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RESUMO 
 

Trata-se de um estudo exploratório transversal com abordagem quantitativa, cujos objetivos 
foram identificar as condições de resiliência em adolescentes internados com doença crônicas 
não-transmissíveis e levantar os principais fatores de proteção no enfrentamento dos adolescentes 
em relação aos danos causados pela doença. Os dados foram coletados no Hospital Universitário 
Pedro Ernesto, durante o mês de abril de 2013, após aprovação do comitê de ética. Foram 
entrevistados 20 adolescentes de ambos os sexos, entre 12 e 19 anos. O instrumento de coleta de 
dados utilizado foi o questionário WHOQOL-BREF, que avalia a qualidade de vida e possui 26 
questões, as quais são divididas em 5 domínios. Após a coleta dos dados, foi feita a análise dos 
mesmos; a pontuação dos escores do questionário foi realizada utilizando-se o programa 
estatístico SAS 9.1.3. Primeiramente, realizou-se o cálculo dos scores de cada questão de acordo 
com a sintaxe da Organização Mundial de Saúde, depois de feita essa transformação, aplicou-se 
uma estatística básica para a qualidade de vida em cada domínio. Em um próximo passo, 
realizou-se um teste de variância (ANOVA) utilizando um modelo de regressão múltipla com 5% 
de significância para analisar o quanto cada domínio explica cada questão. Esse método apresenta 
dois testes, o teste F e oteste t de Student. A regressão múltipla também foi utilizada para analisar 
a relação entre a variável sexo e os domínios. Além disso, aplicou-se um teste F para o total de 
cada paciente em relação a cada domínio, a fim de verificar quais domínios foram mais 
significativos. Após a análise dos dados, verificou-se que  o domínio 2 (psicológico) e o overall 
influenciaram mais na qualidade de vida dos adolescentes participantes da pesquisa. Ademais, os 
fatores de proteção mais encontrados foram fatores baseados no próprio indivíduo e fatores 
relacionados ao apoio do meio ambiente. Estes achados reforçam a ideia de que as experiências 
de vida e a forma com que cada adolescente enxerga o mundo a seu redor influenciam fortemente 
o enfrentamento das adversidades. Diante disso, é fundamental que os profissionais de saúde 
tenham sensibilidade e preparo adequado para identificar as peculiaridades do indivíduo 
adolescente e do processo de adoecimento de cada paciente, além de minimizar, dentro do 
possível, as experiências negativas, com o intuito de contribuir para que a experiência da 
hospitalização edifique algum sentido construtivo para o adolescente. Logo, um cuidado sob a 
perspectiva da resiliência permite uma assistência voltada para a integralidade, valorizando 
elementos objetivos e subjetivos.  Este novo paradigma visa o desenvolvimento de habilidades 
pessoais e sociais dos pacientes e da equipe de saúde, enfatizando as formas de enfrentamento 
das doenças e adversidades em detrimento da valorização apenas das patologias. 

Descritores: Resiliência Psicológica; Adolescente Hospitalizado; Doença Crônica 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This is an exploratory cross sectional study, with a quantitative approach, whose objectives were 
to identify the conditions of resilience in hospitalized adolescents with chronic noncommunicable 
diseases and raise the main protective factors in adolescent coping in relation to damage caused 
by the disease. Data were collected at the University Hospital Pedro Ernesto, during the month of 
April 2013, after approval of the ethics committee. We interviewed 20 adolescents of both sexes, 
between the age of 12 and 19 years. The instrument used for the data collection was the 
WHOQOL-BREF, which evaluates the quality of life and has 26 questions which are divided into 
five domains. After collecting the data, they were analyzed. The score of the questionnaires was 
performed using the statistical program SAS 9.1.3. First, there was calculated the score of the 
questionnaires according to the syntax of the World Health Organization, and after this 
transformation, was applied basic statistics for quality of life in each domain. In a next step, a test 
of variance (ANOVA) was performed using a multiple regression model with 5% significance to 
analyze how each domain explains each question. This method presents two tests, the F test and 
Student's t test. Multiple regression was also used to analyze the relationship between the gender 
variable and domains. In addition, an F test was applied to total of each patient in each domain in 
order to determine which domains were most significant. After analyzing the data, it was found 
that the domain 2 (psychological) and overall influence on quality of life of adolescents 
participating in the research. Moreover, the protective factors found were based on the individual 
factors and factors related to the support of the environment. These findings reinforce the idea 
that the life experiences and the way every teenager sees the world around him strongly influence 
the face of adversities. Therefore, it is essential that health professionals have sensitivity and 
adequate preparation to identify the peculiarities of the individual adolescent and disease process 
of each patient, while minimizing, as far as possible, the negative experiences, in order to 
contribute to experience of hospitalization edify some constructive direction for the teen. Soon, a 
care from the perspective of resilience allows assistance toward integrality, valuing objective and 
subjective elements. This new paradigm aims to develop personal and social skills of patients and 
the healthcare team, emphasizing the ways of coping with illness and adversity instead of just 
valuation of pathologies. 

Descriptors: Resilience, Psychological; Adolescent, Hospitalized; Chronic Disease 
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1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O cuidado em saúde consiste em uma tarefa árdua que demanda esforços constantes por 

parte dos profissionais no sentido de promover a recuperação ou prevenir agravos na saúde dos 

pacientes. Neste contexto, observa-se que as práticas de cuidado e terapêuticas utilizadas 

atualmente encontram-se voltadas para os fatores de risco, na tentativa de minimizá-los a níveis 

satisfatórios. 

Abordar a questão da formação da resiliência no cuidado em saúde implica em uma nova 

perspectiva deste cuidado, de forma a desenvolver e valorizar os fatores de proteção de cada 

indivíduo. Este novo paradigma visa o desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais de 

populações vulneráveis como adolescentes, crianças, adultos e idosos com doenças crônicas 

físicas e mentais, através de tecnologias leves de cuidado, ações e programas criativos. 

A resiliência representa uma mudança de foco nas ações em saúde, valorizando as formas 

de enfrentamento das doenças e adversidades em detrimento da valorização apenas das 

patologias. 

  O conceito de resiliência está envolto em ideologias relacionadas à noção de sucesso e de 

adaptação às novas circunstancias sociais. Em medicina, o termo significa a capacidade de um 

sujeito de resistir a uma doença, infecção, intervenção por si próprio ou com a ajuda de 

medicamentos, segundo Sória (2006). Já em psicologia, os precursores do termo resiliência são 

os termos invencibilidade e invulnerabilidade (YUNES, 2003, p. 77).  

Porém, resiliência e invulnerabilidade não são termos equivalentes, afirmam Zimmerman 

e Arunkumar (1994). Segundo estes autores, resiliência seria uma “habilidade de superar 

adversidades, o que não significa que o indivíduo saia da crise ileso, como implica o termo 

invulnerabilidade”. 
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Com o avanço nas pesquisas viu-se que não existem pessoas invencíveis e que a 

resiliência não é um dado imutável nos indivíduos. Ela é fruto de um processo dinâmico que 

envolve fatores sociais e intrapsíquicos de vulnerabilidade e de proteção (ASSIS et al, 2006, p. 

11). 

Desta forma, é depreende-se que um indivíduo considerado resiliente ao passar por uma 

situação desfavorável como uma doença ou a perda de um ente querido, irá sofrer com o 

acontecimento e as conseqüências do mesmo, entretanto, terá a habilidade de superar e se 

adequar a nova realidade. 

Sória (2006) afirma em seus estudos que 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. 

Ruther (1987), afirma em seus estudos que o desenvolvimento de resilência é o resultado 

entre a combinação de atributos individuas da criança ou jovem e seu ambiente familiar, social e 

cultural, sendo um processo interativo entre a pessoa e o meio. 

As relações humanas, o ambiente e a relação do homem com o ambiente estão em 

constantes transformações, o que determina um impacto diferenciado nos indivíduos, de acordo 

com o momento e contexto em que os mesmos estão inseridos.  

Assim, pode-se afirmar que o desenvolvimento da resiliência e a manutenção da mesma 

são decorrentes de um equilíbrio dinâmico entre os fatores que auxiliam o individuo na superação 

da adversidade (fatores de proteção) e fatores que a dificultam (fatores de vulnerabilidade), sejam 

eles externos ou internos. 

De forma geral, os fatores de vulnerabilidade compreendem os eventos de vida 

desfavoráveis e os fatores protetores que remetem a formas de apoio tanto internas quanto 

externas de forma a neutralizar o fator de agravo e permitir o enfrentamento da adversidade. 

