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Resumo 

 

Objetivo: Analisar a trajetória das mulheres com Doença Trofoblástica Gestacional 

(DTG) na busca por tratamento, pelo Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS), no 

Centro de Referência de DTG do Hospital São Paulo da Universidade Federal de São 

Paulo. Métodos: Estudo de caso (CRDTG/HSP): transversal, exploratório, descritivo-

analítico, com abordagem quali-quantitativa, que incluiu pacientes atendidas de 2015 

a 2018, por meio de questionário e entrevistas semi-dirigida. Resultados: Total de 96 

participantes, afirmaram 4 portas diferentes para acesso até o CRDTG/HSP, 

"encaminhamento entre médicos" (n=39/96; 40,63%), "Facebook da Associação 

Brasileira de Doença Trofoblástica Gestacional" (n=30/96; 31,25%), “Pronto Socorro-

PS/Unidade de Pronto Atendimento do Hospital São Paulo-UPA” (n=17; 17,71%) e 

“Central de regulação de vagas - UBS/SUS” (n=10; 10,42%). Quase 38% (n=36/96) 

das participantes possuíam acesso a serviço privado de saúde (convênio médico). A 

porcentagem das pacientes com convênio médico foi maior entre aquelas que 

chegaram pelo Facebook comparativamente às outras portas de entrada (Facebook, 

73%; encaminhamento entre médicos, 28,2%; CROSS,30%, Pronto-socorro/PS-HSP, 

0%; p<0,001). A idade das pacientes foi de 15 a 52 anos, a maioria estava entre 30 a 

39 anos, brancas, com companheiro/cônjuge. O grau de escolaridade (p=0,013) e a 

renda familiar (p=0,036) foi maior entre as pacientes que chegaram pelo Facebook. 

As 12 entrevistadas mostraram dificuldades no decurso da doença, tais como o 

desconhecimento sobre a doença, sentimento de estranheza por terem uma doença 

rara e a falta de preparo dos profissionais de saúde fora do CRDTG/HSP no manejo 

da doença. Conclusões: As pacientes tiveram diferentes trajetórias para acessar o 

atendimento no CRDTG/HSP e embora possuindo convênio médico, 38% migraram 

para atendimento provido pelo SUS. A qualidade do tratamento no CRDTG/HSP, teve 

avaliação positiva. O teleatendimento foi considerado facilitador e foram apontadas 

dificuldades pontuais na marcação de exames. O acesso das pacientes ao 

CRDTG/HSP ocorreu em 71% pelo “meio informal” (encaminhamentos médicos e 

ABDTG-Facebook) mostrando que há necessidade de adequação do fluxo de 

atendimento das mulheres com DTG nos três níveis de atenção à saúde no SUS. 

Descritores: Doença Trofoblástica Gestacional, Saúde da Mulher, Sistema Único de 

Saúde. 
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Abstract 

 

Objective: To analyze the trajectory of women with Gestational Trophoblastic Disease 

(GTD) in the search for treatment at the GTD Reference Center of the São Paulo 

Hospital of the Federal University of São Paulo. Methodology: A case study 

(CRDTG/HSP): cross-sectional, exploratory, descriptive-analytical, with qualitative and 

quantitative approach, included patients from 2015 to 2018, through a questionnaire 

and semi-directed interviews. Results: Overall, 96 patients completed the 

questionnaire. Affirmed 4 different ports for access to the CRDTG/HSP, "referral 

among physicians" (n=39/96; 40.63%), "Facebook of the Brazilian Association of 

Gestational Trophoblastic Disease" (n=30/96; 31.25%), "Emergency Room-

PS/Emergency Unit of Hospital São Paulo-UPA" (n=17; 17.71%) and "Center for 

regulation of vacancies - UBS/SUS" (n=10; 10.42%). Almost 38% (n=36/96) of the 

participants had access to private health services (medical agreement). The 

percentage of patients with medical insurance was higher among those who arrived 

via Facebook compared to other gateways (Facebook, 73%; referral between 

physicians, 28.2%; CROSS, 30%, Emergency Room/PS-HSP, 0 %; p<0.001). The age 

of the patients was between 15 and 52 years old, most were between 30 and 39 years 

old, white, with a partner/spouse. The level of education (p=0.013) and family income 

(p=0.036) were higher among patients who arrived via Facebook. The 12 interviews 

showed difficulties in the course of the disease, such as lack of knowledge about the 

disease, feeling of strangeness because they have a rare disease, and the lack of 

preparation of health professionals outside the CRDTG/HSP in the management of the 

disease. Conclusion: The patients had different trajectories to access the care in the 

CRDTG/HSP and although having medical insurance, migrated to the SUS, where the 

CRs located. We conclude that patients' access to the CRDTG/HSP occurred in 71% 

by the "informal environment" (medical referrals and ABDTG-Facebook), the adequacy 

of the flow of care at the three levels of health care in the SUS should be encouraged. 

 

Keywords: Gestational Trophoblastic Disease, Women's Health, Unified Health 

System. 
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1. INTRODUÇÃO 
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A doença trofoblástica gestacional (DTG) compreende um grupo de condições 

inter-relacionadas e derivadas das células trofoblásticas, que constituem a placenta 

(1).  A DTG se apresenta de duas maneiras: lesões benignas, mola parcial e completa, 

que são gestações inviáveis e um grupo de lesões malignas, chamadas em conjunto 

de neoplasia trofoblástica gestacional (NTG)(1). A NTG é um tumor maligno originado 

de células placentárias, na grande maioria após gestações molares (mola completa e 

mola parcial), mas também após qualquer outro tipo de gravidez. Seus tipos 

histológicos são a mola invasora, coriocarcinoma, tumor trofoblástico de sítio 

placentário e tumor trofoblástico epitelióide.  

No processo de diagnóstico e tratamento da DTG, o hormônio gonadotrofina 

coriônica humana (hCG)(2), produzido pelas células placentárias, marcador biológico 

da gravidez, é de fundamental importância. As mulheres acometidas pelas gestações 

molares (mola parcial e mola completa) necessitam realizar o monitoramento do hCG 

para detecção precoce e oportuna da evolução para NTG, idealmente em um Centro 

de Referência especializado, o que possibilita tratamentos menos agressivos, 

diminuindo a morbidade e também a mortalidade pela neoplasia.  

No entanto, a trajetória assistencial das mulheres com DTG até conseguirem o 

atendimento em um Centro de Referência em Doença Trofoblástica Gestacional 

(CRDTG) não está claramente estabelecida dentro do Sistema Único de Saúde do 

Brasil (SUS), colaborando para que as mesmas peregrinem por diversos caminhos.  

 Esta foi nossa percepção enquanto residente de Serviço Social no programa 

de residência multiprofissional em saúde (RMS) da UNIFESP, durante estágio no 

CRDTG/HSP da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP -Escola Paulista de 

Medicina.  

Ao adentrar neste espaço, que conciliou o processo de trabalho com ensino e 

assistência, como assistente social residente, foi possível identificar múltiplas 

expressões da questão social, enfrentadas cotidianamente por essas mulheres. Entre 

estas questões, apresentou-se a dificuldade em comparecer ao hospital, duas vezes 

por semana, uma para coleta de exame de sangue e outra para a consulta médica, o 

que implicava em gastos com condução e falta ou chegada atrasada ao trabalho.  

Desta forma, fomos motivados a estudar quais as trajetórias assistenciais e as 

dificuldades encontradas pelas mulheres ao receberem o diagnóstico de DTG? Além 

das diferentes portas de entrada das pacientes ao CRDTG/HSP.  
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2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar a trajetória e as dificuldades das 

mulheres com Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) na busca por tratamento no 

Centro de Referência de DTG do Hospital São Paulo da Universidade Federal de São 

Paulo, bem como a satisfação com o atendimento nele recebido.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

● Caracterizar o perfil sócio demográfico dessas mulheres; 

● Descrever e analisar as formas de chegada das pacientes ao serviço; 

● Avaliar a satisfação das pacientes com o serviço;  

● Analisar a percepção das mulheres sobre a DTG; e 

● Analisar a percepção da telemedicina na vida das mulheres atendidas no 

CRDTG. 
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3.1 Entendendo a Doença Trofoblástica Gestacional 

 

A doença trofoblástica gestacional (DTG) compreende um grupo de tumores 

derivados do tecido placentário, incluindo lesões benignas, representadas pela mola 

hidatiforme completa (MC) e parcial (MP), e um grupo de lesões malignas com 

diferentes graus de invasão e disseminação, denominadas neoplasia trofoblástica 

gestacional (NTG): mola invasora, coriocarcinoma, tumor trofoblástico de sítio 

placentário e tumor trofoblástico epitelióide(1).  

As formas benignas da DTG, MC e MP, são gestações não viáveis, que se 

apresentam como perdas, confundindo-se com abortamentos. Além de representarem 

insucesso gestacional, em 20% e 1 a 5%, respectivamente, evoluem para as formas 

malignas da DTG, a chamada neoplasia trofoblástica gestacional (NTG). 

O diagnóstico da mola hidatiforme geralmente acontece nos três primeiros 

meses da gravidez e alguns sintomas são: hemorragia, útero aumentado para a idade 

gestacional, vômitos imparáveis, massas pélvicas anexiais e pré-eclâmpsia precoce.  

Na atualidade, não são raros os casos de pacientes assintomáticas, devido à 

ultrassonografia que permite o diagnóstico de gestação não viável, antes do 

aparecimento do quadro clínico. Nesta situação, a suspeita de mola hidatiforme deve 

ser lembrada pela alta dosagem do hCG (gonadotrofina coriônica humana) e a 

manutenção dos sinais de gravidez, tais como náuseas e mastalgia. Após a 12ª 

semana de gestação, a ultrassonografia mostrará imagem típica, descrita como 

"cachos de uva", possibilitando o reconhecimento da mola hidatiforme em cerca de 

90% dos casos(2).  

A depender do serviço e da qualidade do atendimento que a paciente receba, 

o diagnóstico de mola hidatiforme pode ser oportuno ou retardado. O ideal é que 

pacientes que tenham DTG sejam tratadas nos CRDTG, onde serão atendidas por 

especialistas, afeitos aos manejos da doença, resultando em maiores chances de cura 

e proporcionando uma linha de cuidado adequada, ambulatorial e hospitalar(3). 

Tão logo a mola hidatiforme seja diagnosticada, seu tratamento deve ser 

realizado sem demoras. A paciente necessita ser internada e submetida a um 

procedimento cirúrgico denominado vácuo-aspiração uterina. Ao receber alta 

hospitalar é orientada a retornar ambulatorialmente, na semana seguinte, para 

controle pós-molar(4).  
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O controle do marcador biológico da gravidez, gonadotrofina coriônica humana 

(hCG) é essencial, após gravidez molar “O denominador comum da DTG é a presença 

da gonadotrofina coriônica humana (hCG)”(2). Desta forma, a paciente com mola 

hidatiforme necessita do monitoramento e atendimentos por intervalo de tempo 

prolongado. Inicialmente o acompanhamento é feito por medidas semanais do hCG 

que diminui progressivamente, até atingir valores normais (abaixo de 5mUI/mL), em 

média após 6 a 8 semanas, mostrando que não há mais célula trofoblástica, produtora 

de hCG, no organismo da mulher. Uma vez atingida a normalização, a chance de 

desenvolvimento de NTG é muito baixa, da ordem de 0,36% após mola completa e 

0,03% após mola parcial(5) . Assim, após o primeiro hCG normal, as medidas passam 

a ser mensais, por mais 6 meses na mola completa e por mais 1 mês na mola parcial. 

Após este período a paciente recebe alta ambulatorial e liberação para nova gravidez. 

No entanto, se após queda inicial, os valores semanais de hCG estabilizam ou se 

elevam, é feito o diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional(6). Importante 

salientar que a contracepção, preferencialmente hormonal, é fundamental para que 

uma nova gravidez não confunda o diagnóstico de NTG. Portanto, o diagnóstico da 

neoplasia trofoblástica gestacional pós-molar, tumor maligno originário da mola 

hidatiforme é baseado, na maioria dos casos, na elevação ou estabilização dos 

valores de hCG após esvaziamento molar, e não em material de biópsia(7).  

Pacientes com NTG terão o tratamento da doença feito na maior parte das 

vezes, por quimioterapia, algumas vezes associado à histerectomia. O sucesso do 

tratamento da NTG é avaliado pela medida do hCG. Valores decrescentes, até sua 

normalização, e manutenção do mesmo normal, por pelo menos 12 meses, identificam 

a cura da NTG.(6)  

A existência de um tipo de gravidez que confunde-se com abortamento e tem 

potencial para transformar-se em tumor maligno, a gravidez molar, é desconhecida 

pela maioria das pessoas e poucos médicos têm experiência no manejo do seu 

tratamento. Além disto, a neoplasia trofoblástica gestacional, em uma pequena 

porcentagem, pode originar-se das células placentárias de uma gravidez a termo, de 

abortamento ou de gravidez ectópica, o que causa ainda mais estranheza. Estes 

fatores causam medo e insegurança, levando as pacientes acometidas pela DTG a 

procurarem informações sobre a doença na internet (8). Nesta procura, encontram a 

página da Associação Brasileira de Doença Trofoblástica Gestacional - ABDTG no 
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Facebook, que coordena o tratamento descentralizado da DTG através de centros de 

referência distribuídos por todas as regiões do Brasil. 

 

3.2 A importância dos Centros de Referência em Doença 

Trofoblástica Gestacional e o Centro do Hospital São Paulo 

 

A DTG é pouco frequente (1 mola completa e 1 a 2 molas parciais em 1500 

gestações, no Reino Unido e 1 mola hidatiforme em 400 gestações, no Brasil)(7) de 

modo que o manejo do seu tratamento não faz parte do cotidiano para a maioria dos 

profissionais de saúde, mesmo entre os especialistas em ginecologia e obstetrícia.   

