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Saudações,

Oferecer atendimento de qualidade a todas as pacientes com câncer apresenta inúmeros 
desafios, incluindo dificuldades de acesso ao diagnóstico e tratamento oportunos e elimina-
ção ou diminuição das barreiras que, habitualmente, as mulheres encontram na jornada em 
busca da cura. Estamos falando de barreiras físicas, emocionais, psicológicas, financeiras e, 
principalmente, de acesso aso serviços de saúde.

A atuação da Navegação de Pacientes pode e deve ser em todo o contínuo do cuidado, desde 
prevenção, diagnóstico, tratamento e seguimento, até cuidados paliativos.
O II Forum Iniciativas Inovadoras no Controle do Câncer de Mama – Navegação de Pacientes, 
foi organizado com o objetivo de compartilhar experiências e vivências bem-sucedidas, para 
que elas possam ser replicadas. 

Esperamos que você, participando deste evento, possa energizar ainda mais suas atividades 
em busca de aprimoramento da atenção e serviços prestados à saúde da mulher. 
Fica aqui um agradecimento especial ao Instituto Avon e à Roche pelo apoio que tornou este 
Fórum uma realidade. 

Mais uma vez, obrigado pela sua participação.

Comissão Organizadora
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Maria Daniela Chagas Silva (GO)

Rosemar Macedo Sousa Rahal (GO)
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Aline Silveira Silva
Beatriz Brito Ribeiro
Dr. Bruno Pacheco Pereira
Dr. Carlos Alberto Ruiz
Dr. Cristiano Steil da Silva
Cristina Assumpção
Daniele Castelo Branco Pires Rebouças
Dra. Fabiana Baroni Makdissi
Dr. Giuliano Mendes Duarte
Dra. Helenice Gobbi

Joana Jeker dos Anjos
Larissa Orsolini
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Mariana Lorencinho
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Dra. Rosemar Macedo Sousa Rahal
Dra. Sandra Gioia
Wellington Nogueira

CONVIDADOS
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08h30 às 08h50  Abertura: Realidade e desafios do câncer de mama no Brasil
 Dr. Carlos Alberto Ruiz (Departamento de Ações Sociais e 

Defesa da Mulher da Sociedade Brasileira de Mastologia – 
SBM e Presidente de honra da UNACCAM)

08h50 às 09h50  Apresentação de 5 Casos de Sucesso:

09h00 às 09h10 Superando barreiras no conhecimento, adesão e acesso à 
detecção precoce do câncer de mama por meio de intervenção 
comunitária - Hospital de Amor - Barretos

 Beatriz Brito Ribeiro 

09h10 às 09h20 ProMama: implantação de um programa de diagnóstico 
rápido e acesso ao tratamento para paciente com câncer de 
mama em Campinas – SP

 Giuliano Duarte

09h20 às 09h30 Atuação do Programa de Navegação na Coordenação da 
Jornada de tratamento de mulheres com câncer de mama - 
AC Camargo Cancer Center

 Paola Borghi Fernandes 

09h30 às 09h40 Movimento Rosa – Do Diagnóstico ao Tratamento do Câncer 
de Mama

 Cristiano Steil da Silva – Associação Catarinense de Mastologia

09h40 às 09h50 Programa de Navegação de Pacientes como agente 
transformador no acesso ao tratamento de mulheres 
com câncer de mama na cidade de Fortaleza 
Daniele Castelo Branco Pires Rebouças

 
09h50 às 10h10 Compilado dos casos e debate com os apresentadores sobre 

estratégias para replicação da Navegação de Pacientes
 Dra. Fabiana Baroni Makdissi (Diretora do Departamento de 

Mastologia do ACCamargo Cancer Center)
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PROGRAMAÇÃO DO II FÓRUM INICIATIVAS INOVADORAS 
NO CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA
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10h10 às 10h30  Políticas públicas para o câncer de mama no Brasil: barreiras 
x estratégias de resolutividade

 Dra. Rosemar Macedo Sousa Rahal (Secretária da SBM)
 Projetos inspiradores em desenvolvimento 

10h35 às 10h55  Pesquisa “Panorama do Câncer de Mama no Brasil”
 Renata Rodovalho (Coordenadora de Parcerias Estratégicas 

do Instituto Avon)

