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UMA PROPOSTA EDUCACIONAL PARA PACIENTES COM CÂNCER COLORRETAL E SEUS FAMILIARES - NOTA PRÉVIA.. 
Gorini MIPC , Torres, MR . Unidade de Quimioterapia Ambulatorial . HCPA - UFRGS. 
Fundamentação:O câncer é uma doença que existe, entre nós, há muitos anos, sendo descrita, na Antigüidade, por gregos, 
romanos e persas. Segundo o National Cancer Institute (NCI), dos Estados Unidos (1998), o conhecimento do câncer é antigo, isto 
é, evidenciado pelas descobertas de Edwin Smith e George Ebers, que encontraram, no Egito, papirus com descrições sobre o 
câncer, datados de 1600 a.C.Os fatores considerados fundamentais para a escolha do câncer colorretal em adultos foram as 
evidências epidemiológicas de aumento progressivo, em nosso meio, decorrente de vários fatores, como a urbanização, aumento da 
expectativa de vida, alterações dos hábitos alimentares, questões hereditárias, avanços tecnológicos na área de diagnóstico e 
tratamento do câncer, entre outros. Outro fator relevante é o fato que esta doença afeta pessoas em idade economicamente ativa, 
fato que acarreta transtornos sócio-econômicos para paciente, família e comunidade.No Rio Grande do Sul, de acordo com os dados 
estatísticos do Núcleo de Informação em Saúde _ SUS-RS (1998), o câncer colorretal ocupa a 5ª causa morte, no sexo masculino 
(após pulmão, próstata, esôfago, esôfago e estômago) e a 3ª causa de morte dos principais tipos de câncer, do sexo feminino 
(após mama e pulmão).Objetivos:O objetivo é construir um Guia de Orientações para pacientes com câncer colorretal em 
tratamento quimioterápico, extensivo aos seus familiares. E como objetivo específico temos a verificação das percepções dos 
pacientes e familiares sobre o material.Causistica:Este estudo caracteriza-se por ser de caráter exploratório descritivo com 
abordagem quantitativa. Contemplando duas etapas: construir o guia de orientações e verificar as percepções de pacientes e 
familiares sobre as repercussões da utilização deste. O estudo será realizado com pacientes que estão sendo submetidos a 
tratamento quimioterápico ambulatorial. Para coleta de dados, será utilizado um questionário estruturado, com perguntas abertas e 
fechadas.Resultados:No momento o projeto encontra-se em fase de coleta de dados.Conclusões:A repercussão social da aplicação 
das metodologias assistenciais e educativas para promoção à saúde dos portadores de câncer, extensiva aos seus familiares 
pretende: favorecer a adesão ao tratamento, minimizar os efeitos adversos dos tratamentos, evitar complicações, prevenir 
recidivas, sensibilizar o familiar a participar do tratamento, reinserir o indivíduo na comunidade através da promoção da qualidade 
de vida e conseqüentemente resgatar sua cidadania.  
 




