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Trata-se da validação do conteúdo e da compreensão do instrumento de comunicação escrita “vali-
dação do conteúdo da guideline de ensino a pacientes em quimioterapia e seus Familiares”. Foram 
contactados 3 cuidadores no instituto de clínicas Pediátricas Bolívar risso / GrenDAcc (Grupo em 
defesa a criança com cancro), localizado em Jundiaí – sP. Os dados foram colhidos por meio de um 
instrumento com nove questões semi-estruturadas, e uma aberta para sugestões. A análise dos 
dados possibilitou avaliar os tópicos da guideline considerados satisfatórios e quais necessitavam 
ser reformulados. As respostas da questão aberta foram criteriosamente lidas e seus núcleos de 
significados foram identificados, classificados e incorporados na guideline, segundo o contributo 
para a melhoria do seu conteúdo. Pretende-se utilizar a guideline como material útil que subsidie 
informações verbais fornecidas na prática diária.
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This is the validation of the content and understanding of the instrument of written communication 
“Guidance Guideline for Patients in Chemotherapy Treatment and their Families”. Three careguivers 
were contacted at the Institute of Pediatric Clinic Bolívar Risso / GRENDACC (Group of Defense to the 
Children with Cancer), located in Jundiaí – SP. The data were collected by means of an instrument 
with nine semi-structured questions, and an open for suggestions. Data analysis allowed assessment 
guideline of the topics considered satisfactory and which need to be reformed. The replies of the open 
question were carefully read and meanings of their nuclei were identified, classified and incorporated 
into the guideline, according to contribution to improving the content. The outcome is to exploit the 
guideline as useful material that subsidize verbal information provided in daily practice.
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