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objectivo: Descrever como lida o membro da família na transição para o exercício do papel de 
prestador de cuidados de um doente com cancro colorectal à luz da teoria das transições em en-
fermagem.
Método: Realizamos a revisão da literatura segundo os passos preconizados pela cochrane Re-
viewers Handbook, durante os meses de novembro e Dezembro de 2010.
Resultados: Foram analisados 10 artigos, em que 8 são estudos primários e 2 de revisão sistemá-
tica da literatura. a partir da análise dos dados, constatamos que os estudos demonstram que a 
condição de saúde dos doentes com cancro varia no decurso da doença e/ou tratamentos, mas não 
aprofundam ou descrevem em que momentos essas alterações ocorrem; que factores as precipitam 
e qual o impacto no exercício do papel de Membro da Família Prestador de cuidados.
conclusões: os estudos descrevem o impacto da doença oncológica no seio da família, no entan-
to, pouco exploram os momentos/eventos em que o membro da família prestador de cuidados 
reconhece e percepciona o processo de transição para o exercício do novo papel. os enfermeiros 
podem ajudar os “Membros da Família Prestadores de cuidados” em processo de transição através 
da utilização de instrumentos capazes de monitorizar e acompanhar estes clientes, com base nos 
condicionalismos pessoais e comunitários que influenciam o exercício do papel, bem como os pa-
drões de resposta decorrentes do exercício do papel.
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Aim: Describe how a family member deals with the transition to caretaker of a colorectal cancer 
patient, according to Transitions in Nursery Theory.
Method: Literature review through Cochrane Reviewers Handbook steps between November and 
December of 2010. 
Results: There were 10 articles analyzed: 8 primary studies, 2 sistematic reviews of literature.Through 
the data analysis, we have concluded that patiences’ health condition varies with the course of the 
disease and/or treatment, but we weren’t able to identify the moment that changes occur; what 
factors enable them and what is the impact in the role of the family member caretaker.
Conclusions: These studies describe the impact of a cancer disease in family environment but they 
don’t work on the moment that the family member perceives the role transition to caretaker. Nurses 
can help the family members in this process through instruments able to track and follow these 
clients, based on personal and comunitary conditions which have impact in this role performance as 
well the answer padrons of the role performance.
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