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O presente trabalho foca seus estudos acerca dos familiares cuidadores de pacientes oncológicos, visto que,
enfrentam um trabalho pesado, podendo provocar um esgotamento físico e mental, afetando-os
emocionalmente e deixando-os completamente subjugados. Daí a importância de cuidarem de si mesmos para
dedicar-se dignamente ao paciente de quem cuida. Entretanto, o objetivo proposto para este trabalho consiste
em fazer um levantamento das dificuldades vivenciadas pelos familiares cuidadores de pacientes oncológicos;
e verificar as técnicas de suporte apontados pela literatura para estes. A fundamentação teórica será abordada
considerando os seguintes tópicos: 1– Conhecendo melhor o câncer: onde apresenta-se um apanhado geral
desta patologia, alguns dados estatísticos e alguns mitos associados ao câncer; 2– O ato de cuidar e os
cuidadores: o enfoque está na definição de cuidar e sobre os cuidadores, as dificuldades que o cuidar acarreta,
bem como a necessidade de cuidados do cuidador para consigo mesmo; 3– Compreendendo o dinamismo do
familiar cuidador: o foco está na dinâmica psíquica do familiar cuidador, os mecanismos de defesa utilizados
para lidar com os conteúdos geradores de angústia e seu adoecimento; 4– A família cuidadora: onde o objetivo
foi transmitir ao leitor uma visão geral do funcionamento familiar onde há um paciente oncológico; e 5–
Suporte de apoio aos familiares cuidadores: neste item procurou-se apontar algumas técnicas de suporte aos
familiares cuidadores que poderão facilitar sua interação com o paciente. A partir de então está sendo realizada
uma pesquisa de campo, onde o instrumento utilizado para a coleta de dados é uma entrevista estruturada
contendo 24 questões abertas e fechadas que englobam os mais variados aspectos do familiar cuidador. As
perguntas foram distribuídas em quatro partes de uma mesma entrevista: a) dados do paciente; b) dados do
cuidador; c) o ato de cuidar; e d) a saúde física e mental. Os sujeitos escolhidos aleatoriamente somam 20
familiares cuidadores de pacientes oncológicos fora de possibilidades terapêuticas, que estejam
desempenhando este papel a no mínimo 4 meses, não importando o sexo, idade ou grau de parentesco. Para
localizar o público alvo, está sendo mantido contato com as Unidades Básicas de Saúde de Maringá – Pr e
verificando se os familiares cuidadores encaixam-se no perfil especificado anteriormente e a partir de então, a
pesquisadora vai de encontro a estes cuidadores em sua residência para a aplicação da entrevista. De posse dos
dados levantados, será realizada uma discussão embasada no método qualitativo e quantitativo.
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