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RESUMO
Objetivo: Relatar a experiência de enfermeiras oncológicas navegadoras na implementação de ações organizacionais para 
a manutenção da assistência a pacientes durante a pandemia da COVID-19. 
Métodos: Relato de experiência, desenvolvido entre março a julho de 2020, utilizando o Planejamento Estratégico Situacional. 
Resultados: Notou-se no primeiro momento a diminuição dos pacientes nos serviços para diagnósticos, alteração na 
rotina dos pacientes em tratamento oncológico e aumento da exposição ao vírus. No segundo momento, foram traçados 
os objetivos para manutenção do serviço, minimização das dúvidas sobre a pandemia e estabelecimento de medidas de 
segurança. No terceiro momento, foram planejadas as seguintes ações: manutenção do diagnóstico precoce e das rotinas 
terapêuticas; identificação de sinais e sintomas relacionados à COVID-19 e ações de segurança voltadas à redução da 
exposição ao vírus. No quarto momento, as ações foram executadas e constatamos como desafios a serem superados: a 
dificuldade de telemonitoramento e de acesso aos exames pelas plataformas digitais e, como inovação, a organização do 
serviço de “drive-thru” para administração de medicamentos. 
Conclusão: Atuar na navegação oncológica em tempos de pandemia requer conhecimento científico, habilidade técnica e 
criatividade para desenvolver ações que possam garantir a efetividade e a qualidade dos cuidados de enfermagem.

ABSTRACT
Objective: To report the experience of oncology navigating nurses in implementing organizational actions to maintain care 
during the COVID-19 pandemic. 
Methods: Experience report, developed between March and July 2020, using Situational Strategic Planning. 
Results: At first, there was a decrease in the number of patients in the diagnostic services, changes in the routine of patients 
undergoing cancer treatment and an increased exposure to the virus. In the second step, the objectives for maintaining the 
service, minimizing doubts about the pandemic and establishing of security measures. In the third moment, the following 
actions were planned: maintenance of early diagnosis and therapeutic routines; identification of signs and symptoms 
related to COVID-19 and safety actions turned to reduction of virus exposure. In the fourth moment, the actions were 
carried out and we found as challenges to be overcome, the difficulty of telemonitoring and access to exams through digital 
platforms and; as an innovation, the organization of the drive-thru service for the application of medicines. 
Conclusion: Acting in oncological navigation in times of pandemic requires scientific knowledge, technical skill and creativity 
to develop actions that can guarantee the effectiveness and the quality of nursing care.

RESUMEN
Objetivo: Reportar la experiencia de enfermeras navegantes oncológicas en la implementación de acciones organizacionales 
para el matenimiento de la asistencia durante la pandemia de COVID-19. 
Métodos: Informe de experiencia, desarrollado entre marzo y julio de 2020, utilizando la Planificación Estratégica Situacional. 
Resultados: En el primer momento, hubo una disminución en el número de pacientes en los servicios de diagnóstico, 
cambios en la rutina de los pacientes en tratamiento oncológico y un aumento en la exposición del virus a los servicios de 
salud. En el segundo momento, se fijaran las metas para el mantenimiento del servicio, minimización de las dudas sobre la 
pandemia y establecer medidas de seguridad. En el tercer momento se planificaron las siguientes acciones: mantenimiento 
de los diagnósticos tempranos y las rutinas terapéuticas; identificación de las señales y síntomas relacionados con 
COVID-19 y acciones de seguridad dirigidas a reducir la exposición al virus. En el cuarto momento, se llevaron a cabo las 
acciones y encontramos como desafíos a superar: la dificultad de la telemonitorización y el acceso a los exámenes a través 
de plataformas digitales y, como innovación, la organización del servicio drive-thru para la aplicación de medicamentos. 
Conclusión: Actuar en la navegación oncológica en tiempos de pandemia requiere conocimiento científico, habilidad técnica 
y creatividad para crear acciones que puedan asegurar la efectividad y calidad de la atención de enfermería.
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INTRODUÇÃO
A enfermeira navegadora oncológica é o profissional res-

ponsável por acolher, auxiliar, agilizar e mediar a comuni-

cação entre a equipe e as pessoas com suspeita ou com 

confirmação do diagnóstico de câncer. Sua atuação inicia 

desde o processo investigativo para o diagnóstico e per-

manece até o término do tratamento. Além disso, esses 

profissionais utilizam seus conhecimentos clínicos, espe-

cíficos em oncologia, para ajudar os pacientes, familiares 

e cuidadores a transporem as dificuldades encontradas 

para o acesso aos serviços de saúde, apoiando e orientan-

do quanto às repercussões biopsicossociais ocasionadas 

pelo diagnóstico e tratamento do câncer, que fragilizam e 

impõem as necessidades de reestruturação nas atividades 

diárias.(1) 