A FIGO, em 2021(6), reiterou a importância da criação de centros de referência 

nacionais, composto por equipe multidisciplinar, os quais devem centralizar os 

cuidados das pacientes com DTG, o que possibilita a aquisição de experiência no 

manejo das mesmas. Corroborando esta ideia, trabalhos nacionais mostraram que o 

tratamento da NTG em centros de referência foi a única estratégia, de fato modificável, 

capaz de reduzir a letalidade pela doença no Brasil(9), bem como as complicações da 

mola hidatiforme e da morbidade decorrente do tratamento da NTG(10).   

O Centro de Referência de Doença Trofoblástica Gestacional do Hospital São 

Paulo da Universidade Federal de São Paulo (CRDTG) popularmente conhecido como 

Ambulatório de Mola, faz parte do Complexo Hospitalar da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP), localizado no bairro Vila Clementino em São Paulo –SP. 

O Hospital São Paulo (HSP)(11,12), é um hospital universitário, de nível 

terciário, atendendo prioritariamente pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O 

acesso ao atendimento ambulatorial dos pacientes novos é feito por meio da Central 

de Regulação de Saúde do Estado de São Paulo (CROSS), sendo necessário o 

paciente dirigir-se primeiramente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou em uma 

Unidade de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) mais próxima de sua residência. 

Após devidamente regulada, caso tenha sido agendada sua consulta médica no HSP, 

deverá se apresentar portando a guia de referência com seu comprovante de 

agendamento. Essa rotina também serve para os demais agendamentos através do 

sistema CROSS. 
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Um dos ambulatórios de especialidades do Departamento de Obstetrícia é o 

CDRTG do HSP. Atende desde 1987, às quintas feiras a partir das 13h00 prestando 

assistência especializada e integral às pacientes novas, e em fase de 

acompanhamento pós esvaziamento molar ou em tratamento de NTG, quimioterápico 

ou cirúrgico. Conta com uma equipe de profissionais da área de obstetrícia, medicina 

fetal e diagnóstico por imagem, oncoginecologia cirúrgica, oncologia clínica, 

enfermagem, genética, anatomia patológica, psicologia e serviço social. 

Desde 2014, o atendimento virtual, por meio de comunicação à distância, 

acontece a partir das 15 horas, para o monitoramento das pacientes em controle de 

hCG ou eventuais dúvidas.  

  A chegada das mulheres para atendimento no CRDTG acontece por 

diferentes caminhos, além do CROSS. São eles: pelo encaminhamento através do 

contato verbal prévio entre médicos (médicos que atendem as pacientes em outros 

serviços e conhecem algum médico do CRDTG e por esta via fazem o 

encaminhamento); e por livre demanda, na qual a própria paciente procura local 

especializado para seu tratamento, por meio das mídias digitais. A partir da internet 

identificam a página da Associação Brasileira de Doença Trofoblástica Gestacional no 

Facebook, que direciona a paciente para o Centro de Referência mais próximo de sua 

residência. Assim, as pacientes moradoras em São Paulo conseguem fazer contato, 

por meio do WhatsApp do CRDTG do Hospital São Paulo, disponível na página do 

Facebook, e obtêm acesso imediato ao serviço. 

A partir da sua chegada ao CRDTG-HSP, as mulheres com DTG recebem 

acolhida e esclarecimentos sobre sua doença; orientações específicas sobre seu 

tratamento; orientações sobre as rotinas do ambulatório, os pedidos de exames e 

sobre os cuidados durante tratamento e pós-tratamento; e estabelecem um acordo 

sobre a comunicação entre ela e o CRDTG-HSP, além do presencial, por meio de e-

mail e WhatsApp. O CRDTG-HSP possui um aparelho celular destinado a este uso, 

no qual é inserido nome completo e registro hospitalar (RH) de cada paciente na lista 

de contatos. As pacientes são esclarecidas de que a comunicação online, pretende 

ser um facilitador e não exclui a possibilidade do atendimento presencial. São 

esclarecidas que os atendimentos presenciais acontecem toda quinta-feira, a partir de 
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13h, e são encorajadas a comparecer, sem necessidade de agendamento prévio, 

sempre que sentirem necessidade. 

Ao receber alta hospitalar após o esvaziamento molar, na semana seguinte, a 

paciente deve iniciar coleta semanal do hCG, até obter três exames normais, o que 

demora, em média, 6 a 8 semanas. Depois disso, deverá fazer coletas mensais por 6 

meses. Assim, o acompanhamento pós-molar dura em torno de 8 a 9 meses. Para 

realizar o seguimento pós-molar adequadamente, a paciente necessitaria ir ao 

laboratório do Hospital em um dia da semana para coleta de sangue e em outro dia 

para receber o seu resultado. Outra opção, seria a coleta do sangue no mesmo dia da 

consulta, que apresenta como dificuldades o tempo para disponibilização do resultado 

do exame, em média 6 a 8 horas, e a falta de espaço físico adequado para acolher a 

paciente durante esta espera.  

No CRDTG-HSP, fazemos o seguimento pós-molar de forma mista: presencial 

e online. A paciente inicia medida sérica semanal de hCG e as consultas presenciais 

são realizadas a cada 4 semanas, enquanto o hCG está positivo. Após sua 

normalização, a paciente recebe 6 pedidos de exame, um para cada mês, os quais 

são previamente agendados no Laboratório Central do Hospital São Paulo e 

orientação para retorno presencial ao final do sexto mês para orientações de alta 

ambulatorial. Os exames de hCG são agendados para a terça-feira anterior à quinta-

feira em que o CR verificará o resultado do mesmo e enviará para a paciente, via 

WhatsApp. Além da informação sobre o hCG, fazemos lembretes quanto ao uso 

regular de contracepção. Por vezes, a paciente possui assistência da saúde 

suplementar e prefere colher o exame em laboratório particular e nos envia o resultado 

do mesmo.  

Caso a paciente não compareça para as coletas, recebe na mesma semana 

em que deveria ter colhido o exame, um lembrete por meio do WhatsApp. Na terceira 

notificação por WhatsApp não atendida, é solicitada a intervenção do serviço social, 

que irá realizar o atendimento social, e caso tenha alguma demanda específica que a 

impeça de comparecer ao serviço serão realizadas articulações em equipe para que 

a mesma não perca o seguimento do tratamento. 
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Quando a paciente tem o diagnóstico de NTG, que no geral ocorre em torno de 

5 a 6 semanas após o esvaziamento molar, o sucesso do tratamento também é 

monitorado pelo hCG. A duração do tratamento da NTG é variável, aproximadamente 

6 meses, e o acompanhamento pós-tratamento dura 12 meses. Assim, a paciente com 

NTG permanece em tratamento/acompanhamento por aproximadamente 20 meses, 

com coletas de hCG, semanais antes do diagnóstico de NTG, a cada 15 dias durante 

o tratamento da NTG, e posteriormente mensais.  

 Mediante o exposto, entender a realidade de vida da paciente com DTG e sua 

estrutura familiar é essencial, pois seu tratamento passa a necessitar de um 

planejamento, ou seja, “reorganização familiar”. O tratamento convencional, sem uso 

de telemonitoramento, exige o comparecimento da paciente ao serviço de saúde duas 

vezes por semana até o hCG normalizar, e depois disso, duas vezes por mês, por seis 

meses. Quando a gestação molar evolui para NTG, o período de acompanhamento é 

superior a 12 meses. Portanto, trata-se de situação complexa, e o apoio da rede de 

suporte é indispensável, evidenciando que a doença trofoblástica gestacional não 

acomete só a paciente, mas toda sua família. 
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3.3 Breve contexto sobre a política de saúde no Brasil 

 

3.3.1 Sistema Único de Saúde 

 

É recente a criação do Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS. 

Regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde (8.080/1990)(13), em 1990, sua história 

iniciou-se anos antes. Foi introduzido na 8º Conferência Nacional em Saúde ocorrida 

entre 17 e 21 de março de 1986 em Brasília, com a participação de mais de 4 mil 

pessoas. O produto deste encontro, resultante de 135 grupos de trabalho que 

discutiram os temas, Saúde como Direito, Reformulação do Sistema Nacional de 

Saúde e Financiamento Setorial foi o Relatório Final da 8ª Conferência Nacional de 

Saúde(14), aprovado em plenária. 

A saúde que antes, de acordo com o relatório, possuía um modelo assistencial 

excludente, discriminatório, centralizador e corruptor, a partir da criação do Sistema 

Único, teria o conceito ampliado, visando o pleno exercício do direito à saúde com 

uma proposta de proteção universal: “acesso universal e igualitário aos serviços 

setoriais em todos os níveis” e “garantia da extensão do direito à saúde e do acesso 

igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação de saúde, em 

todos os níveis, a todos os habitantes do território nacional”. Além disso, foram 

aprovadas as propostas que visavam à integralização das ações, regionalização e 

hierarquização dos serviços.  

Futuramente apontaram para a aplicação em forma de legislação, por meio da 

Constituição Federal (1988) trazendo a amplitude do que foi mencionado no relatório, 

no Art. 196 “A saúde é direito de todos e dever do Estado (...) visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (15). 

Como dito anteriormente, em 1990, constituiu-se então o Sistema Único de 

Saúde, que tem como princípios doutrinários o direito à saúde no âmbito da 

Universalidade, Integralidade e Equidade, um sistema com direito de acesso a todos 

os cidadãos que dela necessitar, articulado em redes de atendimento, ligado à justiça 

para todos, visando as suas necessidades. Possui como fundamentos a 

democratização do acesso, a universalização das ações, a qualidade dos serviços 
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ofertados à população, integralidade e equidade das ações, democratização das 

informações e dos recursos a serem utilizados na saúde, descentralização e o controle 

social (16). 

Entendendo que a Saúde é um direito de todos e dever do Estado (13), no 

próximo item iremos estudar as Políticas de Regulação em saúde, apontando seus 

avanços e retrocessos. 

 

3.3.2 Política Nacional de Regulação  

 
Levando em consideração a estrutura dos serviços oferecidos pelo SUS e como 

são organizados dentro do que é estabelecido em legislação, traremos nesse subitem 

um pouco sobre a Política Nacional de Regulação. 

Trata-se de uma política que visa à consolidação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) a partir do acesso à assistência em saúde de maneira que seus fluxos de 

atendimentos tenham critérios em sua organização, baseadas em protocolos e 

procedimentos organizacionais.  

O Pacto pela Saúde, por meio da Portaria GM/MS 399/2006(17), foi um 

“conjunto de reformas institucionais do SUS pactuados entre três esferas de gestão 

(União, Estados e Municípios)”(18) com o propósito de promover inovações na gestão, 

através de processos e instrumentos, com intenção de maior consolidação dos 

serviços do SUS, observando às necessidades da população, ou seja, baseada na 

busca da equidade social. Suas diretrizes foram: descentralização, regionalização, 

financiamento, programação pactuada e integrada, regulação, participação e controle 

social, planejamento, gestão do trabalho e educação na saúde. 

Em 2008 institui-se a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de 

Saúde (SUS)(19), passando a ser implantada em todas as unidades federativas, 

utilizada como meio que possibilitasse a ampla oferta dos serviços no SUS.  

A Política nacional de regulação do SUS atua em três dimensões, sendo elas: 

Regulação de Sistemas de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e Regulação do 

Acesso à Assistência. 

Essa atuação passa a funcionar sob o viés da sistematização das ações, 

regulação assistencial e controle de acessos aos serviços (monitoramento, controle, 

avaliação, auditoria e vigilância da atenção e da assistência à saúde), e atenção à 
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prestação dos serviços de atendimento (protocolos, classificação de risco e demais 

critérios de priorização).  

No Estado de São Paulo, Decreto n° 56.061 de 02/08/2010 (20), foi criada a 

Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), com objetivo de 

regular a oferta assistencial aos usuários que necessitarem dos serviços de saúde, 

tendo em vista à promoção da equidade do acesso aos serviços em sua integralidade, 

o que reforça os princípios do SUS, no Estado de São Paulo. 

 Através da Deliberação CIB 36 de 21/09/2011, foi criado novo desenho na 

organização. Constituíram-se as Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS)(21) 

no Estado de São Paulo, conceituada como arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio 

de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscou garantir a integralidade 

do cuidado num determinado território.  

Dando continuidade à ampliação e desenvolvimento da regulação no Estado 

de São Paulo, e buscando minimizar as dificuldades de acesso aos serviços de saúde 

no SUS-SP, a Comissão Intergestora Bipartite, em reunião realizada em 08 de 

dezembro de 2011, Deliberação CIB – 6, de 8-2-2012(20), aprovou as Diretrizes para 

a Regulação da Assistência no Estado. As diretrizes foram: Regulação de Acesso ou 

Assistencial, Complexo Regulador (Central de Urgência, Central de Internações, 

Central de Consultas e Serviços de Apoio diagnóstico e terapêutico), Regulação dos 

Serviços de Saúde nas RRAS, Estrutura e Funcionalidade dos Complexos 

Reguladores das RRAS, Monitoramento, Capacitação e Sistema Informatizado.  

Através do Decreto Estadual nº 58.516 de 01/11/2012(22), o grupo de 

regulação foi realocado para a Coordenadoria de Regiões de Saúde-CRS. 

Todas essas ampliações da Política de Regulação foram essenciais para a 

diminuição das dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Isso torna a qualidade 

do cuidado em saúde dos serviços uma tarefa árdua para o SUS, sendo necessária 

avaliação das políticas públicas que envolvem a assistência em saúde.  

No Estado de São Paulo, existem os Departamentos Regionais de Saúde(23), 

as DRS.  A Diretoria Regional de Saúde à qual pertence a Grande São Paulo, local 

onde está o CRDTG do Hospital São Paulo, é a DRS I. 
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Fonte: Secretaria de Estado de Saúde, Governo Do Estado de São Paulo, 2012. 

Figura 1. Departamentos Regionais de Saúde do Estado de São Paulo 

  

 A literatura (24) traz alguns modelos de fluxos de regulação dos serviços, a priori a 

regulação sendo iniciada em uma Unidade de Saúde (US), atenção básica em saúde, 

entendendo ser de sua responsabilidade a integralidade das ações (identificação das 

necessidades, o acesso aos serviços de diferentes complexidades e 

orientação/encaminhamento à rede de serviços disponíveis).  

