e objetivo, de forma a conduzir a 

análise completa, sendo possível chegar a conclusões de fácil identificação e 

aplicabilidade (SOUSA, SILVA, CARVALHO, 2017). 

Desta forma chegou-se a definição da seguinte questão norteadora: Qual o 

processo de tomada de decisão utilizado pelo enfermeiro frente aos resultados 

positivos no ambulatório de teste rápido?  

Segundo Mendes (2010) a segunda fase na revisão integrativa é a busca na 

literatura pelas obras que serão utilizados no estudo e a seleção dos critérios de 

inclusão e exclusão do estudo. Esta etapa é muito importante, pois garante a 

confiabilidade e abrangência, além do atestar a generalização da conclusão final do 

estudo (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008). Esta segunda etapa de busca se deu 

na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas seguintes bases: banco de dados em 

enfermagem (BDENF), base de dados Literatura Latino-Americana em Ciências da 

Saúde (LILACS), base Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE). Foram utilizadas também a biblioteca eletrônica Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), além do portal de periódicos da Capes, na base de dados 

Scopus.  
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Os descritores utilizados nesta pesquisa foram: Enfermagem; HIV; Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida; Tomada de decisão; Exames Imediatos; Gerência. No 

quadro 1 é possível observar a quantidade de trabalhos encontrados a partir de cada 

descritor utilizado nas bases de dados anteriormente citadas. Na etapa seguinte os 

descritores foram associados com a intenção de refinar a busca, desta forma: 

“Tomada de decisão” AND “Enfermagem de atenção primária”; “Gerência” AND 

“Enfermagem de atenção primária”; “Teste rápido” AND “HIV”; “Teste rápido” AND 

“Enfermagem de atenção primária”; “Teste rápido” AND “Tomada de decisão”. O 

resultado dos mesmos se encontram no quadro 2. 

 

Quadro 1 – Resultado de obras encontradas por descritor por base de dados. 

Niterói/RJ, 2021 

Descritores BDENF LILACS MEDLINE SCIELO SCOPUS 

Enfermagem de 
atenção primária 

1760 1955 3130 179 858 

HIV 1380 15272 377602 9098 505397 

Tomada de decisão 537 2780 110744 1952 2025 

Teste rápido 27 167 16 133 76 

Gerência 1123 5861 24010 1193 3478 

Total 4827 26035 515502 12555 511834 

Fonte: Própria autora, 2021.  

 

Quadro 2 - Resultado de obras encontradas a partir do cruzamento em dupla dos 

descritores por base de dados. Niterói/RJ, 2021 

Descritores  BDENF LILACS MEDLINE SCIELO SCOPUS 
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“Tomada de decisão” 
AND “Enfermagem de 
atenção primária” 

18 22 96 2 0 

“Gerência” AND 
“Enfermagem de 
atenção primária” 

11 10 0 2 0 

“Teste rápido” AND 
“HIV” 

17 54 7 44 45 

“Teste rápido” AND 
“Enfermagem de 
atenção primária” 

9 8 0 2 0 

“Teste rápido” AND 
“Tomada de decisão” 

0 4 1 3 3 

Total 55 98 104 53 48 

Fonte: própria autora, 2021. 

 

Como critério de seleção do material foram aplicados filtros como ano de 

publicação (entre 2010-2021), tipo de publicação (teses, dissertações e artigos 

científicos), o idioma (português, inglês e espanhol), se seu acesso estava disponível 

na íntegra, além de contemplar assuntos que pudessem discutir e responder a 

questão norteadora. Utilizou-se assim como critério de exclusão, todos os estudos que 

não condiziam com o tema desta pesquisa.  