Desde o início de 2020 uma nova preocupação surgiu 

para pacientes, profissionais e gestores na oncologia: a 

pandemia originada pelo vírus SARS-CoV-2, causa da do-

ença COVID-19, caracterizada pela síndrome respiratória 

aguda, descoberta em 31 de dezembro de 2019, após casos 

confirmados na China, a qual apresenta rápida dissemina-

ção na população mundial.(2) 

No Brasil, até o dia 07 de agosto de 2020, foram con-

firmados 2.962.442 casos de COVID-19, sendo que, deste 

total, 99.572 foram a óbito, 794.476 estavam em acompa-

nhamento e 2.068.394 pacientes recuperaram-se da doen-

ça. É oportuno ressaltar que o primeiro caso confirmado de 

paciente infectado pela COVID-19 na Bahia foi registrado 

em 6 de março de 2020, nove dias após o primeiro evento 

constatado no Brasil. Em Salvador, até o dia 7 de agosto 

de 2020 foram diagnosticados 61.582 casos de COVID-19, 

com 1.949 óbitos confirmados.(3) 

Diante do cenário crítico da ascensão dos números de 

casos confirmados pela COVID-19, observamos um impac-

to sobre os pacientes oncológicos, trazendo repercussões 

físicas e emocionais, visto que o câncer causa imunossu-

pressão, tornando os pacientes propensos às manifes-

tações mais severas do Vírus SARS-CoV-2 e ocasionam 

inseguranças, medo e incertezas para a continuidade do 

tratamento.(4) 

Como uma doença infecciosa respiratória aguda emer-

gente, a COVID-19 se espalha principalmente pelo tra-

to respiratório, por gotículas, secreções e contato direto 

acometendo principalmente grupos de risco como idosos, 

doentes crônicos e imunossuprimidos.(5) Assim, pacientes 

oncológicos que podem apresentar uma resposta imu-

ne fragilizada estão expostos à propagação epidêmica da 

COVID-19, que se revela como grande desafio à prática clí-

nica na oncologia.(6)

Com o intuito de minimizar a exposição dos profissio-

nais de saúde e pacientes, diversos procedimentos eletivos 

foram adiados, com impacto na detecção precoce e melhor 

prognóstico do câncer. O adiamento de cirurgias eletivas, 

por exemplo, pode resultar na perda do tratamento inicial, 

principalmente em tumores agressivos, assim como na 

perda de acompanhamento destes pacientes que aguar-

dam a confirmação diagnóstica.(7)

O potencial risco de contrair a infecção pela COVID-19, 

o adiamento de tratamento e de diagnósticos, além do ris-

co de progressão da doença, são situações problemáticas 

que necessitam de serem minimizadas nos serviços de on-

cologia.(8). Neste sentido, a enfermeira navegadora desem-

penha o importante papel de acolher, orientar e direcionar 

estes pacientes, agilizando e otimizando processos para 

evitar a interrupção do tratamento ao longo do período da 

pandemia.

Considerando as diversas repercussões ocasionadas 

pela pandemia, o presente artigo tem por objetivo relatar 

a experiência de enfermeiras oncológicas navegadoras na 

implementação de ações organizacionais para a manu-

tenção da assistência a pacientes durante a pandemia da 

COVID-19.

MÉTODOS
Trata-se de um relato de experiência, das atividades de-

senvolvidas por enfermeiras utilizando o Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) como ferramenta de organi-

zação para adaptação e manutenção do diagnóstico e do 

tratamento de pacientes oncológicos. O PES foi desenvol-

vido na década de 70 por Carlos Matus, economista chileno 

que criou uma metodologia para o enfrentamento de situ-

ações desafiadoras ou problemáticas vivenciadas por uma 

equipe em um cenário de trabalho. Este método compre-

ende os seguintes momentos: explicativo, caracterizado 

pelo reconhecimento e descrição do problema feita após 

uma discussão em grupo; normativo, definindo os objetivos 

a serem alcançados; estratégico, no qual são analisadas as 

estratégias de intervenções a serem seguidas e, por fim, 

tático-operacional, que prevê a implementação, avaliação 

e monitorização das ações executadas.(9)

O cenário da experiência ocorreu em três serviços onco-

lógicos, sendo um hospital geral de grande porte e dois am-

bulatórios na cidade de Salvador-BA. O serviço hospitalar é 

um Centro de Alta Complexidade Oncológica (CACON) que 

atende pacientes pediátricos e adultos, enquanto os servi-

ços ambulatoriais são destinados para pacientes maiores 

de 18 anos. As equipes que atuam nos serviços são com-

postas por enfermeiras, médicos oncologistas, psicólogos, 
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nutricionistas, fisioterapeutas, odontólogos, equipe admi-

nistrativa e de apoio.