10h55 às 11h15  Projeto Movimento Saúde 2030 – Plataforma Colaborativa 
Parceria Roche

 Dra. Adriana Mallet (SAS Brasil | Médica e Coordenadora 
Geral de Projetos)

11h15 às 11h35  Projeto Envolva-se - Uma aliança pelo cuidado da amostra 
Parceria Roche

 Dra. Helenice Gobbi (Médica, Patologista, com Doutorado e 
Pós-doutorado em Patologia)

11h35 às 11h55  Projeto PROTEA - Arrecadação de recursos para custear 
tratamentos

 Cristina Assumpção (Diretora executiva do Instituto Protea)

11h55 às 14h00  Almoço

14h00 às 14h20 NAVEGAÇÃO DE PACIENTES – Hospital do Andaraí e Hospital 
da Mulher - RJ

 Dra. Sandra Gioia (Vice-Secretária da SBM)

14h20 às 16h00 PAINEL – Navegação e Políticas Públicas - Sugestões para 
superar as barreiras socioeconômicas, logísticas, emocionais, 
culturais e do Sistema de Saúde, no acesso ao cuidado médico 
no Brasil

 Moderador: Dr. Carlos Alberto Ruiz
 Debatedores:   Aline Silveira Silva (Paciente e Pesquisadora)
 Dra. Sandra Gioia (Vice-Secretária da SBM)
 Dra. Maira Caleffi (Presidente voluntária FEMAMA)  
 Joana Jeker dos Anjos (Presidente Instituto Recomeçar - DF)              
 Luciana Holtz de C. Barros (Presidente Instituto Oncoguia – 

SP)
 Larissa Orsolini (Hospital Araújo Jorge - GO) PR
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 Mariana Lorencinho (Coordenadora de Projetos de Câncer de 
Mama - Instituto Avon)

 Bruno Pacheco Pereira (Representante da SBOC)

16h00 às 16h20 Apresentação do Documento que norteará a elaboração 
de um Protocolo/Manual/Fluxograma sobre Navegação de 
Pacientes

 Dra. Rosemar Macedo Sousa Rahal
 Dr. Carlos Alberto Ruiz
 Dra. Sandra Gioia 

16h20 às 16h30  Encerramento 
 Wellington Nogueira (Doutores da  Alegria)
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CASO

SUPERANDO BARREIRAS NO CONHECIMENTO, ADESÃO E ACESSO À DETECÇÃO PRECOCE 
DO CÂNCER DE MAMA ATRAVÉS DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA

Idam de Oliveira Junior

Hospital de Amor Barretos - Fundação Pio XII
 
No Brasil, inúmeras são as barreiras relacionadas ao rastreamento do câncer de mama, 
metodologia de prevenção secundária já comprovada para a redução da mortalida-
de pela doença. Para um efetivo programa de rastreio, necessita-se de um sistema de 
saúde garantindo acesso à prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação e uma 
população com educação/conhecimento suficientes para a adesão a este programa. 
No ano de 2003, o Hospital de Amor Barretos (HAB) iniciou rastreamento mamográfico regio-
nal, atendendo mulheres na faixa etária dos 40 a 69 anos das 18 cidades do Departamento 
Regional de Saúde V – São Paulo (DRS-V). Ao longo dos anos, o índice de diagnóstico precoce 
nas mulheres rastreadas aumentou consideravelmente, chegando a 70% em algumas cida-
des da DRS-V, no último biênio avaliado. Entretanto, na cidade cede (Barretos), ao contrário 
das outras cidades, a cobertura mamográfica manteve-se estável, em torno de 45%. Ciente da 
importância da atenção básica no sistema de saúde brasileiro e a fim de aumentar este índice, 
bem como o diagnóstico precoce do câncer de mama, o HAB, em conjunto com a Faculdade 
de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata (FACISB) e com a Liga de Ginecologia e Obs-
tetrícia – FACISB (LAGOB), iniciou no ano de 2019 projeto de intervenção comunitária, visando 
superar barreiras no conhecimento, adesão e acesso à detecção precoce do câncer de mama. 
A cidade de Barretos possui população estimada de 122.098 habitantes (IBGE-2019), com 17 
Equipes de Saúde da Família (ESF), correspondendo a 49% de cobertura populacional quanto 
à Atenção Básica. Para o início do projeto, foram escolhidas seis ESF’s, que englobavam 63 
microáreas do município. Em conjunto com a LAGOB, o Departamento de Mastologia do HAB 
realizou capacitação dos alunos e dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) sobre o câncer 
de mama, com foco em sua epidemiologia e prevenção. Após a capacitação, foram selecio-
nados 39 alunos do ciclo básico da FACISB, alocados nas microáreas das ESF’s, que se torna-
ram responsáveis pela busca ativa das mulheres na faixa etária de cada microárea, através 
de visita domiciliar em conjunto com o ACS, com a finalidade de identificar e solucionar as 
barreiras que dificultam/impedem a detecção precoce do câncer de mama nesta população.
Através dos cadastros das famílias nas ESF’s, os alunos identificam as mulheres na faixa etá-
ria para o rastreamento mamográfico e consultam se a mulher está em dia ou não com o 
exame mamográfico no banco de dados do HAB. As que nunca realizaram o exame ou esti-
verem em atraso, recebem a visita do aluno do projeto e do ACS. No momento da visita, há a 
entrega de uma cartilha sobre câncer de mama e a importância da mamografia, procurando 
superar as barreiras de conhecimento/educação que aquela mulher apresenta quanto ao 
câncer de mama e rastreamento. Caso a mulher aceite realizar o exame, para superar a 
barreira de acesso ao rastreio, o aluno promove o agendamento junto ao HAB no horário 
desejado por ela. Existe, ainda, o agendamento noturno, para garantir cobertura daquelas 
que estão impossibilitadas de ir ao hospital durante o dia. Como lembrete do agendamento 
realizado, o aluno “padrinho” entra em contato no dia anterior, confirmando data, horário 
e local do exame. Além disso, semanalmente, breves palestras sobre prevenção do câncer 
de mama e abordagem individual das mulheres para responder dúvidas e checar a data do 
último exame de mamografia acontecem na sala de espera das ESF’s.
Ao longo deste projeto para identificação e superação de barreiras, várias visitas domiciliares 
foram realizadas. Muitas mulheres não conheciam sobre o exame de mamografia, não sa-
biam sua periodicidade, tinham medo ou não sabiam onde realizá-lo, não tinham disponibili-

01
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dade no horário diurno para realizar o exame e assim por diante. Notamos que atos simples 
de orientação/educação, facilmente reprodutíveis, são capazes de sanar muitas dúvidas e 
convencer cerca de 90% das mulheres visitadas a realizar o exame de mamografia. Além dis-
so, superamos nestes 90%, as barreiras de acesso ao exame, ao diagnóstico e ao tratamento 
quando necessário.

CASO

PROMAMA: IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO E ACESSO 
AO TRATAMENTO PARA PACIENTE COM CÂNCER DE MAMA EM CAMPINAS – SP 
 
Giuliano Mendes Duarte; Luciana Tacchelli; Angelo Fernandes; Thaís Kubota; Lívia Caldeira 
Santos; Luciana Brandel de Lima; Lívia Caldeira Santos; Thaís Kubota; Angelo Fernandes; 
Luciana Tacchelli 
 
Serviço de Mastologia - Policlínica I - Prefeitura Municipal de Campinas

O câncer de mama diagnosticado e tratado em estágios iniciais tem sabidamente um prognóstico 
melhor para os pacientes. Sabemos que a doença se multiplica a cada dia e, portanto, o tempo 
entre as etapas de rastreamento, diagnóstico e tratamento necessita ser o mais curto possível, 
evitando a progressão do tumor e consequentemente reduzindo morbidade e mortalidade.
O município de Campinas, através do Serviço de Mastologia – Policlínica I, criou em 2011 
um programa chamado ProMama com o objetivo de quebrar barreiras burocráticas do 
sistema público de saúde e acelerar o diagnóstico e acesso aos serviços de tratamento 
para os pacientes com câncer de mama. Anteriormente ao ProMama o atendimento 
aos pacientes tinha o seguinte fluxo: os 67 Centros de Saúde do município solicitavam a 
mamografia de rastreamento na consulta médica, o paciente realizava o exame nos Centros 
de diagnósticos por imagem, o exame retornava aos Centros de Saúde via sistema de 
malote mensal, então era agendado um retorno com o médico da assistência primária que 
solicitou o exame e na consulta o paciente era encaminhado ao Mastologista no centro 
secundário (Serviço de Mastologia – Policlínica 1) caso o exame estivesse alterado. Todas 
as etapas desse fluxo demoravam de 3 a 6 meses devido a demanda da rede pública. 
O ProMama implantou um sistema de capitação das mamografias alteradas (BIRADS-4 e 
5) diretamente nos Centros de diagnósticos por imagem, seguido de uma convocação 
dos pacientes via telefone feita pela enfermeira navegadora e agendamento de consulta 
diretamente com o Serviço de Mastologia – Policlínica I, sem a necessidade de passar 
novamente pelo Centro de Saúde. Na Policlínica I é iniciado uma série de processos 
rápidos como consulta especializada com Mastologista, realização de ultrassonografia, 
biópsias ou punções e nova mamografia se necessário, com objetivo de fazer o diagnóstico 