Os processos de proteção têm a característica essencial de provocar uma modificação 

catalítica da resposta do indivíduo aos processos de risco. Rutter (1987) evidencia quatro 

principais funções: (1) reduzir o impacto dos riscos, fato que altera a exposição da pessoa à 

situação adversa; (2) reduzir as reações negativas em cadeia que seguem a exposição do 

indivíduo à situação de risco; (3) estabelecer e manter a auto-estima e auto-eficácia, através do 
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estabelecimento de relações de apego segura e o cumprimento de tarefas com sucesso; (4) criar 

oportunidades para reverter os efeitos do estresse. 

É possível, portanto, compreender a capacidade de resiliência do indivíduo como o 

posicionamento e às ações do mesmo frente às situações negativas de vida. São esforços para 

lidar com as situações indutoras de estresse, podendo estar relacionados com a regulação do 

estado emocional associado ao estresse ou ser focalizados na forma de agir para modificar o 

agente estressor. 

Assim, quando um adolescente encontra-se em uma condição de saúde desfavorável e tem 

a necessidade de inserção em uma instituição hospitalar, tem-se uma situação indutora de 

estresse, onde tanto o adolescente quanto seus familiares podem ficar bastante abalados.  

Contudo, espera-se do adolescente considerado resiliente, a utilização de estratégias que 

regularizem seu estado emocional e que o mesmo tenha aderência ao tratamento recomendado, 

buscando formas de se curar ou prolongar sua expectativa de vida. 

A adolescência, por si só, já é considerada é uma fase de grandes conflitos, onde há um 

desajuste consigo mesmo. Câmara e Carlotto (2007) apontam que esta etapa da vida é um 

momento de fragilidade, no qual além das mudanças corporais ocorrem modificações no contexto 

sociocultural.  

A descoberta de uma doença crônica nesta fase da vida pode ser encarada com 

dificuldade, uma vez que a própria cronicidade remete a episódios de exacerbação dos sintomas e 

condições indesejáveis da patologia.   

Neste sentido, vale ressaltar a importância de redes sociais de apoio e da equipe de saúde, 

com relação ao suporte emocional e também no auxilio ao controle da doença, uma vez que o 

controle dos sintomas pode ter um impacto bastante positivo na forma com que o adolescente 

encara e enfrenta com a mesma. 

Em tempos de mudanças amplas, profundas e aceleradas, como nos dias atuais, o 

conhecimento sistemático da resiliência é um instrumento válido e eficaz para todos os que se 

propõem a aperfeiçoar sua atuação profissional. 
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1.1  MOTIVAÇÃO 

 

A motivação para realizar meu trabalho de conclusão de curso na área de psicologia se 

deu a partir do interesse que possuo neste campo de conhecimento, e após ter tido contato com 

diversos adolescentes nos setores de Pediatria e Hematologia do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP), onde pude perceber algumas dificuldades enfrentadas pelos adolescentes quanto 

aos processos de hospitalização e de saúde-doença.  

Por ter amigos e familiares jovens que possuem doenças crônicas, passei a me questionar 

como seria conviver e enfrentar as dificuldades relacionadas a uma doença que ainda não possui 

cura, por isso decidi abordar o tema e compreender melhor os fatores que permeiam este 

processo, aprofundando meu conhecimento na área. 

 

1.2  PROBLEMA 

 

Foi delimitado como problema desse estudo: Quais estratégias de promoção à resiliência são 

utilizadas por adolescentes que convivem com doenças crônicas não transmissíveis? 

 

1.3 OBJETO DE ESTUDO 

 

A resiliência de adolescentes portadores de doenças crônicas não transmissíveis. 

 

1.4 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

• Quais os fatores de proteção que os adolescentes com doenças crônicas não transmissíveis 

utilizam para viver melhor com a sua doença?  

• Quais os domínios em que os adolescentes com doença crônicas não transmissíveis são 

mais encontrados para resiliência?  

• Que estratégias de enfrentamento o adolescente utiliza frente às dificuldades e perdas na 

trajetória da cronicidade?   

 

 



 13 

 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

• Identificar as condições de resiliência em adolescentes internados com doença crônicas 

não transmissíveis.  

• Levantar os principais fatores de proteção no enfrentamento dos adolescentes em relação 

aos danos causados pela doença.  

 

1.6  JUSTIFICATIVA / RELEVÂNCIA 

 

Este estudo justifica-se pelo reconhecimento da importância do conhecimento sistemático 

da resiliência como um instrumento válido e eficaz que repercute diretamente na melhoria da 

qualidade dos serviços prestados, fazendo-se necessário o entendimento desta temática e dos 

fatores que a permeiam para que seja possível adotar medidas de eficazes para o planejamento e 

execução dos cuidados de enfermagem e dos profissionais de saúde, de uma forma geral. 

As práticas de cuidado têm sido bastante discutidas na literatura, enfatizando-se a 

necessidade de modificação do foco dos modelos assistenciais vigentes, onde tais modelos têm 

recebido diversas críticas, pois se encontram voltados para os fatores de risco e agravo das 

patologias.  

Estudar resiliência no cuidado em saúde contribui para a valorização de uma nova 

perspectiva deste cuidado, representando uma mudança de foco e trabalhando as potencialidades 

dos indivíduos em detrimento da valorização apenas dos fatores de risco, do biológico e das 

patologias. 

Apesar de resiliência ser um termo que vem sendo amplamente discutido na comunidade 

científica, percebe-se uma lacuna no que diz respeito às questões relacionadas à hospitalização do 

adolescente e a identificação do potencial de resiliência dos pacientes por parte dos profissionais 

de saúde. 

 

 

 



 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 AS CONCEPÇÕES DE RESILIÊNCIA 

 

2.1.2 DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO 

 

O termo resiliência possui diversas definições que podem variar desde resistência de 

materiais à capacidade humana de superar as adversidades. É um termo relativamente novo na 

área da saúde, que vem sendo amplamente discutido na comunidade científica. 

 Inicialmente, foi utilizado pelas ciências exatas, pela física e engenharia, onde a 

resiliência de um material, correspondente a determinada situação, foi denominada por Silva Jr. 

(1972), a energia de deformação máxima que um material é capaz de armazenar sem sofrer 

deformações permanentes. 

Em psicologia, os precursores do termo resiliência são os termos invencibilidade e 

invulnerabilidade, ainda bastante referidos na literatura (YUNES, 2003, p. 77). Porém, segundo 

Zimmerman e Arunkumar (1994, p. 4), resiliência seria uma “habilidade de superar adversidades, 

o que não significa que o indivíduo saia da crise ileso, como implica o termo invulnerabilidade”. 

Para Tavares (2001, p. 44) a origem do termo é discutida sob três pontos de vista: o físico, 

o médico e o psicológico. 
No primeiro, a resiliência é a qualidade de resistência de um material ao choque, à 
tensão, à pressão, a qual lhe permite voltar, sempre que é forçado ou violentado, à sua 
forma ou posição inicial - por exemplo, uma barra de ferro, uma mola, elástico etc. No 
segundo, a resiliência seria a capacidade de um sujeito resistir a uma doença, a uma 
infecção, a uma intervenção, por si próprio ou com a ajuda de medicamentos. E, no 
terceiro, a resiliência também é uma capacidade de as pessoas, individualmente ou em 
grupo, resistirem a situações adversas sem perder o seu equilíbrio inicial, isto é, a 
capacidade de se acomodar e reequilibrar constantemente. 
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Os pontos de vista médico e psicológico estão intimamente ligados, uma vez que uma 

condição de doença, além do componente físico e fisiológico, inclui o aspecto emocional, onde a 

resiliência pode estar presente, conferindo ao indivíduo a capacidade de se equilibrar 

psicologicamente e adaptar-se a tal situação. 

Estudos sobre o tema tem sido realizados em diferentes países, porém, segundo Sória 

(2006), existem poucos estudos e produções acadêmicas no Brasil, o que justifica o fato de que 

muitos profissionais da área de saúde ainda desconhecem o termo e seus significados. 

 

2.1.3 O CONCEITO 

 

O termo resiliência tem suas origens nas ciências exatas, porém, o mesmo foi adaptado 

para a área das ciências humanas e da saúde, designando a capacidade de resistir às adversidades; 

a habilidade de se acomodar e reequilibrar frente à exposição à riscos. 

Para Cyrulnik (2006), o ser humano possui uma capacidade extraordinária de retomar o 

próprio desenvolvimento psíquico após traumas, e essa capacidade é denominada resiliência, a 

qual é favorecidada por dois elementos imprescindíveis: vínculo e sentido. É o próprio sujeito 

que promove sua resiliência, quando encontra vínculos significativos que lhe permitam 

reconstruir o sentido. 

