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Resumo  
 

A fibrose cística é uma doença crônica, progressiva e fatal. Há algum tempo era 

incomum os pacientes portadores dessa doença viverem além da infância, no entanto, os 

avanços no tratamento têm possibilitado um aumento na expectativa de vida dessas pessoas 

e com isso novos desafios no processo de cuidar. Este é um estudo descritivo exploratório 

com abordagem quali-quantitativa e tem por objetivo geral: Analisar o processo de 

resiliência do adolescente com seus fatores de risco e de proteção. A coleta de dados  foi 

realizada no Instituto Nacional da mulher, da criança e do adolescente Fernandes Figueira 

com 12 adolescentes com idades entre 11 e 19 anos,  entre os meses de fevereiro á abril de 

2012, após aprovação do comitê de ética. Os procedimentos utilizados para a coleta das 

informações foi o questionário whoqol breve sobre qualidade de vida  e uma entrevista 

semi-estruturada que foi gravada e posteriormente transcrita. A pontuação dos escores do 

questionário foi realizada utilizando-se o programa estatístico SAS 9.1.3 e a análise das 

entrevistas foi feita pela análise temática de conteúdo sendo adotado o referencial teórico 

de Boris Cyrulnik . Foi possível apreender pelas unidades de significado quatro categorias  

da analise que são Reaprender a viver uma outra vida- Metamorfosear,  Entorno Afetivo 

Familiar,  Escola e Amigos: a linha tênue entre risco e proteção e as Estratégias individuais 

de enfrentamento- Mecanismos de superação. Adentrar na subjetividade desses 

adolescentes e percebê-los em suas múltiplas dimensões propiciou compreender as 

adversidades por eles vividas, e a maneira pela qual eles procuraram extrair de cada 

situação da vida elementos que contribuam para o seu fortalecimento e os incitem a ir em 

frente.  Para que os profissionais de enfermagem possam entender um pouco mais sobre a 

resiliência destes adolescentes com doença crônica,  elaboramos um plano de curso de 

capacitação através do qual, poderemos especificar nossos cuidados, e nos momentos de 

tratamento sermos tutores de resiliência estimulando e promovendo os fatores de proteção 

e assim auxiliar esses adolescentes á dar um novo significado para sua vida. 

Palavras chaves: Enfermagem, Resiliência, Adolescentes, Fibrose cística e Doença crônica. 
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Abstract 

 

Cystic fibrosis is a chronic disease, progressive and fatal. Some time ago it was 

uncommon for patients with this disease live beyond infancy; however, advances in 

treatment have allowed an increase in the life expectancy of these people and with that new 

challenge in the care process. This research has the general objective: To analyze the 

resilience process of the teenagers risk and protective factors. This is a descriptive and 

exploratory search with qualitative and quantitative approach. A data collection was 

performed at the National Institute of woman, child and teenager Fernandes Figueira with 

12 teenagers aged between 11 and 19 years, in the months February to April 2012, after the 

approval of the ethics committee. The procedures used for data collection was a semi-

structured interview that was recorded and later transcribed, and a WHOQOL about quality 

of life. That was performed a thematic analysis of the content adopting the Boris Cyrulnik 

theoretical reference. It was possible to understand by the semantic units four categories of 

analysis that are Relearning to live another life - metamorphosing, Around Affective 

Family, School and Friends: the fine line between risk and protection and individual 

strategies to face - coping mechanisms. Being inside the subjectivity of these teenagers and 

see them in their multiple dimensions provides to understand their adversities, and the way 

in which of them sought to extract from every situation of life, elements that contribute to 

their strengthening and incite go ahead. By understanding a little more about the resilience 

of teenagers with chronic disease, we can specify our care, and in the times of treatment 

being guardians of resilience, stimulating and promoting protective factors and thus help 

these teens to take a new meaning to their lives. 

Keywords: Nursing, Resilience, Teens, Cystic Fibrosis and Chronic Illness. 
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Capítulo I: 

INTRODUÇÃO 
 

 Em minha trajetória profissional, iniciei meu trabalho em pediatria no ano de 2003 

na UTI pediátrica no Hospital Regional em Araruama e, para respaldar minha prática, 

comecei uma especialização em enfermagem pediátrica na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro- UFRJ. Em 2006, surgiu a oportunidade de prestar concurso público como 

enfermeira pediátrica para o Ministério da Saúde – na Fundação Osvaldo Cruz- Fiocruz. 

Após aprovação fui alocada no Instituto Fernandes Figueira (IFF), no setor de pediatria, 

onde estou até hoje.  

Nesse instituto iniciei minha experiência em cuidar de adolescentes portadores de 

fibrose cística; já que este hospital é referência para atendimento e tratamento de várias 

doenças genéticas inclusive desta patologia. Durante minha prática profissional com esses 

adolescentes, observei que eles enfrentavam o adoecimento crônico por fibrose cística de 

maneiras distintas, e que isso influenciava na forma de cuidar. A partir de então, decidi 

pesquisar sobre a resiliência dos adolescentes no processo de adoecer cronicamente por 

fibrose cística. Desejo, com esse estudo, contribuir para uma reflexão a respeito de 

questões presentes na vida desses adolescentes, como a vulnerabilidade, os fatores de risco 

e os fatores de proteção, favorecendo sua adaptação aos eventos transicionais, a fim de 

estabelecer um modo de cuidar que considere o ser humano como sujeito do agir 

profissional. Ou seja, a equipe multidisciplinar  precisa conhecer e compreender a 

realidade do adolescente, para oferecer o cuidado, que favoreça o seu ser e estar no mundo; 

e com isso contribuir, viabilizar e ajuda-lo a desenvolver habilidades e competências que o 

permitam enfrentar e superar esse adoecimento, transformando limitações em 

possibilidades de vir-a-ser saudável, influenciando assim sua qualidade de vida. 

A fibrose cística é uma doença crônica, progressiva e fatal.  Considera-se como 

doença crônica aquela que tem um curso longo, podendo ser incurável, deixando sequelas 

e impondo limitações às funções do indivíduo, requerendo adaptação. Aponta-se ainda 

para a duração, como sendo a sua principal característica,  já que esta é definida como 

doença de longa duração, ou seja, uma condição que dura mais de três meses em um ano 

ou que necessite de um período de hospitalização por mais de um mês.
(1)
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Há algum tempo, era incomum os pacientes portadores de Fibrose cística viverem 

além da infância. No entanto, os avanços no tratamento têm possibilitado um aumento na 

expectativa de vida dessas pessoas. No ano de 1938, 70% das crianças com esse 

diagnóstico morriam antes do primeiro ano de vida, razão esta que levou a doença a ser 

classificada como patologia pediátrica potencialmente letal. Porém nos últimos anos, 

inúmeras pesquisas sobre a doença, permitiram um conhecimento mais amplo e a 

utilização de uma terapêutica mais coerente com a fisiologia, o que proporcionou um 

aumento na expectativa de vida desses pacientes. 
(2)

  

Atualmente ,ocorre uma transição epidemiológica mundial, devido aos avanços 

tecnológicos na área de saúde como um todo, permitindo que as doenças crônicas, dentre 

as quais a Fibrose cística (F.C.), sejam mais facilmente controladas. Esse fato, 

particularmente na Fibrose cística, é evidenciado pelo aumento do número de adolescentes, 

jovens e até adultos convivendo com a doença. 

 O desenvolvimento da tecnologia aplicada à medicina, nas ultimas décadas, tem 

permitido que crianças portadoras de doenças crônicas atravessem a puberdade e 

ingressem na vida adulta. No entanto, a dependência de sofisticados programas de 

tratamento traz obstáculos ao desenvolvimento psicológico dos portadores dessas doenças, 

em particular, durante a adolescência.
(3)

 

À medida que a expectativa de vida aumenta para as crianças e adolescentes com 

FC, as questões relativas à escolha de uma profissão, relacionamentos e reprodução 

tornam-se mais intensas e começam a surgir expectativas relativas ao futuro, que podem 

gerar angústia, depressão e muitas vezes abandono do tratamento.  

No início da adolescência, é frequente em qualquer pessoa o sentimento de ser 

diferente de seus amigos e colegas e de não ser compreendido. Sendo assim, os 

adolescentes que possuem uma doença crônica, percebem-se ainda mais separados e muito 

diferentes de seus companheiros. O desenvolvimento puberal dos pacientes fibrocísticos 

geralmente se dá mais lenta e tardiamente, deixando marcas interferir no seu 

desenvolvimento emocional e nas aquisições da adolescência. 
(4:30)

 

 O
 

adolescente é muito sensível à sua imagem corporal e qualquer mínima 

mudança, como no peso, acne, uso de óculos ou de aparelho pode fazê-lo sentir - se 

desvalorizado e deprimido. Para o adolescente portador de Fibrose Cística a imagem 

corporal pode ser algo especialmente difícil porque, além das mudanças próprias da 
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puberdade, existem transformações corporais causadas pela doença, muitas vezes até com 

limitações físicas 
(5: 331)

. Com o aumento da sobrevida destes pacientes, estes têm mais 

tempo para sofrer as perdas e limitações que a doença acarreta. 

A adolescência pode ser um período frustrante e difícil para o jovem saudável 

sendo ainda mais complicado para jovens portadores de doença crônica. Tratar a doença 

crônica envolve mais que controlar os problemas médicos. Os problemas psicológicos e 

sociais também devem ser abordados uma vez que viver por longos períodos de tempo com 

sintomas da doença e incapacidade pode ameaçar a identidade, gerar alterações de papel, 

alterar a imagem corporal e romper estilos de vida. Cada mudança ou diminuição 

importante na capacidade funcional requer adaptação física, emocional e social adicional 

para os adolescentes e suas famílias. 

Quando nos referimos ao adolescente portador de doença crônica, defrontamos com 

uma situação muito delicada, pois as possíveis diferenças fenotípicas tornam-se mais 

marcantes e penosas, influenciando a autoestima e causando insegurança, uma vez que a 

doença crônica propriamente dita ou seu tratamento podem interferir no processo normal 

de crescimento.
(6)

 

A ocorrência da doença, as internações frequentes, o tratamento muitas vezes 

doloroso e o contato com a morte de outros pacientes despertam pensamentos e 

sentimentos que transformam a morte em possibilidade mais concreta, na vida desses 

adolescentes. Porém, muitos deles mostram também a capacidade de transcenderem ao 

sofrimento, não se apegando apenas a aspectos negativos, mas buscando alternativas para 

amenizar o sofrimento relacionado ao processo diagnóstico e terapêutico, ressaltando 

aspectos positivos.   

Considera-se que o  individuo pode ser vulnerável a uma determinada circunstância 

e resiliente a outra, em
 
diferentes momentos na sua vida, a depender dos fatores de risco e 

proteção existentes e das interações que se desenvolvem entre o individuo e o ambiente. 

(7:1104)
 A resiliência ou resistência ao estresse é relativa, suas bases são tanto constitucionais 

como ambientais, o grau de resistência não é fixo, varia de acordo com cada situação e que 

os mesmos estressores podem ser experienciados de maneiras diferentes por pessoas 

diferentes. 

Adolescentes mais e menos resilientes constroem-se como tais a partir da 

habilidade ímpar ao ser humano de criar e recriar-se a partir das condições que usufrui e 
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percebe no mundo que o cerca, das relações que nele estabelece e dos limites e 

possibilidades que reconhece em si mesmo.
(8)

 

Considerando os adolescentes um grupo com muitas particularidades, vem 

aumentando progressivamente o meu interesse em estudar o comportamento e o 

desenvolvimento desses jovens, principalmente a busca por fatores que colocam os jovens 

em risco e fatores que os protegem para promover a resiliência e, além disso, desfazer-se 

do conceito que associam adolescentes a problemas e preocupações e de que ser jovem 

representa riscos de ter e ser problema. 

Além disso a  importância demográfica dos adolescentes (cerca de 25% da 

população brasileira), e sua vulnerabilidade aos agravos de saúde, bem como as questões 

econômicas e sociais, nas suas vertentes de educação, cultura, trabalho, justiça, esporte, 

lazer e outros, determinam a necessidade de atenção mais específica e abrangente. 
(7)

 

É necessário salientar que o Brasil garante, através da legislação um dos mais 

avançados sistemas de direitos da criança e do adolescente. Eles estão escritos na 

Constituição Federal, no artigo 227, que reza que é dever da família, sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com  absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a 

forma de negligência discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 Em um esforço para que essa atenção integral fosse prestada aos adolescentes foi 

proposto pelo governo a criação de uma política de saúde voltada para o adolescente sendo 

criado em 1996 o Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD). Esse programa deve ser 

executado dentro do princípio da integralidade das ações de saúde, da necessária 

multidisciplinariedade no trato dessas questões e na integração intersetorial e 

interinstitucional dos órgãos envolvidos, respeitando-se as diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS) apontadas na Constituição Brasileira. 
(7)

  

O reconhecimento pelas Nações Unidas da criança e do adolescente como sujeitos 

sociais, portadores de direitos e garantias próprias, independentes de seus pais e/ou 

familiares e do próprio Estado, foi a grande mudança de paradigma que estabeleceu 

obrigações diferenciadas para o Estado, para as famílias e para a sociedade em geral. 
(9)

  

Ressalta-se que diante desta realidade que envolve a adolescência, a enfermagem 

que presta assistência a indivíduos em diferentes fases da vida, necessita conhecer a 
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adolescência e suas implicações biológicas, físicas, emocionais e sociais, a fim de entender 

melhor esses sujeitos e, assim, prestar uma assistência efetiva e com qualidade, seja nas 

escolas, Unidades Básicas de Saúde ou hospitais. 

Por tudo isso, esse trabalho visa a instrumentalização dos profissionais de saúde 

para a capacitação  das equipes e dos cuidadores , fazendo um chamado à responsabilidade 

coletiva, a fim de que todos possam identificar como se dá o processo de resiliência na 

clientela assistida, de modo a colaborar na adesão ao plano de cuidados , favorecendo o 

enfrentamento da situação adversa do adoecimento e permitindo que a promoção da 

qualidade de vida seja um trabalho coletivo e multidisciplinar. 

Objeto de estudo: A resiliência dos adolescentes no processo de adoecer cronicamente 

por fibrose cística. 

Questões Norteadoras  

*Quais os fatores de risco e proteção que os adolescentes com fibrose cística 

vivenciam no processo de construção da resiliência? 

*Quais as estratégias utilizadas por estes adolescente voltadas á proteção e 

promoção de sua qualidade de vida? 

*Quais os domínios influenciam na qualidade de vida do adolescente com 

adoecimento crônico por fibrose cística? 

Objetivos 

Geral 

*Analisar o processo de resiliência do adolescente com seus fatores de risco e de 

proteção.  

Específicos  

           *Apontar os fatores de risco enfrentados pelos adolescentes durante o processo de 

adoecimento crônico. 

*Identificar  as estratégias utilizadas pelo adolescente como fatores de proteção 

voltadas á promoção de sua qualidade de vida. 

*Descrever os domínios que influenciam na qualidade de vida. 

*Elaborar uma tecnologia educacional para capacitação dos profissionais. 
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Justificativa 

Esta pesquisa justifica-se pela escassa abordagem da temática na produção 

científica da enfermagem brasileira e internacional, principalmente no que concerne ao 

estudo da resiliência, na população de adolescentes com doenças crônicas. Poucas 

pesquisas tiveram como objetivo estudar as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos 

adolescentes e a maneira como os profissionais de enfermagem podem estimular essas 

estratégias.  Como profissional de saúde acredito ser possível promover uma boa qualidade 

de vida individual e coletiva, por isso não quero me deter apenas na recuperação da 

doença, mas quero retomar o referencial da prevenção aos agravos e da promoção da saúde 

especialmente durante a adolescência, período em que se é mais frágil e em que atitudes e 

ações podem trazer benefícios para toda a vida. 

Por isso existe a necessidade de se refletir sobre a capacidade humana de superação 

frente as dificuldades, e com isso entender melhor os sujeitos, os significados 

socioculturais, familiares e a interação existente entre eles. Principalmente na adolescência, 

já que neste período a pessoa já conta com um pensamento formal que lhe permite 

confrontar, refletir, debater, analisar e tirar suas próprias conclusões. Por tudo isso, é nessa 

fase da vida o momento oportuno para fortalecer o desenvolvimento, potencializar os 

fatores protetores e prevenir os fatores de risco, reforçando os potenciais resilientes.  

Este estudo é uma contribuição para a mudança de paradigmas epistemológicos, já 

que considera o adolescente agente de sua própria ecologia e adaptação social; pois um 

indivíduo não mas apenas carece e adoece, mas é capaz de procurar seus próprios recursos 

utilizando  forças internas e externas e assim sair fortalecido da adversidade. Esse enfoque 

considera que o processo de adaptação resiliente não é de responsabilidade única do 

individuo, mas de toda ecologia que o rodeia, sendo responsabilidade da família, amigos, 

profissionais de saúde e educação, enfim toda a sociedade. Se considerarmos a ecologia do 

ser humano como fonte de recursos e possibilidades para um desenvolvimento sadio, então 

a promoção da resiliência passa a ser uma responsabilidade compartilhada.   

Acredito que este estudo tem sua relevância no âmbito educativo na condição de 

subsidiar a assistência, o ensino e a pesquisa. No âmbito assistencial, a relevância se 

encontra na possibilidade de servir como referência para um cuidar de enfermagem 

diferenciado que objetiva minimizar o impacto da doença crônica na qualidade de vida, 

através de uma assistência individualizada – aquela que  focaliza o ser humano como ser 
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indivisível e que não pode ser ocultado pela doença que o aflige. Ainda na assistência, nós 

profissionais de saúde podemos nos tornar agentes promotores de resiliência ao 

estimularmos durante a nossa prática profissional os fatores protetivos e minimizar os 

fatores de risco na vida desses adolescentes. No ensino esta pesquisa traz novas 

possibilidades para se entender como o processo de resiliência acontece na vida desse 

adolescente com fibrose cística e assim proporcionar um ensino acadêmico mais 

direcionado para as necessidades específicas desse adolescente durante o seu 

desenvolvimento. Esse estudo tem possibilidade de estimular para que novas pesquisas 

voltadas a esse tema sejam realizadas visto que este é um campo pouco explorado mas 

muito rico de informações.  

Desejo com esse estudo contribuir para uma reflexão a respeito de questões 

presentes na vida desses adolescentes, como a vulnerabilidade, os fatores de risco e os 

fatores de proteção favorecendo sua adaptação a eventos transicionais, a fim de estabelecer 

um modo de cuidar que considere o ser humano como sujeito do agir profissional. Ou seja, 

a equipe precisa conhecer e compreender a realidade do adolescente para oferecer o 

cuidado que favoreça o seu ser e estar no mundo; e com isso contribuir, viabilizar e o 

ajudar a desenvolver habilidades e competências que o permitam enfrentar e superar esse 

adoecimento transformando limitações em possibilidades de vir-a-ser saudável, afetando 

assim sua qualidade devida 

Resumindo,  a resiliência permite uma nova epistemologia do desenvolvimento 

humano, pois enfatiza seu potencial, e é especifica de cada cultura, fazendo assim um 

chamado à responsabilidade coletiva, e permitindo que a promoção da qualidade de vida 

seja um trabalho coletivo e multidisciplinar.   
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CAPÍTULO II: 

COMENTANDO A TEMÁTICA 

 

2.1  Adolescência : uma virada perigosa 

 

O conceito de adolescência foi definido na Reunião da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) sobre a gravidez e o aborto na adolescência, realizada em 1974, 

considerando a adolescência o período que vai da infância a idade adulta, 

cronologicamente como a faixa que vai dos 10 aos 19 anos de idade. A lei brasileira 

contudo, através do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069 de 13/07/90), 

considera adolescente o indivíduo de 12 a 18 anos de idade. 

Em 2000, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

o Brasil tinha uma população (entre 10 e 19 anos) de, aproximadamente, 35 milhões de 

adolescentes, dos quais 28 milhões viviam na área urbana e 7 milhões na área rural. 

O termo adolescência é empregado para designar a fase na qual a pessoa está em 

processo de desenvolvimento da infância para a vida adulta, entendida quando surgem os 

primeiros sinais da puberdade e se estende até que o indivíduo tenha alcançado seu 

crescimento e desenvolvimento mental completo. 
(10)

  

A literatura científica aponta que os adolescentes não conformam um grupo 

homogêneo: o que eles têm em comum é a idade. Vivem em circunstâncias diferentes e 

têm necessidades diversas, sendo também afirmado que adolescer é uma fase especial do 

desenvolvimento da identidade e da afirmação da autonomia do indivíduo. 
(10)

 

A adolescência é uma etapa evolutiva peculiar ao ser humano. Não pode ser 

considerada meramente uma etapa da transição entre a infância e a idade adulta, pois é 

nesta fase que culmina todo o processo da maturação biopsicossocial do indivíduo.
(11) 

É um 

fenômeno singular caracterizado por influências socioculturais que vão se concretizando 

por meio de reformulações constantes de caráter social, sexual e de gênero, ideológico e 

vocacional. 
(9)

 

A adolescência, embora seja um fenômeno universal, tem características que 

variam conforme o ambiente sociocultural do indivíduo e é difícil de precisar os seus 

limites (início e fim). 
(11)
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Muitas vezes as manifestações físicas precedem as de natureza psicossocial e o que 

se tem é um indivíduo com o corpo apresentando características sexuais secundárias, mas 

com atitudes infantis ou ao contrário, indivíduos rebeldes, contestadores, em crises 

existenciais, com um corpo infantil em ambas as situações, a adolescência já começou. 
(12)

 

 Nesta fase os afetos e conflitos são ampliados e o adolescente reexamina sua 

identidade e os papéis que deve desempenhar. Costuma ocorrer um desajuste consigo 

mesmo, havendo maior necessidade de afirmação pessoal, de busca de autonomia e de 

independência em relação à família. É preciso que surja um adulto significativo para 

contrabalançar os conflitos com os pais, frequentes nessa fase da vida. As relações 

amorosas são valorizadas e o sentimento de confiança é cambaleante. 
(8) 

Para que o crescer seja uma experiência equilibrada de vida, este deve implicar num 

crescimento solidário biológico, sociocultural e psicológico. 
(12)

 

Entende-se por desenvolvimento psicossocial a capacidade de aquisição progressiva 

do ser humano de interagir com seu meio ambiente. Este processo se inicia com o 

nascimento e termina com a idade adulta embora, com maior precisão, possa se dizer que 

só termina com a morte, pois a aptidão para crescer e amadurecer particularmente na área 

social é inesgotável 
(11)

. A adolescência então deve ser considerada como um fenômeno 

específico dentro do desenvolvimento humano, mas que se expressa de acordo com 

circunstâncias de ordem geográfica, temporal e sociocultural. 
(11)

 

No desenvolvimento emocional do adolescente, o objetivo final é a criação de sua 

própria identidade, que se processa através da interação do mundo interno com o externo. 

No dinamismo para formar sua própria identidade há necessidade de elaboração, pelo 

adolescente e pelos pais, de perdas que são denominadas lutos. São 3 (três) os principais 

lutos. 
(13,7,11)

 

 Luto pela perda do corpo infantil - aceitação das transformações corporais, o 

controle dos impulsos de sua sexualidade, a perda da "bissexualidade" infantil. Aqui, é 

importante lembrar que maturação tem função exploratória e preparatória para o exercício 

genital. 

Luto pela perda dos pais da infância - a transportação da dependência infantil para a 

independência do adulto. O adolescente muitas vezes, por encontrar-se "decepcionado" 

com os pais idealizados na infância, transforma esse sentimento em agressividade em 

relação aos mesmos. Tanto os adolescentes, quanto seus pais desejam e temem o 
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crescimento, a maturação sexual e as responsabilidades. O adolescente passa a ser crítico e 

a questionar seus pais, e busca figuras de identificação fora do âmbito familiar. Tais 

atitudes são necessárias no processo de sociabilização. 