02
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CASO

Atuação do Programa de Navegação na Coordenação da Jornada de tratamento de 
mulheres com câncer de mama.
 
Camila Forni Antunes; Paola Borghi Fernandes
 
Ac Camargo Cancer Center - BBCS

Ideia Principal: Trata-se de um  dos  primeiros  programas  de navegação de 
pacientes  implementados  no Brasil  e ativo na instituição desde 2017,  foi 
desenhado para indivíduos com alto risco ou que já tenham tido o diagnóstico confirmado 
de câncer de mama.
O Programa de Navegação já acompanhou mais de 4.000 pacientes e está inserido no escopo 
dos Centros de Referência  (CR), que são unidades de atenção em saúde estruturadas por 
sítios anatômicos topográficos, com protocolos clínicos multidisciplinares que garantem a 
integração entre as equipes especializadas, e foi desenhado para prestar auxílio e nortear as 
pacientes e os acompanhantes desde o diagnóstico até a alta terapêutica. 
O CR conta com o  Enfermeiro Navegador  que acompanha toda a jornada oncológica do 
paciente e que  atua como centralizador do cuidado direcionando o paciente e familiar 
em cada etapa  da jornada;  e  o Enfermeiro de Referência para a oncologia clínica e para 
radioterapia que,  por meio de uma comunicação clara e objetiva, orientam,  esclarecem, 
reforçam  e validam  as informações especializadas que os  pacientes  recebem  de diversas 
fontes dentro do serviço de saúde.
Dentre as principais atividades realizadas pelo Programa de Navegação estão o acolhimento 
presencial e auxílio ao paciente na compreensão do seu diagnósticos (inclusive com o uso 
de cartilhas), avaliação de eventuais barreiras biopsicossociais; esclarecimento de eventuais 
dúvidas oriundas dos termos técnicos, orientação sobre os exames complementares 
solicitados, coordenação do agendamento dos exames de estadiamento a fim de otimizar 