TAVARES (2001, p. 60) afirma que ser resiliente na sociedade emergente seria 

desenvolver capacidades físicas ou fisiológicas correspondentes a determinados níveis de 

“endurance” física, biológica ou psicológica. E, até, certa imunidade que possibilite a aquisição 

de novas competências de ação para adaptar-se melhor a uma realidade cada vez mais 

imprevisível e agir adequada e rapidamente sobre ela. 

Flach (1991) utilizou o termo para descrever as forças psicológicas e biológicas exigidas 

para atravessar com sucesso as mudanças na vida. Para o autor, resiliente é aquele individuo que 

reconhece a dor, percebe seu sentido e a tolera até resolver os conflitos, reforçando a ideia de que 

não são indivíduos invencíveis ou invulneráveis. 

Ralha-Simões (2001) discute o conceito de resiliência destacando que não se trata de uma 

espécie de escudo protetor que alguns indivíduos teriam, mas a possibilidade de flexibilidade 

interna que lhes tornaria possível interagir com êxito, modificando-se de uma forma adaptativa 

em face dos confrontos adversos com o meio exterior.  
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Ruther (1987) define resiliência como a interação entre fatores genéticos e ambientais, os 

quais podem atuar como fatores de risco ou proteção, de acordo com o a situação. Afirma 

também que a capacidade de se adaptar frente às adversidades se dá devido a habilidade da 

pessoa para lidar com as mudanças, auto-confiança e ao repertório de estratégias e habilidades de 

que dispõe para enfrentar os problemas com os quais se depara. 

A partir das concepções abordadas, percebe-se que o conceito de resiliência está envolto 

em ideologias relacionadas à noção de sucesso e de adaptação às novas circunstancias sociais. 

Neste sentido, pessoas com trajetórias semelhantes diferenciam-se pela forma de enfrentar as 

adversidades na vida; algumas conseguem superar as crises, se adaptando e aprendendo a lidar 

com a nova situação, enquanto outras não possuem essa capacidade.  

Apesar disso, não se fala em pessoas resilientes e não resilientes para uma determinada 

situação, mas sim em potencial de resiliência, que se trata de uma capacidade de 

desenvolvimento da mesma; a qual pode ser trabalhada e incentivada nos diversos cenários da 

vida em sociedade. 

Assis et al, (2006, p. 11) mostrou em seu estudo que pessoas mais resilientes lidam, 

adaptam, mostram superação e constroem caminhos mais positivos diante de circunstâncias de 

vida difíceis, em relação a pessoas com menor resiliência. 

O avanço de pesquisas nesta área permitiu o entendimento de que a resiliência não é um 

dado imutável nos indivíduos, e sim, fruto de um processo dinâmico que envolve fatores sociais e 

intrapsíquicos de vulnerabilidade e de proteção (ASSIS et al, 2006, p.11). 

Neste sentido, não se pode aprender resiliência, pode-se somente desenvolver 

competências ou aprimorá-las com o intuito de favorecer o indivíduo frente às dificuldades da 

vida. 

 

2.1.3.1 FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO  

 

O conceito de resiliência está intimamente relacionado à presença de situações adversas 

ou de risco onde o indivíduo experimenta estas situações e consegue lidar positivamente com as 

mesmas, adaptando-se.   

Pinheiro (2004) afirma em seu estudo que é possível estabelecer, a partir de estudos 

internacionais e brasileiros, variáveis e fatores que influenciam no enfrentamento e na superação 
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das adversidades. São tanto fatores externos, quanto internos, onde uma associação das situações 

desfavoráveis dificulta o cumprimento do processo de desenvolvimento, aquisição de habilidades 

e o desempenho de papéis sociais positivos.  

Para a compreensão dos mecanismos facilitadores dos processos de resiliência, através da 

observação da interação entre as características individuais e ambientais, torna-se essencial a 

identificação de fatores de risco e particularmente os de proteção, tanto pessoais como 

interpessoais (PEREIRA, 2001, p. 79). 

Estes fatores de risco e de proteção podem ser adquiridos durante a vida ou inatos, vindos 

do ambiente ou não, se desenvolverem em situações específicas ou estarem presentes em todas as 

situações, sendo sempre associados a uma resposta, seja ela individual ou coletiva, à adaptação 

social (COSTA; BRIGAS, 2007, p. 1105).   

Percebe-se então, uma ligação direta entre as circunstâncias ambientais e a interação 

social com a forma que um indivíduo ou grupo irá enfrentar determinada situação. Assim, 

experiências e atitudes positivas facilitam o processo de enfrentamento e adaptação. 

As situações adversas, fatores de risco, assim como os mecanismos protetores, por 

representarem processos flexíveis, encontram-se presentes em todas as etapas da vida, inclusive 

na infância e adolescência (ASSIS et al, 2006). Apesar dos conflitos relacionados ao “adolescer”, 

os mecanismos de proteção também se fazem presentes e, devem ser identificados e estimulados.  

Ferreira (2007) afirma que a exposição aos fatores de risco afeta negativamente o 

desenvolvimento da criança e do adolescente trazendo problemas, principalmente de 

comportamento.  

Yunes e Szymanski (2001) destacam que os fatores de risco sempre devem ser pensados 

como processo e não como variável em si, e relacionam os fatores de risco com toda a sorte de 

eventos negativos de vida, os quais, quando presentes, aumentam a probabilidade de o indivíduo 

apresentar problemas físicos, sociais ou emocionais. 

Assim, um adolescente exposto a fatores de risco pode apresentar ou não problemas no 

desenvolvimento e no comportamento; como se trata de um processo flexível, a ocorrência do 

dano está diretamente relacionada com a presença de fatores protetores (externos ou internos) e o 

estímulo ao desenvolvimento e manutenção dos mesmos. 

De acordo com Taboada (2006, p. 111), os fatores de risco são aqueles que irão aumentar 

a probabilidade de um indivíduo apresentar comportamentos negativos e mal adaptados durante 
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seu desenvolvimento, enquanto os fatores de proteção auxiliam na diminuição (ou mesmo 

eliminação) da probabilidade de influências negativas advindas do risco.  

A mesma autora ainda diz que estudos sobre resiliência geralmente estão relacionados 

com eventos geradores de estresse e que aumentam a probabilidade do sujeito apresentar 

dificuldades, podendo desenvolver uma série de problemas. Tais situações assim caracterizadas 

recebem o nome de fatores de risco. 

Desta forma, “fator de risco” pode ser definido como: “ (...) toda a sorte de eventos 

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

problemas físicos, sociais ou emocionais” (YUNES; SZYMANSKI , 2001). 

Embora haja uma probabilidade de que o evento ocorra, o contexto em que o individuo 

está inserido vai influenciar o desfecho da situação. Neste sentido, é importante ressaltar que a 

visão subjetiva de cada indivíduo e a forma com que interpreta os acontecimentos em sua vida 

também irá influenciar diretamente na ocorrência ou não de problemas e condições geradoras de 

estresse.  

Yunes e Szymanski (2001), reforçam este fato dizendo que um evento pode ser enfrentado 

como perigo por um indivíduo e para outro, ser apenas um desafio. E, no caso de uma doença, 

por exemplo, uma visão pessimista pode influenciar negativamente na adesão e manutenção do 

tratamento. 

A expressão “fatores de proteção”, assim como fatores de risco, também é freqüentemente 

citada na literatura sobre resiliência. Os fatores que oferecem proteção são influências que 

modificam, melhoram ou alteram a resposta de uma pessoa a algum evento de vida que lhe 

desencadeou sofrimento (ASSIS et al, 2006, p. 30). 

Grande parte dos autores define três tipos de fatores de proteção para a 

criança/adolescente, são eles:  fatores individuais (auto-estima positiva, auto-controle, autonomia, 

características de temperamento afetuoso e flexível); fatores familiares (coesão, estabilidade, 

respeito mútuo, apoio/suporte) e fatores relacionados ao apoio do meio ambiente (bom 

relacionamento com amigos, professores ou pessoas significativas que assumam papel de 

referência segura à criança e a faça sentir querida, amada) (Brooks, 1994). 

Para Deslandes e Junqueira (2003) a definição de proteção vem como o conjunto de 

influências que modificam e melhoram a resposta de um indivíduo quando este está exposto a 

algum perigo que predispõe a um resultado não adaptativo. 
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 Assim, os autores compartilham da opinião de que, independentemente da natureza 

(individual, familiar ou relacionado ao ambiente), os fatores de proteção diminuem o impacto e o 

sofrimento do individuo, levando o mesmo a apresentar uma resposta mais positiva. 