 Luto pela perda da identidade e do papel infantil - na dificuldade em definir-se 

como criança ou como adulto, o adolescente busca apoio do grupo, onde procura novas 

identificações. Passa a assumir diferentes identidades transitórias, ocasionais ou 

circunstanciais, no sentido de entender sua intimidade, e dessa forma, poder desenhar sua 

própria identidade. 
(13,7,11)

 

O período da adolescência individualiza-se pela ascensão de características que 

originam comportamentos e emoções, que não foram sentidas anteriormente, seu 

desenvolvimento é complexo, em sua potencialidade psíquica, social e orgânica. Daí a 

vulnerabilidade do adolescente em sua saúde física e mental. O adolescente é um ser 

idealista, curioso, contestador e esses sentimentos despertam nele uma necessidade de 

desafio que, associado à falta de experiência e vivência anterior, pode levá-lo a condutas de 

risco. 
(13)

 

Esta é uma etapa de contínua mudança e rápido desenvolvimento, durante o qual 

são adquiridas novas capacidades, são fixadas condutas e habilidades e onde se deve 

começar a elaboração de um projeto de vida pessoal. Nesse período esta pessoa já possui 

um pensamento formal que lhe permite confrontar, refletir, debater, analisar e tirar suas 

próprias conclusões sendo então muito oportuno fortalecer o desenvolvimento, 

potencializar os fatores  de proteção com ênfase nas suas potencialidades e em seus 

recursos pessoais para assim  o ajudar no enfrentamento e superação das adversidades da 

vida. 

 

2.2 Adoecimento crônico 

 

As condições crônicas constituem problemas de saúde que requerem gerenciamento 

contínuo por um período de vários anos ou décadas. Vistas sob essa perspectiva, as 

“condições crônicas” abarcam uma categoria extremamente vasta de agravos como as 

doenças transmissíveis (HIV/AIDS) e não transmissíveis (doenças cardiovasculares, câncer 

e diabetes) e incapacidades estruturais (amputações, cegueira e transtornos das 
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articulações) embora pareçam ser díspares, incluem-se na categoria de condições 

crônicas.
(14;15)

 

Atualmente, as condições crônicas são responsáveis por 60% de todo o ônus 

decorrente de doenças no mundo. O crescimento é tão vertiginoso que, no ano 2020, 80% 

da carga de doença dos países em desenvolvimento devem advir de problemas crônicos. As 

condições crônicas atualmente constituem o maior problema de saúde em países 

desenvolvidos e as tendências para os países em desenvolvimento preveem uma situação 

similar. As tendências epidemiológicas indicam que haverá aumentos das condições 

crônicas em todo o mundo.
(14)

 

Doença crônica é aquela doença que tem um curso longo, podendo ser incurável, 

deixando sequelas e impondo limitações às funções do indivíduo, requerendo sua 

adaptação
(1)

. É um distúrbio que interfere com o funcionamento diário por mais de 3 

meses, em um ano e causa hospitalização de mais de um mês em um ano.
(15)

 A principal 

característica da doença crônica é a duração. 

A complexidade da doença, o seu tratamento, o uso e o acesso às tecnologias 

influenciam a trajetória da doença crônica. A cronicidade causa alterações muito 

significativas e profundas na vida do paciente e dos familiares, embora esse impacto vá 

depender das características da doença, da idade do paciente e da morbidade da doença.  

Assim, algumas fases da doença podem ser previsíveis, e outras, incertas, porém todas 

causam impacto e danos ao adolescente. Cada fase tem tarefas próprias, requerendo deles 

força, mudanças de comportamento, de atitude e readaptações.
(1)

 

Existem três fases na história da doença crônica: a fase de crise, caracterizada pelo 

período sintomático até o início do tratamento, ocorrendo uma desestruturação na vida da 

criança/adolescente e família; a fase crônica, marcada pela constância, progressão e 

remissão do quadro de sinais e sintomas, quando a criança/adolescente e família procuram 

dar autonomia e reestruturação às suas vidas, e a fase terminal, abrangendo desde o 

momento em que a morte parece inevitável, até a morte propriamente dita.
(1)

 

A partir do diagnóstico de doença crônica, os indivíduos a cometidos passam a ter 

novas incumbências como fazer regime de tratamento, conhecer a doença e lidar com 

incômodos físicos; perdas nas relações sociais, financeiras, nas atividades como 

locomoção, trabalho e lazer, ameaças à aparência individual, à vida e à preservação da 

esperança.
(16)
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O impacto da doença crônica pode ser mais prejudicial durante a adolescência.
(15)

 

Os adolescentes têm seu cotidiano modificado, muitas vezes, com limitações, 

principalmente físicas, devido aos sinais e sintomas da doença e podem ser frequentemente 

submetidos a hospitalizações para exames e tratamento à medida que a doença progride. 

Assim, a hospitalização permeia seus processos de crescimento e desenvolvimento, 

modificando, em maior ou menor grau, o cotidiano, separando-os do convívio de seus 

familiares e ambiente.
(1)

 

Como a principal tarefa do adolescente é estabelecer uma identidade pessoal, e a 

doença crônica no momento da adolescência interfere com o sentimento dos adolescentes 

de domínio e controle sobre um corpo em modificação, esse se torna um momento onde 

esse adolescente além de enfrentar as crises “normais” da adolescência também convive 

com as crises advindas do processo de adoecer cronicamente.  

Eles são diferentes em um estágio do desenvolvimento em que ser diferente é 

inaceitável para o grupo de colegas, que pode ver uma incapacidade em um membro como 

uma ameaça à uniformidade estabelecida pela qual todos são medidos. Em nenhum 

momento da vida um indivíduo é tão vulnerável ao estresse emocional de um 

comprometimento biológico como na adolescência.
(15)

  

Assim, a doença crônica impõe modificações na vida do adolescente e sua família, 

exigindo readaptações frente à nova situação e estratégias para o enfrentamento. Esse 

processo depende da complexidade e gravidade da doença, da fase em que eles se 

encontram e das estruturas disponíveis para satisfazer suas necessidades e readquirir o 

equilíbrio.
(1)

 

 

2.3 Fibrose cística 

 

A fibrose cística é uma doença crônica, progressiva e fatal. Há algum tempo era 

incomum os pacientes portadores dessa doença viverem além da infância. No entanto, os 

avanços no tratamento têm possibilitado um aumento na expectativa de vida dessas 

pessoas.  

O gene da fibrose cística codifica um proteína de 1480 aminoácidos que funciona 

como canal de cloro na membrana apical das células epiteliais das vias aéreas, de trato 

gastrointestinal ( incluindo pâncreas e sistema biliar), das glândulas sudoríparas e do 
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sistema genitourinário. Um defeito no regulador transmembrana da fibrose cística (RTFC) 

causa transporte anormal de cloro (redução na excreção), levando à diminuição deste íon 

nas secreções. Paralelamente ocorre um aumento da absorção de sódio pelas células. Por 

diferença de osmolaridade, há um influxo de água para dentro das células e desta forma as 

secreções de vários órgãos se tornam espessadas. 
(15,5)

   

O fator responsável pelas múltiplas manifestações clínicas da doença é a obstrução 

mecânica causada pela viscosidade aumentada das secreções que ficam mais elásticas e 

mais difíceis de remover pelo mecanismo mucociliar.                                                                                                                         

 As manifestações que representam maior morbimortalidade, atualmente, referem-

se sintomatologia dos pulmões, onde o muco espesso permanece aderido e torna-se um 

meio de cultura para bactérias e micro-organismos, causando pneumonias de repetição, 

bronquiectasias, pneumotórax entre outras complicações.
(2)

 

  Outra grande complicação da fibrose é o acometimento do trato digestivo, 

especialmente a insuficiência pancreática, que impede a produção e/ou envio de enzimas 

digestivas ao trato digestivo, causando má digestão.   

  No Brasil a incidência ainda é ignorada, contudo estudos regionais mostram dados 

estatísticos variáveis que sugerem uma incidência em torno de 1:7.000 no país como um 

todo.
(17)

  

A incidência da doença, no sul do Brasil, é de 1 para cada 1.500/2.000, semelhante 

á observada na população Caucasiana Europeia, porém em outras regiões do país essa 

incidência diminui, ou seja, é de 1 para cada 10.000 nascimentos.
(2)

 

A prevalência da fibrose cística varia de acordo com a etnia, de 1/2 000 até 1/5 mil 

caucasianos nascidos vivos na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, 1/15 mil negros 

americanos, e 1/40 mil na Finlândia, sendo considerada rara em asiáticos e africanos 
(18)

.  

No Brasil, a prevalência estimada para a região Sul é mais próxima da população 

caucasiana centro européia, decrescendo em direção a região Sudeste e Norte do País. 

Porém, não há estudos epidemiológicos ou de triagem neonatal abrangentes que permitam 

estimar a incidência da doença no Brasil, pois menos de 10% do total anual de casos são 

diagnosticados. Apesar da inexistência de dados fidedignos sobre a incidência/prevalência 

de fibrose cística, há no País, aproximadamente, 2 mil portadores de fibrose cística. 
(17,18,19)

  

Entre 1930 e 1940, quando a fibrose cística foi identificada e descrita pela primeira 

vez, a sobrevida acima dos cinco anos era muito rara. Era considerada uma doença da 
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infância, com 70% das crianças afetadas morrendo no primeiro ano de vida. Os avanços no 

diagnóstico e as estratégias terapêuticas desenvolvidas através das pesquisas têm elevado a 

expectativa de vida dos pacientes com fibrose cística, mas, ainda assim, 15% a 20% das 

crianças com fibrose cística morrem antes de seu décimo ano de vida. De um modo geral, 

os pacientes tratados em centros de Fibrose Cística, por equipes treinadas em atender, dar 

seguimento e prevenir complicações, têm melhor prognóstico. Observa-se uma melhoria 

quando o diagnóstico e o tratamento são precoces, antes dos danos pulmonares. 
(20)

 

Nos últimos 30 anos, houve aumento marcante na expectativa de vida dos 

portadores de fibrose cística. Atualmente, a sobrevida de 80% a 90% dos pacientes tem 

alcançado a terceira década, resultado do diagnóstico precoce e do tratamento 

especializado instituído nas fases iniciais da doença. 
(2,17,18,20)

 

Muitos autores estimam uma sobrevida em torno de 25 a 30 anos. Para alcançar 

essa sobrevida, o diagnóstico deve ser o mais precoce possível, devendo o tratamento, 

desde cedo, ser conduzido por profissionais devidamente treinados. 
(19)

 

O diagnóstico da fibrose cística se dá pela realização da triagem neonatal, 

recomendada pelo Ministério da Saúde (MS), empregando-se dosagem da tripsina 

imunorreativa
(17)

. Este teste detecta a tripsina, que está elevada nos fibrocísticos e 

permanece elevada até 30 dias de idade. Na presença de alterações no exame, deve-se 

realizar um segundo, preferencialmente no primeiro mês de vida. Se o segundo também 

estiver alterado, o diagnóstico é confirmado ou excluído pelo teste do suor, que está 

alterado em 98%99% dos pacientes. 
(18,20)

  

O método padrão para o teste do suor consiste na estimulação da produção de suor 

pela policarpina, que é colocada sobre a pele ou diretamente nas glândulas sudoríparas, 

usando um gradiente potencial (iontoforese) e análise da concentração dos íons Na e Cl. 

Consideram-se positivos os valores de cloreto e sódio no suor > 60 mEq/l em pelo menos 2 

aferições. Mesmo sendo considerado um método ouro para o diagnóstico da fibrose cística 

(com elevada sensibilidade e especificidade >95%), é aconselhável realizar outros testes 

para confirmar a doença, mesmo quando encontrados níveis normais ou limítrofes de 

níveis de cloro no suor. 
(18, 20)

 

A triagem neonatal é uma ação preventiva que permite fazer o diagnóstico de 

diversas doenças congênitas ou infecciosas, assintomáticas no período neonatal, a tempo 

de interferir no curso da doença, permitindo, desta forma, a instituição do tratamento 
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precoce específico e a diminuição ou eliminação das sequelas associadas a doença. Para o 

diagnóstico da FC, a triagem neonatal (teste do pezinho) que se caracteriza pela dosagem 

quantitativa da tripsina imunoreativa  no sangue do recém nascido deve ser realizada entre 

o 3º e o 5º dia de vida e, em caso positivo, deve ser repetida até o 28º dia de vida. É 

importante ressaltar que este exame não é conclusivo, sendo necessária à realização do 

teste do suor. 

O Estado do Rio de Janeiro, em janeiro de 2007, implementou a terceira fase do 

Programa Nacional de Triagem Neonatal (Portaria GM/MS nº. 822/GM, de 06.06.2001), 

que possibilita a triagem para Fibrose Cística pelo “teste do pezinho”. Este procedimento 

só era realizado por mais 03 estados brasileiros: Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. 

O teste genético possibilita a análise das mutações (teste de DNA), a identificação 

de duas mutações conhecidas confirma o diagnóstico de Fibrose Cística, sendo decisivo 

naquele paciente que apresenta quadro clínico compatível e teste do suor não conclusivo. 

Outros testes para diagnóstico da fibrose cística incluem a análise de mutações, 

teste de alto custo e, no Brasil, são poucos os centros capacitados para realizá-lo; teste da 

secretina pancreosimina, para quantificar a função pancreática exócrina; dosagem da 

gordura fecal, usado para avaliar a má digestão e má-absorção de gorduras; detecção de 

enzimas (quimiotripsina, elastase, lipase imunorreativa) nas fezes; determinação de 

nitrogênio fecal; detecção sérica de proteína associada à pancreatite; dosagem sérica de 

triacilgliceróis. 
(18)

 

 O diagnóstico da fibrose cística também se baseia em achados clínicos clássicos, 

ou seja, manifestações pulmonares e/ou gastrintestinais típicas, e história de casos da 

doença na família, confirmado por exames laboratoriais. 
(18, 20)

 

 Tosse crônica, esteatorreia e suor salgado são sintomas clássicos de fibrose cística. 

Ao nascer, 10% á 18% dos pacientes podem apresentar íleo meconial. Distensão 

abdominal, evacuações com gordura e baixo ganho de peso são sinais e sintomas 

fortemente sugestivos de má-absorção intestinal que, na maioria dos casos, deve-se à 

insuficiência pancreática exócrina. No sistema reprodutor, observam-se puberdade tardia, 

azoospermia em até 95% dos homens e infertilidade em 20% das mulheres. 
(15, 20)

 

O tratamento das manifestações pulmonares de pacientes com fibrose cística deve 

incluir um programa de nutrição, fisioterapia respiratória, hidratação, tratamento precoce 

das infecções respiratórias e fluidificação de secreções. O tratamento é contínuo, sem 
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duração previamente definida. Espera-se melhora da função pulmonar desde o primeiro 

mês de tratamento e que haja redução das exacerbações pulmonares ao longo do tempo.
(15, 

17, 18,20)
 

O tratamento pré-sintomático ainda é o mais indicado para pacientes com fibrose 

cística, e tem como objetivos adiar as infecções pulmonares, bem como controlar as 

deficiências enzimáticas. Embora grandes avanços tenham sido alcançados, o tratamento 

da fibrose cística por meio da terapia genética, para recuperar a expressão correta do gene 

ou que regule o sistema de transporte de íons, é ainda experimental. 
(18)

 

 

2.4  Tecendo o conceito de Resiliência 

 

2.4.1 Desenvolvimento histórico do conceito 

Esse termo tem sua origem na Física e Engenharia, sendo um dos seus precursores 

o inglês Thomas Young que em 1807 introduz pela primeira vez a noção de 

elasticidade.Young descrevia experimentos buscando a relação entre a força que era 

aplicada num corpo e a deformação que essa força produzia.
(21)

  

Silva Jr. em 1972 fala de resiliência material sendo esta a energia de deformação 

máxima que ele é capaz de armazenar sem sofrer deformação permanente.
(10, 21)

 È 

importante ressaltar que diferentes materiais apresentam diferentes módulos de resiliência. 

Vários autores relatam que  em 1974 o psiquiatra infantil E. J. Antony introduziu o 

termo invulnerabilidade na literatura para descrever crianças que apesar da adversidade e 

do estresse psicológico apresentavam saúde emocional e alta competência.
(21) 

Nas áreas que têm como foco o ser humano os estudos pioneiros sobre resiliência 

foram realizados no campo da psiquiatria por Grinker e Spiegel em 1945, nos Estados 

Unidos, com pessoas que viveram em situações de guerra e sob estresse extremo, mas 

conseguiram superar o evento porque transformaram essa experiência em algo favorável 

para o seu desenvolvimento. 

Em 1955 os pesquisadores americanos Emmy Werner e Ruth Smith  

desenvolveram uma pesquisa longitudinal na ilha de Kauai no Havaí durante 40 anos, 

na qual estudaram e compararam o impacto dos fatores de riscos biológicos, psicológicos 

e sociais entre 698 pessoas envolvidas no estudo, da infância à vida adulta,estas crianças 

foram avaliadas com 1 ano de idade e acompanhadas até as idades de 2, 10, 18 e 32 anos; 

para descobrir por que algumas crianças que viviam em risco social respondiam 
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positivamente e outras não. Essa investigação contribuiu para as abordagens do fenômeno 

na perspectiva do indivíduo, da família e do ambiente social.
(21-23)

  

Michel Rutter um dos pioneiros no estudo da resiliência no campo da psicologia, 

entre as décadas 1970 e 1980, acompanhou 125 crianças filhas de portadores de doença 

mental, a fim de compreender por que estas não apresentaram disfunção mental ou outro 

problema de ordem comportamental, mesmo estando expostas às situações adversas 

durante a infância.
(23)

 Em 1985  ele relata que invulnerabilidade passa uma ideia de 

resistência absoluta ao estresse, como se fossemos intocáveis e esta fosse uma 

característica intrínseca do individuo porém a resiliência ao estresse é relativa e varia de 

acordo com as circunstâncias.
(21) 

Estudos  acerca da resiliência tem sido realizados em diferentes países como 

Inglaterra,  Estados Unidos, França, Alemanha e Espanha,  e estes têm atribuído 

abordagens distintas para este fenômeno, de maneira que na visão norte-americana é 

comportamental, pragmática e individualista; na europeia relaciona-se a vertente 

psicanalítica com perspectiva ética, e na América Latina são direcionadas para a dimensão 

comunitária, influenciada pelos desafios dos problemas de contexto social.
(23)

  

O construto da resiliência no Brasil é ainda incipiente, tendo poucos estudos e 

produções acadêmicas, razão pela qual a maioria das pessoas desconhece o termo e seus 

significados.
(24) 

Na área da enfermagem os estudos sobre a resiliência são recentes, tanto em âmbito 

internacional quanto nacional, entre os quais se destacam aqueles que enfocam este 

conceito como potencial de promoção de ambientes familiares saudáveis, no sentido de 

auxiliá-los na construção de um contexto positivo para o desenvolvimento dos seus 

integrantes.
(23) 

 

2.4.2 O conceito 

O termo resiliência origina-se do latim resiliensis e significa saltar para trás, voltar, 

ser impelido, recuar, encolher-se, romper. Na língua inglesa, resilent sugere à ideia de 

elasticidade e capacidade rápida de recuperação. Quanto ao significado em língua 

portuguesa no dicionário Novo Aurélio, a referência é feita apenas à resiliência de 

materiais sendo esta a propriedade pela qual a energia armazenada em um corpo 
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deformado é devolvida quando cessa a tensão causadora de uma deformação elástica dando 

a ideia de flexibilidade. 
(25, 26)

 

Este termo foi adaptado para as ciências humanas e da saúde, designando a 

capacidade de resistir às adversidades, a força necessária para a saúde mental estabelecer-

se durante a vida, mesmo após a exposição a riscos. Significa a habilidade de se acomodar 

e reequilibrar frente às adversidades. Na medicina, teria como foco a capacidade de uma 

pessoa resistir às doenças, infecções ou intervenções, com ou sem a ajuda de 

medicamentos. Na Saúde Pública, encaixa-se perfeitamente na ótica da prevenção e da 

promoção da saúde, do bem estar e da qualidade de vida de indivíduos e sociedade.
(8)

 

  A resiliência representa a capacidade de um sistema de superar o distúrbio 

imposto; é a propriedade de retornar à forma original após ter sido submetido a uma 

deformação ou a capacidade de se recobrar ou de se readaptar.  

No começo a resiliência era entendida como sinônimo de invulnerabilidade, como 

uma capacidade individual de adaptação bem-sucedida em um ambiente ‘desajustado’ e 

como qualidades elásticas e flexíveis do ser humano. Acreditava-se então que existiriam 

pessoas invencíveis, especiais e capazes de resistirem a toda sorte de problemas e 

ambientes sem enfraquecerem. Com o avanço dos estudos científicos viu-se que não 

existem pessoas invencíveis e que a resiliência não é um dado imutável nos indivíduos. Ela 

é resultado de um processo dinâmico que, por sua vez, envolve fatores sociais e 

intrapsíquicos de vulnerabilidade e de proteção. 
(8)

 

Nos últimos anos a noção de resiliência vem ficando mais abrangente, trazendo o 

desenvolvimento deste constructo com ênfase na interação e no ancoramento em dois 

grandes polos: o da adversidade, representado pelos eventos de vida desfavoráveis; e o da 

proteção, que aponta para a compreensão das formas de apoio - internas e externas ao 

indivíduo – que o conduzem a uma reconstrução singular diante do sofrimento causado por 

uma adversidade 
(8)

. 

Então esta pode ser entendida como a capacidade dos indivíduos de superar os 

fatores de risco aos quais são expostos, desenvolvendo comportamentos adaptativos e 

adequados; é o produto final de um processo de imunização que não elimina o risco, mas 

encoraja o indivíduo a enfrentá-lo efetivamente 
(25).   

As interconexões de ordem ecológica podem ser estabelecidas no ambiente 

imediato do adolescente (microssistema), entre os ambientes em que ela participa 
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diretamente, como família e escola (mesossistema), ou entre os ambientes nos quais ela 

talvez nunca participe, mas onde ocorrem eventos conjunturais que afetam seu ambiente 

imediato (exossistemas).
 (27)

 

Este processo de combinação entre os atributos do adolescente e seu ambiente 

familiar, social e cultural resulta da interação entre aspectos individuais, do contexto 

social, da potencialidade dos acontecimentos no decorrer da vida e dos chamados fatores 

de proteção. 
(27: 20)

 

Autores referem que as crianças e adolescentes se utilizam de quatro fontes para a 

formação de sua resiliência que são: “eu tenho” (o apoio), “eu sou” e “eu estou” (o 

desenvolvimento da força intrapsíquica), e “eu posso” (a aquisição de habilidades 

interpessoais e de resolução de conflitos).
 (22)

 Estudos realizados em torno da autoestima e 

do autoconceito ressaltam que o desenvolvimento da capacidade de resiliência nos sujeitos 

passa pela mobilização e ativação das suas capacidades de ser, estar, ter, poder e querer, ou 

seja, pela sua capacidade de auto-regulação e autoestima. 
(26)

 

Nos primeiros anos de vida, a resiliência é fácil, todavia, frágil. Conforme as 

reações do meio, as centelhas de resiliência poderão se apagar, se desviar ou se reforçar até 

se tornarem uma sólida maneira de agir.
(28)

 

O processo de desenvolvimento humano, incluindo o potencial de resiliência, 

começa antes mesmo da concepção, com a história familiar, as fantasias, as expectativas e 

os desejos em torno da criança que virá. 
(27)

 

Os primeiros anos de vida são decisivos para o padrão de desenvolvimento da 

criança e do seu potencial de resiliência. No primeiro ano de vida é importante desenvolver 

principalmente o sentimento de confiança, entendendo que todo cuidado que a criança 

recebe é decisivo para estruturar a resiliência. 

