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Vivemos um 
constante 
conflito no 
setor de 
saúde 
pública



1 – por um lado, é 
necessário garantir o 
atendimento de forma 
universal, sem 
restrições, num 
contexto de escassez 
de recursos



2 – por outro lado, o 
paciente busca que 

seu atendimento seja 
individualizado, 

reconhecendo suas 
necessidades e 

contexto



Vivemos a era da experiência na saúde

✔ Cuidado baseado em valores

✔ Reconhecimento do indivíduo e de suas necessidades

✔ Entendimento da importância da satisfação no serviço de saúde

✔ Medicina personalizada

✔ Alto custo de tratamentos

✔ Inovação

 



Esse processo, porém, 
não é apenas uma 
tendência, mas uma 
necessidade no âmbito 
de um sistema 
codificado com 
valores específicos
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Ainda sobre o mesmo artigo, um quadro que 
resume a taxonomia das principais 
reclamações dos pacientes nos sistemas de 
cuidado



Mas vocês podem me 
perguntar:

O que isso tem a ver 
com a navegação de 
pacientes?



Reconhecer os desafios ao cuidado 
do paciente, de sua jornada, a partir 
da ótica de sua experiência no 
serviço é uma maneira de melhorar 
a qualidade do cuidado, garantindo 
o atendimento adequado a uma 
determinada população.



Modelo analítico 
de experiência 
do paciente nos 
serviços do 
National Health 
System
>>>
Entendimento da 
reclamação 
como 
oportunidade de 
melhoria do 
serviço

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/215159/dh_132788.pdf



Desafios cotidianos do atendimento a pacientes com câncer

Atenção 
Primária

informação sobre o 
cuidado à saúde da 
mulher, em especial 
para o câncer de 
mama

rastreamento de 
mulheres na faixa 
etária preconizada

instrumentalização e 
treinamento dos 
profissionais

Atenção Secundária

Deslocamento 
pelos equipamentos

qualidade do 
atendimento 
ofertado, em 
relação a tempos e 
acolhimento das 
mulheres e 
profissionais

intermitência e 
desconhecimento 
da jornada de 
cuidado pela mulher

Atenção 
Terciária

Deslocamento 
pelos equipamentos

alta e 
desospitalização de 
pacientes após 
cuidado prolongado

divisão de 
responsabilidades 
da atuação com 
outros níveis, em 
especial a atenção 
primária



O cuidado baseado em valores está 
associado a uma maior personalização 
do cuidado. 

Mas esse processo pode implicar, 
também, em um garantidor para uma 
adesão adequada ao tratamento e a 
realização do diagnóstico da doença em 
estado precoce, ação importante para 
doenças como o câncer.



O que é a 
navegação 
de 
pacientes?

A navegação de pacientes é um 
processo no qual um determinado 
indivíduo - um navegador - auxilia 
pacientes e relativos no caminho de 
cuidado de uma determinada 
doença, mais comumente sendo ela 
uma doença crônica. Esta ação visa 
reduzir as barreiras para a 
continuidade e integralidade do 
cuidado.

A navegação em oncologia é a mais 
conhecida delas, tendo sido iniciada 
nos EUA na década de 1990 pelo 
médico Dr. Harold Freeman.



❖ Estimula a integralidade do serviço

❖ É centrado no paciente

❖ Pressupõe a construção de um vínculo forte 

com a paciente

❖ Não é apenas um profissional, mas uma 

estrutura nova de serviço, reconhecida por 

todos os envolvidos dentro de um 

determinado sistema de saúde. Isso cria a 

necessidade de novas práticas e ferramentas 

de gestão

❖ Há diferentes perfis de navegadores, de 

leigos a profissionais

Princípios 
da 
navegação



Por quê ter 
um 
navegador?

❖ Conhecem o público com o qual interagem, suas 

necessidades e desafios, fortalecendo seu 

acolhimento;

❖ Seu vínculo pode propiciar a transmissão mais 

simples de informações, tirando dúvidas e falando 

em uma linguagem acessível;

❖ É um recurso eficiente, de baixo custo, e que pode 

ser estabelecido nos diferentes níveis da atenção, 

mais comumente na secundária e na terciária; na 

primária, agentes comunitários, enfermeiras e até 

mesmo outros pacientes (peer-to-peer) podem se 

tornar navegadores

❖ Experiência personalizada de cuidado

❖ Apoiam na eliminação das barreiras para o 

cuidado, movendo agentes nos diferentes níveis 

da atenção à saúde





Navegação é mais do que apenas uma 
prática, um processo, é uma ferramenta de 

inovação social e garantia de direitos 
humanos
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