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Introdução: O prognóstico de pacientes com câncer de mama vem melhorando ao
longo dos anos em decorrência dos avanços nas terapias oncológicas; porém as
pacientes ainda enfrentam uma longa e árdua jornada de tratamento, muitas vezes
mal coordenadas e sem auxílio. Objetivo: Implementação da navegação do
profissional enfermeiro a fim de melhorar a coordenação do atendimento
oncológico. Desenvolvimento: Trata-se de um estudo observacional, exploratório,
descritivo e qualiquantitativo. No Hospital Araújo Jorge, uma instituição de saúde de
referência para tratamento de câncer em Goiânia, observou-se que as pacientes que
eram atendidas no Setor Ginecologia e Mama, que são conduzidas pela enfermeira
navegadora, tiveram acesso mais rápido a procedimentos e exames específicos para
determinar a patologia, seu estadiamento e indicar as opções terapêuticas mais
direcionados. Técnicas de rastreio como biópsias, orientação para os exames de
anatomopatológicos e imunoistoquímica, laudos de imagem e outros exames que
são ferramentas agilizadas pela enfermeira navegadora, que atuando junto com a
equipe médica, pvem possibilitando a intervenção mais adequada ao caso clínico,
com rapidez, e garantindo, assim, o rastreamento e início do tratamento de forma
ágil. Discussão: A enfermeira navegadora, sistematiza um cuidado holístico das
pacientes, removendo as barreiras que dificultam o acesso ao serviço de saúde
especializado e diminuindo o intervalo de tempo entre o diagnóstico e o início do
tratamento, além de fornecer acesso ao cuidado integral, apoio às pacientes e aos

familiares frente as decisões relacionadas à doença. Resultados: Com a presença de
uma enfermeira navegadora na instituição de saúde, observou-se que a paciente tem
um atendimento mais efetivo, com presteza, que, consequentemente, pode
contribuir para uma sobrevida mais longa. Dentro do próprio serviço de Ginecologia
e Mama há um departamento com foco em Pesquisa Clínica, cuja atuação da
enfermeira navegadora possibilitou ainda um significante aumento nos
encaminhamentos para protocolos de pesquisas e, consequentemente, um aumento
no número de pacientes randomizadas em estudos clínicos. A satisfação da paciente
e os benefícios em potencial também serão abordados, no presente estudo.