Até os três anos de idade a mobilidade que a criança conquista e que lhe permite 

fazer escolhas, é a base para formar sua independência e autonomia. No período dos 4 até 

os 7 anos, as relações afetivas são ampliadas,e a escola, principalmente na figura do 

professor, assume um importante papel na estimulação da autoconfiança.  A criança 

precisa sentir na troca de afeto com seus pares, que ela ocupa um lugar no grupo, sendo 

aceita e querida por suas próprias qualidades.
(27)

 

Dos 8 aos 11 anos, o pré-adolescente precisa receber aprovação em suas 

habilidades específicas para avaliação de suas competências. Os pares assumem neste 
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tempo, onde as mudanças sexuais e emocionais aceleram-se, um importante papel no 

processo de identificação e consequentemente de independência.
(27)

 

No período da adolescência, ocorre uma necessidade de afirmação pessoal e de 

busca de autonomia e independência em relação á família. É preciso que surja um adulto 

significativo para contrabalançar os conflitos com os pais. As relações amorosas são 

valorizadas e o sentimento de confiança é cambaleante.
(27)

 

Na fase adulta há uma maior demanda para estabelecimento de novos núcleos 

familiares, onde o relacionamento afetivo com o parceiro e os filhos, são as maiores 

necessidades. A competência e a satisfação com a ocupação também são fundamentais 

neste momento. Então pouco tempo após nascer e até o dia de sua morte, o ser humano 

procura conexões entre os fatos, as pessoas e o mundo.
(27)

 

Assim a construção da resiliência de crianças e adolescentes se elabora como uma 

espécie de tecelagem que leva em conta todos os elementos; aqueles ligados ao seu 

desenvolvimento e os que vêm do contexto no qual está inserida, o tipo de síntese que ela 

faz entre os dois e o olhar dos outros em relação ao que ela vive.
(29)

 

 Então ajudar as pessoas a descobrir as suas capacidades, aceitá-las e confirmá-las 

positiva e incondicionalmente é, em boa medida, a maneira de torná-las mais confiantes e 

resilientes para enfrentar a vida do dia-a-dia por mais adversa e difícil que se apresente .
(26)

 

A resiliência não é um dom inato de certas pessoas especiais. Ela é, na verdade, um 

tipo de competência pessoal e social, que pode ser aprendida, promovida e desenvolvida 

nas pessoas, nas organizações, nas comunidades e, até mesmo, na vida social mais 

ampla.
(10)

 

 Ela é um termo que descreve as forças psicológicas e biológicas exigidas para se 

atravessar com sucesso mudanças nas vidas, é uma força que a maioria desenvolve com 

pensamento e ação. 
(30)

 Uma outra definição para este constructo é “a capacidade humana 

para enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidade”. 

(22:15)
 

Autores relatam os pilares da resiliência que são Introspecção (arte de se perguntar 

e de se dar uma resposta honesta), Independência (saber fixar limites entre si mesmo e o 

meio com problemas; capacidade de manter distância emocional e física, sem cair no 

isolamento); Capacidade de se relacionar (habilidade para estabelecer laços e intimidade 

com outras pessoas, para equilibrar a própria necessidade de afeto); Iniciativa (se exigir e 
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se por a prova em tarefas); Humor (encontrar o cômico na própria tragédia); Criatividade 

(capacidade de criar ordem, beleza e finalidade, a partir do caos e da desordem); 

Moralidade (estender o desejo pessoal de bem-estar a toda a humanidade e capacidade de 

promover valores), Auto-estima consistente (fruto do cuidado afetivo da criança ou 

adolescente por parte de um adulto importante).
 (22)

 

Existem então características da personalidade resiliente como criatividade, 

capacidade de suportar a dor, percepção de si próprio e das situações que está passando em 

determinadas fases da vida, independência de espírito, auto-respeito, habilidade de 

recuperar a autoestima, capacidade de aprender, habilidade de manter e fazer amizades, 

liberdade na dependência dos outros, determinar limites de dependência e capacidade de 

interpretar todas as experiências e extrair um significado pessoal.
(30)

  

A resiliência depende também da habilidade em reconhecer a dor, perceber seu 

sentido, tolerá-la durante um tempo razoável e a partir daí resolver os conflitos de forma 

construtiva. 
(18)

 Deixar o tempo passar de forma avaliar mais profundamente a situação 

para depois reunir os pedaços armando então um conjunto novo e melhor.
 (30) 

A superação das dificuldades não significa escapar inteiramente ileso de situações 

estressantes; as adversidades deixam maiores ou menores marcas, mais ou menos 

duradoura de acordo com a forma especifica de cada um responder às situações de risco as 

quais está exposto. É inadequado pensar em sujeito resiliente a todas as adversidades e em 

todas as fases da vida, pois não existem pessoas invulnerávies, toda situação adversa deixa 

uma marca e a diferença é como olhamos para essa marca, qual a nossa visão a cerca dela.  

Hoje não se fala em pessoas resilientes e não resilientes, mas sim em potencial de 

resiliência que se trata de uma energia inerente ao ser humano e que precisa ser nutrida e 

potencializada ao longo da vida. Essa energia não é especifica apenas do individuo, mas 

também pode ser incentivada em instituições ou grupo sociais como família, escola, 

comunidade ou organizações profissionais como empresas.  

O mundo ao redor tem profunda influência na forma como se cultiva ou exercita a 

resiliência. As estruturas familiares, as condições de trabalho e a cultura possuem 

características que podem enfraquecer ou reforçar a resiliência.
(30)

 Autores entendem a 

resiliência como um processo dinâmico em que as influências do ambiente e do individuo 

interatuam em uma relação recíproca, que permite à pessoa se adaptar, apesar da 

adversidade.
(22)
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Foi desenvolvida por Wagnild & Young uma escala de resiliência que é um dos 

poucos instrumentos usados para medir níveis de adaptação psicossocial positiva em face 

de eventos de vida importantes. Ela possui 25 itens descritos de forma positiva com 

resposta tipo likert variando de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente). Os 

escores da escala oscilam de 25 a 175 pontos, com valores altos indicando elevada 

resiliência. O instrumento foi desenvolvido por meio de um estudo qualitativo com 24 

mulheres adultas previamente selecionadas por adaptarem-se com sucesso à adversidade da 

vida. Cada uma delas foi solicitada a descrever como se organizavam diante de vivências 

negativas. De suas narrativas, cinco componentes foram identificados como fatores para 

resiliência: serenidade, perseverança, autoconfiança, sentido de vida e auto-suficiência.  

 Para que a escala de resiliência pudesse ser utilizada no Brasil Pesce et al  

realizaram a adaptação transcultural para o português da escala de Wagnild & Young e sua  

avaliação psicométrica. Em benefício da utilização da versão brasileira da escala de 

resiliência, destacam-se os bons resultados da validade de constructo, indicando 

capacidade de discriminar vários atributos relacionados à resiliência. Além das várias 

limitações observadas nas versões da escala de resiliência, o próprio autor do instrumento 

revela o fato de que este não possui questões para abordar teoricamente a baixa resiliência, 

apenas os indivíduos resilientes seriam aferidos pelo instrumento.
(31)

 

Resumindo,  a resiliência é um conjunto de processos sociais e intrapsíquicos que 

possibilita a pessoa ter uma vida sadia , mesmo vivendo em um ambiente insano. Ela é 

tecida numa combinação entre os atributos da criança e seu ambiente familiar, social e 

cultural,  não podendo então ser pensada como um atributo com o qual as crianças nascem, 

ou que adquirem sozinhas durante o seu desenvolvimento, mas como um processo de 

interação entre elas e seu meio.
(22)

 

Não se pode aprender resiliência, pode-se somente desenvolver competências que a 

favoreçam quando diante de crises e dramas da vida. 

 

2.4.3 Fatores de Risco e Fatores de Proteção 

 

Fatores de risco: 

No dia-a-dia das relações,  algumas pessoas se superam e a partir daí constroem 

caminhos positivos diante de adversidades (resiliência), enquanto outras sucumbem mais 
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facilmente aos obstáculos (vulnerabilidade). É o equilíbrio entre os fatores sociais e 

intrapsíquicos de risco e de proteção que  contribuem  para o desenvolvimento da 

resiliência do indivíduo. Dentre as diversas circunstâncias pelas quais está exposto 

cotidianamente, o homem é capaz de elaborar e superar problemas, bem como reformular-

se e transformar-se constantemente, mudando flexivelmente seus rumos. 

 A contemporaneidade faz deste um mundo complexo e cheio de problemas, que se 

acumulam em forma de riscos que vão desde as variáveis genéticas e biológicas até as 

psicossociais. Fatores de risco ou adversidades relacionam-se com toda a sorte de eventos 

negativos na vida, e que quando presentes, aumentam a probabilidade de o indivíduo 

apresentar problemas físicos, sociais ou emocionais.
(21: 24) 

 

O risco deve ser pensado como processo e não como variável entre si. Isto significa 

que os riscos psicológicos são flutuantes nas histórias de vida de cada indivíduo, ou seja, 

variam de acordo com as circunstâncias de vida e têm diferentes repercussões, dependendo 

de cada um.
 (21:24) 

As adversidades não costumam estar isoladas ou independentes, já que 

fazem parte do contexto social, envolvendo fatores políticos, socioeconômicos, ambientais, 

culturais, familiares e genéticos.
(32) 

Dessa forma, os fatores de risco são como “elementos com grande probabilidade de 

desencadear ou associar-se ao desencadeamento de um determinado evento indesejado”, 

quando em associação interativa constituem-se em mecanismos de risco, aumentando a 

probabilidade ou desencadeando um desfecho desenvolvimental negativo para o indivíduo. 

Quando muitas situações de risco se associam, elas dificultam o cumprimento da agenda 

desenvolvimental, a aquisição de habilidades e o desempenho de papéis sociais. Por isso, a 

importância em se prever fatores de risco não está tanto relacionada ao prognóstico ruim, 

mas principalmente em demonstrar a necessidade de ser capaz de intervir quando for 

preciso.
(32)

 

É importante ressaltar a relação entre risco e vulnerabilidade pois a vulnerabilidade 

opera apenas quando o risco esta presente; sem risco a vulnerabilidade não tem efeito. A 

vulnerabilidade é um conceito utilizado para definir as susceptibilidades psicológicas 

individuais que potencializam os efeitos dos estressores e impedem que o individuo 

responda de forma satisfatória ao estresse.
 (21: 24)  

 

Dentre as circunstâncias consideradas mais lesivas para as crianças e adolescentes 

existe a vitimização provocada por conflitos armados, guerras e por alguns graves 
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desastres e catástrofes naturais. Outros acontecimentos são difíceis de serem enfrentados 

pelas crianças e jovens, abuso físico, psicológico e sexual, a negligência, a ocorrência de 

doenças e mortes na família, os conflitos e separação dos pais, a perda de cuidadores ou 

pessoas significativas, separações prolongadas da mãe, sua própria hospitalização, ausência 

do pai, convivência com a pobreza, associada à instabilidade da moradia e ao desemprego 

do principal provedor da casa.
(33)

  

 Para adolescentes, os eventos de vida mais significativos são: mudanças de ciclo 

escolar, transformações próprias da puberdade, problemas no namoro, mudanças de 

vizinhança e rupturas familiares.
(34)

 

 Um evento é considerado estressor quando acarreta uma mudança interna na 

pessoa alterando assim o seu componente de afeto e seu recursos adaptativos 

(neuroquímicos, psicológicos e sociais). E isso não dependerá apenas da situação e dos 

recursos adaptativos, mas também da sua história pregressa e do estágio em que se 

encontra ao se defrontar com problemas.
(27)

 

A avaliação de que eventos de vida adversos podem efetivamente se constituir em 

risco para determinado indivíduo dependerá de uma série de fatores, quantitativos e 

qualitativos, internos e externos, além dos mecanismos pelos quais processos de risco 

operam na subjetividade da criança. Quanto mais uma pessoa desenvolver seu potencial de 

resiliência, mais poderá minimizar o prejuízo dos eventos difíceis na vida interior e nas 

relações macro e microssociais.
(27:33)

 É necessário então refletir sobre mecanismos e 

processos de risco biológicos, psicológicos, socioculturais e sua inserção no tempo e na 

história individual de cada ser humano. 

Estudos destacam duas linhas de pensamentos acerca dos fatores de risco. A linha 

mais tradicional refere os eventos adversos como estressores estáticos, ou seja, a simples 

presença do fator de risco já preveria a ocorrência  de consequências indesejáveis. A 

segunda corrente considera que o potencial lesivo do evento adverso estaria ligado à 

quantidade de eventos enfrentados, ou seja,  a combinação de duas ou mais adversidades 

elevaria a possibilidade de consequências negativas para o desenvolvimento do 

adolescente. 
(27)

 

Outra distinção feita refere-se aos efeitos dos eventos agudos e crônicos; os 

primeiros seriam mais desastrosos, porém provocariam efeitos negativos mais a curto 

prazo. Os crônicos, que é o foco de nossa discussão nesta pesquisa, seriam menos 
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maléficos, mas causariam mais dificuldades para a criança lidar com acontecimentos 

traumáticos que por ventura venha a enfrentar.
(27)

 

As consequências dos problemas dependem do estágio de maturação do organismo, 

uma vez que as experiências são sentidas diferentemente dependendo do momento de vida 

e das respostas vindas do meio em que se vive. A mesma situação pode ser experenciada 

de maneira distinta pela mesma pessoa dependendo do nível de seu desenvolvimento e de 

sua rede de suporte, pois um mesmo golpe pode ser adversidade para uma pessoa porem 

ser apenas um desafio para outra. 

    

 Fatores de Proteção:    

Quanto aos fatores de proteção, estes referem-se a influencias que modificam, 

melhoram ou alteram respostas pessoais a determinados riscos de desadaptação durante seu 

ciclo de vida. Eles atuam como redutores das possíveis disfunções ou desordens que 

poderiam ser consequências da presença da vulnerabilidade e/ou de experiências de vida 

estressantes. São aqueles que numa trajetória de risco acabam por mudar o curso da vida da 

pessoa para um final feliz.
 (21)

 

Quando aspectos individuais e sociais agem proativamente, estes funcionam como 

mecanismos de proteção, e englobam tanto os recursos familiares e sociais que estão 

disponíveis para as pessoas quanto as forças e características internas que elas possuem 

para lidar com os problemas.
(27)

  

Os mecanismos de proteção que um indivíduo dispõe internamente ou que capta do 

meio em que vive, são elementos cruciais para estimular o potencial de resiliência ao longo 

da vida.
(27)

 

É a existência de um entorno afetivo e material que protege uma criança no 

enfrentamento de adversidades que esta sofra consequências mais graves e duradouras. 

Este entorno precisa ser estável para dar ao adolescente o sentimento de continuidade e 

futuro; amoroso para permitir que ela aprenda a dar e receber afeto; confiável para prover 

segurança e o sentimento de que pode contar com os outros  para superar problemas; 

flexível, com limites negociados e adaptados ao possível de cada indivíduo, e aberto para 

lidar com o novo; firme o suficiente para facilitar a introjeção de limites e normas 

culturais; respeitoso para que os pessoas aprendam os direitos e deveres da vida em 
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comunidade. Este entorno nunca é perfeito e invulnerável; porém, quando saldo protetor é 

mais intenso e constante, consegue-se minorar os efeitos danosos da adversidade.
 (30: 61-62)

  

Se o ambiente, a família e a comunidade apoiarem o desenvolvimento da criança  

promovendo os recursos que esta necessita para superar a adversidade, existe uma alta   

probabilidade de que este indivíduo continue se adaptando positivamente através do tempo, 

durante as diferentes etapas do desenvolvimento.
(22) 

  

Proteção é a maneira como a pessoa lida  com as transições e mudanças de sua 

vida, o sentido que ela mesma dá as suas experiências, e como ela atua diante de 

circunstâncias adversas
 
.
(21)

 Adaptação é considerada positiva quando o individuo alcança 

expectativas sociais  associadas a uma etapa de desenvolvimento, ou quando não há mais 

sinais de desajustes.
(22)   

 

São identificados três classes de fatores de proteção  fundamentais ao 

desenvolvimento do adolescente que são: 1º atributos disposicionais da criança (atividade, 

autonomia, sociabilidade, autoestima, competência em comunicação - linguagem e leitura);  

2º coesão familiar, ausência de conflitos, de negligência, a presença de pelo menos um 

adulto com grande interesse pelo adolescente que ofereça suporte emocional em momentos 

de estresse e o 3º uma rede de apoio social bem definida (seja na escola, no trabalho, na 

igreja), que propiciam competência e determinação individual e um sistema de crenças 

para a vida.
 (21)

 

Os processos de proteção têm quatro funções principais: reduzir o impacto dos 

riscos, alterando a exposição da pessoa á situação adversa; reduzir as reações negativas em 

cadeia que seguem a exposição do individuo à situação de risco; estabelecer e manter a 

autoestima e a auto-eficácia, através do estabelecimento de relações de apego seguras, e o 

cumprimento de tarefas com sucesso; criar oportunidades para reverter os efeitos do 

estresse.
 (27: 63)  
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CAPÍTULO III 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste tópico, apresentamos o referencial teórico escolhido para este estudo, o qual 

se dá à luz dos preceitos do etólogo, neuropsiquiatra e psicanalista Boris Cyrulnik, chefe de 

ensino da “clinica do apego” na Universidade de Toulon e presidente do Observatoire 

International de La Résilience; com seus importantes conceitos sobre resiliência e a teoria 

do apego, contribuindo significativamente para o debate sobre a resiliência na vida de 

adolescentes que estão vivenciando o processo de adoecer cronicamente por fibrose cística.  

Boris Cyrulnik é um estudioso de Resiliência que tem uma história de vida que é a 

própria Resiliência. Ele nasceu em uma família judaica e passou parte de sua infância nos 

campos de concentração na Alemanha de Adolf Hitler. Presenciou a morte de sua mãe, seu 

pai, seus irmãos, amigos, avós e vizinhos e foi o único sobrevivente do grupo. Desde os 

três anos sobreviveu em alojamentos provisórios.  

Quando ele tinha 6 anos houve uma batida policial,  e ele foi levado pela polícia 

com outros judeus à sinagoga em Bordéus.  Duas ingênuas tentativas de fuga foram 

resolvidas com alguns chutes de botas nas nádegas e coronhadas de fuzil nas costas. Na 

terceira tentativa ele se escondeu no banheiro, porém um soldado ao fazer uma última 

inspeção no banheiro o viu, ele então jogou-se no chão e saiu correndo. Havia uma  

ambulância parada perto da sinagoga; a enfermeira ao ver o menino chamou-o, ele correu e 

enfiou-se debaixo de um colchão e assim fugiu.Algumas horas depois de sua fuga ele fora 

escondido na cozinha de uma associação de estudantes cujo presidente era um jovem 

resistente. 

 Aos dez anos num alojamento provisório uma professora admirou-se com o 

desempenho intelectual de Boris, apesar de ele nunca ter ido á escola, e confiou-o a uma 

família provisória, que o mandou para a escola.  

Apesar das adversidades, conseguiu estudar, ingressar na universidade e construir 

uma vida que é digna de exemplo. Hoje é considerado o mais importante estudioso de 

resiliência da França e Escritor de inúmeros livros. 
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 Carreira Profissional:  É desde 1996 Diretor de Estudos da Faculdade de Letras da 

Universidade do Sul de Toulon  e líder da equipe de pesquisa no Hospital etologia clínica 

de Toulon. Suas obras ajudaram a desenvolver o conceito de resiliência, como um 

renascimento do sofrimento. Ele é um membro do conselho da Coordenação française pour 

la Decennie da cultura de paz e não violência. 

 Desde 1998 é também presidente do Centro Nacional de Création et difusão de 

culturelles de Chateauvallon e membro do conselho do escritório na França e coordenador 

do programa Década das Nações Unidas. 

Hoje ele tem vários livros publicados dentre os quais: Patinhos Feios, 

Autobiografia de um espantalho, Falar de Amor a Beira do Abismo, Murmúrio dos 

fantasmas, De corpo e Alma e Resiliência: essa inaudita capacidade de reconstrução 

humana são os mais conhecidos.  

A impossibilidade de se reduzir os fenômenos humanos a uma única (ou somente 

algumas) das suas dimensões, aliás, a própria arbitrariedade das grades conceituais que 

separam o biológico do psíquico, o inato do adquirido, a esfera neurofisiológica da afetiva 

e a relacional, a natureza da cultura etc., e a busca do lugar do homem na aventura da vida 

são os eixos que atravessam a obra e a praxe clínica e social de Boris Cyrulnik, 

permitindo-lhe uma exploração ampla, sem pré-conceitos, alheia a qualquer reducionismo 

e determinismo unicausal do fenômeno da resiliência.(35:5) 

Para Boris Cyrulnik o ser humano  possui uma extraordinária capacidade de 

retomar o próprio desenvolvimento psíquico após traumas, e essa capacidade é 

denominada resiliência. A resiliência não é um processo linear, determinado de antemão a 

partir de causas que produzem sempre e necessariamente os mesmos efeitos. Esse processo 

depende das interações complexas e nunca previsíveis de inumeráveis variantes. Mas é 

favorecida por dois elementos imprescindíveis, embora nem sempre suficientes por si só: 

vínculo e sentido. É o próprio sujeito que promove a sua resiliência, quando encontra 

vínculos significativos que lhe permitam reconstruir o sentido. Os outros, então, passam a 

representar o papel de tutores de resiliência.
(35)

 

Tutores de resiliência são aquelas pessoas que mostram interesse pelo adolescente e 

que através de suas falas, atitudes ou até mesmo no silêncio, estimulam os fatores de 

proteção (internos ou externos) no individuo que irão ajuda-lo á enfrentar seus traumas e 

assim reaprender  outra maneira de viver. Esses tutores podem ser os pais, os professores, 
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os amigos, namorados, profissionais de saúde, enfim, uma pessoa que esteja presente na 

vida desses adolescentes e que o auxiliem a se desenvolver dando-lhe apoio quando 

necessário.  

A adolescência constitui um momento central no percurso da vida em que nossos 

envolvimentos dependem da ideia que temos de nós mesmos. É um período sensível em 

que investimos, com maior ou menor lucro, o capital intelectual, histórico e afetivo 

adquirido durante o desenvolvimento. Mas também é uma aposta  no futuro e uma 

possibilidade de remanejamento da autoimagem, conforme as pessoas e os meios 

encontrados nesse momento.
(36)

 O adolescente torna-se , neste momento, ávido de 

encontros exteriores à família, então ele vai buscar no seu entorno os homens e os 

acontecimentos a que aspira.
(36)

 

Para Boris a adolescência cria um momento propício para mudanças afetivas, o 

efeito hormonal provoca uma retomada de desenvolvimento do sistema nervoso, portanto 

uma nova possibilidade de aprendizagens. Este remanejamento emocional cria um 

momento em que as representações negativas adquiridas na infância  podem ser 

modificadas. Trata-se de uma virada da vida, um período sensível em que a emoção é tão 

forte que torna a memória biológica apta a aprender outro estilo afetivo.
(36:41)

 

A importância de se entender melhor a adolescência e como se dá a resiliência nesta 

etapa da vida é de fundamental importância para a saúde pública desta população. Quando 

apreendermos que podemos fazer parte da mudança de vida dessas pessoas sendo tutores e 

ou estimulando tutores promoveremos um ambiente propicio para retomada do 

desenvolvimento sadio e assim estimularíamos a  melhora da qualidade de vida.   

Como para este autor o vínculo afetivo e o sentido que se dá as coisas são os dois 

pontos principais para a formação da resiliência, o entorno  e o meio têm papeis 

fundamentais nesta composição. Por isso estes serão os principais pontos abordados nesta 

pesquisa. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONHECENDO O CAMPO DE PESQUISA 

 

O Instituto Fernandes Figueira (IFF) é uma unidade de Assistência, Ensino, 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Tem 

como missão melhorar a qualidade de vida e promover a saúde da mulher, da criança e do 

adolescente. 

O Instituto Fernandes Figueira em 1924, com o nome de Abrigo Hospital Arthur 

Bernardes, foi criado por iniciativa de Carlos Chagas, então Diretor do Departamento de 

Saúde Pública do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e de Antonio Fernandes 

Figueira, chefe da Inspetoria de Higiene Infantil do mesmo Departamento, o centro de 

excelência que atualmente conhecemos como Instituto Fernandes Figueira. O Hospital foi 

criado para suprir a falta de um estabelecimento destinado ao atendimento específico das 

crianças. Logo, o Abrigo começou a se constituir num grande centro de pediatria brasileira 

e colaborador de estudos nesta área da medicina. 

 Só em 1946, passou a chamar-se Instituto Fernandes Figueira – em homenagem ao 

seu patrono, falecido em 1928. A partir daí, assumiu o papel de Centro Científico 

destinado a promover pesquisas relativas à higiene e à medicina da criança, estudos e 

pesquisas biomédicas sobre maternidade, infância, adolescência e problemas sociais 

correlatos. Em maio de 1970, por força do Decreto 66.624, o Instituto Fernandes Figueira 

tornou-se uma unidade Técnica-Científica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

Reconhecido pelo Ministério da Saúde como Centro Nacional de Referência e pelo 

Ministério da Educação, como Hospital de Ensino, o IFF mantém papel ativo na saúde 

pública brasileira desde a sua fundação, em 1924. Por meio de ações articuladas de 

pesquisa, ensino, cooperação técnica, atenção integral à saúde, desenvolvimento e 

avaliação de tecnologias, o Instituto está sempre em busca de subsídios para formular 

políticas públicas em sua área de atuação que possam ser implementadas em âmbito 

nacional. 