Outro conceito importante para se compreender a capacidade de resiliência do indivíduo é 

o de coping (Rutter, 1981). Refere-se ao posicionamento e às ações individuais frente às 

situações negativas de vida.  Estratégias de coping mais voltadas para o enfrentamento direto dos 

problemas ou a elaboração das dificuldades são mais encontradas em indivíduos resilientes, 

podendo moderar o efeito das adversidades, tornando-se um fator protetivo (SILVA, 2001). 

De acordo com Costa e Brigas (2007, p. 1104), em diferentes momentos, o mesmo 

indivíduo pode ser vulnerável a uma determinada circunstância e resiliente à outra, a depender 

dos fatores de risco e de proteção existentes e das interações que se desenvolvem entre o 

indivíduo e o ambiente.  

Isso reforça a ideia de que a resiliência consiste em um processo dinâmico, variável de 

acordo com o contexto e não em uma característica imutável dos seres humanos. É esta 

peculiaridade que permite grandes transformações na vida dos indivíduos; identificar e trabalhar 

o potencial de enfrentamento das adversidades é possível e pode vir a trazer resultados 

extremamente positivos. 

Guzzo e Trombeta (2002) afirmam que o equilíbrio existente entre fatores de risco e 

proteção contribui para o desenvolvimento da resiliência.  Yunes e Szymanski (2001) reforçam 

dizendo “a resiliência é o produto final da combinação e acúmulo dos fatores de proteção”. Já 

para Guzzo e Trombeta (2002), apenas os fatores de proteção são preditivos de resiliência, 

enquanto os fatores de risco não possuem tal capacidade. 

Embora os autores possuam divergências quanto a forma de interação entre fatores de 

proteção, risco e resiliência, os mecanismos de proteção constituem fator fundamental para o 

restabelecimento do equilíbrio e superação da adversidade. 

 

2.2 A ADOLESCÊNCIA 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu, em 1974, a adolescência como o 

período entre a infância e a idade adulta, que cronologicamente vai dos 10 aos 19 anos de idade. 

E, embora a lei brasileira 8.069 de 13/07/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) 
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considere o adolescente como indivíduo de 12 a 18 anos de idade, será adotada neste estudo a 

classificação da OMS. 

A adolescência é abordada por alguns autores como um momento de fragilidade, onde é 

comum ocorrer um desajuste consigo mesmo, tanto pelas modificações físicas quanto 

psicológicas, onde os jovens procuram reafirmação pessoal, independência, autonomia. 

As mudanças desta fase se refletem no corpo físico e no psicológico; o crescimento 

somático e o desenvolvimento em termos de habilidades psicomotoras se intensificam e os 

hormônios atuam vigorosamente levando a mudanças radicais de forma e expressão 

(FERREIRA, 2007).  

As modificações físicas e hormonais são facilmente identificadas, porém, também 

ocorrem diversas modificações emocionais e psicológicas. São criadas novas representações 

sociais, adquiridas novas capacidades, fixadas condutas e habilidades, onde se deve tomar 

importantes decisões com relação ao futuro profissional e pessoal; devem ser assumidos novos 

papeis, o que acaba confundindo o adolescente. 

 Câmara e Carlotto (2007) apontam que esta etapa é um momento de fragilidade, 

especialmente em um contexto sociocultural que determina os papéis apropriados para cada 

gênero, não somente no sentido de definição, mas também no de adequação massiva a normas e 

padrões comportamentais. 

 Na sociedade atual, o início da adolescência é marcado pelos primeiros indícios da 

maturação sexual, a puberdade. Esse processo corresponde a mudanças corporais e hormonais, 

comuns a todos os indivíduos. A adolescência, porém, envolve reformulações constantes das 

representações sociais, sexuais, de gênero, entre outros, culminando em um amplo 

desenvolvimento biopsicossocial (BRASIL, 2007). 

Essas reformulações variam de acordo com a cultura, experiências de vida, contexto social, 

político, econômico, biológico. Então, ao abordar a questão da adolescência não se deve apenas 

fazer uma generalização e sim levar em consideração tudo aquilo que está ao redor do indivíduo 

em questão. 

Potencializar os fatores de proteção e auxiliar o individuo no processo de recrutamento de 

estratégias para o enfrentamento das adversidades se faz importante neste momento particular do 

desenvolvimento, uma vez que é um período de constantes questionamentos, debates e reflexões. 
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2.3 O ADOECIMENTO CRÔNICO 

 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (2003), as condições crônicas constituem 

problemas de saúde que requerem gerenciamento contínuo por um período de vários anos ou 

décadas. As condições crônicas são categorizadas como transmissíveis (como HIV/AIDS, por 

exemplo) e não transmissíveis (câncer, diabetes, etc) e incapacidades estruturais (amputações, 

cegueiras, entre outros). 

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

seqüelas e impondo limitações às funções do indivíduo, requerendo sua adaptação (VIEIRA; 

LIMA, 2002). E, segundo a Organização Mundial de Saúde (2003), este tipo de doença é 

responsável por 60% de todo o ônus decorrente de doenças no mundo. 

 Segundo Rolland (1995), existem três fases na doença crônica: a fase de crise, a fase de 

crônica e a fase terminal. A fase de crise consiste no período onde iniciam-se os sintomas, ocorre 

a suspeita de determinada doença e é iniciado o tratamento. Na fase crônica têm-se a evolução do 

tratamento, com a conseqüente remissão dos sintomas e caracteriza-se pelo período onde o 

adolescente e sua família tentam reestruturar suas vidas. A fase terminal é marcada pelo momento 

em que a morte é o desfecho esperado, até a própria ocorrência da mesma.  

De qualquer forma, as mudanças ocorridas na adolescência acarretam, muitas das vezes, 

um sentimento de insegurança; é necessário descobrir novamente onde se inserir, como se 

comportar, como lidar com as novas situações tanto biológicas quanto sociais. Portanto, os 

fatores de proteção baseados no indivíduo como estabilidade emocional, por exemplo, podem 

estar afetados. 

 Se neste momento, somam-se novas mudanças associadas a fatores como uma condição 

de saúde desfavorável e a inserção em uma instituição hospitalar, tanto o adolescente quanto seus 

familiares podem ficar bastante abalados. Segundo Bizarro (2001 p. 57): 

 
Embora a condição de doença crônica seja difícil em qualquer idade, ela pode ser 
especialmente complexa e problemática na adolescência, período em que novas e 
múltiplas tarefas desenvolvimentistas estão normativamente a ocorrer. [...] Sendo a 
adolescência um período longo e a complexidade das tarefas cada vez maior, os jovens 
nem sempre estão preparados para lidar com as exigências das novas situações e 
contextos onde estas ocorrem. 
 

A doença crônica traz consigo uma série de dificuldades e conflitos, independente da 

idade do individuo que a possui. Ao se tratar do adolescente, observa-se a necessidade que o 
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mesmo desenvolva uma maturidade que, muitas vezes, não possui, gerando sentimentos de 

insegurança, impotência e até revolta. 

Assim, a descoberta de uma doença crônica na adolescência requer uma atenção maior 

por parte da família e dos profissionais de saúde de forma a minimizar o sofrimento. 

 

2.4 ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE  

 

O ministério da saúde preconiza que alguns grupos de indivíduos recebam atenção 

prioritária, culminando em ações, programas e campanhas direcionados aos mesmos. Os 

adolescentes, assim como idosos, crianças, entre outros fazem parte deste grupo, sendo alvo de 

programas como o Programa de Atenção à Saúde do Adolescente (PROSAD). 

O PROSAD foi criado pela Portaria do Ministério da Saúde nº 980/GM de 21/12/1989 e, 

segundo Brasil (2005), fundamenta-se numa política de promoção de saúde, de identificação de 

grupos de risco, detecção precoce dos agravos com tratamento adequado e reabilitação. 

Este programa age de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, diretrizes 

essas que são garantidas pela Constituição Brasileira de 1988, a qual representa um grande 

avanço para a sociedade brasileira da época, rompendo com a ditadura militar e tendo como 

princípios norteadores os direitos humanos. 

 Neste sentido, alguns avanços fazem parte desta constituição, como a aprovação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, regulamentando o artigo 227 da 

Constituição Federal de 1988.  

De acordo com Brasil (2007), tal normativa traz uma importante mudança de paradigma 

para a proteção da infância e da adolescência.O Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece 

todas as crianças e todos os adolescentes como sujeitos de direitos nas diversas condições sociais 

e individuais. 

Portanto, como afirma Brasil (2007), os adolescentes brasileiros tem, como cidadãos, 

direito à saúde, e é dever do Estado possibilitar esse acesso de forma universalizada, 

hierarquizada e regionalizada, dentro dos preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O ECA ainda possui um capítulo próprio ao direito à saúde, onde estabelece novas 

políticas públicas de atendimento para a infância e a juventude, com diretrizes similares a do SUS 

como descentralização e municipalização do atendimento, controle social, entre outros. 
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A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente determinam 

uma política de atenção integral à criança e ao adolescente. Segundo Brasil (2007), no setor 

Saúde, esse princípio se traduz na obrigatoriedade e priorização de ações e serviços que atendam 

às suas especificidades e contribuam para o desenvolvimento sadio e harmonioso. 

