
Este é um projeto de pesquisa elaborado para atender quesito de conclusão de duas disciplinas do Curso de Enfermagem da 
UFRGS. O câncer é considerado um problema de saúde pública, e alguns pacientes diagnosticados com essa doença irão 
receber como terapêutica a quimioterapia. Dentre os tipos mais incidentes no estado do Rio Grande do Sul, encontra-se em 
quinto lugar,  o câncer colorretal.  Para a realização de quimioterapia  em nível ambulatorial,  muitas  vezes  é necessário o 
acompanhamento de um familiar, que envolve-se diretamente no cuidado ao paciente. No entanto, é observado que na maioria 
das vezes, a atenção da prática profissional é focada no doente, cabendo aos familiares uma localização marginalizada. Desta 
forma, a realização de estudos que busquem compreender as repercussões na família ao ter um de seus membros com câncer 
reveste-se de relevância para a enfermagem, podendo assim servir de subsídios para que os profissionais colaborem para o 
enfrentamento da situação. O objetivo deste estudo é conhecer a percepção do familiar do paciente com câncer colorretal em 
relação ao tratamento quimioterápico, e, especificamente, descrever o enfrentamento do familiar frente aos efeitos adversos do 
tratamento, além de apresentar o perfil sócio-econômico do familiar. Método: caracteriza-se como um estudo exploratório 
descritivo de cunho qualitativo, e será realizado na Unidade de Quimioterapia Ambulatorial (UQA) do Hospital Universitário 
da  UFRGS.  O estudo  terá  de  15 a  20  familiares  de  pacientes  com câncer  colorretal  que estejam realizando  tratamento 
quimioterápico na UQA. A coleta de informações será através de uma entrevista semi-estruturada sobre as percepções do 
familiar, de seus sentimentos e de seu enfrentamento em relação ao tratamento quimioterápico. O projeto iniciará em agosto 
de  2009.  O  estudo  já  foi  encaminhado  para  a  Comissão  de  Pesquisa  da  Escola  de  Enfermagem  da  UFRGS,  e  será 
encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa do Grupo de Pesquisa e Pós Graduação do hospital em que será realizado.  