O IFF é considerado Hospital Amigo da Criança pela Organização Mundial da 

Saúde, Unicef e Ministério da Saúde. O título é concedido a instituições que promovem, 

protegem e apoiam o aleitamento materno. Ao longo do tempo, o Instituto recebeu outros 
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reconhecimentos como o Prêmio da Organização Pan-americana de Saúde, pela iniciativa 

para o desenvolvimento humano no Hemisfério Sul; o Prêmio Sérgio Arouca de Saúde e 

Cidadania para o Banco de Leite Humano (BLH) e o Prêmio Leila Diniz - Pré-natal e Parto 

Seguros e Saudáveis. Em 2008 e 2009, o Instituto foi incluído na lista Hospitais mais 

admirados do Brasil, sob o ponto de vista dos médicos, em pesquisa da revista Análise. 

A Vice-Diretoria de Atenção à Saúde responde pelo segmento de maior demanda 

no IFF, que atende a mais de 20 mil pacientes por ano, realizando cerca de 100 mil 

procedimentos ambulatoriais, quatro mil internações e mil atendimentos domiciliares. O 

Instituto oferece assistência nas áreas de: alergia, anatomia patológica, banco de leite 

humano, cardiologia, cirurgia pediátrica, dermatologia, fisioterapia respiratória, fisioterapia 

motora, fonoaudiologia, genética médica, ginecologia, neonatologia, neurologia, nutrição, 

obstetrícia, patologia clínica, pneumologia, pediatria e terapia ocupacional. 

Ao todo, o IFF dispõe de 114 leitos, 20 deles reservados aos recém-nascidos 

internados nos berçários de alto risco e intermediário, equipados com recursos tecnológicos 

de última geração. O IFF conta com maternidade para pacientes com risco gestacional e 

serviço de banco de leite humano. Também possui enfermarias de cirurgia, de doença 

infecto-parasitária e pediátrica, Unidade intermediária e Unidade de pacientes graves. 

 A equipe multidisciplinar do IFF  que atende do pré-natal á adolescência é formada 

por profissionais capacitados em diversas áreas, dentre elas: serviço social, psicologia 

médica, medicina, enfermagem, radiologia, farmácia e anestesiologia. O Instituto presta 

assistência à mulher em situação de gravidez de risco durante todo o ciclo gestacional. 

Após o nascimento, quem recebe acompanhamento é a criança, se necessário, até ela 

atingir a adolescência. 

O Departamento de Ensino do IFF atua na formação de recursos humanos para o 

Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de cursos de mestrado acadêmico e profissional, 

doutorado, especialização, aperfeiçoamento, capacitação profissional, atualização, 

programas de residência e estágio curricular. Trata-se de um polo de profissionalização em 

temas relacionados à saúde da mulher, da criança e do adolescente que oferece cerca de 30 

cursos, concorrendo para a formação de, aproximadamente, 600 profissionais por ano. 

Desde 1988, o Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher (PPGSCM) 

forma cerca de 20 mestres e doutores por ano, além de integrar parcerias com instituições 

públicas brasileiras e de outros países para o desenvolvimento de programas específicos na 
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área de atuação do Instituto. Como fruto desta evolução, o IFF teve aprovada, pela Capes, 

a proposta de um novo programa de pós-graduação stricto sensu: o de Pesquisa Aplicada à 

Saúde da Criança e da Mulher, cuja primeira seleção aconteceu em 2011. 

O IFF desenvolve atividades de geração, difusão e aplicação de novos 

conhecimentos em ciência e da tecnologia em articulação com as áreas de ensino e 

assistência, tendo como objeto de investigação a saúde da mulher, da criança e do 

adolescente. São 15 diretórios de grupos, com linhas de pesquisa em diversos campos, 

desde a pesquisa básica, aplicada e biomédica até as ciências sociais em saúde, que buscam 

fomentar a formulação de políticas públicas e o constante aperfeiçoamento do SUS. Todas 

as áreas de investigação são certificadas pela Fiocruz e pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

A Vice-Diretoria de Pesquisa é responsável por identificar, estimular e acompanhar 

os projetos de pesquisa e suas produções científicas em desenvolvimento na instituição. O 

setor estabelece e gera programas estratégicos que integram as relações intra e 

interinstitucionais do IFF, que integra a Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais 

de Ensino (RNPC) do Ministério da Saúde e, desde 2010, faz parte da Rede Brasileira de 

Avaliação de Tecnologias em Saúde (Rebrats). Sua estrutura é composta pela Gerência de 

Projetos e Bolsas, Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, Câmara Técnica de 

Pesquisa, Unidade de Pesquisa Clínica (UPC), Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e 

Laboratórios 

O Instituto mantém acordos de cooperação com instituições de assistência, ensino e 

pesquisa de vários países, com destaque para os iberoamericanos, nações do continente 

africano e o projeto multilateral desenvolvido com a França para ações de cooperação no 

Haiti. O setor elabora, promove e avalia as ações de cooperação realizadas no Instituto e 

viabiliza essas atividades no âmbito dos departamentos e serviços. O Instituto atua de 

forma estratégica no âmbito da cooperação internacional em saúde para o Estado 

Brasileiro, em parceria com o Instituto de Comunicação e Informação Científica e 

Tecnológica em Saúde (Icict). 

Missões e novas parcerias são estabelecidas pelo Núcleo de Cooperação 

Internacional do IFF (NCI/IFF) de acordo com as diretrizes estratégicas da instituição. 

Atualmente, o IFF possui parcerias em andamento com diversos países. Em geral, as 

parcerias internacionais do Instituto são acompanhadas de processos de integração com 
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outras unidades da Fiocruz, com a Assessoria Internacional do Ministério da Saúde, a 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores, e 

organismos internacionais. A cooperação internacional ocorre por meio de atos 

internacionais formalizados e regidos pelo direito internacional. 
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 CAPÍTULO V 

 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

5.1 Método 

Este é um estudo descritivo exploratório, à luz da abordagem quali-quatitativa, pois  

os dados qualitativos e quantitativos são complementares, representando palavras e 

números, as duas linguagens fundamentais da comunicação humana. Usando métodos 

múltiplos, o pesquisador permite que cada método desempenhe o seu papel, evitando, as 

limitações da abordagem única. 
(37) 

A pesquisa multimétodo é usada frequentemente, para 

desenvolver uma compreensão completa do constructo, sendo utilizada neste estudo para o 

melhor entendimento da resiliência.
(37)

 Uma investigação de cunho quantitativo pode 

ensejar questões passíveis de serem respondidas só por meio de estudos qualitativos e estes 

estudos quando feitos em conjunto, promovem uma mais elaborada e completa construção 

da realidade.
(38)

 A pesquisa descritiva preocupa-se com a descrição, classificação, análise e 

interpretação de situações; enquanto a exploratória permite ao investigador aumentar sua 

experiência em torno de determinado problema.
(39)

 

O estudo foi realizado em um hospital federal de nível terciário na cidade do Rio de 

Janeiro, que é hospital de referência para tratamento de doenças genéticas inclusive da 

fibrose cística. Os critérios de inclusão para os sujeitos da pesquisa foram adolescentes 

entre a faixa etária de 11 à 19 anos com diagnóstico médico de fibrose cística que possuam 

perfeita capacidade verbal, acompanhados de seu responsável e que se encontrem em 

tratamento ambulatorial  e de internação neste referido hospital. E os critérios de exclusão 

serão os adolescentes que estiverem  desacompanhados de  responsável legal, que não 

tenham capacidade perfeita de comunicação verbal ou que estejam em estágio terminal da 

doença. Todos os adolescentes envolvidos nesta pesquisa, mesmo que no momento da 

entrevista estivessem em tratamento ambulatorial, também já estiveram internados para 

tratamento da Fibrose Cística.    

Segundo orientação das normas que regulamentam pesquisas com seres humanos 

(resolução nº196/96),  foi enviado aos comitês de ética e pesquisa do hospital  

Universitário Antônio Pedro e do Instituto Fernandes Figueira a solicitação para realização 

da investigação, sendo a mesma autorizada pelos comitês de ética sob o número 292/11. 
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Após autorização do Comitê de ética e pesquisa foi solicitada a autorização do 

responsável legal do adolescente e do próprio adolescente por meio do consentimento livre 

e esclarecido. Naquele momento os sujeitos da pesquisa foram orientados quanto o sigilo 

das informações fornecidas, que estas serão exclusivamente utilizadas para fins de 

pesquisa; quanto à garantia da preservação de seu anonimato; quanto a ausência de custos 

(remuneração ou pagamento) relacionados à participação na pesquisa; e quanto à liberdade 

de desistirem de sua participação no decorrer do estudo. Após assinatura do formulário de 

consentimento informado foi oferecida uma cópia ao sujeito da pesquisa e outra cópia 

ficou com o pesquisador para ser arquivada. Para preservação do anonimato os sujeitos do 

estudo foram identificados com  nome de flores de acordo com a ordem em que a 

entrevista foi realizada. 

Antes de iniciarmos a coleta foi realizado um pré-teste com a escala de resiliência 

desenvolvida por Wagnild & Young  e validada por Pesce et al e o questionário sobre 

qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde onde este foram entregues para 4 

adolescentes. Como os adolescentes tiveram dificuldades para compreender e 

consequentemente responder algumas questões  da escala de resiliência optamos por não a 

utilizar, mantendo então na pesquisa o questionário da OMS visto que a qualidade de vida 

está intimamente ligada á resiliência.  

A partir de então iniciamos a coleta de dados por meio de questionário e entrevista. 

O uso de medidas múltiplas dá um quadro mais completo do que o uso de apenas uma 

medida.
(40: 181)

 

 As entrevistas são um método de coleta de dados em que o entrevistador faz 

questionamentos verbais ao sujeito da pesquisa para construir informações pertinentes ao 

objeto de pesquisa e o questionário é um instrumento escrito e planejado para reunir dados 

de indivíduos a respeito de conhecimento, atitudes, crenças e sentimentos.
(38, 40)

 

 Foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados; o WHOQOL breve (anexo 

2), instrumento de avaliação de qualidade de vida da organização mundial de saúde de 26 

questões com a avaliação dividida em quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais 

e meio ambiente 
(40)

; e uma entrevista semiestruturada sobre o processo de adoecimento 

por fibrose cística com seus fatores de risco e proteção (apêndice 1).  

O questionário utilizado foi formulado a partir da necessidade de instrumentos 

curtos que demandem pouco tempo para seu preenchimento, mas com características 
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psicométricas satisfatórias, fez com que o Grupo de Qualidade de Vida da OMS 

desenvolvesse uma versão abreviada do WHOQOL-100, o WHOQOL-bref. 
(40)

 

O WHOQOL-bref consta de 26 questões, sendo duas questões gerais de qualidade 

de vida e as demais 24 representam cada uma das 24 facetas que compõe o instrumento 

original. Assim, diferente do WHOQOL-100 em que cada uma das 24 facetas é avaliada a 

partir de 4 questões, no WHOQOL-bref cada faceta é avaliada por apenas uma questão.
(40)

  

As  vinte e quatro perguntas são relativas a quatro domínios e suas respectivas facetas, 

como se segue:  

Domínio I - físico, focalizando as seguintes facetas: dor e desconforto, energia e 

fadiga, sono e repouso, atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou de 

tratamentos, capacidade de trabalho;  

Domínio II - psicológico, cujas facetas são: sentimentos positivos, pensar, aprender, 

memória e concentração, autoestima, imagem corporal e aparência, sentimentos negativos, 

espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais;  

Domínio III - relações sociais, que inclui as facetas a seguir: relações pessoais, 

suporte (apoio) social, atividade sexual;  

Domínio IV - meio ambiente, abordando as facetas: segurança física e proteção, 

ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e 

qualidade, oportunidades de adquirir novas informações e habilidades, participação em, e 

oportunidades de recreação/lazer, ambiente físico: poluição, ruído, trânsito, clima, 

transporte. 

 O WHOQOL-bref apresentou boa consistência interna, validade discriminante, 

validade concorrente, validade de conteúdo e confiabilidade teste-reteste, utilizando uma 

amostra heterogênea de pacientes com diferentes doenças e tratados tanto em regime 

ambulatorial como hospitalar. 
(40)

 

Como o WHOQOL-bref é um instrumento de auto-avaliação, ele é autoexplicativo. 

Porém quando o respondente não entender o significado de alguma pergunta o 

entrevistador vai reler a pergunta de forma lenta (aplicação assistida). Não serão utilizados 

sinônimos ou dadas explicações em outras palavras da questão, para evitar a modificação 

do sentido original da questão. Quando o respondente não tiver condições de ler o 

questionário em função de suas condições de saúde ou de alfabetização, o questionário será 

lido pelo entrevistador (aplicação administrada).  
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Na entrevista semiestruturada foram realizadas perguntas abertas e fechadas onde o 

entrevistado teve a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 

indagação formulada.
(38)

 Esse tipo de entrevista tem um apoio claro na sequência das 

questões o que facilita a abordagem e assegura ao investigador que suas hipóteses sejam 

cobertas na conversa. 
(38)

 

A entrevista foi realizada individualmente com cada adolescente na presença do 

responsável no ambulatório e no setor de internação. Para manter a fidedignidade das 

informações foi utilizado um Mp4 para realizar a gravação da entrevista que foi transcrita 

após seu término.  

 Foi concluída a coleta de dados quando se alcançou à saturação de dados, que 

ocorreu quando as informações que foram sendo compartilhadas com o pesquisador se 

tornaram repetitivas.  

Após a coleta dos dados que foi realizada entre fevereiro e abril de 2012, iniciamos 

a análise das entrevistas e do questionário. A pontuação dos escores do questionário foi 

realizada utilizando-se o programa estatístico SAS 9.1.3 e a analise das entrevistas foi feita 

pela análise temática de conteúdo. 

 O SAS é o pacote estatístico  utilizado por grandes corporações, em mais de 100 

diferentes países, com cerca de 40.000 licenças distribuídas e quase 4 milhões de usuários. 

O nome nasceu como um acrônimo: Statistical Analysis System (SAS). 

As origens do software datam da década de 70, quando os computadores ainda 

eram operados por cartões perfurados e o poder de processamento era muito baixo. O 

software é composto por diversos módulos, que provem soluções para problemas 

específicos. Os principais módulos são: SAS/Base: é o sistema básico do SAS, necessário 

para rodar qualquer outro produto SAS.  Ele contém o passo DATA, para manipulação de 

dados e alguns procedimentos estatísticos simples. SAS/STAT: é o módulo que provê uma 

grande quantidade de métodos estatísticos, como regressão, ANOVA, análise multivariada, 

análise de sobrevivência entre outros. SAS/GRAPH: é o módulo que permite fazer gráficos 

em alta resolução. SAS/ETS: é o módulo que permite fazer análise de séries temporais. 

SAS/EG: é uma interface gráfica para o SAS, permitindo fazer algumas análises 

estatísticas apontando e clicando. 
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5.2 Tratamento dos dados 

Neste trabalho foi realizado um teste de análise de variância (ANOVA) utilizando 

um modelo de regressão múltipla com 5% de significância para testar a hipótese de que as 

variáveis são iguais, ou seja, utilizou-se desse modelo para verificar se as variáveis de cada 

domínio explicam a variação do total de cada paciente. 

Após verificar quais domínios foram significativos em relação ao total, utilizou-se 

de um modelo de regressão simples, que tem a mesma ideia do múltiplo, só que nesse caso 

analisando as variáveis de cada domínio significativo, para ver qual delas que melhor 

explica a variação do total de cada paciente. 

A análise das entrevistas foi realizada com a exploração e descrição dos dados 

através da análise temática de conteúdo. A análise temática de conteúdo é uma técnica que 

visa os produtos da ação humana, estando voltada para o estudo das ideias e não das 

palavras em si.
(42:115)

 Esta análise parte de uma leitura de primeiro plano das falas, 

depoimentos e documentos, para atingir um nível mais profundo, ultrapassando os sentidos 

manifestos da material. 
(40: 308)

 Esta técnica tem três fases principais que são: estabelecer 

unidade de análise que se constitui no elemento básico da investigação; determinar as 

categorias de análise que é a seleção e classificação da informação e selecionar uma 

amostra do material de análise que vai depender dos objetivos e questões estabelecidos.
(42)

   

O tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto 

analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura.
(38: 315)

 

Operacionalmente a análise temática desdobra-se em três etapas sendo a primeira 

etapa a pré-análise do material, a segunda a exploração do material e a terceira o 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação.
(38)

 

A primeira etapa: Pré-análise se constitui na escolha do material a ser analisado e 

na retomada dos objetivos da pesquisa; sendo esta decomposta em leitura flutuante- onde o 

pesquisador tem contato direto e intenso com os dados coletados deixando-se impregnar 

pelo seu conteúdo durante leitura do mesmo; em constituição do corpus- respondendo a 

algumas normas de validade qualitativa como exaustividade, representatividade, 

homogeneidade e pertinência; e formulação e reformulação de hipóteses e objetivos- 

retomando-se a etapa exploratória onde há possibilidades de correção e abertura de novos 

rumos interpretativos.
(38)
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Nesta fase pré-analítica determina-se a unidade de registro (palavra-chave ou frase), 

unidade de contexto (delimitação do contexto), os recortes, a forma de categorização, a 

codificação e os conceitos teóricos que orientaram a análise.
(38)

 

A segunda etapa: exploração do material que visa alcançar o núcleo de 

compreensão do texto através da categorização que consiste num processo de redução do 

texto às palavras e expressões significativas através da qual o conteúdo das falas será 

organizado. O texto será recortado em unidades de registro que podem ser palavras, frases, 

temas, personagens e acontecimentos, depois o pesquisador escolhe as regras de contagem 

e por ultimo ele realiza a classificação e a agregação dos dados escolhendo então as 

categorias.
(38)

 

A terceira etapa: tratamento dos resultados obtidos e interpretação onde os 

resultados brutos são submetidos à operação estatística que permitem colocar em relevo as 

informações obtidas e a partir daí são propostas inferências e realizadas interpretações 

inter-relacionando-as com dimensões teóricas e interpretativas.
(38)

 

A primeira fase ou pré analítica iniciou-se com a transcrição do material obtido 

durante as entrevistas, caracterizando-se pela transformação a linguagem oral em escrita, 

valorizando possíveis manifestações individuais dos adolescentes. A oportunidade de 

transcrever pessoalmente as entrevistas contribuiu para uma aproximação com o conteúdo 

extraídos das mesmas, além de possibilitar que fossem destacadas as manifestações 

individuais como pausa prolongada, mudança no tom de voz entre outros. 

A leitura flutuante do material obtido através da transcrição das entrevistas permitiu 

uma análise preliminar onde foram apreendidas as principais ideias do texto. Na 

organização desse material após sucessivas leituras, destacaram-se em cada entrevista 

fragmentos do texto que estivessem ligados aos objetivos propostos pela pesquisa. 

Construiu-se então um quadro onde foram salientados os fragmentos do texto  relacionados 

ao mesmos objetivos, que foram extraídos das falas dos sujeitos. Cabe consignar aqui, que 

todos os elementos foram considerados, mesmo aqueles que aparecem em apenas uma 

entrevista e em uma única vez. 

Dando sequencia neste processo buscou-se identificar as unidades de registro 

(palavra-chave ou frase). Através de uma análise mais detalhada delimitou-se o contexto 

de compreensão das unidades de registro, que foram agrupadas em quatro grandes grupos 

(aspectos relacionados a readaptação de vida, aspectos relacionados á família,  aspectos 
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relacionados á escola e amigos e  aspectos relacionados á visão de futuro), que são as 

unidades de contexto. 

Na fase seguinte, denominada exploração do material, esse processo de codificação 

corresponde praticamente a uma transformação de todo o material em uma representação 

dos temas que emergiram do conteúdo analisado. Nesta etapa do processo ocorre 

essencialmente uma operação classificatória que vida alcançar  o núcleo de compreensão 

do texto. Para isso buscamos encontrar  as categorias onde o conteúdo das falas será 

organizado. 

A terceira fase que compõe este método de análise consiste na interpretação dos 

dados, onde o pesquisador atribui significação as características do texto, resumidas após 

tratamento e apresentadas sob a forma de categorias. 

 Para formar as categorias foram utilizadas os questionários de forma geral e as 

entrevistas de forma mais especificas; foram utilizadas as respostas das questões 1 e 8 na 

primeira categoria (Reaprender a viver uma outra vida), na segunda categoria (Entorno 

afetivo familiar) foram utilizadas as questões 3 e 9,  a terceira categoria (Escola e amigos : 

a dupla face da moeda) foi embasada nas questões 2 e 4 e na quarta categoria (Estratégias 

individuais de enfrentamento- Mecanismos de superação)  e suas subcategorias (1ª 

subcategoria: Buscar apoio em Deus  2ª subcategoria: Esperança de viver) tiveram como 

base as questões 5, 10 e 9.  

Todo este processo pode ser visto no quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Análise temática de conteúdo 

 

Falas dos Depoentes 

 

Unidades de 

Registro 

 

Unidade de 

Contexto 

 

Categorias 

Orquídea: “Acho muito difícil porque tem 

que fazer remédios e tal..., mas eu entendo 

da doença que eu tenho. Então me 

atrapalha um pouco só... Infelizmente eu 

tenho essa doença... mas faço tudo sem ter 

problema nenhum”. 
Chuva de prata: “...tem um incomodo 

pequeno, assim com o tratamento, mas se 

você fizer o tratamento certo, você pode 
ter uma vida praticamente normal”. 

 Tulipa:“Não é nem um bicho de sete 

cabeças, dá pra viver normal ,não tem 

Faço tudo sem 

problema. 
 

 

 
 

 

Uma vida 
praticamente 

normal 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1ª- 

Reaprender a 

viver uma outra 

vida- 

Metamorfosear  
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nada demais” . 

Rosa: “Ter fibrose é normal... não me 
atrapalha graças á Deus”.  
Chuva de prata: “Ter uma vida como 

qualquer garoto da minha idade”. 

Tulipa: “É vida normal de 

adolescente...Bem, hoje em dia já é uma 
coisa normal, né. Quando eu era menor, 

eu achava super chato, não gostava 

mesmo, mas hoje em dia já é normal, já 
acostumei, já não ligo não. ...Que não é 

nem um bicho de sete cabeças, que dá pra 

viver normal não tem nada demais; é só 
ter responsabilidade, tomar conta da sua 

saúde. Você tomando conta da sua saúde, 

tomando todas as precauções, não tem 

nada demais. É vida normal. Não tem 
nenhuma limitação, pode fazer o que 

quiser, não tem problema”. 

Girassol: “Isso é só um obstáculo que 
todos nós podemos vencer”. 

Chuva de prata: “... se ele fizer o 

tratamento certo, não incomoda tanto 

assim, é um incomodo pequeno, se ele 
fizer, ele vai ter uma vida como qualquer 

garoto comum da idade dele”.  

Tulipa: “Ah, que eu quero ficar bem, né. 
Porque se eu não vier (na consulta) eu 

posso, tipo igual agora, eu tô com tosse, 

eu vim e ela (médica) mandou fazer raio-x 
e tal, se eu tiver que tomar remédio, eu 

vou tomar e vou ficar boa; se eu não 

viesse eu não ia saber disso, ia piorar. Eu 

penso nisso, que eu tenho que vir, é 
acompanhamento, ou seja, eu tenho que 

vir, não tem como , é pra ficar bem.” 

Magnólia: “ Tem gente que sofre de 
outras doenças bem piores. Pra mim o 

principal é que eu consigo andar, tenho 

amigos, que eu to bem, minha família me 
apoia em tudo que eu quero, 

completamente, me ajudam em tudo. 

Então pra mim a carga não é pesada.”  

 

 
Não me 

atrapalha 

 
Vida como 

qualquer garoto 

 
Vida normal de 

adolescente 

 

 
Dá pra viver 

normal 

 
 

 

 

Pode fazer o que 
quiser 

 

É só um 
obstáculo 

 

Incomodo 
pequeno 

 

 

 
Pra ficar bem 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
A carga não é 

pesada 

 
 

Ter uma vida 

normal 
apesar da 

doença  

Magnólia: “Minha família me apoia em 

tudo que eu quero, completamente, me  

ajudam em tudo” . 