Desde a segunda semana de março de 2020, as enfer-

meiras dos serviços oncológicos iniciaram os planejamen-

tos para garantirem a manutenção segura dos atendimen-

tos aos pacientes. 

A produção do artigo foi desenvolvida pelas autoras, 

enfermeiras navegadoras que atuam diretamente na assis-

tência e por pesquisadores especialistas de enfermagem 

em oncologia. 

No contexto hospitalar, a atuação da enfermeira na-

vegadora ocorre por meio da detecção e do acolhimento 

dos pacientes oncológicos, nos diferentes setores do hos-

pital: emergência, centro cirúrgico, internamento, serviço 

de diagnóstico, consultórios ambulatoriais, visando à ce-

leridade do processo de diagnóstico precoce, com a fina-

lidade de melhorar o prognóstico. No cenário ambulatorial 

a enfermeira navegadora atua no acolhimento ao paciente 

em investigação diagnóstica e no decorrer de toda a fase 

do tratamento. A enfermeira navegadora busca atender as 

necessidades clínicas do paciente avaliando, abordando e 

transpondo barreiras de maneira individualizada no aten-

dimento, contribuindo com agilidade nos processos e na 

otimização de resultados clínicos.

Além disso, realiza todas as orientações que abrangem 

o seu tratamento, como: tempo de duração do seu trata-

mento na instituição, intervalo dos ciclos e reações adver-

sas esperadas. Quando se faz necessário o internamento 

hospitalar, a enfermeira navegadora acompanha os pacien-

tes por contato telefônico e viabiliza o seu retorno ao tra-

tamento de forma segura.

O presente artigo descreve a experiência de enfer-

meiras em suas atividades laborais, mantendo em sigilo a 

identificação das instituições onde as experiências foram 

desenvolvidas. 

Essa experiência tem por objetivo identificar os prin-

cipais problemas enfrentados por enfermeiras oncoló-

gicas na busca para minimizar as repercussões trazidas 

pelas ações de prevenção, controle do SARS-CoV-2 no 

tratamento de pacientes oncológicos e descrever os pon-

tos positivos e os desafios na realização do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES). 

Descrição da experiência
Para realizar as ações de enfrentamento nesse período, 

o Planejamento Estratégico Situacional (PES) foi um mé-

todo utilizado para intervir nesse cenário desconhecido e 

emergencial. A seguir, são destacados os momentos dessa 

experiência.

Momento 1: Explicativo
Durante a rotina das atividades de navegação, atendimento 

e cuidados aos pacientes oncológicos, observou-se a di-

minuição na procura pelos serviços de diagnóstico e tra-

tamento, bem como a insegurança e o medo de frequentar 

as unidades de saúde para dar continuidade à realização de 

exames. 

A pandemia causada pela COVID-19 trouxe impactos na 

rotina dos pacientes oncológicos. No primeiro momento 

identificamos as inseguranças, o temor e a dúvida relacio-

nadas à manutenção do tratamento, intrínsecas ao medo 

de transmissão da doença, que provocaram cancelamen-

tos e adiamentos de consultas, procedimentos e cirurgias 

pelos próprios pacientes, na maioria idosos, com receio da 

exposição à transmissão do vírus nos serviços de saúde, 

revelando-se um fator de preocupação.

Importante mencionar que os pacientes residentes no 

interior do estado, dependentes de transportes intermu-

nicipais, tiveram suas agendas adiadas em virtude da sus-

pensão temporária pelas medidas de contenção indicadas 

pelos gestores públicos, que geraram atrasos nos respec-

tivos tratamentos. 

Diante das demandas apresentadas, elaboramos a se-

guinte questão: Como a enfermeira navegadora pode ga-

rantir a manutenção do cuidado ao paciente oncológico 

durante a pandemia da COVID-19? Após identificar a si-

tuação-problema, determinamos os possíveis fatores que 

estão associados à problemática, evidenciados na etapa 

seguinte.