Em alguns casos, a depender da primeira porta de entrada do (a) paciente, são 

realizados outros caminhos até o atendimento especializado. 

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde publicou em seu site(24) alguns modelos 

de fluxos de acesso a atendimento, um deles aplicados ao modelo do Estado de Pernambuco 

“Fluxo de Acesso a Central de Regulação para consultas e procedimentos na Rede de Atenção 

Especializada”. Em resumo, esse fluxo reforça o caminho pelo qual o paciente é referenciado 

a partir da Atenção Primária em Saúde (APS). Este serviço solicita o agendamento por meio da 

Central de Regulação de Regional, após isso é marcada a consulta/procedimento, esse setor 
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informa a Secretaria Municipal de Saúde, que comunica ao paciente as informações da sua 

consulta, data, hora e local.  

Também é disponibilizado o Fluxo de Atendimento Eletivo Regulado mediante 

autorização prévia(24), que é baseado nos protocolos de regulação preestabelecidos. Em caso 

de urgência, a autorização se dá mais rápido após a realização do procedimento.   

 

 
Fonte: CONASS, 2016. 

Figura 2. Exemplo de Fluxo de Atendimento Eletivo Regulado 

 

O paciente busca atendimento em uma Unidade de Saúde (US) solicitante: Rede de 

Serviço do SUS, Regionais de Saúde, outras Secretarias de Saúde, outras Centrais de 

Regulação. Em seguida a Unidade de Saúde solicitante preenche os dados com informações 

necessárias e envia a Central de Regulação (CR), que por sua vez avalia essas solicitações 

possibilitando ou não autorização, agendando o procedimento, ou inserção em lista de espera, 

que comunica a Unidade de Saúde (US) solicitante, esse serviço retorna e comunica ao 

paciente, por fim o paciente comparece na Unidade Executante (UE) do atendimento, que por 

meio do sistema é comunicado quanto ao atendimento e/ou alta do mesmo. 

Em São Paulo, Regulação de Oncologia – SES(25), faz parte da Rede "Hebe 

Camargo" de Combate ao Câncer (RHCCC), busca “o acesso do paciente com câncer 

ao tratamento, por meio do agendamento de consulta ambulatorial em tempo hábil, 
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no recurso adequado à complexidade do caso e, se possível, o mais próximo da 

residência”. 

      Esse processo se dá por meio do CROSS: o Serviço solicitante encaminha a 

documentação necessária; a equipe de regulação avalia com bases nos protocolos 

de aceite e encaminhamentos previamente definidos; os casos aceitos serão 

agendados (equipe de regulação) no serviço que fará o tratamento do paciente. 

      Os documentos necessários para o serviço solicitar atendimento oncológico na 

rede são: ficha CROSS; confirmação do diagnóstico, por anatomopatológico (Biópsia 

ou procedimento cirúrgico) ou exames de imagem e laboratoriais, para alguns tipos 

específicos de tumor com alta suspeita clínica, exemplo: “Colo Uterino: Biópsia com 

NIC II ou III. Colpocitologia oncótica sugestiva de invasão ou microinvasão. Ovário: 

Massa ovariana sólida ou mista sugestiva de neoplasia maligna por métodos de 

imagem”(25).  

O diagnóstico de NTG, na maioria das vezes é feito pela suspeita clínica 

(antecedente de mola hidatiforme ou outro tipo de gravidez, curva de hCG estável ou 

em ascensão, exames de imagem), sem exame histopatológico confirmatório. A NTG 

é regulada para a especialidade de Oncologia Cirúrgica - Ginecologia e os respectivos 

CID-10 para agendamento no sistema: C58 Neoplasia maligna de placenta e D39 

Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da placenta(25).  

 A mola hidatiforme CID-10 O01 é regulada para serviços de gestação de alto 

risco.  

 

3.3.3 Política de Saúde da Mulher  

 

Este subitem trará uma breve discussão sobre a trajetória da saúde da mulher, 

visando conhecer os avanços históricos dos direitos relacionados à saúde da mulher, 

a fim de entendermos como olhar o atual momento.  

 As mulheres possuem histórico marcado por lutas em todos os aspectos. Na 

saúde houve e há uma série de dificuldades enfrentadas por inúmeras razões, pelo 

simples fato de nascer mulher, intrínseco e singular. E não bastando todo o complexo 
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que o gênero em si carrega, cada mulher possui uma particularidade em um 

determinado lugar/espaço/região.  

 A realidade das mulheres no Brasil e no mundo é marcada por suas 

desigualdades, principalmente no que tange seus direitos e necessidades referentes 

às políticas públicas. 

 Sobre a saúde da mulher, a Organização Mundial de Saúde (OMS) (26)realizou 

um relatório reforçando a importância de assegurar atenção à saúde de meninas e 

mulheres. Traz a importância das discussões entre os determinantes biológicos e 

sociais da saúde das mulheres e o papel da desigualdade de gênero e a crescente 

situação de vulnerabilidade aos riscos, no que se refere ao acesso à atenção em 

saúde e à informação e sua influência nos resultados de saúde. Este relatório ainda 

reforça a preocupação às necessidades da atenção à saúde da mulher que tem 

grande impacto na sociedade. 

Conforme a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede 

de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS)(27), a atenção básica envolve ações de prevenção e diagnóstico 

precoce, constituindo o principal instrumento para acesso universal à saúde. Possuem 

contribuições e devem obedecer às competências e responsabilidades mínimas, os 

serviços devem se articular entre si para realização do rastreamento utilizando os 

protocolos e diretrizes federais ou de acordo com protocolos locais, considerando a 

realidade do território. Além disto, buscar efetivação das ações de diagnóstico 

precoce, levando em consideração as técnicas e diretrizes, e respeitando os níveis de 

atenção da rede de saúde. 

A atenção primária pode oferecer oportunidades de fazer a diferença, com foco 

na equidade, solidariedade e justiça social, e tornar os sistemas de saúde operantes 

para as mulheres, com abordagens que ampliem a cobertura dos serviços, tornando 

a sociedade mais saudável e provocando mudanças na saúde pública. 

Em relação a condições e cuidados especializados maternos (antes e após o 

parto), a APS oferece oportunidades de avaliações dos riscos, bem como triagem e 

tratamento de condições que podem afetar a mulher e seu bebê. Também os cuidados 

do parto garantem o gerenciamento eficaz de emergências obstétricas e os cuidados 

no pós-parto são importantes para possíveis condições que possam resultar em uma 

orientação e planejamento familiar “Infelizmente, no momento, poucas mulheres 



R e v i s ã o  d e  L i t e r a t u r a  | 19 

 

 

recebem esses cuidados continuados durante a gravidez, o parto e o período pós-

parto”(26). 

No caso específico da gestação molar, trata-se de gravidez patológica, com 

potencial de agravo à saúde da mulher, no decurso da gestação (hemorragia, pré-

eclâmpsia, hipertireoidismo, embolia pulmonar não trombótica) e após seu término 

(risco de transformação em tumor maligno). O conhecimento destas características da 

gravidez molar é importante para que o fluxo de atendimento das mulheres com mola 

hidatiforme seja ágil e descomplicado.(3) 
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3.3.4 Linha de Cuidados em DTG no Brasil  

Em novembro de 2021, foi lançada a Linha de Cuidados para Doença 

Trofoblástica Gestacional pelo Ministério da Saúde(3), documento elaborado por 

profissionais de diferentes universidades do país, especialistas e pesquisadores da 

DTG a fim de adequar e padronizar o atendimento da doença em todo território 

nacional. Um dos seus capítulos é específico sobre o referenciamento e contra 

referenciamento de mulheres com DTG no Brasil.  

As três principais portas de entradas para atendimento destas mulheres no 

SUS, citadas na Linha de Cuidado são: atenção primária à saúde; Unidade/Serviço 

de Pronto Atendimento e Unidades Hospitalares. Em resumo, é orientado aos serviços 

quais são as atribuições de cada um deles e quais fluxos devem seguir, para que a 

paciente seja atendida de maneira apropriada (figura 3).  

 

 

Fonte: Brasil, 2021. 

Figura 3. Referenciamento de Mulheres com DTG no SUS 
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Como vemos no fluxo, a paciente com mola hidatiforme atendida pela APS 

deve ser referenciada para unidade hospitalar, preferentemente ligada um Centro de 

Referência, modalidade regulação urgência e emergência. Os casos de NTG 

atendidos pela APS, devem ser referenciados para atenção secundária/terciária, em 

um Centro de Referência mais próximo de sua residência. Quando não houver um 

Centro de Referência (CR) próximo, as unidades de atenção secundária/terciária, 

poderão receber teleorientações dos CR, coordenados pela Associação Brasileira de 

Doença Trofoblástica Gestacional.  

Após o atendimento da mulher para curetagem da mola hidatiforme em unidade 

hospitalar, na alta hospitalar, a mesma deve ser orientada para retorno na APS na 

semana seguinte (As pactuações entre gestores federais, estaduais e municipais para 

que este fluxo de atendimento seja viabilizado encontra-se em fase de organização).  

A APS deve acolher essas mulheres, orientar contracepção e realização semanal ou 

quinzenal do hCG. O matriciamento do atendimento das mulheres após mola 

hidatiforme nas APS deve contar com o apoio do CR mais próximo e quando 

necessário, o atendimento da mulher, deverá ser regulado para o CR.    

A partir do entendimento das informações apontadas no material é possível 

trazer o cuidado de maneira integral, fazendo com que as trajetórias dessas mulheres 

tenham tempo hábil para o tratamento adequado, com mínimo de burocracias. 

 

3.3.5 Tecnologias de saúde e as mulheres do CRDTG 

 

É crescente o aumento de possibilidades quanto ao atendimento médico nos 

serviços (Público/Privado) por meio da telemedicina. Segundo a Organização Mundial 

de Saúde, a telemedicina é “a oferta de serviços aos cuidados com a saúde, nos casos 

em que a distância é um fator crítico: tais serviços são providos por profissionais da 

área de saúde, usando tecnologias de informação e de comunicação”(23) 

No Brasil, a literatura(30) aponta três grandes marcos na Telemedicina. O 

primeiro foi em um Edital de 2005, por meio do Programa “Instituto do Milênio”, em 

que o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) trouxe 

o incentivo à telemedicina como estratégia de pesquisa em Instituições Universitárias. 
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O segundo marco foi a partir da elaboração do Projeto de telemática e telemedicina, 

visando o apoio à Atenção Primária de saúde no Brasil. Após isso, várias ações foram 

implementadas pelo Ministério da Saúde. Em 2006 criou-se a Comissão Permanente 

de Telessaúde e o Comitê Executivo de Telessaúde, com a formalização do Programa 

Nacional de Telessaúde, por meio da Portaria 35º/2007 em janeiro de 2007. Também 

em 2006, o terceiro marco foi o desenvolvimento do Projeto da Rede Universitária de 

Telemedicina (RUTE) da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa). Esse projeto 

tinha como objetivo a identificação e criação de infraestrutura de videoconferência em 

Hospitais Universitários, o que desenvolveria atividades educacionais e assistenciais 

por meio da comunicação da RNP.(30)  

Diante da crise causada pela pandemia da Covid-19, por meio da Lei nº 13.989 

(31), de 15 de abril de 2020, no Brasil é regulamentada o uso da telemedicina, em 

caráter temporário, enquanto durar a crise, para fins de assistência, pesquisa, 

prevenção de doenças e promoção à saúde, devendo seguir os padrões normativos 

e éticos usuais do atendimento presencial. Para realização de atividades remotas 

como a telemedicina e telessaúde, é importante ressaltarmos que existe a Lei nº 

13.853(32), de 08 de julho de 2019, a qual dispõe sobre o tratamento de dados 

pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de 

direito público ou privado. Essa lei visa proteger os direitos fundamentais de liberdade 

e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, para 

proteção desses dados pessoas apontam como fundamentos: o respeito à 

privacidade; à autodeterminação informativa; a liberdade de expressão, de 

informação, de comunicação e de opinião; a inviolabilidade da intimidade, da honra e 

da imagem; o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; a livre 

iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e os direitos humanos, o livre 

desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas 

pessoas naturais. 

Tendo em vista a telemedicina como um instrumento facilitador da assistência 

médica, o presente estudo tende a possibilitar a divulgação dos serviços utilizando 

telemedicina, já realizados pelo SUS, salientando que esse avanço tecnológico 

modifica o cotidiano das pessoas, inclusive das mulheres com DTG. A Federation of 

State Medical Boards (FSMB) dos Estados Unidos relata que é difícil definir com 

precisão “o início da relação médico-paciente, particularmente quando o médico e o 
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paciente estão em locais distintos, ela tende a começar quando um indivíduo com uma 

questão relacionada à saúde procura um médico que possa prestar assistência”.(33)   

A Telemedicina pode ser entendida como “o uso das tecnologias de informação 

e comunicação na saúde, viabilizando a oferta de serviços ligados aos cuidados com 

a saúde (ampliação da atenção e da cobertura), especialmente nos casos em que a 

distância é um fator crítico”.(34) 

Os sistemas universais de saúde enfrentam inúmeras dificuldades, quanto ao 

acesso, equidade, qualidade e custo. Em um contexto em que a realidade da 

população se encontra em territórios afastados dos grandes centros de atendimentos 

de saúde, a telemedicina mostra-se como uma ferramenta importante para o 

enfrentamento desses desafios.  

Nos países em desenvolvimento, a telemedicina tem o potencial de solucionar 

grandes desafios da saúde, nomeadamente na ampliação do acesso a serviços 

médicos especializados a locais que não os apresentam, na melhoria da qualidade da 

atenção à saúde, na redução do tempo gasto entre o diagnóstico e a terapia, na 

racionalização de custos e no apoio à vigilância epidemiológica, auxiliando na 

identificação e rastreamento de problemas de saúde pública. 