Chuva de prata: “Minha família me 

ajuda, minha mãe e meu pai... são eles que 

ficam comigo” .  
Tulipa: “Já teve muitas vezes que eu não 

queria vir de jeito nenhum pra cá 

Minha família 

me apoia 

 
Minha família 

me ajuda 

 
Minha mãe 

chama a 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

2ª- 

Entorno Afetivo 

Familiar.  
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(tratamento ambulatorial) mas aí minha  
mãe chama a consciência, fala... Aí eu 

penso e falo... não; eu tenho que ir!” 

Copo de leite: “Você vai conseguir por 
causa que sua mãe vai ajudar você, todo 

mundo vai ajudar você.”  

Margarida: “Minha tia, minha avó, meu 
avô não porque morreu, é... meus primos, 

minha mãe e meu padrasto.” 

Rosa: “Minha mãe, minha tia, todo mundo 

lá em casa.” 

Azaléia: “Minha família me ajuda. Oh, 

minha mãe, minha avó, minha tia, minha 

prima, meu irmão e meu primo.”  
Tulipa: “Minha família ajuda sim, 

bastante; minha mãe, meu pai , minhas 

irmãs (duas irmãs que eu tenho), minha 

avó, todo mundo lá em casa. Minhas irmãs 
são mais novas e são superprotetoras 

(risos) ... Ficam no meu pé, perguntando 

se eu fiz tudo direitinho, se já tomei o 
remédio, essas coisas”.  

 

consciência 
 

 

Sua mãe vai 
ajudar você 

 

Minha tia, 
minha avó 

 

Todo mundo lá 

em casa 
 

Minha família 

me ajuda 
 

 

Minhas irmãs, 

todo mundo lá 
em casa 

 
 

A família 

como a base 
da vida 

Orquídea: “Gosto muito de ir pra escola e 

a fibrose não me atrapalha não.” 
Margarida: “Vou pra escola e me sinto 

bem como os outros”. 

Rosa: “Eu gosto de ir para a escola, 
...tenho bastante amigos, eles sabem o que 

eu tenho e me tratam normal como se eu 

não tivesse.” 

Magnólia: “Eu vou pra escola...  tenho 
muitos amigos até demais e eles me 

apoiam.” 

Tulipa: “Todos os meus amigos sabem o 
que eu tenho e até me ajudam, perguntam 

se eu tomei o remédio, é normal...”. 

Copo de leite: “Mais difícil é quando 
algumas pessoas (amigos)..., é , é 

preconceituosa, quando eu falo pra pessoa 

e ela fica me zuando, fica falando que eu 

tô doente, assim essas coisas... Aí eu não 
falo mais com essa pessoa ... é muito chato 

isso...Na minha sala as crianças são 

“minhas amigas”  mas eu não falo o que 
eu tenho, quando eu tomo enzima eu falo 

que é vitamina. Aqui na escola eles 

pensam que eu sou normal , ninguém sabe 
o que eu tenho, nem a professora nem 

meus coleguinhas”.  

A fibrose não 

atrapalha 
Me sinto bem 

 

Gosto de ir pra 
escola 

 

 

Tenho muitos 
amigos 

 

Meus amigos 
me ajudam 

 

 
Preconceito, 

ninguém sabe 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

A escola e os 

amigos em 
alguns 

momentos 

ajudam e em 
outros 

oprimem. 

 

 

3ª-   

Escola e Amigos: 

a linha tênue 

entre risco e 

proteção. 
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Magnólia: “Ah... normal, porque é um 
obstáculo que Deus quis que a gente 

enfrentasse, cada um tem a sua cruz e 

sabe que tem capacidade de carrega lá...  
Jesus enfrentou muita coisa pela gente 

porque a gente não pode enfrentar um 

pouquinho por Ele”.  
Girassol: “Eu sou católico, busco apoio 

na religião as vezes... creio que isso 

ajuda.”  

Tulipa: “As vezes quando eu to ansiosa, 
apreensiva, eu rezo, eu oro, peço pra ter 

tranquilidade... e isso me tranquiliza.” 

Copo de leite: “Eu sou católico mas as 
vezes eu tô precisando muito, eu vou pra 

igreja evangélica ...Isso me ajuda”. 

Azaléia: “Quero fazer faculdade de 

pediatria e trabalhar em pediatria.” 
Hortênsia: “Quero ser estilista... quero 

casar, ter filhos e ser estilista.”  

Cravo: “Eu quero ser engenheiro... 
terminar os estudos todos, fazer faculdade 

pra trabalhar em engenheiro”. 

Tulipa: “Minha vida no futuro é 
trabalhando na profissão que eu escolhi, 

tendo minha casa e tudo que eu conseguir, 

tendo minha vida estruturada e vivendo 

bem.” 

Azaléia: “Não desistir nunca do sonho, 

sempre lutar e nunca desistir!” 

Magnólia: “Uma palavra ...é força”. 
Girassol: “Pra seguir em frente... não tem 

nada que impeça de ser feliz.” 

Deus 
 

 

 
 

 

 
Busco apoio na 

religião 

 

 
 

 

Isso me ajuda 
 

Fazer faculdade 

 

Ter filhos 
 

Fazer faculdade 

 
 

 

Vida estruturada 
 

 

 

Nunca desistir 
 

Força 

Seguir em frente 
 

Buscar apoio 
em Deus 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Pensando no 
futuro 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

4ª- 

Estratégias 

individuais de 

enfrentamento- 

Mecanismos de 

superação.  
 

1ª subcategoria: 

 Buscar apoio em 
Deus  

 

 
2ª subcategoria: 

Esperança de viver  
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

 

Neste capítulo abordaremos os resultados encontrados a partir do aceite dos sujeitos 

em participar desta pesquisa, respondendo as entrevistas e os questionários. 

Os sujeitos que concordaram em participar do estudo foram 13 adolescentes, sendo 

que 02 estavam internados na enfermaria de pediatria , 01 na enfermaria de doenças 

infecto-parasitárias por falta de leito na enfermaria de pediatria e 10 em tratamento 

ambulatorial que compareceram a consulta marcada no ambulatório de pneumologia do 

Instituto Fernandes Figueira no período de fevereiro á abril de 2012.Vale salientar que dos 

treze adolescentes apenas um desistiu da pesquisa pois durante a entrevista o mesmo 

recebeu a notícia de que precisaria ser internado e que não poderia ser no IFF pois não 

havia vaga disponível; após esta notícia a adolescente se revoltou e disse que não queria 

mais participar e que não tinha mais cabeça para responder a entrevista; restando assim 12 

sujeitos.  

No quadro abaixo vemos a porcentagem da distribuição dos sujeitos por setor. A 

maioria dos sujeitos quando abordados para a realização da pesquisa estavam em 

tratamento ambulatorial. 

Quadro 2 

Distribuição dos sujeitos por setor 

SETOR PORCENTAGEM 

 

AMBULATÓRIO 

 

75% 

 

INTERNAÇÃO 

 

25% 

 

 

 No quadro 3 descrevemos algumas características dos sujeitos da pesquisa. Os 

dados epidemiológicos mostram predomínio do sexo feminino; do total de 12 adolescentes, 

7 foram do sexo feminino totalizando 58% e 5 do sexo masculino totalizando 42%. A 
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escolaridade encontrada foi bem diversificada sendo distribuída entre os ensinos 

fundamental, médio e superior.  

 Quadro 3 

Características dos sujeitos 

 

 

 

 

 

 

 

No quadro 4 foi feita a distribuição dos sujeitos por idade. Percebemos neste quadro 

que houve a participação de adolescentes de variadas idades nesta pesquisa. 

 

Quadro 4 

Distribuição dos sujeitos por idade 

 

 

Dos 13 adolescentes que aderiram à pesquisa, 12 desses preencheram a escala 

abreviada de avaliação da qualidade de vida. O WHOQOL-BREF é um instrumento 

genérico de qualidade de vida composto de 26 itens pertinentes à avaliação subjetiva do 

indivíduo em relação aos aspectos que interferem em sua vida. Por tratar-se de um 

Idade dos sujeitos 

11 anos 

12 anos 

13 anos 

14 anos 

15 anos 

16 anos 

18 anos 

19 anos 

 

Sexo 

Feminino 58% 

Masculino 42% 

 

Escolaridade 

Ensino Fundamental 75% 

Ensino Médio 16,7% 

Ensino Superior 8,3% 
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construto multidimensional, este instrumento de medida da qualidade de vida abrange 

quatro domínios – físico, psicológico, relações sociais, meio ambiente.  

Para a avaliação do questionário foi realizado uma análise descritiva para os 

domínios 1,2,3 e 4 e do overall, após feito isso, constatamos quais domínios têm relação 

com o total obtido por cada participante e após tal análise observou-se quais questões de 

cada domínio realmente tinham feito com que os domínios fossem significativos. 

Lembrando que o número das questões é aqui chamado de variáveis. 

 

Tabela 1: Tabela de estatísticas descritivas das variáveis do domínio 1 

Domínio 1 

Variável Média Desvio Padrão  Mínimo Máximo 

Dor Física 4,5 1 2 5 

Tratamento 2,0833 1,0836 1 5 

Energia 4,25 0,9653 3 5 

Mobilidade 4,5 0,9045 3 5 

Sono 4,25 0,8660 3 5 
Atividades 

diárias 3,9166 1,0836 2 5 

Trabalho 4,1666 0,8348 3 5 

 

Analisando as variáveis do domínio 1 (físico) tem-se que a variável 3 (dor e 

desconforto) e a variável 15 (mobilidade)  tem a maior média que é de 4,5,  e a variável 4 

(energia e fadiga) tem  a menor média 2,0833, desvio padrão 1,0836, mínimo 1 e máximo 

5. 

 

Tabela 2: Tabela de estatísticas descritivas das variáveis do domínio 2 

 

 

Domínio 2 

Variável Média Desvio Padrão  Mínimo Máximo 
Aproveita a 

vida 3,8333 1,3371 1 5 
Sentido da 
vida 4,3333 0,9847 2 5 

Concentração 3,5833 0,6685 3 5 
Aparência 

Física 4,6666 0,4923 4 5 
Satisfação 

consigo 4,3333 0,6513 3 5 
Sentimentos 

negativos 3,9166 0,7929 2 5 
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Observando as variáveis do domínio 2 (psicológico) verifica-se que a variável 11 

(imagem corporal e aparência) tem a maior média que é de 4,66 com desvio padrão de 

0,4923 com mínimo de 4 e o máximo de 5 e a variável 7 ( concentração) tem a menor 

média 3,58 com desvio padrão 0,6685, mínimo 3 e máximo 5.  

 

Tabela 3: Tabela de estatísticas descritivas das variáveis do domínio 3 

Domínio 3 

Variável Média Desvio Padrão  Mínimo Máximo 
Relações 
pessoais 4,6666 0,6513 3 5 

Vida sexual 3,6666 1,3706 1 5 
Apoio dos 
amigos 4,25 0,6215 3 5 

 

A partir da tabela 3 que avalia o domínio 3 (relações sociais) conclui-se que a 

variável 20 (relações pessoais) tem a maior média 4,6666, desvio padrão de 0,6513, 

mínimo de 3 e máximo de 5, a variável 21(vida sexual) apresentou a menor média que é de 

3,6666, com desvio padrão de 1,3706, mínimo de 1 e máximo de 5 

 

Tabela 4: Tabela de estatísticas descritivas das variáveis do domínio 4 

Domínio 4 

Variável Média Desvio Padrão  Mínimo Máximo 

Segurança 1,75 0,9653 1 4 

Ambiente 2 1,2064 1 5 

Dinheiro 1,9166 0,9962 1 4 

Informações 1,75 0,866 1 3 

Lazer 3,75 0,9653 2 5 
Local onde 

mora 4,25 0,7537 3 5 
Serviços de 
saúde 4,4166 0,6685 3 5 
Meio de 

transporte 3,6666 1,0730 1 5 

 

Levando em conta as variáveis do domínio 4 (meio ambiente), tem-se que a 

variável com a maio média é a 24 (serviços de saúde) que tem média 4,4166, desvio padrão 

0,6685, mínimo 3 e máximo 5, e as variáveis com a menor média foram a  8 (segurança) e 

a 13 (informações para o dia)  com a média 1,75.  
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Tabela 5: Tabela de estatísticas descritivas das variáveis do overall 

Overall 

Variável Média Desvio Padrão  Mínimo Máximo 
Qualidade 
de vida 4,25 0,7537 3 5 

Saúde 3,2833 0,9003 2 5 

 

Analisando o overall tem-se que a variável 1 (qualidade de vida) tem média 4,25, 

desvio padrão 0,7537, mínimo 3 e máximo 5 e a variável 2 (Saúde) tem média 3,2833, 

desvio padrão 0,9003, mínimo 2 e máximo 5. 

 

Tabela 6: Tabela da estatística do teste F para os domínios 

Domínio 
Estatística 

do teste p valor 

1 3,1 0,1452 

2 6,11 0,0328 

3 3,5 0,0694 

4 3,40 0,0757 

Overall 10,14 0,005 

 

Em relação ao total obtido pelos participantes desse projeto, tem-se que os 

domínios 2 e overall  são estatisticamente significativos, tendo como p valor 0,0328 e 

0,005. 

 

Tabela 7: Tabela da estatística do teste F para as variáveis do domínio 2 

Domínio 2 

Variável 
Estatística 

do teste p valor 
Aproveita a 

vida 7,11 0,0237 
Sentido da 

vida 4,47 0,0606 

Concentração 40,28 0,0001 

Aparência 0 0,9592 

Satisfação 9,74 0,0109 
Sentimentos 
negativos 3,76 0,0811 

 

Levando em consideração que o domínio 2 (psicológico) foi significativo, então é 

possível constatar que as variáveis desse domínio que foram significativas para tal 
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resultado foram, a cinco (o quanto você aproveita a vida?), sete (O quanto você consegue 

se concentrar?) e dezenove (Quão satisfeito você está consigo mesmo?). 

 

Tabela 8: Tabela da estatística do teste F para as variáveis do overall 

Overall 

Variável  
Estatística 

do teste p valor 
Qualidade 

de vida 7,02 0,0244 

Saúde 21,80 0,0009 

 

Mesmo não sendo um domínio, as variáveis um ( percepção da qualidade de vida) e 

dois (satisfação com a saúde) foram significativas comparadas com o total dos 

participantes, sendo a variável 1 com o p valor de 0,0244 e a variável 2 com um p valor de 

0,0009.  

 

Tabela 9: Tabela da estatística F da variável sexo com o total 

Variável 
Estatística do 
teste P valor 

Total 0,27 0,6136 

 

Tendo em vista a tabela 9 é possível concluir que a variável sexo não explica a 

variação da variável total, com um p valor de 0,6136. 

 

Tabela 10: Tabela da estatística F da variável sexo com o domínio 1 

Variável 
Estatística do 
teste P valor 

Dor 0,08 0,785 

Tratamento 0,09 0,7689 

Energia 1,14 0,3105 

Locomoção 3,12 0,1075 

Sono 0,03 0,875 
Atividades 
diárias 0,71 0,4182 

Trabalho 0,32 0,5838 

A partir da tabela 10 tem-se que a variável sexo não explica a variação de nenhuma 

das variáveis do domínio 1. 
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Tabela 11: Tabela da estatística F da variável sexo com o domínio 2 

Variável 
Estatística do 
teste P valor 

Aproveita a 
vida 2,12 0,1762 
Sentido da 
vida 0,61 0,4543 

Concentração 0,62 0,4484 
Aparência 
física 0,61 0,4543 

Satisfação 0,08 0,7801 
Sentimentos 
negativos 1,1 0,318 

 

Observando os resultados da tabela 11 observa-se que a variável sexo não explica  

variação de nenhuma das variáveis do domínio 2. 

 

Tabela 12: Tabela da estatística F para a variável sexo com o domínio 3 

Variável 
Estatística do 
teste P valor 

Relações 
pessoais 0,08 0,7801 

Vida sexual 0,3 0,5936 
Apoio dos 
amigos 1,44 0,2574 

 

Tem-se que a variável sexo não explica a variação das variáveis vinte com p valor 

0,7801,vinte um com p valor de 0,5926 e vinte e dois com p valor 0,2574. 

 

Tabela 13: Tabela da estatística F para a variável sexo com o domínio 4 

Variável 
Estatística do 
teste P valor 

Segurança 0,19 0,6708 

Ambiente 0,22 0,6499 

Dinheiro 0,11 0,7492 

Informações 2,66 0,1337 

Lazer 0,19 0,6708 
Local onde 
mora 3,84 0,0783 
Serviços de 
saúde 0,89 0,3674 
Meio de 
transporte 1,73 0,218 
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Analisando a tabela 13 conclui-se que a variável sexo não explica a variação de 

nenhuma das variáveis do domínio 4. 

 
Tabela 14: Tabela da estatística F para a variável sexo com o overall  

 

 

 

 

Conclui-se a partir dos resultados obtidos na tabela 14 que a variável sexo não 

explica a variação na variável um com p valor de  0,8566 e na variável dois com p valor 

0,9598. 

Nesta população com relação à avaliação da qualidade de vida entre os gêneros, não 

houve alterações estatisticamente significativas nas médias obtidas nos diferentes domínios 

aferidos pela escala WHOQOL-BREF.  

 

Tabela 15: Tabela de estatística descritiva do total de cada domínio 

Domínio Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Físico 27,5 4,2746 20 35 

Psicológico 24,6666 2,5346 20 27 
Relações 
sociais 12,5833 1,6764 10 15 

Ambiental 32,5833 3,8484 27 40 

Overall 7,9166 1,5642 6 10 

 

Avaliando a tabela 15 tem-se que o maior escore dentre os domínios foi alcançado 

pelo escore ambiental, com média de 32,58 ± 3,84. Logo após, vem o domínio físico com 

média 27,5 com desvio padrão 4,27 seguido do domínio psicológico com média de 24,66  e 

desvio padrão 2,53 e o domínio relações sociais com a menor média que é de 12,58 com 

desvio padrão 1,67.  

 

Tabela 16: Tabela referente ao total de cada domínio e do geral 

Paciente 
Total Domínio 

1 
Total Domínio 

2 
Total Domínio 

3 
Total Domínio 

4 
Total 

Overall 
Total 
Geral 

1 29 23 10 29 9 100 

2 27 25 13 32 9 106 

3 27 22 11 27 6 93 

Variável 
Estatística do 
teste P valor 

Qualidade de 
vida 0,03 0,8566 

Saúde 0 0,9598 
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4 35 27 15 40 10 127 

5 25 20 11 34 6 96 

6 31 27 12 36 9 115 

7 29 27 15 35 10 116 

8 20 23 11 27 6 87 

9 29 27 12 34 7 109 

10 20 22 14 35 7 98 

11 28 26 14 31 9 108 

12 30 27 13 31 7 108 
 

A tabela 16 é uma tabela ilustrativa com o total por domínio e o total geral de cada 

um dos 12 participantes da pesquisa. 

Resumindo, o domínio psicológico foi o mais afetado, sendo assim o que mais 

influenciou na qualidade de vida dos adolescentes participantes desta pesquisa. O gênero 

(feminino e masculino) não influenciou nas respostas do questionário sobre qualidade de 

vida. 
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CAPÍTULO VII 

  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo, são apresentados e analisados os dados encontrados no estudo, 

procurando responder às questões que o orientam. Discutimos os aspectos levantados nas 

entrevistas realizadas com os adolescentes, relacionado-as aos resultados obtidos nos 

questionários whoqool sobre qualidade de vida, onde o domínio psicológico e o overall 

com as questões sobre a percepção da qualidade de vida e satisfação com a saúde foram 

significativos para os resultados; enfatizando assim o processo de resiliência do 

adolescente com seus fatores de risco e proteção voltados á promoção de sua qualidade de 

vida. Deste modo, foram construídas quatro categorias, para atender aos objetivos do 

estudo,  que foram distribuídas da seguinte maneira: 

 

1ª- Reaprender a viver uma outra vida- Metamorfosear . 

Nesta categoria vamos discutir as questões teóricas da resiliência, sua conceituação, 

e os conceitos teóricos de Boris Cyrulnik acerca da resignificação do trauma.  

 

2ª- Entorno Afetivo Familiar.  

Nesta categoria vamos discutir a teoria do apego descrita por Boris Cyrulnik , a 

família como fator de proteção e onde os principais tutores para estimular a  resiliência são 

os pais. 

 

3ª- Escola e Amigos: a linha tênue entre risco e proteção. 

Nesta categoria vamos discutir a sociabilidade e integração do adolescente crônico 

e linha tênue entre risco e proteção. A escola e os amigos podem ser fatores de risco para 

alguns e fator de proteção para outros. A transversalidade do ensino e da saúde pública, 

política de saúde na escola e políticas públicas. 

 

4ª- Estratégias individuais de enfrentamento- Mecanismos de superação.  

Nesta categoria vamos discutir a não desistência, a esperança e a visão de futuro 

dos adolescentes.  O Estímulo que os leva a querer viver. 
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Na análise e discussão dos dados obtidos, busquei amparo no referencial teórico de 

Boris Cyrulnik, que funda e descreve a teoria do apego e estuda como voltar a viver depois 

de um trauma através de resignificações; em produções e estudos num campo de 

investigação e de formação da resiliência na área da educação e da psicologia, e também 

em trabalhos de autores que refletem a questão da resiliência na adolescência, os quais 

muito contribuem para o esclarecimento de questões acerca deste novo constructo e que 

fornecem com a fundamentação teórica, subsídios  para a prática do ensino e da clínica, 

apontando a construção do conhecimento com base na problematização da realidade vivida 

pelo indivíduo. 

Assim, utilizei o conceito de resiliência explicitado por Borris Cyrulnik , como 

suporte necessário à análise reflexiva dos dados explicitados na pesquisa, tomando como 

ponto de partida a realidade do próprio adolescente, cujos resultados são apresentados nas 

categorias a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

7.1- Reaprender a viver uma outra vida- metamorfosear 

 

“Quando a morte se afasta, a vida não volta. É preciso 

procurá-la, reaprender a andar, a respirar, a viver em 

sociedade”
(28:3)

. 

  

A história do patinho feio ilustra muito bem o processo de reaprender a viver uma 

outra vida. Não é porque o patinho feio encontrou uma família cisne que tudo está 

resolvido. A marca da lesão já está escrita em sua história e gravada em sua memória. É 

assim também na vida dos adolescentes que participam dessa pesquisa, a sua história já 

está marcada pelo adoecimento crônico e tudo que ele traz consigo, então esses 

adolescentes precisam assim como na história do patinho feio, reaprender a viver uma 

outra vida. 

É como se patinho feio pensasse: é preciso bater duas vezes para provocar um 

traumatismo. O primeiro golpe, no real, provoca a dor do ferimento ou a dilaceração da 

falta. O segundo, na representação do real, faz surgir o sofrimento de ter sido humilhado, 

abandonado. Para curar o primeiro golpe, é preciso que meu corpo e minha memória 

consigam fazer um lento trabalho de cicatrização. E para atenuar o sofrimento do segundo 

golpe, é preciso mudar minha ideia do que me aconteceu, é preciso que eu consiga 

reelaborar a representação da minha desgraça. À cicatrização do ferimento real se 

acrescentará a metamorfose da representação do ferimento
(28)

.  

Percebemos então que é necessário resignificar o trauma sofrido. Nesta pesquisa,  

veremos que cada adolescente  deu um sentido diferente ao trauma sofrido de acordo com 

sua maneira de ver o mundo, que foi moldada pelo meio em que vive. Por isso, cada um 

sujeito desta pesquisa olha e sente o adoecimento crônico por fibrose cística de maneira 

distinta. Veremos então nas falas abaixo, as diferentes significações para um mesmo 

acontecimento que é: ter Fibrose cística na adolescência. 

 

Orquídea: “Acho muito difícil porque tem que fazer remédios e tal..., mas eu 

entendo da doença que eu tenho. Então me atrapalha um pouco só... 

... Infelizmente eu tenho essa doença ... mas faço tudo sem ter problema nenhum”. 
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Chuva de prata: “...tem um incomodo pequeno, assim com o tratamento, mas se 

você fizer o tratamento certo, você pode ter uma vida praticamente normal”. 

 

 Tulipa: “Não é nem um bicho de sete cabeças, dá pra viver normal ,não tem nada 

demais” . 