Momento 2: Normativo
Por efeito da pandemia COVID-19 e a observação das 

mudanças, das rotinas vivenciadas por enfermeiras nave-

gadoras oncológicas, os pontos a serem discutidos estão 

Momento 2: Normativo
Manutenção do serviço oncológico,
minimizar dúvidas sobre a pandemia,

estabelecer rotinas com
segurança.

Momento 4: Tático-operacional
Pacientes apresentam o medo de não
realizar o tratamento; Satisfação dos

pacientes com as novas rotinas preventivas
à COVID-19; Diminuição da aglomeração;
Efetividade dos serviços de atendimento

em domicílio; Melhora na aderência
aos pacientes em uso de

hormonioterápicos.

Momento 3: Estratégico
Criar ações para diagnóstico precoce

do câncer, manutenção do tratamento
oncológico, identificação de sinais e

sintomas e garantia da segurança
na rotina do paciente.

Momento 1: Explicativo
Identificação da diminuição da

procura do serviço oncológico, medo
e alteração na rotina dos

serviços.

Figura 1. Estrutura baseada no Planejamento Estratégico 
Situacional (PES), descrevendo a atuação de enfermeiras navega-
doras oncológicas na pandemia COVID-19
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relacionados à manutenção do diagnóstico e do tratamen-

to oncológico e garantia do cuidado com segurança no pe-

ríodo da pandemia.

Momento 3: Estratégico
O momento estratégico (Quadro 1) está relacionado às 

ações para o melhoramento do problema descrito, planeja-

do de modo consciente, científico, criativo e atento às par-

ticularidades dos serviços na linha do cuidado do paciente 

oncológico.

utilização de plataformas digitais para acesso aos resul-

tados de exames, a fim de evitar que o paciente saia do 

isolamento social para realizar tratamento oncológico ou 

submeter-se à avaliação médica. A enfermeira navegadora 

intermediou a captação dos resultados e facilitou a comu-

nicação com a equipe multiprofissional, reduzindo a circu-

lação de pessoas. 

Quanto às estratégias utilizadas para a manutenção do 

tratamento, destaca-se o atendimento em domicílio, que 

possibilitou distanciamento dos serviços de saúde e trouxe 

satisfação aos pacientes em coletar materiais para exames 

previamente à realização de um novo ciclo quimioterápico 

ou na coleta para testes de marcadores tumorais. 

A comunicação entre a enfermeira navegadora e o mé-

dico encaminhador foi imprescindível para os pacientes 

potenciais oncológicos, visto que as cirurgias de ordem 

eletivas foram suspensas e os mesmos necessitavam ser 

assistidos em sua totalidade, não perdendo o vínculo com 

o serviço de saúde. Desta forma, a enfermeira navegadora 

tornou-se referência para estes pacientes, auxiliando com 

brevidade nos exames de rastreamento e diagnóstico do 

câncer. Ademais, a comunicação efetiva com a equipe mul-

tiprofissional foi de suma importância para o paciente ser 

atendido pelos diversos profissionais no mesmo dia do seu 

tratamento oncológico, reduzindo a exposição nos servi-

ços de saúde.

No que concerne à manutenção das atividades para qui-

mioterapia e consultas, os pacientes seguiram os horários 

pré-estabelecidos pelas enfermeiras navegadoras e houve 

uma otimização do fluxo, evitando aglomerações nas re-

cepções com as consultas espaçadas por uma hora entre 

cada paciente. A criação do dimensionamento dos turnos 

ambulatoriais oncológicos, não excedendo sua totalidade 

máxima, trouxe resultados positivos, reduzindo o medo e 

o anseio do paciente em se deparar com a unidade lotada, 

viabilizando assim a fixação do distanciamento de 1,5 me-

tro, além de minimizar o tempo de exposição nos serviços 

de saúde.

Ademais, a dispensação do medicamento bloqueador 

hormonal com intervalo de 60 dias validou de forma efi-

caz a aderência ao tratamento, demonstrando satisfação 

por parte dos pacientes e contribuindo para manutenção 

do seu isolamento social. Todos os pacientes foram orien-

tados neste período de intervalo a manter contato com a 

enfermeira navegadora e seu médico assistente em caso 

de eventos adversos relacionados ao tratamento ou à inci-

dência de sintomas correspondentes à COVID-19.