O PROSAD pode ser encarado como uma materialização do que é preconizado, 

abrangendo áreas prioritárias como o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, a 

sexualidade, a saúde bucal, a saúde mental, a saúde reprodutiva, a saúde do escolar adolescente, a 

prevenção de acidentes, o trabalho cultural, o lazer e o esporte. 

De acordo com Brasil (2007), a adolescência e a juventude podem ser consideradas como 

as oportunidades privilegiadas para se garantir a plena expressão dos potenciais de crescimento e 

desenvolvimento de cada indivíduo. 

Desta forma, é de extrema importância que os profissionais de saúde sigam a política de 

humanização do atendimento, acolhendo e vinculando, para que seja realizado o 

acompanhamento destes adolescentes nas unidades de saúde para investigar o crescimento físico, 

complementar o esquema vacinal, identificar problemas emocionais, contribuir para uma 

alimentação saudável e prática de exercícios, entre outros. 

No contexto da doença crônica, o adolescente deve realizar um acompanhamento mais 

detalhado, com visitas regulares as unidades básicas de saúde para avaliação do quadro, evolução 

da doença, etc. Entretanto, alguns casos crônicos possuem períodos mais críticos de exacerbação 

da dos sintomas e acabam levando à hospitalização.  

O que ocorre é que nas unidades hospitalares os profissionais, muitas vezes, priorizam 

apenas o tratamento do quadro de exacerbação da doença, para que o paciente possa sair da 

internação, negligenciando algumas áreas prioritárias de atenção como crescimento e 

desenvolvimento, sexualidade, saúde mental, saúde reprodutiva, violência e maus tratos, por 

exemplo. 

Realizar o cuidado sob a perspectiva da resiliência permite que o profissional de saúde 

preste uma assistência voltada para a integralidade, uma vez que, ao atentar-se para as 

potencialidades e vulnerabilidades do indivíduo, deve-se enxergá-lo como um todo, o que torna 

possível a identificação de aspectos objetivos e subjetivos, os quais, inevitavelmente, 

contemplam as áreas prioritárias de atenção. 
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2.5  RESILIÊNCIA E O ADOLESCENTE HOSPITALIZADO 

 

Os problemas de saúde são altamente estressantes e de grande magnitude na vida das 

crianças e dos adolescentes. Dependendo da gravidade quadro, do tempo de exposição e das 

conseqüências emocionais e financeiras, pode ocorrer um aumento da vulnerabilidade desses 

adolescentes frente à vida (ASSIS et al, 2006, p. 22). 

Em uma situação de doença, a resiliência pode ser entendida como a capacidade do 

individuo de enfrentar tal agravo, o que está diretamente relacionado à postura adotada diante do 

diagnóstico, à adesão ao tratamento, à aceitação das limitações temporárias ou definitivas 

advindas, à forma com que lida com a doença e à habilidade de adaptar-se positivamente diante 

da nova realidade. 

Os avanços na área da saúde, os novos fármacos e tecnologias disponíveis, auxiliam os 

pacientes no tratamento. Bianchini e Dell’aglio (2006) afirmam que a ciência e a tecnologia cada 

vez mais possibilitam o diagnóstico precoce e a terapêutica adequada das doenças, permitindo 

sua evolução e até mesmo a cura. 

Porém, apesar dos avanços, algumas enfermidades ainda não são passíveis de cura; é o 

caso das doenças crônicas. Os pacientes que convivem com este tipo de doença devem 

compreender a importância de adesão ao tratamento e acompanhamento do quadro, uma vez que 

a mesma estará presente durante toda a sua vida. 

Conforme Maciel (2008), as doenças crônicas compõem um grupo de agravos à saúde que 

apresentam, de uma forma geral, longo período de latência, tempo de evolução prolongado, 

etiologia não elucidada totalmente, lesões irreversíveis e complicações que acarretam graus 

variáveis de incapacidade ou óbito.  

A cronicidade requer acompanhamento e cuidados constantes, onde descuidos pontuais ou 

sucessivos, dependendo do caso, podem causar danos graves ao indivíduo. Além disso, ainda 

deve-se estar atento a episódios de remissão e crises, que podem exigir hospitalização. É 

importante, também, considerar a possibilidade de ocorrerem internações hospitalares freqüentes 

durante a trajetória do adolescente e auxiliá-lo neste processo.  

Maas (2006) enfatiza que o adolescente hospitalizado com doença crônica precisa lançar 

mão de modificações profundas em seu cotidiano para poder se readaptar diante do contexto 
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adverso, que exige novas incumbências, hábitos, habilidades e outras formas de enfrentamento 

perante as perdas.  

A autora conclui que os mesmos se utilizam de diferentes mecanismos de enfrentamento 

no novo contexto, a fim de alcançar maior adaptação, visto que a internação representa um 

momento de transição, com inúmeros eventos justapostos. 

Mudanças bruscas e dolorosas, em vários aspectos da vida do adolescente, acontecem 

quando este se insere numa instituição hospitalar. O jovem se depara com normas e rotinas 

hospitalares, por certo período de tempo, seja ele curto ou prolongado, as quais antes inexistiam 

em sua vida.  

De acordo com Bianchini e Dell’aglio (2006), as mudanças no seu dia a dia, tais como a 

interrupção de sua rotina; a separação do que lhe é familiar e do que lhe traz segurança; a 

submissão a uma equipe de profissionais muitas vezes desconhecidos e a acomodações 

geralmente desconfortáveis; a possibilidade de dividir o quarto com outro paciente; além da dor 

física, são alguns dos fatores de risco aos quais o indivíduo se encontra exposto. 

Guzman (2000) corrobora considerando o isolamento social e o afastamento dos amigos 

parecem como um dos primeiros problemas causados pelas normas hospitalares, uma vez que 

impedem a visita de conhecidos que não sejam da família ou exigem que estes compareçam nos 

horários restritos de visita. 

As mudanças inesperadas, a vulnerabilidade decorrente da situação de doença, internação 

hospitalar e a própria fase da vida podem gerar conseqüências negativas ao desenvolvimento 

emocional e psicológico do adolescente. 

Pesce e cols.(2004) afirmam que pacientes que se encontram expostos à adversidade 

crônica podem apresentar efeitos negativos no desenvolvimento, como seqüelas emocionais 

posteriores, que em geral não aparecem em pacientes que passam por rápida internação. Assim, a 

hospitalização pode ser entendida como um fator de risco no desenvolvimento do indivíduo.  

Ferreira (2007) concorda com repercussão negativa da doença, afirmando que a exposição 

aos fatores de risco afeta negativamente o desenvolvimento da criança e do adolescente trazendo 

problemas, principalmente de comportamento.  

Maas (2006), afirma que o enfrentamento da transição, do processo de mudança 

determina o alcance de maior nível de maturidade, porém em contrapartida pode desencadear 

instabilidade com repercussões emocionais profundas. 
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Dependendo dos fatores de proteção, redes de apoio existentes e da presença de outros 

fatores de risco associados, o adolescente pode amadurecer e obter significações positivas a partir 

da doença.  

Segundo Anthony, Alter e Janson (2010), características resilientes, tais como alta 

inteligência e temperamento positivo podem proporcionar a crianças e jovens a capacidade de 

prevalecer sobre a adversidade. 

Um olhar humanizado permite perceber que o paciente, ao chegar ao hospital, traz 

consigo, suas questões internas e história de vida com seus fatores de risco e proteção, que serão 

inseridos em um ambiente novo, em uma situação já desfavorável pela doença, com outros 

indivíduos desconhecidos. 

 Por isso, a enfermeira e sua equipe precisam conhecer e compreender a realidade do 

adolescente para oferecer o cuidado que favoreça o seu ser e estar no mundo, superando o 

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

(ALMEIDA, 2005). 

Guzman (2000) relata que a enfermagem presta assistência a indivíduos em diferentes 

fases da vida e por isso necessita conhecer a adolescência e suas implicações biológicas, físicas, 

emocionais e sociais, de forma a estar preparada para prestar uma assistência de qualidade. 

Uma doença crônica que necessite de hospitalização pode vir a trazer conseqüências 

importantes para o desenvolvimento da personalidade, as quais devem ser compreendidas com o 

intuito de contribuir para que a experiência da hospitalização edifique algum sentido construtivo 

para o adolescente (ZAONI et al, 2010). 