03

da alteração. Em média o tempo para realizar o diagnóstico na Policlínica I está entre 10 
a 15 dias, desde a primeira consulta no serviço até o dia do diagnóstico. Paralelamente, 
o ProMama agilizou o agendamento de consulta para as pacientes com diagnóstico 
de câncer de mama nos 3 Centros terciários de tratamento. Além disso, a enfermeira 
navegadora retorna um relatório da paciente com câncer de mama aos Centros de Saúde 
informando que foi feito o diagnóstico e qual centro terciário a paciente está tratando. 
Como resultados imediatos do ProMama tivemos uma redução no tempo entre a realização 
da mamografia de rastreamento até o acesso ao tratamento de 3 a 6 meses para menos 
de 1 mês. Como resultado mais tardio verificamos uma tendência na redução da taxa de 
mortalidade por câncer de mama no último Boletim de Registro de câncer de Base Populacional 
de Campinas - 2019: 22,54 óbitos/100 mil mulheres no período de 2007 – 2009, anteriormente 
a implantação do programa, para 16,08 óbitos/ 100 mil mulheres no período de 2016 – 2018. 
Hoje, todo o fluxo de diagnóstico e encaminhamento rápidos é uma realidade e rotina no 
município com uma população de mais de 1,2 milhões de habitantes e acreditamos ter sido 
um dos fatores responsáveis pela redução da taxa de mortalidade.
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as vindas dos pacientes até a instituição o que pode provocar impactos sociais e econômicos 
para os pacientes oncológicos  (absenteísmo no trabalho,  diminuição de renda após o 
diagnóstico, dificuldade de rede de apoio para acompanhá-lo s até o hospital ou que possam 
prestar ajuda aos filhos e familiares ao longo das etapas de diagnóstico, estadiamento e 
tratamento do câncer e etc...).
Objetivos:  Coordenação da jornada do paciente com câncer de mama,  por meio 
da otimização das etapas da jornada oncológica na instituição; e atuar como o ponto focal 
entre o paciente/acompanhante e os diferentes atores inclusos nas diversas etapas da 
trajetória personalizada (cirurgião, oncologista clínico, radioterapêuta, radiologista, equipes 
médicas de suporte clínico, equipe de tumor board para discussão de casos complexos, equipe 
multiprofissional, equipe administrativa  – apoio para autorizações, acordos comerciais, 
suporte jurídico, entre outros).
Desenvolvimento: O programa foi o desenvolvido para a realidade do CR em Tumores da Mama 
que integra as especialidades médicas, equipe multiprofissional e estrutura tecnológica. As 
atividades do programa de navegação são baseadas no cumprimento de protocolos clínicos 
institucionais que, por sua vez, são atualizados a partir de guidelines internacionais as das 
melhores práticas para as condutas de cada caso. Conta com uma equipe de enfermeiras 
altamente especializadas em oncologia e com experiência  em  atuação  na área, além da 
dominância do conhecimento sobre os fluxos da instituição.   
Público atingido:  o público contemplado  com as ações do programa de navegação  é 
composto por  todos os  pacientes com resultados  Birads  5 nos exames  de imagem  das 
mamas, ou aqueles que já têm o diagnóstico estabelecido de câncer de mama. 
Resultados:  Com as atividades do programa de navegação foram evidenciados redução no 
tempo entre a primeira consulta com alta suspeita ou câncer confirmado e o início de 
tratamento; os dados dos pacientes de todo o ano de 2020 mostram que o tempo médio 
entre a primeira consulta e o início do tratamento  foi de 41,6 dias com a mediana de 39 
dias; para os novos pacientes do ano de 2021 esse tempo foi ainda mais otimizado sendo 
a média de 36 dias com mediana de 35 dias, esses últimos números podem ser explicados  
pelo aumento do número de enfermeiro navegador coordenando a jornada, que ocorreu 
em 2021. As dissoluções das barreiras para os pacientes dentro do serviço de saúde são 
notórias nas  perspectivas  dos  pacientes  oncológicos  que  instantaneamente precisam 
lidar e absorver uma quantidade imensa de informações, solicitações médicas,  além dos 
fantasmas do diagnóstico.  No que tange à experiência do paciente, um estudo realizado 
na instituição, com as pacientes navegadas no CR em Tumores da Mama demonstrou uma 
média de satisfação com o programa de 87% em relação às variáveis acolhimento, conforto 
da paciente, relevância do atendimento, redução da ansiedade, aumento da segurança, 
agilidade dos processos, confiança no profissional, duração do atendimento, motive para 
indicação da instituição e priorização dos atendimentos. 
Próximos passos do projeto: Está em fase de teste a captação de pacientes com alteração 
em exames de imagem das mamas com resultado Birads 4 e 5, por meio de um relatório 
que é gerado pelo setor da imagem. Essa iniciativa tem por objetivo dar celeridade à fase 
de diagnóstico das pacientes colaborando com o melhor desfecho clínico.  No que tange 
a sustentabilidade do Programa estamos dando alta da Navegação para as pacientes que 
estão em fase de seguimento, e com isso, fortalecendo ações de educação em saúde para 
que o paciente consiga dar andamento às suas necessidades de saúde. 
Outra ação importante é a validação de uma escala que avalia o grau de necessidade de 
Navegação do paciente, para que o Programa possa focar naqueles que possuem maior 
dificuldade em entender o diagnóstico/tratamento. Ainda no âmbito da sustentabilidade 
estamos estruturando estudos de custo-efetividade a fim de reduzir custos tanto para o 
hospital, quanto para pacientes e operadoras de saúde. 
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CASO