A terceira etapa se baseia na definição de informações que deverão ser 

retiradas das obras elegidas. Outro ponto importante nessa etapa é a avaliação do 

nível de evidência de cada estudo, pois garantirão credibilidade do resultado de cada 

obra, reforçando a conclusão da revisão extraída dos mesmos (MENDES, SILVEIRA, 

GALVÃO, 2008). Assim foram selecionadas primeiramente publicações com títulos 

que eram referentes ao assunto desejado, bem como o resumo. Os estudos 

pertinentes então foram eleitos para posteriormente serem lidos na íntegra.  

Após a leitura dos estudos pré-selecionados, elegeu-se o material que 

abordavam os assuntos de interesse desta pesquisa, que são respectivamente: 

enfermagem, tomada de decisão, teste rápido, HIV; resultando em um conjunto de 9 

obras para a construção da revisão de literatura.  
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Na quarta etapa é feito a uma análise detalhada dos estudos para que a revisão 

possa ser válida. Esta análise deve ocorrer de modo crítico, buscando explicar 

resultados conflitantes nos diferentes estudos (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008). 

A quarta etapa têm semelhança com a análise de dados de uma pesquisa 

convencional. Os estudos selecionados precisam ser analisados com grande rigor, 

buscando justificativas para resultados conflitantes e contraditórios, dessa forma a 

garantir a validade da revisão (SOUSA, SILVA, CARVALHO, 2017).   

A discussão dos resultados acontece na quinta fase a partir de interpretação e 

síntese dos resultados, além de comparação de dados. É possível também nessa 

etapa identificar lacunas de conhecimento, o que permite ao pesquisador defina 

prioridades e sugestões para pesquisas futuras, buscando o aumento da qualidade 

da prática (SOUSA, SILVA, CARVALHO, 2010).  

A sexta e última etapa equivale à construção do documento que deve conter 

desde as descrições das etapas trilhado pelo pesquisador como as principais 

evidências e resultados encontrados a partir da análise dos artigos selecionados 

(MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4 RESULTADOS 

Foram encontrados um total de 358 estudos, assim distribuídos: 55 na BDENF, 

98 na LILACS, 104 na MEDLINE, 53 na SCIELO e 48 na SCOPUS da Elsevier. Após 

a leitura, 42 trabalhos, entre artigos e teses foram pré-selecionados. Após a aplicação 

dos critérios de exclusão e inclusão, excluiu-se 30 artigos. Dessa forma, esta revisão 

foi composta por 12 artigos e teses eleitos, como demonstra o fluxograma a seguir: 

 

Figura 1 – Fluxograma referente a seleção de artigos. Niterói/RJ, 2021.  

 

Fonte: Própria autora, 2021. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A partir destes resultados foram construídas duas categorias que versam sobre 

os assuntos abordados por esta revisão que são o perfil da tomada de decisão do 

enfermeiro frente às informações que advém do ambulatório do teste rápido para o 

HIV. Essas categorias são: “O protocolo de aconselhamento no ambulatório de teste 

rápido, uma ferramenta para o auxílio da tomada de decisão” e “Tomada de decisão 

do enfermeiro gerente no cotidiano do ambulatório de teste rápido”.  

A primeira categoria aborda a importância do aconselhamento no momento da 

testagem, além de conceituá-lo. Traz também a necessidade de sensibilização e 

capacitação da equipe para saberes que vão além da técnica.  

Na segunda categoria avalia a tomada de decisão como ferramenta essencial 

na organização gerencial e decisões coerentes. Busca compreender os elementos 

que compõe a tomada de decisão, além de apontar lacunas e necessidades existentes 

de mais pesquisas sobre o assunto.  

 

5.1 O aconselhamento no ambulatório de teste rápido, uma ferramenta para o 

auxílio da tomada de decisão 

 

A discussão desta primeira categoria foi construída a partir da eleição de 6 artigos, 

dois publicados no ano de 2018, um em 2013, uma em 2020, um em 2016 e 2019. No 

quadro 3 a seguir encontra-se categorizados em título, autores, ano de publicação e 

nível de evidência de cada estudo. 