 

No relato desses adolescentes, percebemos que a interpretação de cada um deles 

com relação ao adoecimento crônico por fibrose cística é singular, variando entre, muito 

difícil, incomodo pequeno e nada demais. Esta variação de significação está intimamente 

ligada á maneira com que cada adolescente se vê e vê a vida. 

Vemos nessas falas que esses sujeitos são resilientes  apesar de terem sido 

marcados pelo adoecimento crônico. Eles não paralisaram suas vidas, mas sim 

reaprenderam a vive-la. Os resilientes são feridos mas não traumatizados.
(28)

 Não existem 

pessoas invulneráveis, que não são marcadas  por nada, mas sim as resilientes, que tem 

capacidades que as permitem enfrentar positivamente o problema, minimizando ou 

ultrapassando assim o impacto negativo que seria deixado por ele. Esses tem capacidade de 

resistir apesar de tudo.   

A forma como um adolescente percebe e reelabora os seus problemas é um aspecto 

importante para reforçar ou não, seu potencial de resiliência. Ao lidar com o problema, 

doença crônica, ele precisa lhe dar um significado singular, que será fruto de sua 

capacidade de compreensão e elaboração do que aconteceu. E isso se refere á maneira 

como a pessoa lida com as transições e mudanças de sua vida, o sentido que ela mesma dá 

as suas experiências, e como ela atua diante de circunstancias adversas. 

Refletindo sobre esses dados, vale a pena destacar que o relato de um problema 

pode variar radicalmente se contado por duas pessoas diferentes que vivenciam a mesma 

situação, pois na narrativa importam os significados específicos  atribuídos ás percepções e 

as experiências  vividas de cada pessoa. Cada pessoa tem seu sistema de significados, que 

sempre está se metamorfoseando, dependendo do grau de maturidade e da experiência 

individual.
(27)

 

 

Rosa: “Ter fibrose é normal... não me atrapalha graças á Deus”.  
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A representação que estes adolescentes dão a doença crônica, em sua vida, se 

constrói trabalhosamente ao longo do tempo e depende da maneira pela qual ele conseguiu 

historizar o acontecimento.  

O tempo também é um importante fator já que com o recuo do tempo, a emoção 

provocada pelo golpe tende a se apagar lentamente para deixar na memória apenas a 

representação do golpe. 
(28:208)

 

Quando falamos em representação do golpe falamos também de um processo de 

conjugação de dados genéticos, emocionais e sociais. A representação que esse adolescente 

dá ao golpe sofrido depende de uma confluência de causas, visto que cada individuo vive 

num mundo que lhe é próprio e tem uma sensibilidade genética e adquirida que dá um 

gosto doce ou amargo, divertido ou irritante ao mundo. 

Quando vemos as diferentes significações dadas pelos adolescentes á pergunta, 

como é para você ter fibrose cística, percebemos que vários fatores interagem entre si  ao 

longo do tempo, podendo alterar assim a trajetória que cada um indivíduo vai escolher para 

si. 

Percebemos então que a resiliência está intimamente ligada á  percepção que cada 

pessoa tem da vida. A maneira como as crianças e adolescentes percebem este mundo, 

depende de sua interação, até mesmo antes de nascer, com este mundo que as rodeia. O 

meio em que a criança está inserida influencia totalmente na maneira como ela se vê e 

como deve reagir diante de dificuldades, pois os significados dados pelo meio a sua 

condição serão seu primeiro olhar.  

Partimos então da concepção do desenvolvimento humano como um processo 

gradual e influenciável.  Ao buscarmos entender o potencial de resiliência de acordo com a 

noção de ciclo de vida, somos levados a raciocinar em termos de história de vida inteira. O 

processo de desenvolvimento humano, incluindo o potencial de resiliência, começa antes 

mesmo da concepção, com a história familiar, as fantasias, as expectativas e os desejos 

entorno da criança que virá. Na gravidez, que tem o seu ápice no parto, inicia-se uma 

ligação afetiva vital. Os primeiros meses e anos de vida são comprovadamente decisivos 

para o padrão de desenvolvimento da criança e do seu potencial de desenvolvimento.
(27) 

 

Chuva de prata: “Você pode ter uma vida praticamente normal... Ter uma vida 

como qualquer garoto da minha idade”. 
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Tulipa: “É vida normal de adolescente...”. 

 

Assim, a construção da resiliência de uma criança se elabora como uma espécie de 

tecelagem que leva em conta os elementos ligados ao desenvolvimento e os que vêm do 

contexto na qual ela está inserida, o tipo de síntese que ela faz entre os dois e o olhar dos 

outros em relação ao que ela vive.
(29:48)

 

A medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai tecendo seu potencial de  

resiliência e assim reelaborando, ressignificando e reduzindo o impacto provocado pelo 

trauma ocorrido. 

 Poder expressar  com palavras o  que estamos sentindo comporta um efeito 

curativo, quando uma criança começa a falar, seu mundo se metamorfoseia. A emoção 

passa então, a alimentar-se de duas fontes: a sensação desencadeada pelo golpe recebido à 

qual se acrescenta o sentimento provocado pela representação do golpe. Isso quer dizer que 

o mundo muda quando se passa a falar, e que falando é possível mudar o mundo.
(28:116)

 

De tanto buscar compreender o que aconteceu, procurar encontrar as palavras para 

convencer a si mesmo e aos outros, e produzir imagens que evoquem a realidade, o ferido 

consegue tratar a ferida e reelaborar a representação do trauma, como demonstra a fala 

abaixo: 

 

Tulipa: “Bem, hoje em dia já é uma coisa normal, né. Quando eu era menor, eu 

achava super chato, não gostava mesmo, mas hoje em dia já é normal, já acostumei, já 

não ligo não”.  

 

Nossas crianças descobrem muito cedo que o fato de falar as convida a escolher 

suas  próprias palavras para descrever os acontecimentos. O simples fato de ter que 

escolher as palavras que contam a experiência, mostra que é uma  interpretação e cada 

sujeito interpreta o mundo de maneira pessoal e única.
(28)

 

A partir do momento em que uma criança é capaz de relatar sua provação, suas 

interações mudam de estilo e o sentimento que ela tem se metamorfoseia, no entanto são 

necessários muitos anos para se chegar a esse resultado.
(28)
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Na verdade, o próprio sujeito na sua unidade e unicidade individual e pessoal, como 

ator e autor de sua obra, aprende a reescrevê-la de uma forma mais leve, ressignificando 

assim as cicatrizes que doem em seu coração. 

  A maneira como esses adolescentes relatam sua vivencia é o que vai nortear suas 

vidas. Boris Cyrulnik relata “que o que irá me guiar  não é o que eu vivi, mas o tom que eu 

conto”.
(28:133)

 Na verdade, não importa o que se viveu mas como se vê o que se viveu. 

Veremos a significação desta citação na frase abaixo: 

 

Tulipa: “Que não é nem um bicho de sete cabeças, que dá pra viver normal não 

tem nada demais; é só ter responsabilidade, tomar conta da sua saúde. Você tomando 

conta da sua saúde, tomando todas as precauções, não tem nada demais. É vida normal. 

Não tem nenhuma limitação, pode fazer o que quiser, não tem problema”. 

 
Este adolescente vê a sua vida como normal, ele entende que tem que tomar as 

devidas precauções com a doença, mas não vive em função da doença. Ele sabe o que ele 

tem e o que ele tem que fazer, mas nem por isso ele se sente diferente dos outros, para ele a 

vida é normal e não tem nenhuma limitação. A doença crônica na questão teórica é igual 

para todos, mas a maneira como cada um se vê é específica, e de acordo com essa 

individualidade psicológica, é que cada um responde diante desse estressor.  

 Aquele que desenvolve suas capacidades acrescidas de resiliência é uma pessoa em 

que, ao nível  das diferentes instâncias de seu psiquismo, o real, o imaginário e o 

simbólico, circula com um diálogo intrapessoal ajustado. A partir desse diálogo a emoção 

então, passa a ser alimentada em duas fontes: a sensação desencadeada pelo golpe e pelo 

sentimento que surge a partir da representação do golpe.
(28)

 

O golpe “doença crônica” para esses adolescentes tem uma representação de apenas 

um obstáculo que pode ser vencido como vemos na fala abaixo: 

 

Girassol: “Isso é só um obstáculo que todos nós podemos vencer”. 

 

Essa fala reflete o que é ser resiliente, pois resiliência é esta capacidade de vencer, 

viver, desenvolver-se positivamente, de maneira socialmente aceitável, apesar do estresse 

ou de uma adversidade que normalmente comportam o grave risco de uma saída 

negativa.
(29:13)
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Para que ocorra um desenvolvimento positivo é preciso adaptar-se a sua realidade 

de vida. Adaptar-se é aliar-se, mas é possível aliar-se a um agressor? Analisando as falas 

abaixo percebemos que esses adolescentes encontraram uma maneira de aliar-se ao seu 

agressor para adaptar-se e assim desfrutar de um desenvolvimento positivo. 

 

Chuva de prata: “... se ele fizer o tratamento certo, não incomoda tanto assim, é 

um incomodo pequeno, se ele fizer, ele vai ter uma vida como qualquer garoto comum da 

idade dele”.  

 

Tulipa: “Ah, que eu quero ficar bem, né. Porque se eu não vier (na consulta) eu 

posso, tipo igual agora, eu tô com tosse, eu vim e ela (médica) mandou fazer raio-x e tal, 

se eu tiver que tomar remédio, eu vou tomar e vou ficar boa; se eu não viesse eu não ia 

saber disso, ia piorar. Eu penso nisso, que eu tenho que vir, é acompanhamento, ou seja, 

eu tenho que vir, não tem como , é pra ficar bem.” 

 

Há um preço a se pagar para ser resiliente e, ao mesmo tempo, existem 

possibilidades de se sair bem das situações mais trágicas. Os resilientes são feridos, mas 

possuem as competências necessárias para curar a ferida e cicatriza-lá. No entanto, ao 

longo de suas vidas, essa cicatriz será testemunha de sua luta e vitória.
(29:17)

  A luta no 

acompanhamento para se manter bem é a cicatriz, a marca que eles terão que carregar em 

suas vidas. 

Certos dias, as dificuldades da vida irritarão a pele dessa cicatriz psíquica; a lesão já 

está escrita na história de vida dessas crianças e adolescentes e gravada em suas memórias, 

então depois desse ferimento é preciso não só reaprender a viver  mas sim reaprender a 

viver uma outra vida. O distúrbio é reparável, as vezes até para melhor, mas não é 

reversível.
(28)

 

Os adolescentes com fibrose cística, sujeitos dessa pesquisa, entenderam que 

precisam manter o acompanhamento da doença para viver bem, eles perceberam em sua 

caminhada de vida que a melhor maneira de viver  não é negar nem fugir mas enfrentar a 

doença e adaptar-se á uma nova vida. 

 Voltando a história do patinho feio...  ele levará muito tempo para compreender é 

que cicatriz nunca é segura. É uma fenda no desenvolvimento de sua personalidade, um 
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ponto fraco, que  o obrigará a trabalhar incessantemente  em sua metamorfose 

interminável. Então, ele poderá levar uma vida de cisne, bela porém frágil, porque nunca 

poderá esquecer seu passado de patinho feio. Mas, ao se tornar cisne, poderá pensar nele de 

maneira suportável.
(28)

 

A descoberta da Fibrose cística é apenas o início da questão. O que se deve pensar a 

partir daí é: E agora o que vou fazer com isso? Lamentar-me todos os dias, procurar me 

vingar ou aprender a viver uma outra vida? 

Vemos na fala abaixo que esses adolescentes resolveram aprender a viver uma 

outra vida... 

 

Magnólia: “ Tem gente que sofre de outras doenças bem piores. Pra mim o 

principal é que eu consigo andar, tenho amigos, que eu to bem, minha família me apoia 

em tudo que eu quero, completamente, me ajudam em tudo. Então pra mim a carga não é 

pesada.”  

 

Diante de tudo o que acontece na vida, pode-se chorar sobre a sorte ou perceber o 

que se passou como uma ocasião favorável. Tudo o que advém pode ser visto ou como 

uma possibilidade de crescimento ou como um obstáculo ao seu desenvolvimento. 

Definitivamente, é a própria pessoa e mas ninguém que tem o poder de escolher.
(29)
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7.2- Entorno Afetivo Familiar  

 

“Nem nascemos ainda e já começamos a nos tecer”. 
(28) 

 

 

A resiliência não é um processo linear, determinado de antemão a partir de certas 

causas que produzem sempre e necessariamente os mesmos efeitos. Depende das 

interações complexas e não previsíveis de inumeráveis variantes. Mas é favorecida por 

dois elementos imprescindíveis, embora nem sempre suficientes por si só: vínculo e 

sentido. É o próprio sujeito que promove a sua resiliência, quando encontra vínculos 

significativos que lhe permitam reconstruir o sentido. Os outros, então, passam a 

representar o papel de tutores de resiliência. 
(35)

 

“Gerar uma criança não é o suficiente, é preciso pô-la no mundo”.
(28:30)

 Para Boris 

Cyrulnik gerar uma criança fala dos processos biológicos da sexualidade, da gravidez e do 

nascimento e pôr no mundo implica que os adultos devem dispor entorno da criança os 

circuitos sensoriais e sensados que lhe servirão de tutores de resiliência e lhe permitirão 

tecer sua resiliência. 

Ao analisarmos as falas dos adolescentes percebemos a importância da família no 

cuidado diário para que ocorra o desenvolvimento sadio do adolescente mesmo diante da 

doença crônica. Vemos que ter uma segurança afetiva, um apego seguro, vínculos 

significativos, uma família que se importe é um ponto de apoio imprescindível para a re-

elaboração do seu universo psíquico, para assim enfrentar seus traumas. 

A existência de um entorno afetivo é um aspecto determinante para proteger uma 

criança que enfrenta adversidades de sofrer consequências mais graves e duradouras. Esse 

entorno precisa ser estável para dar á criança e adolescente um sentimento de continuidade 

e futuro, amoroso para permitir que aprenda a dar e receber carinho; seguro para promover 

confiança e certeza de que pode contar com outras pessoas na hora de enfrentar e superar 

seu problemas; flexível para negociar e adaptar os limites de acordo com cada um; aberto 

para lidar com o novo; firme para introjetar limites e normas culturais;  e respeitoso para 

ensinar os direitos e deveres de uma vida em comunidade.
(27)

 

Nas citações abaixo, os adolescentes relatam que sua família nuclear é ponto de 

apoio fundamental para o enfrentamento da fibrose cística e que existem momentos onde o 
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sentimento de desistência aparece mas é suprimida pelo estímulo e apoio recebido de sua 

família. 

 

Magnólia: “Minha família me apoia em tudo que eu quero, completamente, me  

ajudam em tudo” . 

 

É consenso que a família representa o berço do desenvolvimento do ser humano, 

pois é no meio familiar que a criança se apropria, pelo processo de formação, dos valores e 

da cultura como características impressas na sua personalidade, a partir das representações 

simbólicas, que o acompanhará por toda a vida ou pelo menos durante o período que 

permanecer sob custódia. 
(23)

  

 

Tulipa: “Já teve muitas vezes que eu não queria vir de jeito nenhum pra cá 

(tratamento ambulatorial) mas aí minha  mãe chama a consciência, fala... Aí eu penso e 

falo... não; eu tenho que ir!” .  

 

Como vemos na fala de tulipa o apoio da família é essencial na adesão ao 

tratamento, quando os membros da família se unem para enfrentar um desafio, seus 

vínculos são fortalecidos permitindo-lhes construir novas competências. 

A maneira como uma família enfrenta e lida com uma experiência difícil , resiste ao 

estresse, se organiza  e segue a vida influenciará na adaptação imediata e a longo prazo, e 

na própria sobrevivência e no bem estar da unidade familiar.
(43)

  

 

Chuva de prata: “Minha família me ajuda, minha mãe e meu pai... são eles que 

ficam comigo” 

 

Nas falas supra citadas os adolescentes participantes da pesquisa  relataram que 

sentiram a proteção e o cuidado da família, mantendo na memória lembranças de conselhos 

dados pelos familiares próximos; tudo isso contribui para a construção de uma base 

resiliente. Essas atitudes da família para com suas crianças e adolescentes integram um 

conjunto de responsabilidades que propiciam condições favoráveis tanto para o 

desenvolvimento dos seus membros, como para a constituição de valores éticos e morais. 
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Como somos seres em permanente devir, possuímos uma imensa plasticidade e 

necessitamos de vínculos para construir uma história coerente e sensata de nós mesmos. Os 

tipos de apego que construímos nas nossas interações precoces nos impregnam 

determinadas sensibilidades e estilos relacionais. A família tem um papel fundamental pois 

o caminho que cada individuo segue no seu desenvolvimento e seu grau de resiliência ante 

os acontecimentos estressantes da vida são fortemente determinados pelo esquema de 

apego que desenvolveu nos seus primeiros anos de vida.
(36:10)

 

O apoio recebido da família e a representação que essa faz do adoecimento por 

fibrose cística, influencia diretamente na representação que esse adolescente tem de si e na 

sua maneira de enfrentar seus problemas.Os principais fatores que podem destruir uma 

criança ou tecer sua resiliência é a bolha afetiva que a envolve no dia-a-dia e o sentido que 

seu meio atribui aos acontecimentos.
(28)

  

 Na frase abaixo citada vemos que uma criança que teve um apego seguro com a 

mãe quando perguntada sobre o que diria á alguém que acabou de descobrir que tem 

fibrose, ela diz que é possível enfrentar a doença porque a mãe vai ajudá-la. O modo como 

a meio familiar e cultural fala da ferida pode atenuar o sofrimento ou agravá-lo. 
(36:10)

  

 

Copo de leite: “Você vai conseguir por causa que sua mãe vai ajudar você, todo 

mundo vai ajudar você.”   

 

O caminho que cada indivíduo segue no seu desenvolvimento e seu grau de 

resiliência ante aos acontecimentos estressantes da vida são fortemente determinados pelo 

esquema de apego que desenvolveu nos seu primeiros anos de vida.
(36:10)

 

A principal fonte de apoio e base social segura deve prover da atenção materna ou 

de outros cuidadores que assumam a função de cuidar da criança regularmente; e esse 

apego ficará na memória afetiva da criança por toda a vida.
(27)

 A família ampliada também 

exerce um papel significativo na vida dos adolescentes como vemos nos depoimentos 

abaixo: 

 

Margarida: “Minha tia, minha avó, meu avô não porque morreu, é... meus primos, 

minha mãe e meu padrasto.” 
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Rosa: “Minha mãe, minha tia, todo mundo lá em casa.” 

 

As famílias são mais capazes de enfrentar a adversidade quando os membros tem 

lealdade e fé inabaláveis um no outro, então eles compartilham a confiança de que o lar é 

um lugar seguro e que eles sempre estarão ali um para o outro.
(43)

 Essa confiança é 

fundamental principalmente para o crescimento e desenvolvimento das crianças e 

adolescentes. 

 

Azaléia: “Minha família me ajuda. Oh ,minha mãe, minha avó, minha tia, minha 

prima, meu irmão e meu primo.” 

  

Tulipa: “Minha família ajuda sim, bastante; minha mãe, meu pai , minhas irmãs 

(duas irmãs que eu tenho), minha avó, todo mundo lá em casa. Minhas irmãs são mais 

novas e são superprotetoras (risos) ... Ficam no meu pé, perguntando se eu fiz tudo 

direitinho, se já tomei o remédio, essas coisas”.  

 

A elaboração do processo de resiliência externa deve ser continua em torno da 

criança ferida. Seu acolhimento após a descoberta da Fibrose cística constitui a primeira 

malha necessária, para reatar o vinculo após o ferimento. A segunda malha, mais tardia, 

exige que as famílias e as instituições ofereçam a criança lugares em que ela produza suas 

representações do traumatismo. A terceira malha, social e cultural, se elabora quando a 

sociedade oferece a essas crianças a possibilidade de se socializar. Só resta então tecer sua 

resiliência durante o resto de sua vida.
(28)
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7.3- Escola e Amigos: a linha tênue entre risco e proteção  

 

 “O adolescente torna-se , neste momento, ávido de encontros 

exteriores à família, então ele vai buscar no seu entorno ...” (36) 

 

Somos seres globais, plásticos e relacionais, pois, para tornarmos nossa história de 

vida coerente e sensata, dependemos da interação que temos com o outro. Nesse sentido, 

após um trauma, a presença do outro representa o ponto de apoio imprescindível para a re-

elaboração do universo psíquico, que está em permanente processo de desconstrução, 

construção e reconstrução ao longo de toda a existência.
(35)

 

Nesse processo, encontra-se a escola, representando o primeiro contexto relacional 

do ser humano fora do lar, e o educador, que a partir deste momento passa a ser uma das 

figuras centrais do universo de sentido da criança e o será mais tarde para o adolescente e 

para o adulto envolvido em processos educativos, podendo desempenhar um papel 

essencial na construção de resiliência. Mesmo que inconscientemente, a simples presença 

do educador, dos amigos e o vínculo que existe entre eles, provocam modificações neurais, 

metabólicas, afetivas, corporais, além de contribuírem para a transformação das 

representações, na estruturação de novos estilos relacionais, na ressignificação dos traumas 

ou no desmoronamento psíquico das crianças e adolescentes. Um simples olhar pode 

ajudar a provocar a resiliência ou a derrota psicológica de uma criança.
(35)

 

Percebemos então que a escola e os amigos podem ser tanto um fator de proteção 

como um fator de risco para o desenvolvimento da resiliência destas crianças e 

adolescentes cronicamente adoecidos por fibrose cística. 

Muitas crianças e adolescentes têm na sua escola um lugar de referência, aquele 

lugar onde  possuem fontes de apoio e compreensão, aquele lugar onde existe relação de 

afeto, respeito, e onde o diálogo e a confiança podem estar presentes. Nesse lugar seguro 

eles encontram com os amigos e professores que se transformam em tutores de resiliência. 

Neste sentido veremos os depoimentos abaixo: 

 

Orquídea: “Gosto muito de ir pra escola e a fibrose não me atrapalha não.” 

 

Margarida: “Vou pra escola e me sinto bem como os outros”. 
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Nas narrativas abaixo percebemos a importância da escola que se torna um 

acontecimento central na vida destes adolescentes por construir seus primeiros passos 

rumo à socialização.
(44) “

A escola molda muito mais as crianças do que se imagina”.
(44:54) 

 

Rosa: “Eu gosto de ir para a escola, ...tenho bastante amigos, eles sabem o que eu 

tenho e me tratam normal como se eu não tivesse.” 

 

Magnólia: “Eu vou pra escola...  tenho muitos amigos até demais e eles me 

apoiam.” 

 

Tulipa: “Todos os meus amigos sabem o que eu tenho e até me ajudam, perguntam 

se eu tomei o remédio, é normal...”. 

 

Refletindo sobre esses dados vemos que a escola e as relações de amizade que esses 

adolescentes constroem contribuem para sua competência social por favorecer a aquisição 

de habilidades que propiciam a socialização e o desenvolvimento cognitivo e emocional, 

alem de favorecer a capacidade de enfrentar positivamente as transformações do 

ambiente.
(27:81)

  

A escola é um dos tutores de resiliência mais potentes que a sociedade pode 

implementar. Ela como potencial de intervenção pode oferecer  a todas as crianças e 

adolescentes uma base consistente e regular ao longo dos anos de formação da 

personalidade do individuo; através de mais aptos a apoiar os estudantes que passam por 

fortes adversidades, ajudando-os a saírem mais fortes dessas situações.
(27)

 

Os amigos também têm um papel fundamental nesse processo como um dos 

principais tutores de resiliência, já que nesta fase da vida as amizades são fundamentais. 

“De maneira geral, as crianças vão à escola por razões relacionais ou afetivas”.
(44:58)

  

As interações sociais no espaço escolar, assim como na família, devem ser pautadas 

na qualidade das relações e na presença de afetividade e reciprocidade, com possibilidade 

de desencadear processos de resiliência que favoreçam a melhoria da qualidade de vida, da 

saúde e a adaptação. 
(23) 
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No entanto ao mesmo tempo que os amigos e a escola podem ser promotores da 

resiliência, eles também podem ser transformados em fatores de risco para os adolescentes. 

Esta perspectiva de análise é confirmada pelo  seguinte depoimento: 

 

Copo de leite: “Mais difícil é quando algumas pessoas (amigos)..., é , é 

preconceituosa, quando eu falo pra pessoa e ela fica me zuando, fica falando que eu tô 

doente, assim essas coisas... Aí eu não falo mais com essa pessoa ... é muito chato isso... 