No Brasil, há oportunidades para o desenvolvimento e implementação da 

telemedicina, visto sua extensão territorial continental, o que torna grande desafio a 

garantia da efetivação do direito à saúde, inclusive em localidades de acesso 

geográfico restrito, baseado nos princípios da universalidade, integralidade e 

descentralização dos serviços de atendimento. A escassez de trabalhos científicos 

voltados a saberes e práticas, apresenta a limitação do estudo, conceito, avanços e 

desafios, o que delimita a sua ampla expansão e disseminação.(34)  

São características básicas da telemedicina: haver a distância física entre o 

serviço médico e o paciente; uso da tecnologia para realizar a assistência, em 

substituição à presença física; disponibilidade de equipe médica e de profissionais de 

saúde para prestar o serviço; disponibilidade de profissionais das áreas de tecnologia 

responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção da infraestrutura de telemedicina; 

sistematização do processo de teleassistência, com desenvolvimento de protocolos 

de dados clínicos; e estruturação de segurança, qualidade e sigilo dos dados e 

serviços oferecidos pela telemedicina.(34) 

Para sua efetivação é necessária uma gama de profissionais especializados e 

instrumentos com o mesmo objetivo, à busca da garantia do acesso à saúde, segundo 
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o Sistema Único de Saúde (SUS). Em resumo, compreende mais que um conjunto de 

técnicas e atividades multiprofissionais, configura uma área de atuação 

interdisciplinar. 

Estudo(34) aponta que a rápida evolução tecnológica nas áreas de eletrônica, 

de telecomunicação e computação tornaram estes instrumentos mais acessíveis, com 

diminuição dos seus custos.   

Através das tecnologias de redes, as mídias sociais, são possíveis o 

estreitamento de níveis de informações referentes à saúde e surge a possibilidade da 

ampliação dos saberes sobre determinado assunto além do encontro de pessoas de 

diversos lugares, quebrando as barreiras geográficas. 

A Associação Brasileira de Doença Trofoblástica Gestacional possui página no 

Facebook, criada em 4 de novembro de 2013, mediada por seus fundadores que, 

embora à distância, conseguem estabelecer adequado vínculo médico-paciente com 

as mulheres acometidas pela DTG, mostrando a importância das redes sociais com 

informações qualificadas. A partir do contato pelo Facebook, as pacientes são 

orientadas a procurar o centro de referência em DTG mais próximo da sua 

residência(8). As mulheres com DTG necessitam realizar idas constantes ao serviço 

de saúde, pelo menos duas por semana (uma para coleta de sangue e outra para 

consulta médica) enquanto o hCG estiver positivo e pelo menos duas mensais (uma 

para coleta de sangue e outra para consulta médica) após normalização do hCG. Esta 

rotina é difícil para todas as pacientes com DTG, sobretudo para aquelas com 

dificuldades financeiras. Soma-se a isto, o fato que muitas são procedentes de outras 

cidades ou estados. Assim o uso da internet e das mídias sociais abre preciosas 

possibilidades na trajetória para as pacientes alcançarem os centros de referência e 

posteriormente, no decurso dos seus diagnósticos e tratamentos. 
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Trata-se de um estudo de caso (CRDTG/HSP): transversal, exploratório, 

descritivo-analítico, com abordagem quali-quantitativa. A amostra foi composta pelas 

pacientes atendidas no CRDTG nos anos de 2015 a 2018 que aceitaram o convite 

para participar da pesquisa.  

Incluímos todas as pacientes que aceitaram o convite para participar da 

pesquisa e concordaram com o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 2). 

Pacientes menores de dezoito anos de idade foram incluídas mediante consentimento 

livre e esclarecido e assentimento, respectivamente, do seu responsável legal e de si 

mesma. Adotou-se como critério de exclusão as mulheres que não possuíam domínio 

da língua portuguesa. 

 Obtivemos os nomes e registros das pacientes atendidas no período de 2015 

a 2018 por meio do banco de dados Luiz Camano do CRDTG. Desta maneira, o 

tamanho da amostra não se apresentou de forma probabilística, mas fundamentado 

por conveniência.  

Utilizamos dois instrumentos (Anexo 1) nesta pesquisa: um questionário 

contendo 25 questões fechadas elaborado para obtenção do perfil sócio demográfico 

das pacientes e uma entrevista com roteiro semiestruturado composto por 04 

questões abertas relacionadas à trajetória da paciente para alcançar o CRDTG e 

sobre o uso da Telemedicina.  

Desde 2015, o CRDTG emprega o aplicativo WhatsApp como ferramenta de 

comunicação com as pacientes, para fins de assistência médica, utilizando um 

aparelho celular próprio do serviço. Por meio deste aplicativo e também por e-mail, as 

pacientes receberam o convite para participarem da pesquisa.  Aguardamos o retorno 

por 24 horas e reenviamos a mensagem para os não respondentes. Limitamos nossas 

tentativas de contato a duas mensagens. 

 Aquelas que aceitaram, receberam inicialmente um TCLE (Anexo 2), cuja 

leitura e aceitação eram necessárias para terem acesso ao questionário, por meio de 

um link da do Google Forms e, portanto, respondido de forma online.   

Uma das perguntas foi sobre a disponibilidade da paciente em ser entrevistada 

pela pesquisadora. A partir desta disponibilidade selecionamos algumas pacientes 

para a entrevista. Os critérios (Anexo 3) de seleção para a entrevista foram: gravidade 

da doença (diagnóstico de mola hidatiforme ou de neoplasia trofoblástica gestacional), 

tipo de assistência recebida antes de chegar ao CRDTG (com convênio médico x sem 

convênio médico), distância geográfica entre o domicílio da paciente e o CRDTG 
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(Grande São Paulo x outros Estados).  A partir desses critérios, chegamos ao número 

de 12 participantes convidadas para as entrevistas. 

No processo dos envios dos convites, aguardamos as participantes nos 

informarem qual seria o melhor dia para a entrevista. Algumas não entraram mais em 

contato e não agendaram. Outras por algum motivo não participaram. Dessa forma, 

selecionamos e convidamos outras 04 participantes e conseguimos um total de 12 

entrevistas.  

As entrevistas foram realizadas por vídeo chamada, através do Google Meet, 

vinculado à conta institucional da UNIFESP da pesquisadora, com a criação de uma 

sala de reunião, na data e horário agendado. O link para acesso à sala de reunião foi 

enviado para a participante por meio do WhatsApp. As entrevistas tiveram duração 

aproximada de 20 minutos e foram gravadas no próprio Google Meet. 

A seguir, as entrevistas foram transcritas e estudadas de acordo com uma 

análise de conteúdo segundo Bardin(35). As categorias de análise foram elaboradas 

independentemente, pela pesquisadora e pelo co-orientador. Posteriormente foram 

mescladas e organizadas com o auxílio da orientadora. As categorias foram, portanto, 

elaboradas a posteriori. 

 Ressaltamos que, durante o processo de análise das entrevistas, não 

houveram critérios estabelecidos para criação das categorias, as quais foram 

levantadas a partir do conteúdo do relato das participantes. 

Análise dos dados: 

Os dados quantitativos (questionário) foram analisados de acordo com 

abordagem estatística descritiva, utilizado o teste qui-quadrado de Person. Os dados 

qualitativos (entrevistas) foram analisados de acordo com uma “Análise de 

Conteúdo”(35,36).  

 Aspectos éticos: 

Como Requisitos Éticos da Pesquisa, o projeto foi submetido ao Comitê de 

Ética Institucional (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, CAAE 

23733419.6.0000.5505 (UNIFESP). A pesquisa só deu início após aprovação formal 

do CEP (Anexo 4). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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5.1 A pesquisa 

 

Para realização da pesquisa, seguimos os procedimentos metodológicos do 

projeto de pesquisa. Abaixo segue a representação da amostra de dados por etapas 

no desenvolvimento da pesquisa. 

 

Gráfico 1. Resultado da amostra de dados da pesquisa por etapas 

 

Fonte: do próprio autor dos dados extraídos da pesquisa. 

(*) Nota: não encontramos o número de contato telefônico nem o endereço do e-mail das 

pacientes em seu prontuário eletrônico. Desta forma não foi possível o envio do questionário a 58 

pacientes. 

  

Como representado no gráfico, para a nossa amostra, utilizamos o banco de 

dados Luiz Camano do CRDTG. Por meio dos dados, verificamos que foram atendidas 

246 (duzentos e quarenta e seis) pacientes no ambulatório (CRDTG), no período de 

2015 a 2018.  

Buscando os dados para realizar os contatos, conseguimos enviar o 

questionário para 186 pacientes, e obtivemos um total de 96 respostas.  
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Todas as participantes, após a leitura do TCLE, entenderam as informações 

contidas e concordaram em seguir para responderem o questionário. Destas (63%) 

manifestaram o desejo do recebimento de uma cópia do TCLE via e-mail, para as 

quais o enviamos.  

 

Gráfico 2. Leitura, aceitação e solicitação de cópia do TCLE por e-mail 

 

Fonte: do próprio autor dos dados extraídos da pesquisa. 

 

5.2 Questionário 

 
Neste item será realizada a apresentação e a discussão dos resultados do 

questionário a fim de identificar o perfil sociodemográfico dessas mulheres. 
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5.2.1 Resultados  

Tabela 1. Perfil de Mulheres atendidas no CRDTG do HSP- UNIFESP, nos anos de 

2015 a 2018 

Escolaridade N % 

Primeiro grau incompleto (ensino fundamental) 3 3,13% 

Primeiro grau completo (ensino fundamental) 8 8,34% 

Segundo grau completo (ensino médio) 47 48,96% 

Terceiro grau completo (ensino superior) 21 21,88% 

Pós graduação 17 17,71% 

Faixa etária N* % 

15-19 3 3,26% 

20-29 33 35,87% 

30-39 40 43,48% 

>40 16 17,39% 

Cor ou raça N % 

Amarela 3 3,13% 

Branca 49 51,04% 

Indígena 1 1,04% 

Parda 35 36,46% 

Preta 8 8,33% 

Religião ou Culto N % 

Católica 38 39,58% 

Espírita 6 6,25% 

Evangélica 38 39,58% 

Umbandista ou Candomblecista 2 2,08% 

Outros 3 3,13% 

Sem religião 9 9,38% 

Filhos N % 

Não 29 30,21% 

Sim 67 69,8% 

Companheiro ou cônjuge N % 

Não 13 13,55% 

Sim 83 86,46% 

Total Geral 96 100,00% 

(*) Nota: em 4 pacientes não tivemos o registro da idade 
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A idade das participantes foi entre 15 a 52 anos (n=92), com 61% delas acima 

de 30 anos (56/92), sendo que 17,4% estavam acima de 40 anos. A menor 

porcentagem (n=3; 3,26%) foi de mulheres entre 15 a 19 anos. 

Houve predomínio da cor/raça branca (51,04%) seguida pela parda (36,46%). 

Houve na nossa amostra, 3,13% de amarelas.  

Em se tratando da sua religião ou culto, a porcentagem de católicas e 

evangélicas foi a mesma (39,5% para cada uma) e juntas, totalizaram quase 80% das 

participantes, 9% declaram-se sem religião.  

Quanto à situação conjugal das participantes durante o período de 

tratamento/acompanhamento no CRDTG/HSP, houve predominância das que viviam 

em companhia de seu cônjuge ou companheiro (86,46%). A maioria das participantes 

tinham filhos (69,80%). 

Aproximadamente metade (48%) das participantes possuíam segundo grau 

completo e 39,5% possuíam ensino superior completo.  

 

Tabela 2. Perfil socioeconômico das Mulheres atendidas no CRDTG do HSP - 

UNIFESP, nos anos de 2015 a 2018 

Trabalho remunerado N % 

Não 34 35,42% 

Sim 62 64,58% 

Renda mensal familiar N % 

Refere não possuir 2 2,08% 

Até 1 salário mínimo (R$1.045,00) 13 13,54% 

De 2 a 4 salários mínimos. 60 62,50% 

De 5 a 7 salários mínimos. 12 12,50% 

Acima de 8 salários mínimos 9 9,38% 

Nº de cômodos e quantidade de pessoas N % 

2 cômodos 11 11,46% 

   Três pessoas 7 7,29% 

Quatro pessoas 3 3,13% 

Cinco ou mais pessoas 1 1,04% 

3 ou mais cômodos 85 88,54% 

Duas pessoas 22 22,92% 

Três pessoas 27 28,13% 

Quatro pessoas 17 17,71% 
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Tabela 2. Perfil socioeconômico das Mulheres atendidas no CRDTG do HSP - 
UNIFESP, nos anos de 2015 a 2018 
 

(continuação) 

Cinco ou mais pessoas 19 19,79% 

Condição de moradia N % 

Alugado 31 32,29% 

Financiado 8 8,33% 

Próprio 47 48,96% 

Outra condição 9 9,38% 

Não respondeu 1 1,04% 

Total 96 100% 

 

Trinta e cinco por cento das participantes (n=34/96) não possuíam atividade 

remunerada e consequentemente não contribuíam com a previdência social. Entre 

aquelas que exerciam atividade remunerada (n=62; 64,58%), 75% (47/62) eram 

contribuintes. Considerando-se o total das participantes, apenas 51% eram 

contribuintes da previdência social (49/96).  

A maioria possuía atividade remunerada (64,58%). Em referência a renda 

familiar mensal, a pesquisa apontou que 60% das participantes tinham renda familiar 

entre 2 a 4 salários mínimos e 21% tinham renda acima de 5%, sendo 9% acima de 

8. Por outro lado, 15,5% tinham renda de um ou nenhum salário mínimo.  As pacientes 

que chegaram pelo Facebook foram aquelas com maior renda familiar (p = 0,036, 

tabela 4) 

Quanto às condições de moradia, 88% (85/96) moravam em casas com 3 ou 

mais cômodos e 35,4% (34/96) com outras 2 pessoas. Houve distribuição igual de 

pessoas morando com 3 pessoas ou com mais de 4 (20,8%) e 23% (22/96) moravam 

com 1 pessoa. Em relação à condição de moradia, 48,96% (47) afirmaram possuir 

imóvel próprio e 8,33% (8) tinham imóveis financiados. Assim, 57,29% não tinham 

gastos com aluguel.  
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Gráfico 3. Diretorias Regionais de Saúde das pacientes do CRDTG do HSP - UNIFESP, nos 

anos de 2015 a 2018 

 

Fonte: do próprio autor dos dados extraídos da pesquisa. 