A equipe de saúde possui papel fundamental neste cenário. São estes os profissionais que 

estarão com os pacientes durante toda a sua estadia na instituição presenciando os momentos 

ruins de dor, mas também os momentos de alívio, de encontro com familiares, etc.  

O fato de estar presente nestes momentos propicia oportunidades de intervenção e ajuda, 

onde é possível auxiliar o adolescente na construção de significações positivas para o momento 

vivido, contribuindo para a superação das adversidades e enfrentamento da doença.  

Conforme afirma Bianchini (2006), o estudo da resiliência em instituições de saúde, 

especialmente em situação de hospitalização, pretende compreender que características 

individuais e ambientais podem ser modificadas ou estimuladas para que os indivíduos 

apresentem estratégias eficazes de enfrentamento de situações adversas. 
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O importante para compreender a resiliência é tentar conhecer como as características 

protetoras se desenvolveram e de que modo modificaram o percurso do indivíduo. No entanto, 

prever e identificar fatores de risco não significa determinar um prognóstico ruim, mas sim 

demonstrar as vulnerabilidades existentes para que o profissional possa intervir quando for 

preciso.  

Pensar em saúde do adolescente reflete a necessidade de se compreender o “adolescer” e 

todas as suas particularidades, para, desta forma, repensar as práticas de saúde e educação em 

saúde. 

 

 

 

 



 

 

3 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa é uma atividade de conhecimento sucessivo da realidade onde se faz uma 

combinação entre teoria e dados, pensamento e ação, de onde é possível retirar verdades 

consideradas parciais, que sempre poderão ser contestadas, determinando o início de uma nova 

pesquisa (Minayo, 1992). 

O estudo em questão será uma pesquisa de campo quantitativa. De acordo com Minayo 

(1992), 

 
Os métodos quantitativos permitem avaliar a importância, gravidade, risco e tendência 
de agravos e ameaças. Eles tratam de probabilidades, associações estatisticamente 
significantes, importantes para se conhecer uma realidade. Por outro lado, o campo da 
saúde é produto de uma realidade complexa que envolve aspectos biológicos, físicos, 
psicológicos, sociais e ambientais. Nele, muitas vezes há necessidade de se avaliar 
valores, atitudes e crenças dos grupos a quem as ações se dirigem. Assim, o binômio 
saúde-doença traz implícito a carga histórica, cultural, política e ideológica que não está 
contida apenas numa fórmula numérico ou num dado estatístico. 
 

 A partir desta pesquisa, portanto, serão retiradas verdades parciais, baseadas na análise de 

conteúdo teórico e dados coletados, onde foram feitas associações estatísticas significativas, 

levando em consideração os diversos aspectos objetivos e subjetivos que envolvem o campo da 

saúde. 
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3.2 TIPO DE ESTUDO 

 

Será uma pesquisa exploratória tipo transversal. Segundo Gil (1999, p.43), o estudo 

exploratório 

 
[...] visa proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo aproximativo. Um 
trabalho é de natureza exploratória quando envolver levantamento bibliográfico, 
entrevistas com pessoas que tiveram (ou tem) experiências práticas com o problema 
pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Possui ainda a finalidade 
básica de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias para a formulação de 
abordagens posteriores. 

 
O estudo do tipo transversal é definido por Gil (1999, p.43) como aqueles que “descrevem 

uma situação ou fenômeno em um momento não definido, apenas representado pela presença de 

uma doença ou transtorno”.  

Assim sendo, não há necessidade de saber o tempo de exposição de uma causa para gerar 

o efeito; o modelo transversal é utilizado quando a exposição é relativamente constante no tempo 

e o efeito (ou doença) é crônico. 

Esse modelo apresenta-se como uma fotografia ou corte instantâneo que se faz numa 

população por meio de uma amostragem, examinando-se nos integrantes da casuística ou 

amostra, a presença ou ausência da exposição e a presença ou ausência do efeito (ou doença). 

 

3.3  CENÁRIO 

 

 A presente pesquisa foi realizada na enfermaria de adolescentes do Hospital Universitário 

Pedro Ernesto (HUPE), parte integrante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, localizado 

na cidade Rio de Janeiro. 

 

3.4  SUJEITOS 

 

Os sujeitos alvos dessa pesquisa foram adolescentes, com idade entre 10 e 19 anos, como 

é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, de ambos os sexos, que convivem com algum 

tipo de doença crônica. 

Os critérios de inclusão para os sujeitos da pesquisa foram adolescentes entre 10 e 19 anos 

com diagnóstico médico de qualquer doença crônica não transmissível que estivessem em 
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internação no hospital referido e aceitassem participar da pesquisa mediante assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. No caso de menores de idade, o responsável legal é quem 

deveria assinar o termo.  

Os critérios de exclusão são: adolescentes que não aceitaram participar da pesquisa ou 

ausência de consentimento por parte dos responsáveis legais, em caso de menores de 18 anos; 

adolescentes sem condições de responder ao questionário devido à distúrbios psiquiátricos ou 

doença que impossibilite a fala e/ou a escrita. Foram entrevistados 20 adolescentes. 

 

3.5 TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

O instrumento utilizado para a coleta dos dados  foi o WHOQOL – Bref versão breve 

(anexo 1), com 26 questões. Este questionário, segundo Fleck (1999, p. 20), é o resultado de um 

projeto multicêntrico da Organização Mundial de Saúde (OMS) e tem como objetivo avaliar a 

qualidade de vida do indivíduo. 

A versão completa abrange seis domínios: físico, psicológico, nível de independência, 

relações sociais, meio ambiente e espiritualidade. A versão sintética inclui apenas quatro: físico, 

psicológico, relações sociais e meio ambiente. 

De acordo com LeBiondo-Wood e Harber (1998), este questionário baseia-se nos 

pressupostos de que qualidade de vida é um construto subjetivo (percepção do indivíduo em 

questão), multidimensional e composto por dimensões positivas (mobilidade) e negativas (dor). 

O WHOQol-Bref  que apresenta 26 questões, ou seja, duas perguntas gerais, sendo que 

uma se refere à vida e a outra à saúde e não estão incluídas nas equações estabelecidas para 

análise dos resultados (LEBIONDO-WOOD; HARBER, 1998). As demais vinte e quatro 

perguntas são relativas a quatro domínios e suas respectivas facetas, como 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, auto-estima, imagem corporal e aparência, sentimentos 

negativos, espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais; 
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• Domínio III - relações sociais, que inclui: relações pessoais, suporte (apoio) social, 

atividade sexual; 

 

• Domínio IV - meio ambiente, abordando: 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 é um instrumento auto-explicativo, porém, optou-se por fazer a 

leitura em voz alta das perguntas e das opções de resposta para todos os adolescentes 

participantes. LeBiondo-Wood e Harber (1998),  classificaram este método como aplicação 

administrada. 

Quando o respondente não entendia o significado de alguma pergunta, relia-se a mesma, 

de forma lenta, sem fazer uso de sinônimos ou outras palavras para evitar modificação no sentido 

original. 

  

3.6  PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após a coleta dos dados, foi feita a análise dos mesmos; a pontuação dos escores do 

questionário foi realizada utilizando-se o programa estatístico SAS 9.1.3. o SAS (Statistical 

Analysis System) é um pacote estatístico utilizado por grandes coorporações, em mais de 100 

países diferentes, com quase 4 milhões de usuários (SCHLOTZHAVER; LITTELL, 1997). 

A funcionalidade do Sistema SAS foi construída em torno de quatro idéias básicas no 

tratamento de dados: acessar dados; administrar dados; analisar dados; apresentar dados. Assim, 

este software é composto por diversos módulos, que provém soluções para problemas específicos 

(SCHLOTZHAVER; LITTELL, 1997).  

Os principais módulos são: SAS/Base: é o sistema de base do SAS, necessário para 

executar 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 
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resolução; SAS/ETS: é o módulo que permite fazer análise de séries temporais; SAS/EG (ou 

Enterprise Guide): é uma interface gráfica para o SAS, permitindo fazer algumas análises 

estatísticas. 

Para a avaliação do questionário, primeiramente realizou-se o cálculo dos scores de cada 

questão de acordo com a sintaxe da Organização Mundial de Saúde, depois de feita essa 

transformação, aplicou-se uma estatística básica para a qualidade de vida em cada domínio.  

Em um próximo passo, realizou-se um teste de variância (ANOVA) utilizando um modelo 

de regressão múltipla com 5% de significância para analisar o quanto cada domínio explica cada 

questão. Esse método apresenta dois testes, o teste F da análise de variâncias, no qual testa se 

pelo menos um dos domínios explica a variação das respostas de cada questão e um teste t de 

Student para verificar quais domínios explicam a variação de cada questão.  