 

Quadro 3 – Categorização dos artigos segundo título, autores, ano de publicação e 

nível de evidência. Niterói/RJ, 2021 

Nº Título Autores Periódico Base Evidência 

1 Aconselhamento sobre o 

teste rápido anti-HIV em 

parturientes 

PASSOS, S.C.S; 

OLIVEIRA, M.I.C; 

JÚNIOR, S.C.S.G; 

SILVA, K.S. 

Revista Bras. 

Epidemiol - 

2013 

SCIELO B1 

2 Descentralização da 

atenção em HIV-Aids 

para a atenção básica: 

ZAMBENEDETTI, 

G; SILVA, R.A.N 

Revista de 

Saúde 

SCIELO B5 
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tensões e 

potencialidades 

Coletiva - 

2016 

3 Percepção de 

enfermeiros executores 

de teste rápido em 

Unidades Básicas de 

Saúde 

ARAÚJO, W.J; 

QUIRINOLL, E.M.B; 

PINHOLL, C.M; 

ANDRADE, M.S. 

 

Revista 
Brasileira de 
Enfermagem 

– 2018 

 

BDENF 

 

A1 

 

4 Aconselhamento na 

perspectiva de 

profissionais da atenção 

básica: desafios na 

descentralização do teste 

rápido HIV/Aids 

ROCHA, K.B.; EW, 

Q.A.S.; MORO, L.M. 

et al. 

Revista 

Ciências 

Psicológicas 

- 2018 

SCIELO A2 

5 Representações Sociais 

de trabalhadores da 

atenção básica acerca do 

teste rápido 

SUTO, C.S.S et al. 

 

Rev. Min. 

Enferm – 

2019 

 

BDENF 

 

B1 

 

6 Adesão das equipes aos 

testes rápidos no pré-

natal e administração da 

penicilina benzatina na 

atenção primária 

ARAÚJO, T.C.V, 

SOUZA M.B 

Ver. Esc. 

Enferm. USP 

- 2020 

LILACS A2 

Fonte: Própria autora, 2021 

Para Passos e colaboradores (2013) o aconselhamento constitui uma importante 

ferramenta para reflexão e tomada de decisão conjunta. Evidencia ainda que a 

sensibilização e a capacitação têm função primordial para o fortalecimento da relação 

entre o paciente e a equipe de saúde. Salienta-se como fundamental o diálogo, troca 

de informações e a democratização de saberes (PASSOS et al., 2013). 

Para Zambenedetti e Silva (2016), o diagnóstico negativo configura-se um 

desafio tão grande quanto um resultado positivo de HIV, uma vez que no caso de 

diagnóstico negativo o desafio está no pensar em métodos de sensibilizar o usuário 

para prevenir e manter a soronegatividade do HIV. Compreende que o 

aconselhamento exige habilidade para lidar com dúvidas e perguntas relacionadas à 

sexualidade, exigindo habilidade de avaliar preconceitos e pré-julgamentos. Implica 

na promoção de sensibilização para a prevenção e para adesão ao tratamento, 

redução do impacto do diagnóstico positivo. Explora ainda uma dimensão ética e 
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política, relacionada à escuta do indivíduo e comprometimento com a construção 

conjunta de alternativas e resoluções de problemas (ZAMBENEDETTI, SILVA, 2016). 

Em contrapartida Araújo et al. (2018) observam que o aconselhamento pós 

teste é citado como principal dificuldade enfrentada pelos profissionais quando o 

resultado é positivo, mostrando que o impacto é intenso não só para o usuário, mas 

para o profissional (ARAÚJO et al., 2018).  

Ressaltam a preconização do ministério da saúde que toda prática de teste 

rápido deve possuir três momentos: a orientação pré-teste, a testagem em si e a 

orientação pós-teste (ibid., 2017).  

Rocha e colaboradores (2018) definem ainda o aconselhamento como um 

processo que tem como base a escuta ativa, que perpassa o estabelecimento de uma 

relação de confiança entre usuário e profissional, buscando promover o 

reconhecimento do primeiro como sujeito responsável por sua condição de saúde. 