MOVIMENTO ROSA – DO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA

Cristiano Steil da Silva; Carlos Gustavo Crippa; Braulio Leal Fernandes; Fernando 
Vequi Martins; Erik Paul Winnikow; Adriana Magalhães de Oliveira Freitas; Adriana 
Magalhães de Oliveira Freitas; Erik Paul Winnikow; Fernando Vequi Martins; Braulio 
Leal Fernandes; Carlos Gustavo Crippa

Associação Catarinense de Mastologia

O projeto Movimento Rosa foi desenvolvido pela Associação Catarinense de 
Mastologia, no período entre 15 de outubro de 2020 e 31 de abril de 2021, 
através da realização de exames de rastreamento, acompanhamento e 
tratamento por especialistas a 1050 mulheres moradoras de Santa Catarina, 
tendo como critérios de inclusão ter mais de 40 anos e ser assintomática. 
Apresentava como objetivos principais o atendimento de qualidade do diagnóstico 
ao tratamento através de parcerias público-privadas, avaliar a adesão ao projeto e 
avaliar a faixa etária das pacientes que buscaram atendimento.
Foram selecionadas 9 cidades (Florianópolis, Joinville, Itajaí, Blumenau, Mafra, Lages, 
Chapecó, Tubarão e Criciúma), as quais são Centros de Referência Oncológica em 
Santa Catarina.
Através de apoio e patrocínio do Laboratório Libbs® foi montado estrutura de 
marketing, logística e criação de banco de dados através da plataforma REDcap®.
Em cada cidade participante do projeto foi designado um médico responsável 
que realizou o contato com as clínicas parceiras para fornecimento, de maneira 
gratuita, dos exames de imagem, laboratório, patologia e da internação hospitalar. 
Em algumas cidades não foi possível a parceria com empresa privada para a parte 
hospitalar e quando necessário a paciente foi encaminhada ao Centro de Referência 
SUS e mantido o acompanhamento.
A campanha de marketing foi através de televisão, rádio, outdoor, busdoor e 
mídia digital, sendo que todo o contato era direcionado para central única onde o 
atendimento ocorria via whatsapp e e-mail pelas secretárias do projeto.
Tendo realizado o cadastro a paciente tinha sua mamografia agendada e após 
realizada as secretarias entravam em contrato passando o dia da consulta com 
o mastologista e o resultado do exame era encaminhado direto para o local de 
atendimento, estando a disposição no dia da consulta. Caso necessário algum exame 
complementar todo o tramite era realizado pela secretária via whatsapp.
Após 15 dias do início da campanha todas as vagas ofertadas já haviam sido 
preenchidas, sendo interrompido o marketing neste momento, ficando demonstrado 
o alcance, principalmente da mídia digital, independente da classe social.
Foram realizados até o momento 960 Mamografias, 883 Consultas, 89 Exames 
Complementares, 21 Biópsias e 8 Cirurgias.Pacientes entre 40 e 50 anos, que estão 
fora da faixa etária preconizada para exames de rastreamento pelo Ministério da 
Saúde, corresponderam a 53% das pacientes que buscaram ativamente realizar sua 
Mamografia e neste grupo diagnosticou-se 3 casos de neoplasia mamária de um 
total de 7 casos. A taxa de conversão foi de 0,7%, compatível com o preconizado pelo 
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Bi-Rads®.
Este projeto mostrou que a mídia digital atinge a população de maneira ampla e 
rápida, o agendamento digital facilita o acesso e adesão por parte das pacientes e 
mulheres entre 40 e 50 anos buscaram ativamente realizar seus exames.
Através de parcerias público-privadas este modelo pode ser uma alternativa para 
ampliar o rastreamento no Brasil.
A utilização da tecnologia para alcance e navegação das pacientes é um facilitador 
do processo podendo ser uma alternativa para o Sistema Único de Saúde.