A regressão múltipla também foi utilizada para analisar a relação entre a variável sexo e 

os domínios. Além disso, aplicou-se um teste F para o total de cada paciente em relação a cada 

domínio, a fim de verificar quais domínios foram mais significativos. 

Após isso, realizou-se uma comparação dos dados obtidos com os encontrados na revisão 

de literatura. 

 

3.7  ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro com número de protocolo CEP/HUPE 2690/2010 e CAAE 0134.0.228.258 – 

10 (Anexo 3), de acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

São de responsabilidade do pesquisador os cumprimentos dos aspectos éticos com os 

sujeitos e o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (Apêndice 1), que foram assinado pelos 

participantes maiores de idade ou pelo responsável legal, quando os sujeitos eram menores de 

idade.  

Esta pesquisa não acarretou ônus financeiro para os sujeitos participantes; ficaram a cargo 

do pesquisador as despesas com o desenvolvimento do projeto. Também não foram apresentados 

riscos diretos para os participantes, sendo de responsabilidade do pesquisador a manutenção do 
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sigilo das informações e o anonimato dos sujeitos envolvidos, podendo estes desistir de colaborar 

com a pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo. 

 



 

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os sujeitos que concordaram em participar do estudo foram 20 adolescentes portadores de 

doenças crônicas não-transmissíveis, todos internados na enfermaria de adolescentes do HUPE, 

sendo 10 do sexo feminino e 10 do sexo masculino (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Distribuição dos sujeitos da pesquisa de acordo com o sexo 

50%50%

Feminino Masculino
 

 

No gráfico 2 estão descritas algumas características dos sujeitos da pesquisa. A 

escolaridade encontrada se distribui entre os ensinos fundamental e médio, principalmente, 

havendo apenas 01 paciente com ensino superior 
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Gráfico 2. Distribuição dos sujeitos da pesquisa de acordo com a escolaridade 
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No gráfico 3 está disposta a distribuição dos sujeitos por idade, onde é possível perceber 

que os participantes encontram-se entre 12 e 19 anos. 

 

Gráfico 3. Distribuição dos sujeitos da pesquisa de acordo com a idade 
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No gráfico 4 observa-se a distribuição de sujeitos por tipo de doença crônica não-

transmissível. Há maior incidência de pacientes com câncer e lúpus eritematoso sistêmico.  

 

Gráfico 4. Distribuição dos sujeitos da pesquisa de acordo com o tipo de doença crônica não 

transmissível  
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O questionário utilizado para  a coleta dos dados avalia a qualidade de vida e é 

denominado WHOQOL-Bref. Esse questionário possui 26 questões, as quais são divididas em 5 

domínios, sendo eles o domínio 1 (físico), domínio 2 (psicológico), domínio 3 (relações sociais), 

domínio 4 (meio ambiente) e um domínio geral chamado de overall. 

As questões de cada domínio são: 

• Domínio 1:  questões 3, 4, 10, 15, 16, 17 e 18; 

• Domínio 2: questões 5, 6, 7, 11, 19, 26; 
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• Domínio 3: questões 20, 21, 22; 

• Domínio 4: questões 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24, 25; 

• Overall: questões 1 e 2 

As questões do domínio 1 (físico) correspondem à dor e desconforto (questão 3), 

dependência de medicação ou de tratamentos (questão 4), energia e fadiga (questão 10), 

mobilidade (questão 15), sono e repouso (questão 16), atividades da vida cotidiana (questão 17), 

capacidade de trabalho (questão 18). 

As questões do domínio 2 (psicológico) correspondem à sentimentos positivos (questão 

5), pensar, aprender, auto-estima (questão 6), memória e concentração (questão 7), imagem 

corporal e aparência (questão 11), sentimentos negativos (questão 19), 

espiritualidade/religião/crenças pessoais (questão 26). 

As questões do domínio 3 (relações sociais) se referem à relações pessoais (questão 20), 

suporte (apoio) social (questão 22), atividade sexual (questão 21). 

As questões do domínio 4 (meio ambiente) incluem segurança física e proteção (questão 

8), ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) (questão 9), recursos financeiros (questão 12), 

oportunidades de adquirir novas informações e habilidades (questão 13), participação em, e 

oportunidades de recreação/lazer (questão 14), ambiente no lar (questão 23), cuidados de saúde e 

sociais: disponibilidade e qualidade (questão 24), transporte (questão 25). 

Finalmente, as questões do overall incluem percepção da qualidade de vida (questão 1) e 

satisfação com a saúde (questão 2). 

O WHOQOL, seja a versão completa ou abreviada, não avalia diretamente a resiliência, 

entretanto, a partir dos domínios e das facetas correspondentes aos domínios, é possível 

identificar, principalmente, os fatores de proteção dos adolescentes e a condição de resiliência 

dos mesmos. 

Vale lembrar que grande parte dos autores define três tipos de fatores de proteção para a 

criança/adolescente, são eles: fatores individuais (auto-estima positiva, auto-controle, autonomia, 

características de temperamento afetuoso e flexível); fatores familiares e fatores relacionados ao 

apoio do meio ambiente (BROOKS, 1994). 
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Para a avaliação do questionário, primeiramente realizou-se o cálculo dos scores de cada 

questão, depois de feita essa transformação aplicou-se uma estatística básica para a qualidade de 

vida em cada domínio. 

 

Tabela 1: Tabela de estatística descritiva dos domínios 1, 2, 3, 4 e overall. 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Domínio 1 58,75 12,179 42,8571 89,2857 

Domínio 2 59,5833 13,9901 29,1667 79,1667 

Domínio 3 74,1666 14,281 50 100 

Domínio 4 63,2812 16,7482 28,125 93,75 

Overall 80 17,631 31,25 106,25 

 

Observando a tabela 1, conclui-se que o domínio um apresenta um score médio de 58,75, 

desvio padrão de 12,179, mínimo de 42,8571 e máximo de 89,2857.  

O domínio dois tem um score médio de 59,5833, desvio padrão de 13,9901, mínimo de 

29,16667 e máximo de 79,1667. 

 O domínio três (relações sociais) apresenta um score médio de 74,1666,  desvio padrão 

14,281, mínimo de 50 e máximo de 100.  

Já o domínio quatro, possui um score médio de 63,2812, desvio padrão de 16,7482, 

mínimo de 28,125 e máximo de 93,75.  

E o overall tem um score médio de 80, desvio padrão  17,63121, mínimo de 31,25 e 

máximo de 106,25. 

A partir desta primeira etapa, é possível perceber a partir dos escores das médias que, de 

uma forma geral, os pacientes estão mais satisfeitos no quesito qualidade de vida e estado de 

saúde (domínio overall) e mais insatisfeitos com relação ao aspecto físico, uma vez que o 

domínio 1 obteve a menor média quando comparada às médias dos demais domínios.  

Em um próximo passo, realizou-se uma regressão múltipla para analisar o quanto cada 

domínio explica cada questão. Esse método apresenta dois testes, o teste F da análise de 
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variâncias, no qual testa se pelo menos um dos domínios explica a variação das respostas de cada 

questão e um teste t de Student para verificar quais domínios explicam a variação de cada 

questão.  

Vale lembrar que  para que haja significância em qualquer um dos testes o p valor deve 

ser igual ou inferior a 0,05, pois para cada um dos testes assume-se 95% de confiança. 

 

Tabela 2: Tabela de aplicação do modelo de regressão múltipla das questões em relação aos 

domínios. 