...Na minha sala as crianças são “minhas amigas”  mas eu não falo o que eu 

tenho, quando eu tomo enzima eu falo que é vitamina. Aqui na escola eles pensam que eu 

sou normal , ninguém sabe o que eu tenho, nem a professora nem meus coleguinhas”.  

 

“Segundo a organização do meio, a escola pode se tornar fonte de desprezo ou  de 

felicidade. O que não exclui, de forma alguma, a participação dos professores e dos alunos, 

igualmente atores dentro desse sistema”. 
(44:80)

 

No dia a dia escolar as crianças com doenças crônicas passam por grandes 

dificuldades e constrangimentos por causa da falta de informação e despreparo dos 

professores e coordenadores; visto o depoimento acima,  onde este adolescente durante o 

recreio na escola tem que mentir dizendo que a enzima que ele tem que tomar antes de 

todas as refeições é uma vitamina, já que se disser a verdade pode sofrer novamente com o 

bullying.  

Em geral, por falta de informação acerca da doença e tratamento ou por não saber 

como trabalhar com a criança doente e o restante da turma, os professores são alvos de 

limitações pessoais e técnicas que impedem o compromisso inclusivo. Sob essa ótica, é 

necessário trabalhar não apenas com a criança, mas também ajudar os professores no que 

diz respeito às suas inquietações diante da doença de seu aluno. 

O despreparo do corpo docente e atitudes preconceituosas quando percebido pelos 

pais, fazem com que eles afastem a criança da escola dificultando ainda mais sua 

reinserção escolar. 
(45) 

“É espantoso constatar o quanto os professores subestimam o efeito de sua pessoa e 

superestimam a transmissão de seus conhecimentos. Muitas crianças explicam em 

psicoterapia o quanto um professor modificou a trajetória de suas existências por uma 

simples atitude ou por uma frase”.
(44:70)
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É por isso que os professores que acreditam na resiliência exercem um efeito de 

resiliência superior aos que não acreditam nela. Mesmo quando eles não trabalham o 

conceito, o simples fato de estarem convencidos dela constrói uma representação íntima 

que se exprime por indícios  que a criança percebe como informações materiais, evidentes 

para ela; porém os professores não tem consciência desse poder.
(44:71)

 

A escola é apontada, também, como fonte de discriminação, tendo uma influência 

crucial no desenvolvimento e socialização das crianças com doença crônica, que são 

rotuladas como diferentes, precisando, frequentemente, dar explicações sobre suas 

ausências, medicação entre outras coisas. 

Nessas situações, os professores precisam ser informados das condições reais da 

criança/adolescente, suas limitações, efeitos colaterais dos medicamentos, para servirem de 

apoio à criança e sua família. A rede de apoio estende-se às pessoas de um sistema social, 

seja família, comunidade ou escola, que poderão servir como suporte emocional, material e 

informacional ao indivíduo necessitado
(1)

. 

A criança/adolescente, ao ingressar na escola, começa a fazer parte de um grupo 

maior, seus relacionamentos se ampliam e eles começam a se socializar com crianças da 

mesma idade, e com professores. Esses relacionamentos ajudarão no desenvolvimento de 

seu autoconceito e sua autoestima, o que representa uma mudança profunda em suas 

relações; porém, no ajustamento desse novo ambiente,ele precisa ser aceito pelos seus 

pares e professores, a aprovação do seu novo convívio social fortalece a construção e 

reafirmação de uma autoimagem positiva. Essa relação é importante para seu 

desenvolvimento social e psicológico, pois predispõe ao ajustamento e à competência 

durante a adolescência e a vida adulta
(1)

.  

“É integrando a família, a escola e o social que poderemos compreender como esta 

instituição pode produzir um efeito de resiliência”.
(44:58)

 

Um adolescente tem de remanejar seu apego, livrar-se do vínculo parental, para se 

engajar em outra relação, que será ao mesmo tempo afetiva e sexual. O risco é grande, pois 

ele terá que largar a sua base segura se quiser evoluir e prosseguir no seu 

desenvolvimento.
(36)
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7.4-  Estratégias individuais de enfrentamento - Mecanismos de 

superação 

 

Então para esses adolescentes apesar dos golpes do destino... 

sempre é possível ter esperança (28:145) , pois quem sabe se não é hoje o dia 

do seu milagre! 

 

A forma de encarar os problemas cotidianos varia de pessoa para pessoa e até em 

uma mesma  pessoa em diferentes circunstancias e etapas da vida.  Podemos citar dentre 

elas  a capacidade de encontrar em si motivação, satisfação, competência e confiança para 

viver as adversidades.
(27:87)

 Veremos nesta categoria as estratégias de enfrentamento usadas 

por estes adolescentes, seus projetos de vida, a não desistência e sua visão de futuro. 

 

7.4.1-  Buscar apoio em Deus  

 

Pesquisas realizadas com adolescentes mostram a importância do vinculo formado 

entre espiritualidade e saúde física e psicológica. Nestas pesquisas os adolescentes afirmam 

que confiam em Deus, que se relacionam pessoalmente com Ele e que a vivência da fé é a 

força de sustento que os ajuda a superar as perdas e desafios.
(46)

  

Ter uma religião, bem como frequentar uma igreja, tem-se mostrado um importante 

fator de proteção para dificultar o aparecimento de sofrimento psíquico e outros problemas 

na esfera da saúde mental, além de estimular a capacidade de se satisfazer com a vida e 

aumentar o potencial de resiliência. 
(27:106)

 

Os adolescentes participantes desta pesquisa destacaram em suas falas que precisam 

buscar apoio em  Deus para enfrentar suas dificuldades diárias; e  eles também creem  que 

existe um ser superior que não os deixará passar por situações que sejam além de suas 

forças. 

Magnólia: “Ah... normal, porque é um obstáculo que Deus quis que a gente 

enfrentasse, cada um tem a sua cruz e sabe que tem capacidade de carrega lá...  Jesus 

enfrentou muita coisa pela gente porque a gente não pode enfrentar um pouquinho por 

Ele”.  
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A fé, vivida com confiança em um Deus presente é a força que ajuda a superar o 

sofrimento, e uma valiosa chave no desenvolvimento das capacidades de resiliência.
(46)

  

Magnólia destaca um sua fala sua crença num Deus cuidadoso que sabe dos limites 

suportáveis para seus filhos e que nunca daria uma carga que não pudesse ser suportada. 

Como ela mesmo diz a fibrose é um obstáculo, uma cruz ela terá que carregar porém esta 

cruz não é pesada demais já que ela crê que Deus estará com ela em todos os momentos 

ajudando-a. Crer, acreditar em nome de Deus é a construção de um escudo protetor 

importante para adquirir resiliência na vida.
(46) 

 

Girassol: “Eu sou católico, busco apoio na religião as vezes... creio que isso 

ajuda.”  

“A vivência da religião e a participação na igreja são fatores de proteção, pois 

ajudam tanto a assumir com aceitação as adversidades inevitáveis, quanto a lutar com 

esperança por uma transformação”.
(46:29)

 

Copo de leite: “Eu sou católico mas as vezes quando eu tô precisando muito, eu 

vou pra igreja evangélica ...Isso me ajuda”. 

Espiritualidade com suporte congregacional permite suportar as crises e  até supera-

las através da confiança na presença divina. É possível até crescer com a adversidade a 

partir do momento que  se sente não ter somente a força dos homens, mas uma força 

superior que te ajuda.
(46)

 

Tulipa: “As vezes quando eu to ansiosa, apreensiva, eu rezo, eu oro, peço pra ter 

tranquilidade... e isso me tranquiliza.” 

A fé  nessas falas aparece como um sentimento positivo e fortalecedor, o que 

sugere ser valor apreendido no seio familiar. Assim, a espiritualidade se configura como 

um importante sustentáculo diante dos problemas e, por conseguinte, se constitui como um 

fator de proteção para a saúde do indivíduo. 

Neste sentido, percebemos através dos depoimentos anteriores que esses 

adolescentes tem buscado na figura divina, uma fonte de apoio que as ajude a enfrentar 

suas dificuldades diárias. Eles entendem  que a confiança na força Divina os ajuda a lidar 
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com seus desafios, temores, duvidas e perdas. A religião e a espiritualidade podem ser 

recursos terapêuticos poderosos para a recuperação, cura e resiliência.
(43)

 

 

7.4.2- Esperança de viver  

 

Depois do colapso, é preciso um tempo de anestesia para recuperar a calma e 

reencontrar a esperança. Os primeiros passos no longo caminho da resiliência são dados 

depois do baque, assim que uma ínfima chama de vida põe um pouco de luz no mundo 

escurecido pelo golpe. “Então cessa a morte psíquica e começa o trabalho de 

reviver”.
(36:180)

 

Os adolescentes desta pesquisa utilizam-se de estratégias para vencer, minimizar e 

ou tolerar as suas adversidades. Autores referem que as crianças e adolescentes se utilizam 

de quatro fontes para a formação de sua resiliência que são: “eu tenho” (o apoio), “eu sou” 

e “eu estou” (o desenvolvimento da força intrapsíquica), e “eu posso” (a aquisição de 

habilidades interpessoais e de resolução de conflitos).
 (22)

  

Estudos realizados em torno da autoestima e do autoconceito ressaltam que o 

desenvolvimento da capacidade de resiliência nos sujeitos passa pela mobilização e 

ativação das suas capacidades de ser, estar, ter, poder e querer.
(26)

 

A auto confiança é uma certeza interna de que mesmo diante dos problemas é 

possível reestruturar-se, rearranjando suas forças num reconhecimento de competência 

pessoal e a autoestima significa dispor de sentimentos e atitudes de aprovação de si 

próprio, considerando-se  capaz e uma pessoa de valor. A competência  é reforçada por 

capacidade de apresentar comportamentos voltados para o estabelecimento de objetivos 

realistas e planejamento de esforços para alcança-los.  

“A adolescência é a hora de formular um retrato realista de suas virtudes  e 

limitações, de forma que possamos ter sonhos e aspirações que se enquadrem 

legitimamente em nossos talentos e potenciais”.
(30:143)

 Esses sonhos e aspirações são 

explicitados nos depoimentos abaixo: 

 

Azaléia: “Quero fazer faculdade de pediatria e trabalhar em pediatria.” 

 

Hortênsia: “Quero ser estilista... quero casar, ter filhos e ser estilista.”  
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Os nossos projetos de vida e o modo como nos envolvemos nas relações cotidianas 

correspondem as representações que temos de nos mesmos, que foi moldada pelo meio em 

que vivemos.
(36)

 “Os adolescentes que tiveram um apego seguro e que foram estimulados 

por seus tutores de resiliência a retomar seu desenvolvimento transformam uma 

dilaceração em força e a vergonha em orgulho”.
(36:174)

 

A esperança é essencial para que a vida continue, ela é uma crença orientada para o 

futuro, que só pertence a aqueles que acreditam em seus sonhos. Os projetos de vidas 

desses adolescentes demonstram sua vontade de viver e sua crença num futuro melhor, 

onde poderão ser felizes e realizados, triunfando sobre sua adversidade apesar do 

prognóstico da fibrose cística. Resumindo, eles conseguiram colocar a doença em seu 

devido lugar. 

 

Cravo: “Eu quero ser engenheiro... terminar os estudos todos, fazer faculdade pra 

trabalhar em engenheiro”. 

 

Aqueles que superam um trauma muitas vezes experimentam um gosto de 

desespero à vida que se perdeu mas ao mesmo tempo, é aguçado o prazer de viver o que 

ainda é possível.
(36)

 Por isso esses adolescentes apesar de entenderem muito bem sobre a 

fibrose cística e consequentemente o que eles não podem fazer, eles se dispõe a viver tudo 

aquilo que eles podem e de maneira intensa. 

Observamos que a maioria dos pacientes entrevistados buscam a sua 

independência; sonham ter uma profissão, um trabalho como forma de pertencer á 

sociedade e também almejam construir sua própria família. 

Neste aspecto, os fragmentos de suas narrativas explicitam os fatores resilientes  

como vemos na fala abaixo: 

 

Tulipa: “Minha vida no futuro é trabalhando na profissão que eu escolhi, tendo 

minha casa e tudo que eu conseguir, tendo minha vida estruturada e vivendo bem.” 

 

Analisando o significado dos depoimentos vemos que estes adolescentes são 

capazes de identificar seus próprio valores, considerando as realidades á luz de suas 
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capacidades, oportunidades e situação atual de vida, de forma que eles conseguem se 

equilibrar entre o que e quem eles são para o que e quem eles desejam ser. 

O indivíduo resiliente apresenta uma atitude perseverante e otimista, mantendo um 

equilíbrio dinâmico durante e após os embates do tratamento frente a doença, 

possibilitando a si mesmo superar as pressões de seu mundo, desenvolvendo um auto-

conceito realista, autoconfiança, um senso de autoproteção e uma autoestima que o ajudam 

a não desistir mas nutrir uma vontade de viver e vencer mesmo os mais difíceis obstáculos.  

Esta vontade de vencer aparece claramente nos depoimentos abaixo: 

 

Azaléia: “Não desistir nunca do sonho, sempre lutar e nunca desistir!” 

 

“As crises e a dificuldades da vida podem extrair o melhor de nós quando 

enfrentamos os desafios”. 
(43) 

 Azaléia decidiu não desistir, ela desenvolveu a esperança de 

ter uma vida melhor por seus próprios esforços, por isso ela diz que vai lutar sempre. A 

doença pode muitas vezes despertar as pessoas para a vida. 

 

Magnólia: “Uma palavra ...é força”. 

 

“A resiliência desafia e impulsiona para assumir conscientemente a necessidade de 

situar-se numa perspectiva de esperança”.
(46:25) 

 

Girassol: “Pra seguir em frente... não tem nada que impeça de ser feliz.” 

 

As vezes uma crise pode ser um chamado para nos despertar, direcionando o nosso 

foco para o que realmente é importante na vida. Ser feliz independente de.... é isso que 

realmente importa. A fala de Girassol nos faz pensar pois ela diz que não existem 

impedimentos para quem decide ser feliz. A felicidade é uma questão de decisão, não é que 

estejamos negando as dificuldades mas precisamos entender que elas  não devem ser 

superiores a nossa vontade de vencer e ser feliz.  

As qualidades da resiliência permitem às pessoas se libertarem de feridas dolorosas, 

assumirem suas vidas e irem em frente para viver e amar plenamente.
(43)
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Esses adolescentes expressam a capacidade de serem felizes, por estarem 

dispostos a mudar a própria vida na medida em que acreditam no futuro, e podem falar da 

experiência vivida sem aflições. Os participantes desta pesquisa têm o auxílio de outrem 

para resolver os problemas cotidianos e estes são alguns indícios do processo de resiliência 

na vida dos participantes da pesquisa e indicam a retomada do seu desenvolvimento. 

A resiliência é a capacidade humana de extrair do íntimo do seu ser uma reserva 

extra de forças para superar as dificuldades. Com base da fé em Deus, é como se Deus 

tivesse colocado em nós, no fundo da nossa alma, uma reserva. E nós seres humanos, 

cheios de altos e baixos, ora frágeis e indefesos como crianças de colo, ora capazes de 

enfrentar desafios enormes, como doenças crônicas, precisamos saber e acreditar nisso. 

Assim, quando achamos que o nosso combustível  da vida está no fim, sabemos que 

podemos contar com essa força extra, que habita em nós. E assim seremos como o metal 

que passa pelo fogo, se retorce, se modifica, adquiri novas formas e, no final, sai mais 

fortalecido do que antes.
(46)

 

Neste estudo foram evidenciadas as três classes de fatores de proteção 

fundamentais ao desenvolvimento do adolescente. A classe dos atributos disposicionais  

foram identificados na categoria: reaprender a viver uma outra vida- metamorfosear 

(competência m comunicação), na categoria: Escola e amigos (Sociabilidade) e na 

categoria: Estratégias individuais de enfrentamento ( autonomia e auto estima). A segunda 

classe que é a da coesão familiar foi identificada na categoria: entorno afetivo familiar e a 

terceira classe que é a rede social de apoio foi identificada nas categorias escola e amigos e 

estratégias individuais de enfrentamento. 
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 CAPÍTULO VIII 

 

Elaboração de um plano de curso para capacitação dos profissionais de 

Enfermagem para que estes se tornem tutores de resiliência de crianças e 

adolescentes cronicamente adoecidos. 

 

Atualização profissional, no passado, já foi disciplina optativa porém hoje não mas. 

Há algumas décadas, quem se graduava em um curso superior considerava que a fase de 

estudos estava concluída e que, daí em diante, teria início a fase do trabalho e da 

experiência. Havia ainda, inclusive, aqueles que pulavam parte do estudo e imergiam 

direto no mundo profissional, sem uma formação específica. 

Hoje em dia a velocidade das mudanças, a globalização e o desenvolvimento 

tecnológico transformam incessantemente o ambiente de trabalho, de forma que hoje não 

há dúvidas de que estudo e formação não são apenas uma etapa da vida, mas uma 

constante ao longo de toda a carreira. 

Por conta disso o profissional de enfermagem deve estar atento às novidades e às 

oportunidades de aplicação de sua experiência e competência e entender claramente quais 

são as competências valorizadas na área em que atua. 

A competência profissional dos trabalhadores de Enfermagem, representa um dos 

componentes fundamentais para a qualidade da assistência, preconizada pelo Sistema 

Único de Saúde, visto que são esses profissionais que compõem o maior contingente no 

cuidado em saúde, além de serem o esteio da assistência, pois são os profissionais que 

estão na linha de frente do atendimento nos serviços de saúde. 

Na formação em Enfermagem, a abordagem das competências vem sendo bastante 

discutida, e não se reduz a execução de tarefas e atividades relacionadas ao trabalho na 

dimensão técnica-instrumental, mas propõe a competência humana no cuidado, em sua 

dimensão ética, política, social e de relações interpessoais.
(47)

 Essa formação deve 

organizar-se em torno de quatro aprendizagens que, ao longo da vida, serão de algum 

modo, para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser.
(47)
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A medida  em que essa formação por competências faz surgir uma visão de 

qualidade em saúde que não se considera só os aspectos técnico-instrumentais envolvidos 

na prática profissional, mas também inclui a humanização do cuidado na perspectiva do 

cliente e do profissional; faz-se necessário a introdução de um novo conceito para a área da 

saúde chamado resiliência. A resiliência enfatiza um olhar para cada individuo como ser 

único e singular, que possui necessidades específicas e estratégias peculiares e 

diferenciadas de enfrentamento de suas crises.
(46)

 

 Diante do surgimento desse conceito para a enfermagem propomos um curso de 

curta duração que buscará aplica-lo de forma pontual no cuidado diário prestado pelos 

profissionais de enfermagem pediátrica. Já que a atualização profissional,  deixou de ser 

uma opção para ser também uma condição e uma necessidade dentro do exercício dessa 

profissão, se manifesta a urgência de aperfeiçoamento do currículo, principalmente num 

hospital como o Instituto Fernandes Figueira  que prima pela pesquisa e onde a todo 

instante se veem antigos meios e conceitos sendo aperfeiçoados ou superados como 

também o surgimento de novas técnicas e conceitos que influenciam diretamente na forma 

de cuidar. 

 Diante do exposto propomos um curso de aperfeiçoamento profissional que é um 

programa de capacitação profissional que tem como objetivo fornecer treinamento que 

proporcione a aquisição de novos saberes e a reciclagem profissional voltados para o 

constructo - Resiliência.  
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Fundação Oswaldo Cruz 

Instituto Nacional da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira 

Departamento de Pediatria 

 

Plano do curso 

 

Fortalecendo Imunidades:  Caminhos para a Resiliência no Hospital 

 

Ementa: Fundamentação teórica, filosófica e prática do conceito de Resiliência e dos seus 

fatores de risco e fatores de proteção. Diferenciação entre resiliência e vulnerabilidade. 

Resiliência num enfoque institucional e pessoal. Estratégias individuais de enfrentamento. 

Conceituação de doença crônica não transmissível.  Características do adolescer.  

 

Objetivos:  

Geral: O  aluno será capaz de construir um projeto de resiliência, tanto para si próprio 

como para o outro do qual cuida. Específicos: O aluno será capaz de discutir sobre as 

questões teóricas e práticas da resiliência, prevenir os fatores de risco, estimular os fatores 

de proteção com a finalidade de se tornar um tutor de resiliência para crianças e 

adolescentes cronicamente adoecidas. 

 

Metodologia: O curso será desenvolvido sob a responsabilidade de todos os participantes 

envolvidos, professores e alunos, com exposições dialogadas, leituras criticas, debates, 

estudo de caso,   discussão de textos acompanhada de exposições introdutórias feitas pelo 

palestrante, oficinas  e discussão em grupo. 

Terá uma carga horária de 20 horas distribuídas em 4 (quatro) dias. 

Cenário: Instituto Nacional  da mulher, da criança e adolescente Fernandes Figueira 

Sujeitos: Profissionais de enfermagem que trabalhem com crianças e adolescentes 

cronicamente adoecidos. 

Material: data show, quadro branco,  pincel, apagador, textos e outros materiais que 

possam ilustrar os assuntos abordados. 
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Atividades programáticas: 

UNIDADE I 

Apresentação do curso e dos professores 

Aula 1: Doença crônica não transmissível 

Aula 2: Infância e adolescência 

Aula 3: Cuidados de enfermagem a crianças e adolescentes cronicamente adoecidos 

Aula 4: O Preparo do Enfermeiro e equipe para o cuidado de crianças e adolescentes 

cronicamente adoecidos 

 

UNIDADE II 

 Aula 1: O que é resiliência?  

Aula 2: Vulnerabilidade 

Aula 3: Fatores de Risco 

Aula 4: Fatores de Proteção 

Aula 5: Fatores de risco e proteção para  o enfermeiro e equipe no cuidado de crinças e 

adolescentes cronicamente adoecidos 

 

UNIDADE III 

Aula 1: Fatores de risco e proteção na prática de vida de crianças e adolescentes 

cronicamente adoecidos  

1.1: Escola 

1.2: Amigos  

1.3: Família 

1.4: Deus 

Aula 2: Estratégias Individuais de Enfrentamento de crianças e adolescentes  

Aula 3: Estratégias Individuais de Enfrentamento dos enfermeiros e equipe 

UNIDADE IV 

Aula 1: Resiliência num enfoque institucional 

Aula 2: Resiliência do profissional que cuida 

Aula 3: As relações do cuidado de enfermagem com a formação da resiliência  

Aula 4: Como ser um Tutor de resiliência 

Entrega do certificado 



90 
 

Avaliação: Os profissionais  que fizerem o curso serão avaliados permanentemente através 

da presença e participação nas atividades como leituras, discussões e oficinas; também será 

realizado um pré-teste e um pós-teste onde o aluno responderá questões específicas acerca 

do conteúdo programático 

Referências: 

Geral 

1- Melillo A, Ojeda ENS e colaboradores. Resiliência: descobrindo as próprias 

fortalezas. Porto Alegre: Artmed; 2005. 

 

2- Tavares J, organizador, Yunes MAM,  Szymanski H, Pereira MAS, Ralha-Simões 

H, Castro MACD. Resiliência e Educação. 3º ed. São Paulo: Cortez; 2002. 

 

3- Assis SG, Pesce RP, Avanci JQ. Resiliência: enfatizando a proteção dos 

adolescentes. Porto Alegre: Artmed; 2006 

 
4- Brasil. Ministério da saúde. Secretaria de atenção a saúde. Marco legal. Saúde, um 

direito de adolescentes. Brasília: Ministério da saúde; 2005. Disponível em:  

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/marco_legal.pdf. 

 

 

Complementar 

1- Cyrulnik B. Os Patinhos Feios. São Paulo: Martins Fontes; 2004. 

 

2- Quintanilha BMD. A resiliência do adolescente no processo de adoecer 

cronicamente por fibrose cística. Niterói. Dissertação [mestrado em Enfermagem 

Assistencial] - Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa - UFF; 2012. 

 

3- Walsh F. Fortalecendo a resiliência familiar. São Paulo: Roca; 2005. 