 

Verificamos que a maioria das pacientes do CRDTG do HSP são procedentes 

da DRS I – Grande São Paulo (90,63%) e houve 3,13% de pacientes procedentes de 

outros estados, Minas Gerais e Bahia, sendo a maior distância entre a residência e o 

CRDTG/HSP de 1900 km.  As restantes 6,24% foram procedentes de outras DRS 

(VII/XI/XVI/XVII) pertencentes do estado de São Paulo, e distantes da nossa região. 

 

Tabela 3. Porta de entrada no CRDTG conforme DRS e assistência privada, nos anos de 2015 

a 2018 

 
CROSS  Facebook 

Encaminhamento 

entre médicos 
PS/UPA 

TOTAL Assistência 
de saúde 
privada 

Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim 

DRS I – 
Grande SP 

7 3 6 19 28 8 16 0 87 

DRS VII - 
Campinas 

0 0 0 1 0 1 0 0 2 

DRS XI – 
Presidente 
Prudente 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 

DRS XVI - 
Sorocaba 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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Tabela 3. Porta de entrada no CRDTG conforme DRS e assistência privada, nos anos de 2015 

a 2018 

 

(continuação) 

DRS XVII - 
Taubaté 

0 0 0 1 0 1 0 0 2 

OUTRO 
ESTADO 

0 0 1 0 0 1 1 0 3 

TOTAL 
7 

(70%) 

3 

(30%) 

8 

(26.67%) 

22 

(73.33%) 

28 

(71.80) 

11 

(28.20%) 

17 

(100%) 

0 

(0) 
96 

 

As participantes afirmaram ter conseguido acesso ao CRDTG-HSP por 4 

diferentes "portas de entrada". A mais comum foi o "encaminhamento entre médicos" 

(n=39/96; 40,63%) na qual o médico que atendeu a paciente em serviço externo ao 

Hospital São Paulo fez contato pessoal com a coordenadora do CRDTG-HSP. A 

segunda porta foi a página do "Facebook da Associação Brasileira de Doença 

Trofoblástica Gestacional" (n=30/96; 31,25%). No Facebook, um dos médicos 

administradores da página informa o WhatsApp do CRDTG-HSP. A terceira foi por 

intermédio do “Pronto Socorro-PS/Unidade de Pronto Atendimento do Hospital São 

Paulo-UPA” (n=17; 17,71%). Por último, a chegada ocorreu pela “Central de regulação 

de vagas - UBS/SUS” (n=10; 10,42%). Entre as pacientes não pertencentes à DRS I, 

55% (5/9) chegaram pelo Facebook, 33.33% pelo encaminhamento entre médicos e 

11% pelo PS/UPA. 

 

 

Tabela 4. Portas de entrada no Centro de Doença Trofoblástica Gestacional do Hospital São 
Paulo - UNIFESP segundo tipo de assistência, faixa etária, renda mensal, local de moradia, 
tempo e gasto diário até o CRDTG e escolaridade 

PORTA DE ENTRADA 
NO CRDTG 

Central de 
regulação 
de vagas 

n (%) 

Facebook 
n (%) 

Encaminhament
o entre médicos 

n (%) 

PS/ UPA 
do 

Hospital 
São 

Paulo 
n (%) 

p-
valor* 

TIPO DE ASSISTÊNCIA <0,001 
Assistência de saúde 
pública 

7 (70) 8 (26,67) 28(71,79) 17 (100) 

- 
Assistência de saúde 
privada 

3 (30) 22(73,33) 11(28,20) 0 (0) 

FAIXA ETÁRIA 0,500 
15-29 3 (30) 8 (26,67) 16 (41,02) 9 (52,94) 

- Mais de 30 7 (70) 20(66,67) 22 (56,41) 7 (41,17) 

Não responderam 0 (0) 2 (6,67) 1(2,56) 1 (5,88) 

RENDA MENSAL 0,036 
Até 1 salário mínimo 
(R$998,00) 

3 (30) 1 (3,33) 7 (17,94) 4 (23,52) 
- 

 



R e s u l t a d o s  e  D i s c u s s ã o  | 36 

 

 

Tabela 4. Portas de entrada no Centro de Doença Trofoblástica Gestacional do 
Hospital São Paulo - UNIFESP segundo tipo de assistência, faixa etária, renda 
mensal, local de moradia, tempo e gasto diário até o CRDTG e escolaridade 
 

 (continuação) 

De 2 a 4 salários 
mínimos. 

6 (60) 17(56,67) 25 (64,10) 
12 

(70,58) 

Acima de 5 salários 
mínimos 

1 (10) 12 (40) 7 (17,94) 1 (5,88) 

LOCAL DE MORADIA 0,452 
DRS I - Grande São 
Paulo 

10 (100) 25 (83,3) 36 (92,32) 16 (94,12) 

- 

DRS VII - Campinas 0 (0) 1 (3,34) 1 (2,56) 0 (0) 

DRS XI - Presidente 
Prudente 

0 (0) 1 (3,34) 0 (0) 0 (0) 

DRS XVI - Sorocaba 0 (0) 1 (3,34) 0 (0) 0 (0) 

DRS XVII - Taubaté 0 (0) 1 (3,34) 1 (2,56) 0 (0) 

Outro Estado 0 (0) 1 (3,34) 1 (2,56) 1 (5,88) 

TEMPO E GASTO DIÁRIO ATÉ O CRDTG-HSP 0,821 
Até uma hora 1 (10) 7 (23,33) 7 (17,94) 5 (29,41) 

- De 1 hora até 2 horas 6 (60) 15 (50) 22 (56,41) 
10 

(58,82) 

Mais de 2 horas 3 (30) 8 (26,67) 10 (25,64) 2 (11,76) 

ESCOLARIDADE 0,013 
Primeiro grau 
incompleto/completo 
(ensino fundamental) 

2 (20) 1 (3,33) 5 (12,82) 3 (17,64) 

- 

Segundo grau 
completo (ensino 
médio) 

5 (50) 13(43,33) 16 (41,02) 
13 

(76,47) 

Terceiro grau 
completo (ensino 
superior) 

3 (30) 16(53,33) 18 (46,15) 1 (5,88) 

Total Geral  10 (100) 30 (100) 39 (100) 17 (100) - 
(*) Notas: Teste exato de Fisher 

 

Embora nosso atendimento seja feito pelo SUS, quase 38% (37,5%, 36/96) das 

participantes possuíam acesso a serviço privado de saúde, convênio médico. Entre 

elas, 61% (22/36) tiveram acesso ao CRDTG-HSP pelo Facebook e das pacientes 

que chegaram ao CRDTG-HSP pelo Facebook 73% (22/30) tinham convênio. 

Comparativamente às pacientes que chegaram por encaminhamento médico pelo 

CROSS, e pelo PS/UPA as pacientes vindas pelo Facebook tinham maior 

porcentagem de convenio médico (28% (11/39), 30% (3/10), nenhuma, 73% (22/30), 

respectivamente, p<0,001) (Tabela 4). A porcentagem de pacientes com convênio 

médico chega a 67% (6/9) entre as pacientes 9 pacientes fora da DRS I.  
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Tabela 5. Atendimento das Mulheres atendidas no CRDTG do HSP - UNIFESP, 

nos anos de 2015 a 2018 

Hospedagem temporária em São Paulo N % 

Não 81 84,00% 

Sim 15 16,00% 

Onde se hospedava e cidade de moradia N % 

Casa de amigo ou parente 9 9,00% 

Atibaia 1 1,00% 

São Paulo 6 6,00% 

Sorocaba 1 1,00% 

Xique Xique 1 1,00% 

Casa de apoio sem custo próprio 1 1,00% 

São Paulo 1 1,00% 

Hospedagem com custo próprio 5 5,00% 

Presidente Bernardes 1 1,00% 

São Paulo 3 3,00% 

Taboão da Serra 1 1,00% 

Total Geral 96 100% 

 

A pesquisa apresenta que do total das participantes 84% não precisaram se 

hospedar temporariamente em São Paulo durante o tratamento/acompanhamento e 

16% confirmaram que necessitaram, dessas em sua maioria em casa de amigo ou 

parente (60%, 9/15). 

 

Tabela 6. Gastos e tempo gasto das Mulheres atendidas no CRDTG do HSP- UNIFESP, nos 
anos de 2015 a 2018 

 Acesso 
remoto 

Gastos 
Total n (%) 

 até 50 50 a 100 >100 

até 1 hora 
Sim 17 1 1 19 (95) 

20 (20.80) 

Não 1 0 0 1 (5) 

1 a 2 horas 
Sim 31 8 2 41 (77.36) 

53 (55.20) 

Não 11 1 0 12 (22.64) 

> 2 horas 
Sim 11 4 4 19 (82.60) 

23 (23.90) 

Não 3 1 0 4 (17.40) 

Total 74 (77%) 15 (15.62%) 7 (7.29%) 96 (100) 
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Um pouco mais que a metade das pacientes gastavam entre 1 a 2 horas para 

chegar ao CR, cerca de um quarto gastavam 2 ou mais horas e o restante delas 

gastavam até 1 hora. O gasto para a locomoção foi até R$ 50,00 para 77% (74/96) e 

mais de R$ 100,00 para 7.29% (7/96). O acesso remoto foi utilizado por 95% (19/20), 

77% (41/53) e 83% (19/23) das pacientes que gastavam até 1 hora, entre 1 a 2 horas 

e mais de 2 horas para chegar ao CR, respectivamente. Setenta e nove por cento 

(59/74), 86% (13/15) e 100% utilizaram o acesso remoto, entre aquelas que gastavam 

até R$50,00, entre 50 a 100 e mais de 100 reais para chegar ao CR, respectivamente. 

 

Tabela 7. Porta de entrada e escolaridade de Mulheres atendidas no CRDTG do HSP- UNIFESP, 
nos anos de 2015 a 2018 

 CROSS FACEBOOK 
ENC. 

MÉDICOS 
PS/ 
UPA 

Total  
n (%) 

PRIMEIRO 
GRAU 

COMPLETO 
      2        1        5     3 

11 
(11.95) 

SEGUNDO 
GRAU 

COMPLETO 
      5        11       15    12 

43 
(46.73) 

TERCEIRO 
GRAU 

COMPLETO 
2 

3 
(30%) 

8 
16 

(57.14%) 

10 
18 

(47.36%) 

1 
1 

(6.25%) 

21 
(22.82) 

POS 
GRADUACÃO 

1 8 8 0 
17 

(18.47) 

TOTAL 10  28  38  16  92 (100) 

(*) Nota:  4 não responderam: 2 no grupo facebook, 1 no grupo encaminhamento entre médicos, 1 no 

grupo PS/UPA. 

 

Quase metade das pacientes tinham segundo grau completo, 41% tinham 

ensino superior completo ou pós-graduação e 12% tinham primeiro grau completo. A 

maior porcentagem de pacientes com grau de escolaridade superior completo e pós-

graduação conjuntamente, ocorreu no grupo do Facebook (57.14%, 16/28), quase o 

dobro da observado no grupo CROSS (30%, 3/10). A escolaridade foi maior no grupo 

de pacientes que chegaram ao CRDTG-HSP pelo Facebook (p = 0,013) (tabela 4). 

 

 

 

 

 

 



R e s u l t a d o s  e  D i s c u s s ã o  | 39 

 

 

 

Tabela 8. Perfil do acesso ao meio digital das Mulheres atendidas no CRDTG do 

HSP- UNIFESP, nos anos de 2015 a 2018 

ACESSO A INTERNET N % 

Celular 93 97,00% 

Pela internet do meu celular 40 42,00% 

Pela rede wi-fi da minha casa 45 47,00% 

Pela rede wi-fi de lugares públicos 2 2,00% 

Pela rede wi-fi do meu trabalho 6 6,00% 

Computador de mesa 1 1,00% 

Pela rede wi-fi da minha casa 1 1,00% 

Notebook 2 2,00% 

Pela rede wi-fi da minha casa 1 1,00% 

Pela rede wi-fi do meu trabalho 1 1,00% 

Total Geral 96 100% 

 

Para identificar o nível de acesso ao meio digital das mulheres da pesquisa, 

constatamos que na maior parte do tempo a maioria acessa a internet através do 

Celular (97%), sendo que maior parte do tempo acessa pela rede wi-fi de sua casa 

(47%).  

 

5.2.2 Discussão 

A idade materna, nos extremos da vida reprodutiva, é considerada um dos 

fatores predisponentes para a ocorrência da gravidez molar nos países 

subdesenvolvidos(37). No Brasil, censo do IBGE utilizando dados da estatística do 

Registro Civil, mostrou que em 2017, em 35,1% dos casos a mãe tinha entre 30 e 39 

anos na ocasião do parto. O resultado confirma a tendência de crescimento da 

proporção de mães nesse grupo de idade. Em 2007, por exemplo, a participação de 

mulheres nessa faixa etária foi de 25,7% e em 2016, cresceu para 33%(38). A mesma 

tendência em postergar a maternidade tem sido descrita na Europa(39). Por outro 

lado, a proporção de mães que tiveram filhos na faixa dos 20 ou menos vem caindo 

gradativamente. Importante dizer que a idade em que a mulher engravida é 

influenciada por fatores sociais, culturais e econômicos(40).  A região norte do Brasil 

apresenta o maior percentual de mulheres que engravidam pela primeira vez abaixo 

dos 19 anos e a região Sudeste apresenta os maiores percentuais de mulheres que 

engravidam pela primeira vez entre 30 e 39 anos(40). 
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 Observamos uma porcentagem maior de mulheres acima 40 anos entre 

aquelas com DTG comparativamente às outras gestantes atendidas no HSP (17,4% 

x 11%) o que aponta para a maior chance de mulheres acima de 40 anos terem 

gestações molares (10, *tabela suplementar) (anexo 4). Quanto às mulheres abaixo 

de 19 anos, elas representaram 3% das mulheres com DTG e 6% das outras 

gestantes, não sendo possível relacionar a idade precoce com a ocorrência de 

gravidez mola(40).  