Neste contexto, surgiu a possibilidade de realizar tra-

tamentos injetáveis de manutenção (bloqueador hormonal 

Quadro 1. Descrição dos momentos estratégicos na implementa-
ção do PES        

Momentos estratégicos

Diagnóstico 
precoce

• Criação de protocolo para agilizar a 
realização de exames em domicílio;

• Viabilização dos serviços de imagem;
• Diálogo com os serviços de diagnóstico sobre o 

acesso aos resultados por redes virtuais ou e-mail;
• Garantia do acompanhamento dos pacientes com 

suspeita oncológica, mantendo-se como a referência 
para orientação e direcionamento desses pacientes.

Manutenção 
do tratamento 
oncológico

• Orientação dos pacientes a seguir pontualmente o 
horário agendado, a fim de minimizar aglomerações;

• Viabilização de agendamento para 
exames de rotina em domicílio;

• Disponibilização de bloqueador hormonal por 
um período prolongado de 60 dias;

• Proposta de criação de “drive-thru” para 
aplicação de medicamentos injetáveis;

• Orientação aos pacientes a realizar RT-PCR para 
COVID-19 a cada ciclo quimioterápico;

• Comunicação efetiva com equipe multiprofissional.

Identificação de 
sinais e sintomas 
relacionados 
à COVID-19

• Realização de Telemonitoramento por meio de 
instrumento de triagem para detecção dos principais 
sintomas apresentados pela COVID-19, de acordo com 
o Ministério da Saúde (tosse, coriza, febre, dispneia, 
diarreia, cefaleia e dor generalizada, anosmia e ageusia);

• Realização de teste de anosmia e aferição de 
temperatura para pacientes e acompanhantes.

• Orientação aos pacientes para a necessidade de 
contato com a enfermeira navegadora ao apresentar 
sinais e sintomas relacionados à COVID-19.

Segurança na 
rotina do paciente

• Criação de dimensionamento dos turnos ambulatoriais 
oncológicos, de acordo com a taxa de ocupação permitida, 
que garanta o distanciamento de 1,5 metro, respeitando o 
horário e fluxo para evitar a sobrecarga no atendimento;

• Estabelecimento de rotina com horários flexíveis e específicos 
para pacientes oncológicos com objetivo de reduzir o 
tempo de exposição do paciente no serviço de saúde.

• Criação de protocolo institucional com orientações 
quanto a rotina, destacando: presença de somente 
um acompanhante sem sintomas da COVID-19, 
utilização de máscaras, higienização das mãos com 
água e sabão, desinfecção com álcool gel.

Principais resultados alcançados
Os principais resultados alcançados da experiência reme-

tem ao quarto momento proposto pela metodologia do 

PES, conforme a descrição abaixo.

Momento 4: Tático-operacional
Nesta etapa, são descritas as mudanças e inovações nas 

rotinas, implementadas pelas enfermeiras navegadoras. A 

aplicação das propostas de alterações perpassa pela te-

nuidade das potencialidades de melhorias e dos desafios 

na prática assistencial. 

Para as ações destinadas ao diagnóstico precoce, é 

fundamental destacar a efetividade sobre o estímulo da 
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e terapia de suporte) no formato “drive-thru”. A aplicação 

do medicamento foi realizada pela enfermeira habilitada 

para a atividade de forma segura, paramentado, dentro do 

veículo que se encontra o paciente, respeitando todas as 

recomendações necessárias para o procedimento.

Sabe-se que os pacientes oncológicos em curso de 

terapia antineoplásica apresentam alterações no sistema 

imunológico, estando assim mais vulneráveis a contrair a 

forma grave da doença COVID-19. Dessa forma, estes de-

vem ser informados sobre os sinais e sintomas e orientados 

para o isolamento social juntamente com outras práticas 

para manter a higiene e evitar contaminação. Uma avalia-

ção abrangente deve ser realizada quando apresentam fe-

bre, dispneia ou outros sintomas de infecção.(10) 

A enfermeira navegadora desempenha um papel funda-

mental na coordenação do cuidado, comunicação, educa-

ção e expertise para o direcionamento adequado do pacien-

te oncológico frente à pandemia e à superação de barreiras 

nesse novo contexto. A abordagem multidimensional, reú-

ne a responsabilidade de promover o acesso oportuno aos 

cuidados, e também apoiar a melhoria da comunicação e 

da continuidade da prestação dos serviços aos pacientes 

oncológicos em toda a sua magnitude de atendimento ao 

câncer.(11) Desta forma, o início da realização do teste RT-

PCR antecedeu o tratamento quimioterápico com objetivo 

de detectar os pacientes assintomáticos minimizando as-

sim a exposição para os imunossupressos.