 

4- Hoch LC, Lothar SMR Organizadores. Sofrimento, resiliência e fé: implicações 

para as relações de cuidado. São Leopoldo: Editora Sinodal; 2007. 
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CAPÍTULO IX 

   

   CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM 

 

 A realização desta pesquisa, nos possibilitou conhecer um pouco mais sobre os 

adolescentes com doença crônica.  É com base nesse conhecimento, acumulado partir das 

histórias de vida narradas, que devemos adequar e melhorar o cuidado prestado a essa 

clientela, respeitando seu contexto social e cultural. Os subsídios aqui gerados podem ser 

aproveitados não só no planejamento da assistência, mas também na formulação de novas 

políticas públicas de saúde voltadas para a área da adolescência e até mesmo na 

reformulação das já existentes. 

No campo profissional, o local da pesquisa se configura como cenário de potencial 

para o desenvolvimento da prática do enfermeiro na área da promoção da saúde, visto que 

pode realizar consulta de enfermagem, oficinas de educação em saúde, trabalhar 

estimulando os fatores protetivos para os adolescentes, e, por fim, o enfermeiro se 

descobrir como tutor da resiliência, pois ao cuidar, possibilita àquele que experiência o 

cuidado sentir proteção e amparo e, desta forma, desenvolver forças internas para enfrentar 

e transpor as dificuldades diante da vida. 

Compreender a resiliência como potencial humano no enfrentamento das 

adversidades se faz relevante na enfermagem, pois surge como possibilidade de cuidado 

voltado ao indivíduo e ou a família. Nesse sentido, a resiliência emerge como potencial de 

contribuição para o conhecimento da enfermagem no campo da promoção humana, com 

efeito na promoção da saúde e, por conseguinte, na qualidade de vida das populações, haja 

vista a sua aplicabilidade e importância nos diversos cenários e situações que envolvem o 

processo saúde doença ao longo dos ciclos de vida, e como foco principal na saúde do 

adolescente, as ações preventivas, curativas e de educação em saúde, é campo profícuo da 

atuação do enfermeiro.
(48)

 

A atuação da enfermagem como profissão integra uma equipe multiprofissional de 

saúde, e especificamente no atendimento  aos adolescentes, tem como objetivo 

acompanhar o crescimento e desenvolvimento, com atenção integral e cuidados que vão 

além das questões biológicas, mas que incorporam ações de promoção de saúde, prevenção 

de agravos, com resgate de competências e responsabilidades, inclusive as familiares. O 
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apoio social é importante para conduzir o adolescente nessa etapa definidora do ser adulto 

de amanhã, e a resiliência no contexto da adolescência emerge possibilitando ao ser 

humano visualizar a vida de uma forma mais otimista, de modo a não se deixar abater 

permanentemente pelas adversidades que perpassam a existência humana. 

Pensar no processo de resiliência no contexto da adolescência é considerar o mundo 

que os envolve, como a família, a escola, amigos, igreja,  os profissionais de saúde com os 

quais estes adolescentes crônicos tem contato durante grande parte de suas vidas e a 

comunidade de uma forma geral, bem como suas influências no desenvolvimento da 

resiliência. Ao se apropriar destes conhecimentos, a equipe de enfermagem adquire papel 

fundamental como articulador na relação do adolescente e o meio no qual está inserido, 

estabelecendo uma prática de cuidado que visa à promoção de saúde e qualidade de vida. 

A intervenção dos profissionais deve estar centrada não apenas nos adolescentes 

mas em todo o meio que os envolve, e fundamentalmente no cuidador,  porque na infância 

e adolescência, o desenvolvimento está fortemente atrelado à qualidade das interações que 

estes vivenciam nos diferentes contextos onde concretizam sua existência, especialmente 

na família.
(49)

 

Durante o processo de desenvolvimento humano, a enfermagem se apresenta junto 

à família e ao indivíduo, em diferentes circunstâncias durante a sua existência, na interface 

com a saúde e a doença. E como profissão, há que se propor o cuidado que contemple a 

complexidade do ser humano, com vistas a promover os potenciais do indivíduo e da 

família para transpor as adversidades, fortalecendo assim a resiliência. 

Destarte, a equipe de enfermagem como tutor necessita centrar atenção nas 

fortalezas presentes nas interações familiares, de maneira contextualizada, e considerar as 

potencialidades dos adolescentes crônicos, apesar dos desafios e dificuldades que 

enfrentam, o que implica reconhecer ou criar competências profissionais, para auxiliar a 

família a desenvolver ou reforçar as suas capacidades de cuidado mútuo, inclusive se 

necessário for, incluir a rede de suporte social informal.
(48)

   

É importante que os enfermeiros tenham claro que falar de uma possível trajetória 

resiliente, em contextos com elevado potencial de risco psicossocial, remete, ao aporte de 

suporte social efetivo para os cuidadores, de forma que estes possam tecer um tipo de 

relação, na qual a comunicação entre ambos possa fluir e estes expressem suas 
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necessidades e os pais sejam capazes de decifrá-las corretamente e responder de maneira 

coerente e consistente.
(49)

 

Entretanto, para que a relação pais-filhos possa se desenrolar neste em contextos 

desfavoráveis, é necessário que estes pais, também, tenham suas necessidades respondidas 

de forma coerente e consistente, ou seja, para que possam estabelecer, uma relação sensível 

com seus filhos, é necessário que os pais também vivenciem este tipo de experiência.
(49)

 

Assim, a prática da enfermagem, necessariamente, precisa estar centrada nos 

elementos de positividade presentes nas interações entre  pai/mãe e seu contexto, ou seja, 

naquilo que eles são capazes de fazer bem, apesar dos desafios que enfrentam. Não se trata 

de negar as dificuldades, as perdas, mas, sim de reconhecer que num mesmo contexto 

coexistem fortalezas e fraquezas, recursos e destituições, risco e proteção.  

Da mesma forma, é interessante que os enfermeiros reconheçam que as capacidades 

dos cuidadores podem ser desenvolvidas ou reforçadas, por meio de ações implementadas 

tanto no âmbito profissional como não profissional. Isto implica reconhecer as 

competências para esta finalidade não apenas nos profissionais, mas, também, na família e 

na rede de suporte social.
(49)

 

A preocupação da enfermagem em desenvolver ações preventivas para a saúde 

junto às famílias, no campo da assistência, está no fato de que o cuidado centrado nelas 

pode modificar a resposta dos adolescentes em relação ao seu próprio tratamento assim 

como sua visão de mundo e consequentemente sua forma de viver e enfrentar a doença 

crônica. Dessa forma, quanto maior o conhecimento do sujeito em relação à qualidade de 

vida, no sentido de se manter saudável, menor é o risco de adoecer.
(50: 431)  

Conhecer o construto resiliência e aplicá-lo na prática da enfermagem é criar 

possibilidades de promover a saúde do adolescente e do próprio trabalhador de 

enfermagem prevenindo agravos à saúde desta população, é vê-los como seres sociais que 

vivem e sentem as influências das relações do contexto familiar, profissional, social e 

espiritual.  

Quando falamos de ambiente hospitalar pensamos em um local de crise, doença e 

adversidades, e estes sentimentos não atingem só os pacientes internados e sua famílias 

mas também os que nele trabalham. Em virtude dessa permanente exposição a vários 

fatores que produzem sofrimento no trabalho hospitalar, a resiliência neste espaço é uma 

condição urgente e necessária de ser fomentada, já que este também pode ser um local 
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onde se podem encontrar ótimos recursos para tecer a resiliência de todos os que nele 

convivem. 

O hospital como instituição precisa pensar numa política que contemple o 

desenvolvimento da resiliência primeiramente dos seus profissionais e funcionários pois 

uma vez que esses indivíduos não possuem ou não são estimulados a desenvolver  a 

resiliência eles estão mais suscetíveis a sofrer as consequências negativas de seu trabalho, 

que vão da queda da produtividade ao desenvolvimento das mais diversas doenças 

psicossomáticas. Profissionais ou cuidadores mal cuidados  também não cuidarão com 

qualidade.
(46)

 

Essa proposta de política ou filosofia de resiliência para os hospitais passa pela 

interação e relação interpessoal dos mais diversos tipos, relações de trabalho, e questões 

pessoais como baixa auto estima, orgulho, desistência, vaidade entre outros que se não 

forem enfrentados podem se tornar entraves da promoção da resiliência no ambiente 

laboral.
(46)

 

Essa proposta significa olhar para cada individuo presente no hospital como um ser 

único e singular, que possui necessidades específicas e estratégias peculiares e 

diferenciadas de enfrentamento de suas crises, adversidades e dificuldades profissionais e 

pessoais. Quando houver esse olhar para o trabalhador ele será fortalecido em seus fatores 

protetivos, se tornando assim um profissional mais resiliente, que é aquele que consegue se 

adaptar diante de cada situação crítica sem com isso se desestruturar- tendo o chamado 

jogo de cintura. 

Para finalizar, consideramos que o sujeito pode viver e crescer em muitos contextos 

diferentes: adversos, violentos, saudáveis ou quantos outros existam; mas ele se constrói de 

um jeito que pode ser chamado resiliente quando, além das adversidades, encontra 

interações positivas que o protegem. (49) 
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CAPÍTULO X 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Essa pesquisa foi realizada tendo em vista a busca do conhecimento de como ocorre 

a formação da resiliência do adolescente com adoecimento crônico por fibrose cística. A 

partir deste entendimento resgatar  o referencial de prevenção dos agravos e da promoção 

da saúde especialmente durante a adolescência, momento propício as mudanças de base 

psicossocial possibilitando consagrar suas escolhas pessoais. 

Para este fim foi realizada uma entrevista e um questionário com adolescentes entre 

11 e 19 anos, que se encontravam em tratamento hospitalar ou ambulatorial no Instituto 

Fernandes Figueira no Rio de janeiro. Após análise do questionário verificamos que o 

domínio psicológico foi o que mais influenciou a qualidade de vida. Da análise das 

entrevistas emergiram 4 categorias onde foram discutidas as questões teóricas da 

resiliência, a teoria do apego, a família como fator de proteção, a linha tênue entre fator e 

risco e de proteção da escola e dos amigos e as estratégias individuais de enfrentamento. 

A primeira categoria fala sobre como cada adolescente  deu um sentido diferente ao 

trauma sofrido, e isso de acordo com sua maneira de ver o mundo, que foi moldada pelo 

meio em que vive. Esses adolescentes se mostraram resilientes pois apesar de terem sido 

marcados pelo adoecimento crônico eles não paralisaram suas vidas, mas sim 

reaprenderam a vive-la. 

A segunda categoria discorre sobre a importância ter uma segurança afetiva, um 

apego seguro, vínculos significativos e uma família que se importe; já que este é um ponto 

de apoio imprescindível para a re-elaboração do seu universo psíquico, para assim 

enfrentar seus traumas. 

A terceira categoria discute que a escola e os amigos podem se tornar tanto fatores 

de proteção como fatores de risco. Mesmo que inconscientemente, a simples presença do 

educador, dos amigos e o vínculo que existe entre eles, contribuem para a transformação 

das representações, na estruturação de novos estilos relacionais, na ressignificação dos 

traumas ou no desmoronamento psíquico desses adolescentes. 

A quarta e última categoria descreve sobre as formas de enfrentamento utilizadas 

pelos adolescentes participantes desta pesquisa. Ela destaca importância do vinculo 
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formado entre espiritualidade e saúde física e psicológica e  que a esperança é essencial 

para que a vida continue. 

A partir da análise e discussão desses dados entendemos que como profissionais de 

saúde que estamos diretamente ligados ao cuidado  com o paciente, precisamos aprender 

sobre esse novo constructo chamado resiliência, principalmente no que diz respeito  aos 

adolescentes. Ao entendermos um pouco mais sobre a resiliência destes adolescentes com 

doença crônica, poderemos especificar nossos cuidados, e nos momentos de tratamento 

sermos tutores desta resiliência estimulando e promovendo os fatores de proteção e assim 

auxiliar esses adolescentes á dar um novo significado para sua vida. 

É preciso reforçar que o desenvolvimento dos adolescentes é mais influenciado 

pelos recursos protetores dispostos ao longo de sua vida, que pelas adversidades 

enfrentadas. Então é de suma importância enfatizar a proteção na adolescência através de 

tutores de resiliência em todo o meio social; só assim num futuro próximo teremos uma 

sociedade mais saudável e feliz.  

A interação que os adolescentes estabelecem com o meio e as pessoas, e, 

especialmente, com a equipe de saúde, pode modificar suas respostas e auxiliá-los frente à 

situação da doença, minimizando consequências negativas e estimulando o potencial de 

resiliencia, ou seja, capacitando-os a se adaptar a mudanças no seu cotidiano e a reagir com 

flexibilidade diante das limitações e tratamento que a doença impõe. 

Considerando que a criança e o adolescente vivenciam sentimentos e situações 

complexas no cotidiano da doença crônica, é importante que os profissionais de saúde 

conheçam essas demandas e as incorporem ao plano de cuidados, visando a uma 

intervenção efetiva para a promoção do crescimento e desenvolvimento
(1)

.  

Considerando também a socialização dos adolescentes com doenças crônicas em 

idade escolar, esses estão na interseção do sistema de saúde e do sistema de educação, 

devido à separação de ambos dentro das instituições de ensino do Brasil. Assim, estes têm 

necessidades não integradas, criando uma deficiência  por causa da falta de comunicação 

entre os dois setores e a falta de conhecimento dos educadores acerca das necessidades 

especiais que estes adolescentes possuem. 

Os problemas vivenciados por esses adolescentes mostram a lacuna existente entre 

as redes de cuidado que permeiam suas vidas. Portanto, torna-se necessário formar 

profissionais com competências e habilidades compatíveis num cenário de alta 
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mutabilidade, devendo ser priorizada a articulação de saberes e fazeres, em consonância 

com a realidade em que irão atuar. 

Destarte, os participantes dessa pesquisa buscam se orientar no mundo a partir das 

suas experiências vividas e suas interações com o meio em que vivem, e  a partir daí 

esforçam-se para ressignificar a própria vida, na direção da reconstrução do próprio ser, 

demonstrando atitudes de enfrentamento e superação das adversidades. 

Adentrar na subjetividade desses adolescentes e percebê-los em suas múltiplas 

dimensões propiciou compreender as adversidades por eles vividas, e a maneira pela qual 

eles procuraram extrair de cada situação da vida elementos que contribuam para o seu 

fortalecimento e os incitem a ir em frente, de maneira que encontrem através da 

ressignificação um novo sentido para a existência. 

Diante do exposto, cabe a nós profissionais de saúde prestar um cuidado que 

favoreça os fatores de proteção e minimize os fatores de risco na vida desses adolescentes. 

Para que esse cuidado  prestado aos adolescentes seja promotor de resiliência,  tanto os 

profissionais de saúde, como a sociedade civil e o Estado devem se articular. O Estado 

deve desenvolver políticas de saúde e educação, visando à formação de profissionais 

capacitados para lidar com essas demandas e estabelecer maior articulação entre os setores 

de saúde e educação para que haja integralidade da assistência a esses cidadãos. 

 Os profissionais devem fornecer informações claras sobre a doença, não só ao 

paciente, mas também familiares. E no que diz respeito à sociedade, esta deverá acolher o 

adolescente sem qualquer estigma, pois, somente assim, a relação deles com a escola, com 

o trabalho e com os amigos será intensificada, e isso lhes garantirá melhor qualidade de 

vida. 

Com este estudo não tivemos a intenção de esgotamento da temática, ele contribuiu 

também para fomentar a discussão da tutoria em resiliência em adolescentes com doença 

crônica. 
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Apêndice 1 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: A resiliência dos adolescentes no processo de adoecer cronicamente por 

Fibrose Cística. 

Pesquisadores: Enfª Betânia Marta Domingues Quintanilha e Profº Mauro Leonardo 

Salvador Caldeira dos Santos 

Instituições a que pertencem os Pesquisadores:  Instituto Nacional Fernandes Figueira e 

Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 8435-9060  (21) 9965-4926 

Nome do voluntário:  

Idade:             anos      R.G.  

Responsável legal:  

R.G do Responsável legal:  

 O Senhor (ª) juntamente com o adolescente do qual  é responsável estão 

sendo convidados (a) a participar do projeto de pesquisa “A resiliência dos adolescentes no 

processo de adoecer cronicamente por Fibrose Cística”,  que tem por intuito ampliar o 

conhecimento e a discussão com relação à atenção pediátrica no cuidado com adolescentes 

com fibrose cística, sendo esta de  responsabilidade  dos pesquisadores Betânia Marta 

Domingues Quintanilha e  Mauro Leonardo Salvador Caldeira dos Santos. Resiliência é 

um termo que significa a habilidade de se acomodar e reequilibrar frente às adversidades. 

O estudo tem como objetivo geral identificar as estratégias que são utilizadas pelo 

adolescente para que ele tenha uma boa qualidade de vida. Serão utilizados para a coleta 

dos dados um questionário e uma entrevista. O questionário é de auto avaliação composto 

de 26 questões sobre meio ambiente ( segurança física e proteção, ambiente no lar, 

recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais, oportunidades de adquirir novas 

informações e habilidades, oportunidades de recreação/lazer, ambiente físico: poluição, 
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ruído, trânsito, clima, transporte); psicológico ( sentimentos positivos, pensar, aprender, 

memória e concentração, auto-estima, imagem corporal e aparência, sentimentos 

negativos, espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais ) , físico (dor e desconforto, 

fadiga, sono e repouso, atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou de 

tratamentos);  e relações sociais (relações pessoais, suporte-apoio social,);   e uma 

entrevista  que será gravada e posteriormente transcrita. Esta pesquisa só será realizada se 

vocês,  responsável e  adolescente, concordarem e assinarem este termo. Só os 

pesquisadores envolvidos neste projeto e o comitê de ética terão acesso a estas 

informações. Seus nomes não serão revelados ainda que as informações de seus registros 

sejam utilizadas para propósitos educativos e de publicação que ocorrerão independente 

dos resultados obtidos. Não existem riscos físicos caso vocês participem ou não deste 

estudo. Vocês podem ficar á vontade para sempre que necessário interromper a entrevista e 

conversar com a pesquisadora que irá responder a todos os questionamentos. Vocês terão 

garantido o direito de não aceitar participar ou de retirar a permissão, a qualquer momento, 

sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, pela  decisão. No caso de vocês decidirem por 

interromper a participação neste estudo, a equipe deve ser comunicada e a coleta dos dados 

será imediatamente interrompida. Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para 

os voluntários dessa pesquisa pela sua participação. Não existem métodos alternativos para 

a participação neste estudo. Caso não seja interessante para vocês participarem basta não 

assinar este termo de consentimento livre e esclarecido, e nenhum de seus dados serão 

coletados assim como não será realizado nenhum outro procedimento relacionado a 

pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e revistas 

científicas após a conclusão da pesquisa. 

 

 

Eu,___________________________________________________________________, 

RG nº ___________________ responsável legal do menor _______________________ 

_____________________________ RG nº _______________  declaro ter sido informado 

(a) e concordo  com sua participação como voluntário (a) da pesquisa acima descrita. 
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Rio de Janeiro, ______de __________________ de 2012 

 

 

___________________________                               ____________________________ 

         Assinatura do voluntário                  Assinatura do responsável legal 

 

_____________________________                      ______________________________                    

Assinatura do pesquisador                                                       Testemunha 
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Apêndice2 

Entrevista semi estruturada. 

 

Nome:_________________________________________  Idade ______________. 

Sexo (    ) Fem.   (    ) Masc.                   Ano escolar: ________________________. 

Endereço: __________________________________________________________. 

 

1-Como é para você ter Fibrose Cística? 

 

2-Como é sua vida escolar? Você gosta de ir á escola mesmo doente? 

 

3-Sua família te ajuda no cuidado? 

 

4-Você tem amigos? E namorado (a)? Como eles veem sua doença? 

 

5-Como você vê sua vida no futuro? 

 

6-Você está satisfeito com os profissionais e o local onde é tratado? 

 

7-No lugar onde você mora você tem condição de se tratar?  

 

8- O que é mais difícil para você na sua doença? 

 

9- Como é sua rotina durante a semana e nos finais de semana? 

 

10- O que você falaria para uma pessoa que acabou de descobrir que têm fibrose cística? 
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Anexo 1 

Questionário 

 

Instruções 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e 

outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem 

certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a 
que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha.  

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos 
perguntando o que você acha de sua vida, tomando como  referência as duas últimas 

semanas. Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser:  

 nada 
Muito 

pouco 
médio muito completamente 

Você recebe dos outros o 

apoio de que necessita? 
1 2 3 4 5 

      Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos  
        outros o apoio de que necessita nestas últimas duas semanas.  

        Portanto, você deve circular o número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo 

 nada 
Muito 
pouco 

médio muito completamente 

Você recebe dos outros o apoio 
de que necessita? 

1 2 3  5 

           Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. 

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor 

resposta.  

  
muito 
ruim 

Ruim 

nem 

ruim 

nem boa 

boa 
muito 
boa 

1 

Como você 

avaliaria sua 
qualidade de vida?  

1 2 3 4 5 
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muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem 

satisfeito 
nem 

insatisfeito 

satisfeito 
muito 
satisfeito 

2 

Quão 

satisfeito 

(a) você 

está com 
a sua 

saúde? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes são sobre o quanto você têm sentido algumas coisas nas últimas 

duas semanas. 

  nada 
muito 
pouco 

mais 

ou 

menos 

bastante extremamente 

3 

Em que medida você 

acha que sua dor 

(física) impede você de 
fazer o que você 

precisa? 

1 2 3 4 5 

4 

O quanto você precisa 
de algum tratamento 

médico para levar sua 

vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 
O quanto você 

aproveita a vida? 
1 2 3 4 5 

6 

Em que medida você 

acha que a sua vida tem 

sentido? 

1 2 3 4 5 

7 
O quanto você 

consegue se concentrar? 
1 2 3 4 5 

8 

Quão seguro (a) você se 

sente em sua vida 

diária? 

1 2 3 4 5 

9 
Quão saudável é o seu 

ambiente físico (clima, 
1 2 3 4 5 



110 
 

barulho, poluição, 

atrativos)? 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz 

de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

  Nada 
muito 

pouco 
médio muito completamente 

10 

Você tem energia 

suficiente para seu dia-

a-dia? 

1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar 

sua aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 

Você tem dinheiro 

suficiente para 

satisfazer suas 
necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 

Quão disponíveis para 

você estão as 
informações que precisa 

no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 

Em que medida você 

tem oportunidades de 

atividade de lazer? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de 

vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas.  

  
muito 

ruim 
ruim 

nem ruim 

nem bom 
bom 

muito 

bom 

15 

Quão bem você 

é capaz de se 

locomover? 

1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem 

satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 
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16 

Quão satisfeito 

(a) você está 
com o seu 

sono?  

1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito 

(a) você está 

com sua 

capacidade de 
desempenhar 

as atividades 

do seu dia-a-
dia? 

1 2 3 4 5 

18 

Quão satisfeito 

(a) você está 
com sua 

capacidade 

para o 
trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 

Quão satisfeito 
(a) você está 

consigo 

mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito 

(a) você está 

com suas 
relações 

pessoais 

(amigos, 

parentes, 
conhecidos, 

colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 

Quão satisfeito 

(a) você está 

com sua vida 

sexual? 

1 2 3 4 5 

22 

Quão satisfeito 

(a) você está 
com  

o apoio que 

você recebe de 

seus amigos? 

1 2 3 4 5 

23 Quão satisfeito 1 2 3 4 5 
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(a) você está 

com  
as condições 

do local onde 

mora? 

24 

Quão satisfeito 

(a) você está 

com o  
seu acesso aos 

serviços de 

saúde? 

1 2 3 4 5 

25 

Quão satisfeito 

(a) você está 

com 
o seu meio de 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou certas coisas 

nas últimas duas semanas.  

 

  nunca 
Algumas 

vezes 
freqüentemente 

muito 

freqüentemente 
sempre 

26 

Com que 

freqüência 

você tem 
sentimentos 

negativos 

tais como 
mau 

humor, 

desespero, 
ansiedade, 

depressão? 

1 2 3 4 5 

 

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário?  

Quanto tempo você levou para preencher este questionário?  
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Você tem algum comentário sobre o questionário? 

 

                              OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO  

FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 Auto-administrado                        (1) 

 Assistido pelo entrevistador        (2) 

 Administrado pelo entrevistador (3) 

REGIME DE CUIDADOS DE SAÚDE 

 Ambulatório        (1) 

 Internação            (2) 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