PROGRAMA DE NAVEGAÇÃO DE PACIENTES COMO AGENTE TRANSFORMADOR NO ACESSO 
AO TRATAMENTO DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA NA CIDADE DE FORTALEZA 
 
Daniele Castelo Branco Pires Rebouças

Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer
 
Resumo
O objetivo dessa pesquisa foi identificar a eficácia da implantação de um Programa de 
Navegação de Pacientes (PNP) na garantia do diagnóstico em 30 dias de mulheres com 
suspeita de câncer de mama e do início do tratamento em um centro especializado dentro 
de 60 dias e seus impactos na redução dos atrasos nos tratamentos, assim como o fluxo de 
trabalho do navegador em um ambulatório de mastologia do Ceará.
Para isso, foram realizadas entrevistas através dos formulários: “Entrevista inicial”, “Escala de 
Navegação”, “Datas de segmento”, “Ficha de evolução”, “Diário de rastreamento de navegação, 
“ FACT – B”, “Questionário de barreiras” e “Características clinicas”. Para monitoramento, 
foi utilizado a “Pesquisa de Satisfação do Paciente”. Essa pesquisa foi fundamentada no 
Programa de Navegação de Pacientes proposto pelo Gobal Cancer Institute e adaptado a 
realidade do Brasil pela Dra. Sandra Gioia.
Conduzido por uma pesquisadora principal e duas navegadoras, assistentes sociais com vasta 
experiência em oncologia, trata-se de um projeto de navegação intra-hospitalar e teve como 
campo de atuação o ambulatório de mastologia do Centro Regional Integrado de Oncologia 
(CRIO), habilitado como UNACON. O recrutamento iniciou-se após uma pactuação inicial com 
a equipe de mastologia da instituição, sendo encaminhadas pelos médicos pacientes em 
que se observavam os critérios de elegibilidade, ou seja, pacientes com achados suspeitos 
para câncer de mama, corroborando com o objetivo de dar maior agilidade na realização 
dos exames diagnósticos e acompanhar pacientes diagnosticadas com câncer até o início do 
tratamento.
No período de agosto de 2020 a março de 2021 foram atendidas 742 pacientes, das quais 
100 foram encaminhadas para o PNP. Dessa amostra 26 pacientes foram detectadas com 
tumor benigno, sendo feitos os devidos encaminhamentos (acompanhamento médico ou 
cirurgia) e 74 foram positivo para malignidade. Dessa amostra de 74 pacientes, 21 aguardam 
resultado dos exames e 53 já iniciaram o tratamento e foram desligadas do PNP. Como 
resultado a Lei dos 30 dias foi cumprida em 85,2%  dos casos e a Lei dos 60 dias em 81,5%  
dos casos.
Esses dados mostram a importância do PNP atuando na jornada do paciente desde o 
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diagnóstico ao início do tratamento, sendo o suporte que acolhe e orienta a paciente durante 
a sua jornada em um sistema de saúde tão fragmentado. É importante ressaltar que esse 
resultado só foi possível em decorrência a parcerias (filantrópica x privada) para a realização 
dos exames diagnósticos.
Com a realização dos exames diagnósticos em tempo hábil a demanda de consultas de 
retorno para dar segmento e iniciar o tratamento aumentou, sendo necessário a ampliação do 
serviço. Como consequência elencamos o aumento de mais dois horários para a mastologia 
no ambulatório, passando de 5 turnos para 7. Além disso o PNP criou um fluxo dentro do 
serviço, possibilitando agilizar o diagnóstico e diminuir as barreiras a fim de que as pacientes 
tenham acesso a estadiamento completo e tratamento em tempo hábil.
Uma das barreiras para o não cumprimento da lei dos 60 dias foi a demora na 
realização dos exames diagnósticos como a estereotaxia, exames que avaliam 
o risco cirúrgico e exames de estaiamento o como: tomografia e cintilografia 
óssea, tendo sua execução mais desafiadora devido a pandemia da COVID-19. 
Apresentamos aqui um relatório parcial do período de agosto de 2020 a março de 2021.
Como próximos passos esperamos com a completude do projeto apresentar dados 
importantes sobre as barreiras específicas das mulheres com câncer de mama em Fortaleza, 
a importância do cumprimento das Leis dos 30 e dos 60 dias e assim informar os decisores 
políticos de saúde sobre os resultados positivos da Navegação de Pacientes. Esse projeto 
contou com a parceria da Roche, CRIO, Américas Amigas e Nossa Casa.
Observou-se também que 59,3% das pacientes tiveram como primeiro tratamento a 
quimioterapia, 29,6% a cirurgia e 11% iniciaram pela hormonioterapia. Deixamos essa 
questão em aberto para pesquisas futuras, objetivando avaliar se essa seria a conduta ideal 
ou se foi uma redução de danos, devido à dificuldade da realização das cirurgias decorrente 
da pandemia. 