As ações empregadas através do telemonitoramento 

para detecção dos sintomas relacionados à COVID-19 gera-

ram duas situações: identificação de pacientes que omitiram 

os sintomas, por medo da interrupção do tratamento onco-

lógico, e consequentemente da possibilidade da progressão 

da doença. Na segunda situação, observou-se manifesta-

ções de satisfação e sensação de segurança, com a percep-

ção da aplicabilidade de todas as prevenções necessárias 

para evitar o contágio e consequente minimização dos ris-

cos de contaminação pelo vírus na exposição ao ambiente. 

Todos os casos de pacientes que apresentaram sinto-

mas relacionados à COVID-19 foram comunicados ao mé-

dico assistente e direcionados a realizar o teste RT-PCR, 

considerado padrão ouro para detecção da SARS-CoV-2. 

Ademais, acompanhamos o desfecho da realização do tes-

te RT-PCR, com a orientação de que fosse procurado o 

serviço de emergência em caso de dispneia. Para os casos 

em que não foram registradas queixas após a aplicação do 

“checklist”, direcionamos o paciente e seu acompanhante a 

realizar o teste de anosmia e aferição da temperatura. 

Por fim, é importante destacar a necessidade de man-

ter-se atualizado com as informações pertinentes e em 

bases confiáveis sobre a pandemia COVID-19, na busca de 

ampliar ações de prevenção. O ideal é realizar verificação 

diária para revisar periodicamente as ações instaladas, vis-

to que as produções científicas são diárias e orientam os 

profissionais a desenvolver tecnologias que possam con-

tribuir para a prestação de assistência acessível e de qua-

lidade.(12,13)

Por tratar-se de uma doença nova e abrupta, as es-

tratégias apresentadas nessa experiência podem não ser 

efetivas a longo prazo, considerando as novas descobertas 

para a compreensão do agente viral e suas repercussões 

na saúde da população. Sinaliza-se que o curto período de 

tempo para implementação de atividades possivelmente 

necessitará de alterações futuras.

Como desafios identificados pela experiência, relata-

mos a dificuldade de alguns pacientes no uso de platafor-

mas digitais, seja por falta de acesso ou por dificuldade de 

entendimento na utilização de recursos digitais. Para mais, 

a redução de novos pacientes oncológicos nas unidades de 

saúde nos chamou atenção e acreditamos que os mesmos 

diminuíram a frequência nos serviços por medo de conta-

minação ao vírus.  

Salientamos   a   necessidade   de   conscientização  dos   pa-

cientes   com   suspeita   oncológica  na procura dos   serviços  

 de   saúde   e   a   criação   de   novos   fluxos   para   atingir   essa   po-

pulação,  no   intuito   de   acolher   esses   pacientes   que   estão  

 em   isolamento   social.

A experiência permitiu reconhecer as práticas assisten-

ciais que favorecem a adaptação e a inovação dos serviços 

oncológicos para a continuidade da identificação dos diag-

nósticos e realização dos tratamentos de maneira segura e 

efetiva. Ao mesmo tempo, fortaleceu a importância da atu-

ação de enfermeiras navegadoras oncológicas, na garan-

tia do planejamento e na execução de ações emergenciais 

para a manutenção dos cuidados ao paciente.

CONCLUSÃO
Realizar a navegação na oncologia em tempos da pande-

mia COVID-19, mostrou-se uma atividade desafiadora, que 

exigiu das enfermeiras conhecimento científico, habilidade 

técnica e criatividade. Para estabelecer possibilidades de 

solução às adversidades provocadas pela pandemia nas 

atividades da enfermeira navegadora, foi necessário reali-

zar PES norteado pela observação e identificação de pro-

blemas, levantamento e aproximação das recomendações 

técnicas, específicas sobre o SARS-CoV-2, para subsidiar 

a criação de propostas de intervenções e avaliação das 

estratégias a serem empregadas. Identifica-se a neces-

sidade de pesquisas que possam revelar como estimular 
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e encorajar as pessoas que estão em isolamento social a 

buscar a investigação de possíveis casos novos na oncolo-

gia e, para isso, cabe ressaltar que a enfermeira navegadora 

pode otimizar a linha do cuidado individualizado do pacien-

te, com objetivo de compreender e auxiliar na superação 

das necessidades biopsicossociais por meio de comunica-

ção eficaz entre equipe e paciente. 
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