Descreve como importante troca de informações, suporte emocional, orientação e 

avaliação de riscos, dando ao usuário o suporte necessário para o enfrentamento de 

problemas relacionados às IST’s no seu cotidiano e realidade de indivíduo em sua 

singularidade. Evidencia que o aconselhamento tem se mostrado uma estratégia 

positiva capaz de influenciar na postura diante da IST e na adesão do tratamento 

(ROCHA; EW; MORO et al., 2018). 

Araújo et al. (2018) destacam a importância da implementação de um serviço 

que vá além da técnica da testagem, que desenvolva atividades de educação em 

saúde, acolhimento e ações de prevenção a saúde (ARAÚJO, et al., 2018). 

Diante disso evidencia-se a necessidade de preparação deste para que possa 

oferecer ao usuário apoio emocional, respeitando o seu tempo, e reação diante do 

resultado. Nota-se a importância de um suporte emocional adequado que busque 

estabelecer um vínculo de confiança do profissional com esse indivíduo, buscando 

conhecer suas práticas de risco com intenção de realizar intervenções efetivas por 

meio da orientação, bem como a participação ativa de seu processo terapêutico 

(ARAÚJO et al., 2018). 

Rocha e colaboradores (2018) concluem que os profissionais da atenção 

básica têm conhecimento da importância representada pelo aconselhamento como 

estratégia de cuidado, embora admitam não realizar no cotidiano de sua prática 

conforme a preconização. Dentre as justificativas apresentadas como entraves estão 
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a falta de tempo disponível, excesso de trabalho atribuído ao enfermeiro, equipes 

incompletas e rotatividade de pessoal. Esses fatores têm mostrado ter grande impacto 

no aconselhamento. Desta forma, o que acontece é a eleição de um profissional pela 

equipe para ficar responsável por atender a demanda do teste rápido em toda sua 

complexidade. Potencializa-se assim a lógica de especializações, excluindo o trabalho 

em equipe (ROCHA et al., 2018). 

Zambenedetti e Silva (2016) lembram que o aconselhamento não está 

incorporado a formação acadêmica dos profissionais de saúde, desta forma fica claro 

a importância da capacitação e o matriciamento da equipe (ZAMBENEDETTI, SILVA, 

2016). Para Araújo e colaboradores (2018) a capacitação e motivação dos mesmos 

pode ser solucionada a partir de implementação de tutoriais, atividades 

supervisionadas e capitações dotadas de problematização e planejadas a partir de 

identificação de lacunas de aprendizagem. Menciona-se também a importância da 

capacitação da equipe como um todo, criando uma rede de interação e colaboração 

entre esses profissionais que possibilitem compartilhar saberes (ARAÚJO, et al., 

2018). 

Rocha et al. (2018) retifica a importância do investimento no matriciamento por 

meio das equipes especializadas em HIV/ Aids, assim como pelos Núcleos de Apoio 

a Saúde da Família (NASF), tendo em vista a formação de uma rede de atenção com 

mais qualificações. Assim como Araújo (2018) destaca a importância de metodologias 

participativas voltadas para a troca e de experiência e discussão em equipe (ROCHA, 

MORO et al., 2018). 

Araújo e Souza (2010) apontam para uma sobrecarga profissional no acúmulo 

de todas as etapas do Teste rápido sobre o enfermeiro, podendo desta forma interferir 

de forma prejudicial no processo de trabalho. Fica claro também o protagonismo do 

enfermeiro no processo de testagem, uma vez que ele é o único profissional 

responsável por todas essas etapas em 90% das equipes (ARAÚJO, SOUZA, 2020).   