 A porcentagem de amarelas na nossa amostra (3,13%) é semelhante à 

encontrada na população paulistana (2,2%)(41), coerente com o fato da maioria das 

participantes serem oriundas da DRS-1. Além disto, o pequeno número destas 

pacientes na amostra não nos permite maiores conclusões a respeito da relação entre 

ocorrência de mola hidatiforme e etnia/raça. 

 Quanto a situação do percurso das mulheres no atendimento, supomos que 

aquelas que transitaram do serviço privado para o público (SUS), o fizeram pelo 

reconhecimento, da qualidade do serviço especializado em DTG oferecido pelo SUS, 

particularmente vinculado a universidades, às quais estão vinculados a maioria dos 

centros de referência em DTG do Brasil.  

 Em grande maioria (64,58%) referiram possuir atividade remunerada. Desta 

forma, é possível que se ausentaram em algum momento de suas atividades de 

trabalho para realizarem o seu tratamento.  

 Isto ressalta a importância de um olhar amplo para articulações das equipes 

multiprofissionais para amenizar o processo do seguimento pós-molar e tratamento 

da NTG, facilitando o acesso e substituindo as consultas presenciais por remotas, 

quando possível, desde que garantida a qualidade do tratamento.    

O que observamos é que a contribuição junto ao INSS para essas mulheres é 

de fato importante, pois na medida em que precisariam se afastar por motivo de saúde, 

não teriam afetado de maneira significativa, o orçamento da família “esses benefícios 

representam a garantia de proteção dos trabalhadores e suas famílias frente a 

determinadas contingências sociais, reafirmando a importância do papel da 

previdência social no país”.(42)  

 A maioria das pacientes apresentava renda familiar de 2 a 4 salários mínimos, 

mesmo com contexto socioeconômico e considerando o gasto de até R$ 50,00 (77%, 
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74/96), não é possível concluir que essas pacientes possuíam recursos disponíveis 

para novos gastos inesperados trazidos pela doença, pelo fato de não conhecermos 

a dinâmica familiar das pacientes, antes do diagnóstico. No entanto, nos atendimentos 

multiprofissionais deve-se atentar-se a situação de cada paciente, devido a 

necessidade da reorganização familiar, que afetam e desorganizam o orçamento 

familiar. 

Refletir sobre a renda familiar e seu contexto socioeconômico, atrelado à saúde 

e suas questões, leva a fatores que possam influenciar na adesão ao tratamento, tais 

como, idas constantes ao serviço de saúde, organização familiar e “ausências” no 

trabalho. Para a OMS (43), a adesão ao tratamento, é um fenômeno multidimensional 

determinado pela interação de cinco fatores: sistema e equipe de saúde, fatores 

socioeconômicos, fatores relacionados ao tratamento, fatores relacionados ao 

paciente, fatores relacionados à doença.  

Quanto a porta de entrada das pacientes ao CRDTG, a pesquisa apontou que 

todas as pacientes oriundas do Facebook, procuraram o CRDTG-HSP por iniciativa 

própria e 73% delas (aquelas que possuíam assistência privada) tiveram acesso direto 

ao CRDTG sem passarem pela APS ou outro aparelho do SUS. Assim, a pesquisa 

evidencia que o SUS arcou com o custo de tratamentos de pacientes que também 

contribuem com a saúde suplementar. Além disto, observamos que a principal porta 

de entrada foi o encaminhamento entre médicos, e não a regulação de vagas pelo 

CROSS, embora a maioria das pacientes pertencesse a DRSI, na qual está localizado 

o nosso CRDTG. Este cenário evidencia que há fragilidade no sistema de regulação 

de vagas.  Assim, a Linha de Cuidados em Doença Trofoblástica Gestacional (3), 

lançada em novembro de 2021, é oportuna para aprimoramento e matriciamento dos 

fluxos de atendimento das pacientes com DTG pelo SUS apoiados tecnicamente pela 

Associação Brasileira de Doença Trofoblástica Gestacional.  

 Outrossim, ponderamos que o Facebook e os encaminhamentos entre 

médicos aceleram o atendimento no CRDTG. Particularmente, o Facebook, de 

maneira rápida oferece orientações e esclarece dúvidas sobre a doença, e se 

necessário direcionam a paciente para um CRDTG mais próximo de sua 

residência(44) . A importância da rapidez para o atendimento das pacientes com DTG 
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é destacada em várias publicações. O tratamento realizado em um CRDTG, desde o 

início, evita a mortalidade de mulher com NTG no Brasil (3,7) 

 Apesar de quase 90% das pacientes terem tido acesso ao CRDTG/HSP por 

caminho diferente do formalmente indicado, que é a Central de Regulação de Ofertas 

e Serviços de Saúde (CROSS), apenas 9,4% (8/96) não pertenciam à DRS-1, regional 

do Hospital São Paulo. Isto reflete que o encaminhamento informal das pacientes, por 

médicos que atuam dentro de uma determinada região geográfica, não interferiu na 

adequação do local de atendimento destas pacientes.   

Entre os direcionamentos por meio do Facebook prevaleceram mulheres com 

convênio e de diversas regiões de saúde, em consonância com a realidade das redes 

sociais que é o encontro de pessoas de diferentes territórios, aproximando pessoas e 

disseminando conhecimentos. Estudo realizado para compreender a utilização da 

internet e de mídias sociais por pacientes oncológicos reforçou que na área da saúde 

a internet, e suas ferramentas, tem auxiliado nos processos de ensino, aprendizado e 

na assistência do cuidado do paciente. Estão entre os meios de comunicação mais 

utilizados para buscas sobre diversas patologias, os seus instrumentos de pesquisas 

são: rede social, Facebook, sites de buscas (exemplo Google) “60% delas, buscavam 

informações sobre tratamentos médicos, 52% sobre informações gerais das doenças, 

48% sobre medicamentos, 40% sobre as possíveis consequências do tratamento, 

39% buscam por especialistas da área e 28% eram referentes ao diagnóstico”.(45)  

Verificamos também que os encaminhamentos advindos dos atendimentos do 

PS e da UPA foram de mulheres que não possuem convênio, o que demonstra que o 

público que depende da assistência médica pública (SUS), utiliza de fato esse tipo de 

atendimento em nível de complexidade de urgência do SUS.  

Cada região possui suas particularidades e traz consigo seus reflexos do 

cotidiano. Considerando que houve pacientes vindas de localidades longínquas (1600 

km) (apêndice 1) nossa pesquisa levanta a atenção, para que se observe com cautela 

os serviços de saúde destes locais e a política de acesso da população a estes 

serviços, para que ela passe a usufruir de seus direitos instituídos em legislação no 

seu território de moradia. 
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Vemos que os gastos financeiros e de tempo se tornam reduzidos em 

tratamentos no atendimento por meio da Telemedicina/teleconsulta. Como dito no 

posicionamento em relação a informalidade do teleatendimento no Brasil e seus 

benefícios “Tirar esse procedimento da informalidade permitirá a justa valorização 

financeira pelo tempo dispendido aos pacientes fora da consulta presencial e 

possibilitará vários arranjos de otimização de tempo e de custos”.(46) 

Os resultados da nossa pesquisa mostraram que as pacientes que mais 

usaram a comunicação à distância por WhatsApp, foram aquelas que gastavam até 1 

hora para chegar ao CRDDTG-HSP (95%), localizado na Vila Clementino. O bairro, 

faz parte do distrito Vila Mariana (47), tem uma alta renda média, em torno de 3 vezes 

a renda média do município de São Paulo. Assim, pode ser possível que as pacientes 

que gastam menos tempo para chegar, tenham moradia mais próxima e 

indiretamente, melhor renda e maior acesso à internet. Entre as pacientes que 

gastavam mais de 2 horas para chegar, a comunicação à distância por WhatsApp 

ocorreu em 83% delas. Atribuímos a aceitação da comunicação pelo WhatsApp à 

facilidade que ele proporciona ao seguimento pós-molar, facilitando os arranjos no 

trabalho e na rotina diária das pacientes.  

Em nosso meio, estudo realizado em 2020 no Paraná, corroborou o 

atendimento de pacientes com COVID-19, por meio da Telessaúde como experiência 

positiva. Afirmaram que “essa modalidade de atenção à saúde é próspera, atinge 

muitas pessoas, tem se mostrado resolutiva e humanizada, garante baixo custo, 

chega em locais de difícil acesso”.(48) 

No que diz respeito a porta de entrada e escolaridade observou-se que as 

pacientes que chegaram pelo Facebook tinham menor porcentagem de pacientes com 

ensino fundamental e maior porcentagem com ensino superior. Isto pode estar 

relacionado à maior escolaridade estar ligada a melhor renda(49) e, portanto, maior 

acesso a serviço médico privado (53,33%, 16/30). 

Estudo realizado para compreender os principais motivos que levam os 

pacientes com câncer e seus familiares a buscar informações sobre a doença na 

internet e mídias sociais, foram “a facilidade no acesso, diferentes informações sobre 

saúde, o dissabor com o sistema de saúde que são, muitas vezes, saturados e cheios 

de burocracia”(44). Entre os motivos elencados nesta pesquisa, a procura por 

informações sobre a doença trofoblástica gestacional, bem como alcançar 
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atendimento rápido e desburocratizado pelo SUS, auxilia os profissionais e pacientes 

“encontrar serviços especializados, promovendo um rico intercâmbio de 

informações”(8), e são motivos que levam as pacientes a acessarem a página do 

Facebook da Associação Brasileira de Doença Trofoblástica Gestacional.  

A maioria das mulheres acessaram a internet por meio do celular (97%). 

Pesquisa realizada em 2020 pela Fundação Getúlio Vargas(50), evidenciou que há 

mais de um smartphone por habitante no Brasil, mostrando a ampla disponibilidade 

deste dispositivo. Assim, ações para acompanhamento da DTG que incluam o uso da 

internet através de smartphones tendem a ter sucesso.  

Chamamos atenção para a chamada exclusão digital, existente hoje mesmo 

com o alto consumo de aparelhos celulares, uma das causas refere-se à falta de 

conhecimentos sobre o seu uso ou ao acesso. Desse modo, possuir um aparelho 

celular não significa que seja facilitado o uso em seu meio, se não houver formação 

para seu uso. (51)   

5.3 Entrevista  

 

Utilizamos esse instrumento para nos aprofundarmos no entendimento da 

trajetória das pacientes para chegar ao CRDTG, assim como compreender sua 

impressão sobre o serviço e suas percepções sobre sua situação de saúde.  

 Realizamos leitura exaustiva das 12 entrevistas e sua categorização. 

Elaboramos três categorias principais (com algumas subcategorias relacionadas ao 

mesmo tema): 1) Percepção das pacientes sobre o preparo médico para lidar com a 

doença; 2) Percepção das pacientes sobre a doença; e 3) Percepção das pacientes 

sobre o acompanhamento no CRDTG. 

 
Categoria 1: Percepção das pacientes sobre o preparo médico para lidar com a 

doença  

 

1. a) Desconhecimento dos médicos sobre a doença e seu diagnóstico 
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“(...)os médicos eu sinto que eles não têm assim o 

conhecimento, mesmo lá na oncologia onde eu comecei (...). Eu 

sentia que a minha médica, que eu passava lá, não tinha muita 

firmeza no que ela falava, porque às vezes ela meio que falava 

um protocolo e acabava adotando outro” - Entrevistada 1 

  

 A descoberta do diagnóstico da DTG apresenta-se como um período de 

grandes mudanças na vida da mulher, pois em curto espaço de tempo se deparam 

com uma dupla perda: a perda da gestação, por não estar gerando um feto ou este 

apresentar anormalidades e consequentemente não seguir o curso normal de uma 

gestação; e a perda da saúde, quando informada sobre as especificidades da doença, 

seu potencial para malignidade os procedimentos invasivos para tratamento e um 

acompanhamento ambulatorial prolongado.(52) 

A mola hidatiforme é a causa menos comum de perda gestacional e 

sangramento no primeiro trimestre da gravidez e por outro lado, tem o potencial de 

transformação maligna. Por ser menos comum que as outras causas de perda 

gestacional no primeiro trimestre, abortamentos e gravidez ectópica, os profissionais 

de saúde têm menos conhecimento e experiência no seu manejo. Este fato foi 

apontado em pesquisa(52) que assinalaram haver falhas no entendimento da DTG 

entre médicos.  A falta de conhecimento sobre a doença aliada ao receio de lidar com 

sua potencial malignização, podem dificultar a comunicação do diagnóstico da mola 

hidatiforme para o paciente. Assim, ações educativas divulgando o manejo e o 

matriciamento da DTG para apoio dos profissionais de saúde da APS e das unidades 

hospitalares, pelos centros de referência, poderão melhorar este aspecto trazido pelas 

pacientes.  

Até o diagnóstico tínhamos uma mulher gestante, com expectativas, que ao se 

deparar com a doença necessita de um apoio profissional. 

 

“nesse dia eu fui para uma consulta normal de pré-natal e 

chegando nessa consulta a mulher viu que tipo já não tinha mais 

nada, ela viu que não tinha mais bebê, não tinha mais feto.  Aí 
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ela falou que eu estava com problema e que tinha que ser 

encaminhada para um Hospital” - Entrevistada 11 

“no início eu achava que era uma gestação normal, eu tinha 

muito enjoo, muito sangramento, eu achava que era uma 

gestação normal. Quando eu fiz o exame no posto de saúde, só 

falaram pra mim - você está grávida, seu exame deu positivo, 

você está gravida! Eu comecei a fazer o pré-natal” - Entrevistada 

10 

 

      Tais falas reforçam um relato pungente de outro estudo, que descreveu “rostos 

tristes, cabisbaixo e muitos ainda vislumbrados e desejosos de estarem gestando 

como as mulheres que se encontram à sua frente. Desejam a gravidez e não a morte 

de seu bebê”(53). 

