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O papel do enfermeiro na jornada do paciente 
com câncer de pulmão: 

detecção precoce, tratamento ativo, 
sobreviventes e cuidados paliativos/suporte



Melhores Práticas em Navegaçao em Cancer de Pulmão

 Jornada do Paciente
Papel do Navegador na melhoria dos resultados do paciente
Prevenção e detecção precoce
 Estigma social
Coordenação de assistência
Navegação em: cuidados de suporte
Planejamento de sobreviventes

http://www.theoncologynurse.com/lung-cancer/17159-highlights-from-best-practices-in-lung-cancer-navigation-summit


PERCURSO DO PACIENTE COM CÂNCER 

INCA, Ações de controle: Linha de Cuidado e Integralidade da atenção. Disponível em: 
http://www1.inca.gov.br/situacao/arquivos/acoes_linha_cuidado.pdf. Acessado em: 11 de novembro, 2019

As linhas de cuidado são 

estratégias de 

estabelecimento do 

“percurso assistencial” com o 

objetivo de organizar o fluxo 

dos indivíduos, de acordo 

com suas necessidades.

http://www1.inca.gov.br/situacao/arquivos/acoes_linha_cuidado.pdf
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COMPLEXIDADE DO DIAGNÓSTICO

LINHA DE CUIDADO DO CÂNCER

https://www.pcfa.org.au/awareness/for-recently-diagnosed-men-and-their-families/younger-
men/treatment/introduction/

https://www.pcfa.org.au/awareness/for-recently-diagnosed-men-and-their-families/younger-men/treatment/introduction/


CÂNCER DE PULMÃO

CA Cancer J Clin. 2019; Cancer statistics, 2019.

• 16% Diagnóstico estágio inicial ( 56% sobrevida em 5 anos)
• 85% relacionados ao cigarro
• 18% sobrevida em 5 anos
Estimativas de novos casos: 31.270, > homens (2018 - INCA);
N. de mortes: 27.931 (2017, SIM)

INCA 2018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30620402


O papel do navegador na melhoria dos 
resultados do paciente

Navegação - processo do cuidado 
contínuo, em todas as etapas do 
tratamento do câncer

AONN 2018

 A coordenação de serviços para pacientes com câncer de pulmão otimiza os 
resultados.

✦ Os navegadores de promove maior satisfação do paciente.
✦Agilidade nos resultados e qualidade de vida

Clin J Oncol Nurs. 2007

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17441399


TRANSIÇAO DOS CUIDADOS

ANS, Projeto OncoRede: A (re)organização da rede de atenção oncológica na saúde suplementar. Disponível em: 
http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/relatorio_conclusivo_oncorede.pdf. Acessado em 01/10/19

EDUCAÇÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS

http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/relatorio_conclusivo_oncorede.pdf
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BRASIL

• 263 pacientes participantes do Programa

 Redução no tempo decorrido desde o

diagnóstico até o início do tratamento de

24 dias em 2014 para 18 dias em 2017.

 97% dos pacientes ficaram satisfeitos ou

muito satisfeitos com o atendimento

prestado pelo enfermeiro navegante.

Rohsing V. Nurse Navigation Program Outcomes from a breast cancer center in Brazil. 
CJON FEBRUARY 2019, VOL. 23, NO. 1



• Prevenção e detecção precoce

ALCANCE DA COMUNIDADE

Modelos de Programas de Prevenção :
Comissão do Câncer (EUA) & INCA (Brasil)
 Identificar fatores de risco na comunidade e  estratégias de mudança de comportamento
 Educação: cessação do tabagismo e triagem precoce

TABAGISMO É O MAIOR FATOR DE RISCO EVITÁVEL PARA O CÂNCER DE PULMÃO (90% )

 PROGRAMAS/CAMPANHAS DE CESSAÇÃO: FARMACOTERAPIA OU ACONSELHAMENTO COMPORTAMENTAL OU COGNITIVO

CoC 2018; INCA 2017; NCBI 2019



• Detecção precoce

Prevenção e detecção precoce

CoC 2018; INCA 2017; NCBI 2019

Recomendações de Rastreamento
 MS não recomenda 

rastreamento radiológico
 NELSON: TCBD

- 30 maços/ano ou 
- 15 anos de cessação
- 55 e 74 anos

Resultados: < mortalidade em 26% 
Homens e 39-61% mulheres
 NCCN: ´TCDB em indivíduos de > 

risco



Abordando o estigma social do câncer 
de Pulmão

Características baseadas  no comportamento:

 CULPA
 FRAQUEZA

 RECUSA DE TRATAMENTO
 NÃO PROCURA TRATAMENTO

N Engl J Med 2019
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Linha de Cuidado  - Saúde Suplementar
Projeto OncoRede

2016: Projeto OncoRede – iniciativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar

(ANS);

Novo modelo de cuidado em oncologia: conjunto de ações integradas para

reorganizar e aprimorar a prestação dos serviços de saúde para pacientes com

câncer no Brasil;

Definição e a estruturação do que é a linha de cuidado em oncologia na saúde

suplementar, parâmetros de integralidade; prevenção, diagnóstico precoce e

cuidados paliativos.
ANS, Projeto OncoRede. Disponível em: http://www.ans.gov.br/gestao-em-saude/projeto-oncorede. Acessado em 01 de dezembro, 2019

http://www.ans.gov.br/gestao-em-saude/projeto-oncorede


Navegador cuidados de suporte
 Gerenciar os sintomas , preservar e/ou restaurar a qualidade de vida
 Não se restringe ao fim de vida
 A transição aos cuidados paliativos em qualquer estágio



PLANEJAMENTO DE CUIDADOS AOS SOBREVIVENTES

 Sobreviventes >  5 
 QV diferente dos demais tipos de câncer
 Manejo dos Sintomas
 Educação dos pacientes
 Reabilitação
 Grupo de apoio

Asia Pac J Oncol Nurs. 2019

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6287379/
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OLHANDO PARA O FUTURO

• Evolução do tratamento do câncer 

• Detecção precoce

• Envelhecimento da população

• Aumento de sobreviventes

• Mudanças no sistema de saúde(atender o padrão da prestação de 

serviço)

Darcy Burbage. The Role of Oncology Nursing Navigation Continues to Grow 2018
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• Nenhum paciente com câncer deve

sofrer um atraso no tratamento que

diminua a sobrevida. Freeman HP, Rodriguez RL. History and principles of patient navigation. Cancer. 2011; 117 (s15)

OLHANDO PARA O FUTURO
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