Uma vez que observa que seja positivo que a atenção primária esteja 

contribuindo com a autonomia do enfermeiro, destacam a importância de que o 

restante da equipe se envolva e se responsabilizem também pelo processo de 

testagem. Compreende que apenas quando o Teste rápido se tornar responsabilidade 

de toda a equipe e não apenas de um profissional, os serviços de saúde estarão 

rumando para uma integralidade em fazer saúde e para o compartilhamento do 

processo de trabalho (ibid., 2020). 
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Embora a importância do enfermeiro esteja clara na testagem, este se mostra 

um procedimento que exige a adesão de toda equipe de saúde para que a 

integralidade do cuidado esteja garantida, além de evitar a sobrecarga de trabalho.  

Entende-se que se faz necessário a implementação da educação permanente 

para que o profissional possa estar embasado e seguro em sua prática, além de 

reciclar seus conhecimentos. Da mesma forma é importante que a equipe tenha 

espaço para trocar e compartilhar saberes, como meio de qualificar o serviço de saúde 

e criar redes. Destaca-se a importância do aconselhamento como instrumento 

essencial para a reflexão e tomada de decisão do enfermeiro frente ao resultado do 

teste rápido.  

 

5.2 Tomada de decisão – uma competência a ser apreendida pelo enfermeiro 

gerente 

 

A presente categoria abarca desde o conceito da “tomada de decisão” à uma 

discussão do lugar e importância desta competência na atuação do enfermeiro 

gerente. Para tanto, foram selecionados 6 estudos que abordam a temática, um deles 

publicado no ano de 2015, três no ano de 2016, um em 2017 e outro em 2019. 

 

Quadro 4 – Categorização dos artigos segundo título, autores, ano de publicação e 

nível de evidência. Niterói/RJ, 2021. 

Nº Título Autores Periódico Base Evidência 

1 Análise de modelo de 
tomada de decisão de 
enfermeiros gerentes: 
Uma reflexão coletiva 

EDUARDO, E.A; 
PERES, A.M.; 
ALMEIDA, M.L. et 
al.  

Revista 
brasileira de 
enfermagem 
– 2015 

SCIELO A2 

2 Elementos e estratégias 
para a tomada de 
decisão ética em 
enfermagem 

NORA, C.R.D; 
DEODATO, S.; 
VIEIRA, M.M.S; 
ZOBOLI, E.L.C.P 

Texto 
contexto - 
enferm. - 
2016 

SCIELO A3 

3 Gestão da saúde: O uso 
dos Sistemas de 
Informação e o 
compartilhamento de 
conhecimento para a 
tomada de decisão 

PINHEIRO, A.L.S.; 
ANDRADE, K.T.S; 
SILVA, D.O.S; et al.  

Texto 
contexto - 
enferm. - 
2016 

SCIELO A3 

4 Tomada de decisão de 
enfermagem frente a 
incidentes relacionados 
à segurança do paciente 
 

OLIVEIRA, R.M et 
al.  

 

Revista 
cogitare 
enfermagem 
– 2016 
 

LILACS 
 

B1 
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Fonte: Própria autora, 2021. 

Eduardo e colaboradores (2015) compreendem que a tomada de decisão 

produz uma redução da chance de escolher soluções inadequadas ou sem eficácia, 

ainda que reconheçam que esta estratégia não garante 100% dos acertos, evidenciam 

a redução da margem de erro, e transformação de um profissional mais seguro no 

enfrentamento de situações futuras (EDUARDO et al., 2015). 

Concluem que os enfermeiros parecem não interpretar o processo decisório 

como uma ferramenta que uma vez adotada, pode contribuir para a obtenção dos 

objetivos organizacionais. Diante disso evidencia-se a necessidade de aplicação de 

modelos gestão na prática deste profissional, com o objetivo de apoiar a tomada de 

decisão e obter resultados efetivos (ibid., 2015). 

De acordo com Pinheiro et al (2016) a tomada de decisão é uma 

responsabilidade e uma competência formal do gestor, que envolve tanto 

conhecimentos obtidos como os saberes pessoais deste, abrangendo conhecimentos 

do campo técnico, político, institucional, social, entre outros (PINHEIRO et al., 2016). 