      Essas pacientes transitam por um momento do “luto,” da perda de uma 

gestação. E ao adentrar o sistema de saúde, frequentemente se deparam com 

profissionais, quase tanto quanto elas, desconhecem a doença, suas causas, 

prognóstico e tratamento que serão viabilizados em serviços especializados.  

 

“Porque a médica lá falou que eu estava com uma doença, que 

era grave, mas não sabia que doença que era, o que me deixou 

apavorada” – Entrevistada 4 

“Primeiro o desconhecimento, é uma doença que não se fala e 

também se você não vai nesses grupos de referências, esses 

Centros de Referências [...] porque é uma doença rara também” 

– Entrevistada 12 

 

      O desconhecimento sobre a doença e seu diagnóstico foram reiteradamente 

citados como uma grande dificuldade. Segundo Paulo Belfort (2009) “o maior 
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problema da doença no Brasil, cujo nome popular é mola, é a falta de informação e 

especialização entre profissionais da saúde e a ausência de divulgação”(54). Além de 

aumentar a insegurança das pacientes, esse desconhecimento é capaz de retardar o 

atendimento adequado e consequentemente ampliar situações/complicações 

decorrentes a doença, como é mencionada na fala abaixo: 

 
“(...) eu agradeço muito a Dra. XXX por ter me tratado, ela foi 
assim um anjo na minha vida, só que por falta de conhecimento, 
mais conhecimento (...) meu tratamento foi muito longo” - 
Entrevistada 6 

 

1. b) Abordagem (comunicação) à paciente com DTG 

 

“(...) que quando eu cheguei lá e estavam sabendo que era um 

aborto que estava acontecendo, alguns, não sei se era 

residente, ficaram meio de cara feia assim, meio que querendo 

destratar - você fica aí! Então eu fiquei durante três horas 

sentada e eles assim ali, quer dizer se eu tivesse perdendo muito 

sangue ou outra coisa diferente né, não ia ser legal. (...) essa 

coisa assim ter um pouco mais de respeito, eu sei que existem 

situações em que a gente tem raiva da pessoa, mas não se deve 

demonstrar né, afinal de contas ter profissionalismo né?" - 

Entrevistada 7 

 

 A comunicação da doença à paciente realizada nos atendimentos da DTG 

necessita de cuidado e atenção. Muitas vezes as pacientes sentem-se desamparadas, 

não apenas com a falta de informação segura, mas às vezes pela percepção de certo 

menosprezo da parte de profissionais que, também por não compreenderem o quadro, 

adotam posturas completamente inadequadas, como na fala acima que descreve o 

atendimento em um Pronto Socorro, onde a paciente percebe-se estigmatizada 

quanto à possível prática de aborto, antes mesmo do seu diagnóstico de DTG. 

 A comunicação na área da saúde tem enorme importância na vida de 

pacientes, desperta afetos que influenciam na resposta da paciente e na organização 
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de recursos para o enfrentamento no processo de tratamento da doença(48). Como 

identificamos na entrevista abaixo: 

 

“eu procurei essa oncologista pélvica, só que eu não me senti 

confortável, porque ela (...) não conseguia me explicar o que 

aconteceu comigo de verdade, então nossa eu fiquei muito mal, 

fiquei arrasada, porque eu estava com muita dúvida, porque eu 

não entendia o que tinha acontecido comigo” - Entrevistada 4 

 

 A percepção de falta de capacidade do médico em explicar toda a situação pela 

qual a paciente está passando e o que ela tem pela frente, leva essas mulheres a 

buscar outras fontes de informação que, quando adequadas, podem trazê-las a um 

centro de referência em DTG. 

 

Categoria 2: Percepção das pacientes sobre a doença 

 

2. a) Fontes de informação sobre a DTG para as pacientes 

 

“não me explicaram direito o que era a doença, e aí eu pesquisei 

no Facebook, encontrei a página do grupo da mola no Facebook” 

- Entrevistada 5 

 

 Como mencionado acima, frequentemente as mulheres com DTG não se 

sentem satisfatoriamente informadas sobre a doença na trajetória até a chegada em 

um serviço especializado. Na tentativa de amenizar essa insatisfação, a Associação 

Brasileira de Doença Trofoblástica Gestacional oferece no Facebook uma página para 

a interlocução com médicos especialistas, que mesmo online, sem encontro 

presencial, conseguem estabelecer vínculo médico-paciente razoável, dando 

credibilidade ao atendimento nos CRDTG para os quais direcionam as pacientes 

conforme o endereço das mesmas (8,44). Assim, observamos que a comunicação 

digital se apresenta como recurso significativo para essas mulheres, tanto para 

encontrarem um CRDTG, como pela oportunidade de encontrar pessoas que estavam 
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passando pela mesma situação e a possibilidade de compartilharem suas 

experiências.  

 

Experiência no Facebook: “eu conversava muito com as moças 

que também estava passando pelo mesmo problema” – 

Entrevistada 2 

Embora o Facebook seja citado como facilitador, a participação em grupos de 

WhatsApp criados por pacientes com a doença, nem sempre foi bem avaliada. Um 

dos motivos são desentendimentos que ocorrem entre as participantes dos grupos. 

Nesta mesma fala, a participante relata que se manteve na página do Facebook, 

embora tenha saído de um grupo de WhatsApp. Uma das possíveis explicações, é o 

fato de haver moderador médico na página do Facebook que “conduz” as publicações 

e relacionamentos, o que pode prevenir alguns desentendimentos.  

 

“(...) eu entrei no grupo do WhatsApp, só que teve muita briga 

das meninas e eu saí.  E eu continuei no grupo do Facebook, 

que até hoje eu tenho, vejo alguns casos de meninas que 

passaram por algum procedimento, é prático, você recebe muita 

informação e até de questão de saúde” - Entrevistada 2 

 

Essa forma de comunicação está atrelada a algumas lacunas do atendimento 

no serviço de saúde, tanto público como privado. Pessoni (2018) considera que a 

internet possibilita o encurtamento de distâncias permite algum grau de privacidade e 

promove uma integração a grupos de apoio fundamentais já que nos “casos de 

algumas doenças raras, torna-se difícil encontrar e reunir pacientes em uma mesma 

área geográfica”, sendo um recurso valioso para compreender o processo saúde-

doença (55). 

 

2. b) Concepções sobre a doença e o prognóstico 

 

“(...) eu estava aparentemente com uma gestação, né? Depois 

eu entendi que não era” - Entrevistada 3 



R e s u l t a d o s  e  D i s c u s s ã o  | 50 

 

 

Sob o aspecto biopsíquico, o sofrimento é patente, já que “após o diagnóstico 

de mola a mulher se vê diante de uma doença complexa, sujeita a uma evolução com 

potencial maligno, tendo que passar por procedimento cirúrgico e lidar com a perda 

do bebê real ou fantasiado”. (56)  

 A depender do quadro clínico, antes ou após o diagnóstico da mola hidatiforme, 

as mulheres podem passar por procedimentos cirúrgicos e têm possibilidades de 

complicações, incluindo a evolução maligna. Entretanto, se abordada 

adequadamente, muitos casos de NTG tem alto potencial de cura, daí a necessidade 

imperiosa de encaminhamento oportuna para um centro de referência. (3) 

 

“Depois que eu dei entrada (no CRDTG/HSP), eu fiz alguns 

exames de ultrassom (...) eu já tinha feito uma curetagem antes 

de saber que era Mola e depois que eu comecei a passar (no 

CRDTG/HSP) e depois meu Beta subiu, então eu tive que entrar 

com a medicação com MTX (metotrexato)” – Entrevistada 8 

 

      Os aspectos emocionais são abalados pelo diagnóstico de uma doença grave 

e pelo receio de um prognóstico ruim. A depender do grau de evolução da NTG, pode 

haver indicação da realização de histerectomia, que representa a perda definitiva da 

capacidade reprodutiva, o que é um marco na vida dessas mulheres. (57) 

 

“se eu tivesse conhecimento do Centro de Referência da 

UNIFESP, não teria acontecido isso comigo, eu teria curado em 

menos tempo e eu penso que talvez eu não teria que ter feito a 

histerectomia. Porque no meu caso o excesso de quimioterapia 

danificou o meu útero ne, e é essa e minha frustração” – 

Entrevistada 6 
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Após a gravidez molar, essas mulheres sentem-se inseguras quanto ao desejo 

de nova gestação. Um dos fatores que pode aumentar esta insegurança é a 

informação segundo a qual as mulheres que tiveram uma gravidez molar, tem um risco 

aumentado de desenvolver uma nova gravidez molar(7) . Isto gera uma tensão sobre 

o futuro, o que surge nas entrevistas: 

 

“Eu fico muito confusa com relação. Se eu quero, eu acho que 

eu quero ter filho, mas eu não tenho tanta certeza sabe? Mas aí 

eu fico pensando no meu relógio biológico, que tá batendo, 

sabe? Isso ainda é uma confusão” - Entrevistada 1 

 

Outro ponto de insegurança identificado foi a apreensão quanto ao sucesso do 

tratamento para NTG. A queda dos valores séricos do marcador tumoral hCG durante 

o tratamento quimioterápico sinaliza sucesso.  

 

“estava demorando muito pra baixar o beta hCG, e isso já estava 

incomodando sabe? E umas três vezes eu pedi pra ela que se 

tivesse um tratamento mais forte eu aceitaria” - Entrevistada 6 

 

Outro ponto trazido pelas pacientes são as alterações na sua rotina, 

ocasionadas pelas internações e consequente afastamento do cuidado dos filhos, dos 

afazeres do lar e do trabalho.  

 

“eu tinha filhos e eu achava uma situação muito desconfortável 

né? Ter que deixá-los para internar, ter que deixar eles para ter 

que fazer uma químio e no dia seguinte não está bem para estar 

com eles assim no dia a dia. (...) de toda hora ter que me afastar 

deles por conta da saúde e não conseguir seguir adiante com a 

vida de rotina normal, de trabalhar” - Entrevistada 2 
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Ainda no que se refere à relação da paciente com a doença percebemos a 

importância da rede de apoio (família, amigos, etc.) e o quanto isto colabora com a 

assiduidade e adesão ao tratamento. A adesão é um fator multidimensional (43) e 

grandes cidades, como a de São Paulo, frequentemente proporcionam a oportunidade 

de viabilizar um acompanhamento mais adequado  

 

“Eu tive o apoio do meu irmão, eu tive o apoio da minha família, 

e tem pessoas que não tem esse apoio em casa né?” - 

Entrevistada 5 

 
Categoria 3: percepção das pacientes sobre o acompanhamento no CRDTG 

 

3. a) Trajetória para chegar até o CRDTG 

 

“Quando você chega todo mundo fala a mesma língua, porque 

até então essa doença é tão desconhecida (...) você fala para 

um enfermeiro assim, às vezes até pro médico e ele não sabe o 

que que é, e eu me senti tão em casa, foi tão (...) me deu uma 

alegria tão grande porque o pessoal foi tão acolhedor sabe?” - 

Entrevistada 6 

 

A fala acima exemplifica a importância da capacidade de comunicação e do 

conhecimento dos profissionais sobre a doença, o que torna a compreensão mais 

efetiva pela paciente resultando na sensação de acolhimento que a mesma teve ao 

chegar ao CRDTG-HSP.    

Percebemos, na fala seguinte, um percurso “demorado”, “inacessível” e 

“desinformado” para conseguir acessar o CRDTG.   

 

“(...) (o médico) me orientou(a) ir para (Cidade), que no caso é o 

lugar mais próximo da minha cidade, daqui para (Cidade) é 600 
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km da cidade que eu moro. Ai então eu fui na Secretaria da 

Saúde (...) ela disse ‘tem que correr que pode gerar um câncer, 

eu não estou dizendo que você está com um câncer, mas pode 

gerar um câncer’ (...) tem que esperar a regulação… E aí eu 

tenho alguns irmãos em São Paulo, passei pra eles o meu caso, 

eles disseram assim vem pra cá a gente vê” - Entrevistada 5 

 

Houve demora para regulação na cidade de origem para um serviço 

especializado. Por vezes, no local do CRDTG mais próximo da residência da paciente, 

ela não tem suporte econômico e familiar. Por outro lado, a cidade de São Paulo é 

uma metrópole com migrantes de muitos estados do país, de forma que facilita a vinda 

de familiares para tratamento, embora geograficamente mais distante. 

Por vezes, na trajetória entre o serviço onde foi feito o primeiro atendimento até 

o CRDTG/HSP, as pacientes tiveram a percepção de ter recebido informações 

insuficientes sobre seu diagnóstico e motivo do encaminhamento. 

 

“me encaminhou, não me explicou muito bem… porque eu estava 

sozinha, mas me encaminhou pro Centro de ambulatório da Mola” 

– Entrevistada 9 

 

“Mas em nenhum momento nenhum médico me explicou – é uma 

gravidez de Mola, você vai ter que fazer curetagem várias vezes, 

ou então você vai ter que procurar um lugar que tenha o recurso 

para isso…o meu socorro (...) foi que eu fui para o Hospital e 

encontrei esse médico do Hospital São Paulo, que ele falou – 

você não é pra ficar aqui, você tem que fazer o tratamento no 

Hospital certo, que é referência nesse tipo de gravidez sua, que 

é o Hospital São Paulo” - Entrevistada 10 

 

Quanto ao tipo de assistência à saúde, pública ou privada, as entrevistas 

mostraram que as pacientes que transitaram do atendimento privado para o público 
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no CRDTG o fizeram porque sentiram-se inseguras no primeiro e reconheceram a 

qualidade do atendimento oferecido pelo SUS. 

 

“Eu fiz a curetagem em um Hospital Particular (...) falaram para 

eu procurar um oncologista pélvico (...) a médica falou que eu 

estava com uma doença, que era grave, mas não sabia que 

doença que era o que me deixou apavorada (...)” 

 

“Demorou um mês e meio para eu chegar (No CRDTG do HSP) 

(...) a Dra. que me explicou qual era o problema (...) pegou uma 

folha de papel, desenhou para mim o que tinha acontecido 

comigo, aí eu comecei a ficar tranquila” - Entrevistada 4 

 

Segundo algumas entrevistas, os caminhos informais até o CRDTG/HSP, 

foram propiciados pela rede de contatos entre médicos, em eventos científicos ‘ou por 

meio do Facebook. Como vemos relatados abaixo: 

  

“foi um caminho bem longo viu, porque até então eu não conhecia 

essa doença e como eu estou aqui (Cidade) eu comecei a me 

tratar com o oncologista daqui de um Hospital Público, e até então 

eu fui a primeira paciente dela, ela nunca teve essa experiência 

de gravidez molar” - Entrevistada 6 

  

“(médico (a)) XXX, em (cidade) que descobriu nessa conferência 

que ela teve esse médico que indicou pra ela, que falou olha 

existe um Centro de Referência em São Paulo UNIFESP, ela 

pegou o endereço e me encaminhou” - Entrevistada 6 

  

Eu descobri na verdade pelo Facebook (o CRDTG) (...) não me 

explicaram direito o que era a doença, e aí eu pesquisei no 

Facebook, encontrei a página do grupo da mola no facebook (...) 

- Entrevistada 5 
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Diante disto, é preciso reconhecer que, diante das dificuldades na trajetória, 

essas redes informais facilitaram a chegada até o serviço especializado. No entanto, 

é importante salientar que o acesso alinhado com o fluxo de referência e 

contrarreferência da Linha de Cuidados, publicada em novembro de 2021, pelo 

Ministério da Saúde (3), deveria ser o meio mais eficiente para o encaminhamento. 

Outra dificuldade apontada pelas entrevistas é impossibilidade da realização 

de exame histopatológico (para confirmação do diagnóstico de mola hidatiforme em 

material de curetagem uterina suspeito) em alguns serviços externos aos CRDTG. A 

importância deste exame deve estar clara para toda equipe assistencial, tanto no setor 

público quanto no privado.  

 

“Eu fiz a 100 km aqui da minha cidade, eu fiz curetagem, me 

deram o material (...) só que não me orientaram que esse material 

teria que mandar pra Biópsia, que é o material de curetagem. No 

exame bem pequenininho só disse que era para eu ficar 

acompanhando, não me explicaram nem se quer o que era” - 

Entrevistada 5 

 

3.b) Percepção sobre o tratamento recebido no CRDTG-HSP 

 

A pesquisa mostra que a troca de experiências e informações no encontro com 

outras mulheres com DTG no CRDTG é relevante no processo de entendimento da 

doença. 

 

“É importante você ver, conhecer pessoas que estão vivendo a 

mesma coisa que você. Isso acaba dando uma motivação, 

fortalecendo, dando mais assim é dando mais vontade de 

continuar” - Entrevistada 1 

“Quando eu cheguei aí (CRDTG/HSP) tinha outras pessoas igual 

e outras mulheres que estavam na mesma situação e isso nos 

ajuda ne? - Ah não é só eu não, tem fulano ali, cada uma tem 

uma história pra contar. E depois do grupo (Facebook) eu vi, se 
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não me engano tem mais de 80 mil mulheres que acompanham, 

e cada uma tem uma história para contar” – Entrevistada 5 

 

Ter alguma convivência com outras mulheres que passavam por situação 

semelhante no CRDTG-HSP, ajudou no enfrentamento da doença. Por outro lado, 

conviver com outras pacientes fazendo tratamento para a mesma doença leva à 

comparação dos resultados e respostas individuais, que são vivenciadas de forma 

particular por cada uma delas. Os profissionais envolvidos no tratamento devem estar 

atentos para os aspectos emocionais das pacientes durante o tratamento da NTG a 

fim de aliviar o sofrimento das mesmas.   

 

“Esse meu longo tratamento, que eu vi as meninas sendo 

curadas rápido, não sei se é por causa do metabolismo de cada 

um, demorou muito tempo, não foi fácil tomar 88 injeções um dia 

sim um dia não, não foi fácil” – Entrevistada 6 

“o meu caso era bem diferente das meninas, outras meninas que 

era jovem e tinha que passar por aquilo ali pra depois ter filho, 

teve outra que já tinha o quadro dela tinha se agravado e tinha 

que fazer quimioterapia... essas coisas... no meu caso não 

precisou nada disso” – Entrevistada 1 

 

Outro recurso usado no CRDTG foi a disponibilização da sala de espera como 

um espaço de acolhida, onde houve um processo de envolvimento com outras 

mulheres e profissionais, onde “conversam, trocam experiências entre si, observam e 

expressam-se, ou seja, as pluralidades emergem através do processo interativo”. (58) 

 

“até da parte emocional, porque eu fiquei bem abalada, só que 

tinha algumas consultas lá (CRDTG/HSP), acho que era com a 

psicóloga mesmo na sala de espera quando a gente ficava 

aguardando, a gente podia participar lá de um bate papo, uma 
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roda de conversa para apoio, eu gostei bastante” – Entrevistada 

9 

Em relação à percepção das pacientes sobre o tratamento, vimos que o 

atendimento na saúde guarda marcante relação com a instituição pertencente, com 

uma forma de personificação (lembrança física dos profissionais) e com o próprio 

SUS. 

 

"O laboratório é um pouco precário, isso é verdade, muito 

precário. Mas como eu já entendo como o SUS é (...) mesmo 

precário (...) demora porque era um fluxo muito grande de 

pessoas (...) apesar do SUS ser o SUS, que a gente sabe como 

é, a Dra. (XXX) é uma médica muito esforçada, ela quer conhecer 

tudo, ela é dedicada mesmo” - Entrevistada 10 

 “eu nunca tinha usado o serviço do SUS. Então eu fui muito bem 

atendida” – Entrevistada 8 

 

Na figura 4, sintetizamos as manifestações das pacientes sobre o atendimento 

no CRDTG o HSP:  

 

Fonte: do autor, coletados com dados da pesquisa. 

Figura 4 - Percepção sobre atendimento do CRDTG/HSP das mulheres atendidas, nos 

anos de 2015 a 2018. 
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Sempre atenta desde o primeiro atendimento, a equipe do CRDTG-HSP realiza 

o acolhimento com suas devidas informações sobre a doença e orientações sobre o 

seguimento. O atendimento ocorre de maneira multiprofissional, o que tende a ser 

importante no cuidado com essas pacientes.(59) 

Há uma rotina cansativa após a alta hospitalar, e ao longo do tratamento, as 

visitas para coletas de exames de consultas vão se tornando mais espaçadas. Na 

figura 5 mostramos fluxo de atendimento do CRDTG do HSP criado a partir da amostra 

desta pesquisa. 

 

. 

 

Fonte: do autor, coletados com dados da pesquisa 
Figura 5. Fluxo de Atendimento de DTG até a chegada ao CRDTG do HSP- UNIFESP, nos anos 

de 2015 a 2018 

 

Além dessa rotina do CRDTG, foi possível encontrar nos depoimentos alguns 

aspectos particularizados no acompanhamento.  

 

"Como eu trabalhava era um pouco puxado, mas mesmo assim 

eu ia (...) como eles tinham bastante horário disponível para 
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retirar sangue (coleta do beta hCG), acabou facilitando um 

pouco pra mim ir todos os dias” - Entrevistada 11 

 

Por terem outros compromissos cotidianos e outras responsabilidades (como 

trabalhar, cuidar de filhos, entre outros) a rotina apresentava-se exaustiva. O fato da 

articulação da equipe do CRDTG-HSP para o agendamento da coleta de exames, 

parece ter aumentado a adesão ao tratamento. 

 
3. c) Percepção das pacientes sobre a telemedicina 

 

“Sempre que eu tenho qualquer dúvida eu já mando mensagem 

e ela responde rápido, isso é muito bom, porque é uma distância 

muito longa de você ter que ir (CRDTG/HSP)” - Entrevistada 2 

 
 Em se tratando da percepção das pacientes sobre a telemedicina, o uso dos 

meios digitais representou um importante fator facilitador para as pacientes. Uma vez 

que tratamento e acompanhamento demandam bastante tempo, levam a alterações 

nas rotinas que as mulheres tinham antes da doença. O apoio profissional mediado 

pelos meios digitais trouxe alívio psicológico até financeiro para muitas pacientes. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSÃO 
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As pacientes tiveram diferentes trajetórias para acessar o atendimento no CRDTG-

HSP.  A maioria delas chegou por portas de entrada informais (41% delas por contato entre 

médicos e 30% por direcionamento pelo Facebook). Do restante, 17% tiveram acesso pelo 

PS/UPA do Hospital São Paulo e apenas 11%, pela central de regulação de ofertas e serviços 

de saúde (CROSS) do estado de São Paulo.  

As pacientes entrevistadas relataram algumas dificuldades no decurso da doença, em 

especial o sentimento de estranheza por terem uma doença rara, pouco conhecida, além da 

falta de preparo dos profissionais de saúde externos ao CRDTG para o manejo da DTG. 

Avaliaram positivamente o atendimento no CRDTG-HSP, consideraram o teleatendimento 

como um facilitador e apontaram para dificuldades pontuais na marcação de exames. 

A idade das pacientes foi de 15 a 52 anos, a maioria estava entre 30 a 39 anos, 

brancas, com companheiro/cônjuge. Ainda, a maioria tinha pelo menos um filho, exercia 

atividades remuneradas com renda familiar de 2 a 4 salários mínimos e possuía imóvel 

próprio.  

Entre todas as pacientes, 37,5% (36/96) tinham acesso à assistência médica privada. 

Houve diferença significativa na proporção de pacientes com acesso à assistência privada 

conforme a porta de entrada ao serviço: 73% entre aquelas direcionadas pelo Facebook e em 

torno de 30% nas outras portas de entrada. Da mesma forma, a escolaridade e a média de 

renda salarial foi maior entre as pacientes direcionadas pelo Facebook. 

A informalidade do acesso ao CRDTG-HSP, que ocorreu em 71% das pacientes, 

expôs a necessidade de adequação do fluxo de atendimento nos três níveis de atenção à 

saúde no SUS: federal, estadual e municipal.  
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8.1 Apêndice 1 

 

Distancia da residência até o CRDTG do HSP da UNIFESP 
 

Hospital São Paulo Municípios KM 

São Paulo  
São Bernardo do 

Campo  
15 km 

São Paulo São José dos Campos 95 km 

São Paulo  Carapicuíba 28 km 

São Paulo  Osasco 24 km 

São Paulo  Mauá 26 km 

São Paulo  Taboão da Serra 20 km 

São Paulo  Embu das Artes 30 km 

São Paulo  Guarulhos 27 km 

São Paulo  Cotia 60 km 

São Paulo  Santana de Parnaíba 47 km 

São Paulo  Atibaia 70 km 

São Paulo   Santo André 20 km 

São Paulo  Sorocaba 100 km 

São Paulo  Diadema 16 km 

São Paulo  Presidente Bernardes 600 km 

São Paulo  Itatiba 100 km 

São Paulo  Patos de Minas 720 km 

São Paulo  Perus 38 km 

São Paulo Xique-xique 1.900 km 

São Paulo  Cajamar 50 km 

Total de 21 (vinte e uma) cidades 

Nota: distância calculada por rotas até o destino por meio pelo Google Maps 
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9.1 Anexo 1   

 

Instrumentos da pesquisa 
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Entrevista  

Como chegou ao CRDTG-HSP? 

Qual era a rotina do seu tratamento/acompanhamento no CRDTG-HSP? 

Sobre o período de tratamento e/ou acompanhamento, qual foi a maior 

dificuldade e o que atualmente lhe deixa inquieta sobre o 

tratamento/acompanhamento? 

Sobre o CRDTG, fale um pouco sobre seu atendimento no serviço e seu grau de 

satisfação do atendimento no serviço oferecido. Caso utilize ou já tenha utilizado 

de mídia social para o atendimento médico, conte um pouco sobre sua percepção 

e com quem você falava na consulta? 
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9.2 Anexo 2 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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9.3 Anexo 3 

Tabela de Critérios para seleção das entrevistadas 
 

Critério nº 01 

 

Gravidade da doença 

(DTG x NTG): 

Critério nº 02 

 

Tipo de assistência recebida 
antes de chegar ao CRDTG 
(pública x privada)  

Critério nº 03 

 

Distância geográfica entre o domicílio 
da paciente e o CRDTG (Dentro e fora 
do Estado de São Paulo) 

DTG e sem convênio 
médico: 
 

• DTG, sem convênio  
• DTG, sem convênio  

Sem convênio médico, DTG e 
com NTG: 
 

•  DTG, sem convênio  
•  NTG, sem convênio 

Fora do estado de São Paulo, com DTG 
e NTG, com e sem convênio médico: 
 

• NTG, sem convenio  
• DTG, com convenio  
 

  
NTG e com convênio 
médico: 
 

• NTG, com convênio  
• NTG, com convênio  

 

Com convênio médico e NTG: 
 

• NTG, com convênio  
• NTG, com convênio  
 

No estado de São Paulo, com NTG, 
com e sem convênio: 

 

• NTG, com convênio  
• NTG, sem convênio  
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9.4 Anexo 4  

 

Parecer de aprovação do Comitê de ética em pesquisa- CEP 
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9.5 Anexo 5 

 

1ª Submissão do artigo ao Caderno de Saúde Pública 
 

 
 

Parecer CSP_2653/2021 
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9.6 Anexo 6 

Artigo para submissão Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia
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9.7 Anexo 7- 

 

*Tabela suplementar. Faixa etária das Mulheres atendidas no Centro Obstétrico 

do HSP- UNIFESP, nos anos de 2018 a 2020 

FAIXA ETÁRIA N % 

15-19 82 6% 

20-29 523 38% 

30-39 597 43% 

>40 162 11% 

TOTAL 1364 100% 

 

Fonte: Banco de dados Centro Obstétrico do HSP-UNIFESP para atualização da pesquisa 

 

 