Marques (2019) acrescenta que para além do gestor, a tomada decisão é uma das 

competências básicas da enfermagem e afirma que em Portugal Ordem dos 

Enfermeiros (OE) reconheceu os enfermeiros como elementos decisores no 

regulamento do perfil de competências do enfermeiro de cuidados gerais, 

identificando o processo decisório como elemento orientador na prática dos 

profissionais de enfermagem (MARQUES, 2019).  

Marques (2019) destaca que é cada vez mais exigido à nível profissional que o 

profissional de enfermagem possua competências do processo decisório com fins de 

prestar uma assistência eficaz e segura para o usuário (MARQUES, 2019). Oliveira et 

al (2016) concorda com Marques (2019) ao afirmar que é imprescindível que o 

profissional seja capaz de identificar possíveis falhas no processo assistencial, e a 

partir daí utilize o processo decisório como meio de encontrar soluções garantindo a 

5 O cotidiano da prática 
do enfermeiro de rede 
básica de saúde: 
reflexões/ações sobre a 
informação para a 
tomada de decisão 
 

BRAGA, A.L.S. 

 

Repositório 
institucional 
da 
universidade 
federal 
fluminense – 
2017 
 

LILACS 
 

A3 

 

6 A tomada de decisão na 
visão dos estudantes de 
enfermagem 

MARQUES, M.F.M Revista 
brasileira de 
enfermagem 
- 2019 

SCIELO A2 
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segurança do cuidado. Afirma também que o processo de tomada de decisão é crucial 

à escolha de estratégias que produzem aumento constante da satisfação do usuário, 

uma vez que se vincula ao enfermeiro relações interpessoais e institucionais que o 

propiciam perceber o impacto de suas intervenções e qualidade de assistência 

(OLIVEIRA et al., 2016).  

Segundo Braga (2017) apesar de o enfermeiro contemporâneo estar marcado 

pela função intrínseca gerencial, muitas vezes trata-se de atribuições burocráticas 

norteadas por normas e rotinas das instituições que limitam o profissional no que se 

refere ao senso crítico e desenvolvimento cognitivo. Assim restringidos, os 

enfermeiros voltam-se unicamente para solução de problemas de outros profissionais 

e estar de acordo com a expectativa da instituição. Destaca que sendo uma das 

atividades da pratica do enfermeiro a tomada de decisão, exige reflexões 

fundamentadas em conhecimento científico para pensar em intervenções efetivas, o 

que não acontece uma vez que o processo decisório em sua aplicação atual tem se 

mostrado pouco fundamento, estando alicerçado em procedimentos e hábitos 

situacionais, que sucedem soluções simplistas, com sucesso momentâneo (BRAGA, 

2017). 

Nora et al (2016) compreendem que o caminho para uma tomada de decisão 

ética, avalia a o problema ético em sua complexidade e inclui o usuário na dinâmica 

de construção desta decisão. O aspecto encontrado como mais importante para os 

enfermeiros nesse estudo é o respeito à dignidade humana. Acreditam que quando 

se respeita a dignidade humana, os demais valores serão respeitados por 

consequência, como a crença do indivíduo, privacidade durante o atendimento, 

comunicação efetiva e suas necessidades (NORA et al., 2016).   

De acordo com Marques (2019) uma crescente preocupação no ensino desta 

competência é o método de raciocínio que os enfermeiros utilizam no processo 

decisório dos cuidados prestados. Entende que a base para a tomada de decisão 

eficaz se constrói ainda no início da educação formal da enfermagem, quando os 

discentes estão aprendendo a fazer diagnósticos e pensar intervenções pertinentes. 

Reforça que é preciso que através da tomada de decisão os profissionais adquiram 

gradativamente autonomia, para que o ensino superior possa revalorizar a imagem 

social da enfermagem (MARQUES, 2019).  

Marques destaca ainda que o conhecimento é essencial para a articulação de 

saberes e compreensão da prática do cuidado, citando ainda as relações 
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interpessoais dispostas na graduação como fator determinante na forma de 

desenvolver a tomada de decisão.  Conclui que seria uma intervenção válida analisar 

e reavaliar o desenho curricular do curso de enfermagem atual, atentando-se para a 

inclusão de metodologias ativas que também são capazes de incentivar o pensamento 

crítico (ibid., 2019).  

Diante dos estudos expostos anteriormente é possível chegar à conclusão que 

o processo decisório é uma competência indispensável para a prática da enfermagem. 

Sua importância é reconhecida a ponto de ser cada vez mais cobrada no âmbito 

profissional, buscando garantir assim a segurança e qualidade do cuidado prestado. 
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6 CONCLUSÃO 

A partir da análise dos presentes estudos foi possível concluir que o teste do HIV 

é um processo complexo que deve ir além do fazer mecânico. Depende desse 

procedimento a formação de vínculo com o usuário, o entendimento de sua realidade 

e contexto, o acolhimento e o suporte emocional, a quebra da cadeia de transmissão, 

adesão ao tratamento, construção em conjunto ao usuário de estratégias para evitar 

riscos colocando-o como protagonista e responsável pela manutenção de seu estado 

de saúde e história de vida. 

O aconselhamento mostrou um instrumento muito capaz na tomada de decisão 

diante da testagem do HIV. Portanto para que este recurso seja mais eficiente 

possível, ressalta-se a importância de acionar o NASF, CTA para dar suporte ao 

profissional e a equipe. Faz-se importante também a inclusão de toda equipe no 

processo de testagem e aconselhamento, uma vez que é importante formar redes e 

criar vínculo com esse usuário com o objetivo de proporcionar cuidado integral. O 

trabalho em equipe também é importante para que não aja sobrecarga de trabalho em 

um profissional, além de proporcionar a troca de saberes e experiências, 

democratizando o cuidado. Refletir a prática discutir de forma crítica é essencial para 

que decisões tomadas pelos enfermeiros não se pautem em escolhas convencionais 

e habituais que trazem pouco resultado à longo prazo. 

Ao elaborar esse estudo foi possível também compreender a importância do 

processo decisório na formação do enfermeiro. Além de fornecer arcabouço teórico 

para a prática do profissional, reduzir soluções equivocadas, tornar o profissional 

seguro em suas escolhas, a tomada de decisão tem importante papel social ao ser via 

para que a profissão conquiste mais autonomia.  

Fica claro, porém que os enfermeiros não têm completo entendimento do 

quanto a tomada de decisão pode ser um instrumento útil na sua caixa de ferramentas, 

capaz de auxiliar suas escolhas, reduzindo o nível de erros e dando suporte para que 

este profissional em sua prática.  

O processo decisório pode ser aprendido, desta forma percebe-se a 

necessidade de aplicar modelos de gestão, buscando auxiliar este profissional em sua 

prática com o objetivo que este possa compreender a importância do processo 

decisório ao avaliar o caminho a ser traçado diante do enfrentamento diário de 

situações diversas e complexas que permeiam a testagem do HIV, assim fazendo 
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escolhas mais acertada afim de atender esta população e chegar a excelência em sua 

assistência em saúde.  

A forma, porém, mais eficaz de corrigir esta defasagem no conhecimento deve 

caminhar de encontro com a formação inicial deste enfermeiro. É preciso incentivar 

metodologias ativas que estimulem o graduando a pensar e tomar decisões adotando 

um raciocínio lógico mais eficaz. As relações interpessoais devem ser incentivadas, 

pois constituem fator relevante na tomada de decisão e resolução de conflitos. E uma 

vez que as configurações atuais requeiram um profissional que tenha domínio em 

competências como tomada de decisão, entende-se que é preciso rever a grade 

curricular e adaptar-se, já que o serviço exige hoje a formação de um novo tipo de 

profissional. 
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