Variável Modelo 

Domínio 

1 

Domínio 

2 

Domínio 

3 

Domínio 

4 Overall 

1 0,0457 0,2325 0,9752 0,7828 0,4777 0,0062 

2 0,0007 0,2325 0,9752 0,7828 0,4777 0,0005 

3 0,2677 0,3219 0,049 0,2133 0,2142 0,8321 

4 0,8253 0,2682 0,8267 0,9185 0,6046 0,3943 

5 0,0004 0,1522 0,0002 0,1433 0,9184 0,653 

6 0,1604 0,0995 0,0651 0,2264 0,4798 0,5693 

7 0,0044 0,8176 0,0007 0,1358 0,6524 0,5216 

8 0,0015 0,0255 0,3089 0,1103 0,0022 0,1013 

9 0,2307 0,9557 0,8638 0,8141 0,2396 0,4926 

10 0,0091 0,0935 0,0342 0,9637 0,8335 0,3017 

11 0,8563 0,6479 0,5563 0,7668 0,8542 0,5738 

12 0,0143 0,3455 0,3828 0,0677 0,4336 0,022 

13 0,0707 0,5124 0,9572 0,4159 0,0054 0,2428 

14 0,0004 0,4984 0,0032 0,2357 0,0101 0,1527 

15 0,2292 0,8231 0,2751 0,6909 0,6481 0,8014 

16 0,0322 0,2298 0,8594 0,6237 0,4961 0,1286 

17 0,0001 0,088 0,0403 0,1963 0,2313 0,0282 

18 0,7053 0,21 0,6426 0,454 0,7367 0,7416 

19 0,0137 0,6801 0,0434 0,4291 0,1685 0,4128 
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20 0,001 0,2773 0,71 0,0031 0,1934 0,5684 

21 0,4324 0,8085 0,8352 0,1913 0,5897 0,6883 

22 0,1549 0,6995 0,9985 0,0842 0,8289 0,4676 

23 0,109 0,8112 0,0876 0,5785 0,1117 0,8959 

24 0,0434 0,1396 0,724 0,7736 0,8679 0,1493 

25 0,033 0,7684 0,8905 0,0427 0,0027 0,1178 

26 0,5835 0,7895 0,1331 0,6814 0,4982 0,9239 

 

 Analisando a tabela 2, conclui-se que ao menos um dos domínios explica as questões 1, 

2, 5, 7, 8, 10,12, 14, 17, 19, 20 e 25, de fato, o domínio overall com  p valor de (0,0457) e 

(0,0007) explica respectivamente a variação das respostas das questões 1 e 2. 

De forma a facilitar a compreensão, foram verificadas, inicialmente, quais questões 

poderiam ser explicadas por seus domínios de origem. Nesta etapa observou-se que apenas o 

domínio 1 não explica nenhuma das questões originais e os outros domínios conseguem explicar 

pelo menos uma questão. 

Com relação às questões atribuídas originalmente ao domínio dois (psicológico), este 

consegue explicar com um p valor de (0,0002), a questão 5 (sentimentos positivos), a questão 7 

(memória e concentração) com um p valor de (0,0007) e a questão 19 (sentimentos negativos), 

que é explicada com um p valor igual a (0,0434). Assim, o domínio psicológico explica as 

questões referentes a sentimentos positivos, memória e concentração e sentimentos negativos. 

A partir da análise do domínio três (relações sociais), tem-se que o mesmo explica a 

questão 20, referente às relações pessoais, com um p valor de (0,0031). 

Tendo em vista o domínio quatro (meio ambiente), pode-se afirmar que o mesmo explica 

4 variáveis que estão contidas em seu domínio, com um p valor de (0,0022) explica-se a variável 

8 (segurança física e proteção), já com um p valor de (0,0054) explica a variável 13 

(oportunidades de adquirir novas informações e habilidades), explica a variável 14 (participação 

em, e oportunidades de recreação/lazer) com um p valor de (0,0101) e explica a variável 25 

(transporte) apresentando um p valor de (0,0027). 
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Em seguida, foram identificadas as variáveis que poderiam ser explicadas por outros 

domínios, diferentes de seu domínio de origem. Isso pode acontecer devido à uma posssível 

relação entre as questões e os domínios que as explicaram, o que pode ser verificado nas questões 

3, 8, 10, 12, 14, 17 e 25. 

A variável 3 (dor e desconforto) mesmo não sendo explicada pelo seu domínio de origem, 

o domínio 1 (físico) , é explicada com um p valor de 0,049 pelo domínio 2 (psicológico), 

demonstrando que sua resposta pode ter alguma relação psicológica.  

Essa relação com o psicológico dá ênfase ao aspecto subjetivo de cada indivíduo, o que 

faz com que o adoecimento, a dor e as suas consequências sejam encaradas de maneiras 

diferentes, dependendo do sentido que cada adolescente atribuiu ao trauma sofrido. 

A  forma como o adolescente percebe e lida com seus problemas tem forte relação com o 

desenvolvimento do seu potencial de resiliência; indivíduos resilientes não são imunes à dor e ao 

sofrimento, mas sim, pessoas que conseguem ressignificar estes sentimentos, minimizando o 

impacto negativo e edificando algum sentido nesta experiência (ZAONI et al, 2010). 

A variável 8 (segurança física e proteção) além de ser explicada pelo domínio de origem  

(4 - meio ambiente) é explicada pelo domínio 1 (físico), pois é possível que haja alguma relação 

entre segurança física e proteção com o aspecto físico, além da relação com o ambiente, isso com 

um p valor de 0,0255. 

A variável 10 (energia e fadiga), que não é explicada pelo domínio de origem (domínio 1), 

pode ser explicada com um p valor de 0,0392 pelo domínio 2 (psicológico) devido à algum 

indício de relação entre energia e fadiga com o aspecto psicológico, novamente reforçando a ideia 

de que a visão de mundo do adolescente influencia sua forma de encarar as adversidades da vida. 

A variável 12 (recursos financeiros) que não é explicada pelo domínio 4 (meio ambiente), 

o seu de origem, entretanto, pode ser explicada pelo domínio overall geral com um p valor de 

0,022. Assim, pode ser que a disponibilidade de recursos financeiros esteja relacionada com a 

qualidade de vida e satisfação com a saúde. 

Grotberg (2005) retrata que o nível socioeconômico e a resiliência não estão relacionados, 

enquanto outros autores afirmam que tanto o campo social quanto o econômico afetam o 

indivíduo em seu desenvolvimento e em sua relação com o meio. 
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O fato é que o impacto da condição social será determinado pela interpretação de cada 

indivíduo. Certo acontecimento pode significar uma experiência dotada de sentimentos negativos 

para uma pessoa e ser motivo de amadurecimento e crescimento pessoal para outra. 

A variável 14 (participação em, e oportunidades de recreação/lazer) além de ser explicada 

pelo domínio 4 (meio ambiente), observa-se que o domínio 2 (psicológico) a explica com um p 

valor de 0,0032.  

Este resultado está relacionado ao fato de que as oportunidades e a participação em 

atividades de lazer estão intimamente relacionadas com o ambiente onde o indivíduo está inserido 

e a própria motivação de cada um em participar destas atividades, o que envolve diretamente o 

aspecto psicológico. 

A variável 17 (atividades da vida cotidiana) não pôde ser explicada pelo domínio de 

origem (1 – físico), mas,  é explicada pelos domínios 2 e overall com os respectivos valores de p 

0,0403 e 0,0282. Tal fato indica a forte relação entre atividades da vida cotidiana, os aspectos 

psicológicos, a percepção da qualidade de vida e a satisfação com a própria saúde. 

E, a variável 25 (transporte), explicada pelo domínio de origem 4 (meio ambiente), 

também pode ser explicada pelo domínio 3 (relações sociais) com um p valor de 0,0427. Este 

resultado pode estar relacionado com a conotação social de um determinado meio de transporte.  

Ainda na tabela 4, nota-se que os modelos das variáveis 16 (sono e repouso) e 24 

(cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade) são significativos, porém não 

apresentam nenhum domínio que os explica. Isso pode acontecer, pois os domínios não foram 

suficientes para explicar as respostas obtidas nessas questões. 

Para finalizar a regressão múltipla, observa-se que as questões 6, 9, 11, 15, 18, 21, 22 e 26 

obtiveram um p valor maior que 0,05 em todos os testes, o que as classifica como não 

significativas.  

Contudo, apesar dos resultados, é possível que algumas dessas questões sejam relevantes 

para enfrentamento das adversidades e o tipo de instrumento, embora eficaz, não tenha sido 

suficiente para reconhecê-las. 

 A questão 6 (auto-estima) não foi estatisticamente significativa, porém, sua relação com o 

processo de resiliência é amplamente abordada na literatura, sendo um dos principais fatores de 

proteção baseados no indivíduo (BROOKS, 1994). 
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A questão 9 (ambiente físico), também está relacionada com o enfrentamento das 

adversidades, uma vez que a resliência pode ser definida, conforme Ruther (1987), como uma 

interação entre fatores genéticos e ambientais, o que inclui o ambiente físico. 

As variáveis 11, 15 e 18 indicam, respectivamente, capacidade de aceitar aparência física, 

capacidade para se locomover e capacidade para o trabalho. Apesar de não terem sua relevância 

confirmada nos testes, todas podem ter influência no processo de desenvolvimento de resiliência, 

direta ou indiretamente.  

Assis et al (2006) afirmam que os adolescentes mais resilientes sentem-se mais 

competentes, valorizam-se mais, estão mais contentes consigo mesmos e aceitam mais o corpo 

que têm. Os mesmos autores afirmam ainda que gostar de si está intimamente relacionado a 

gostar da vida que se leva e que meninas e meninos mais resilientes têm mais prazer em 

viver. Assim, estas ideias confirmam a importância das variáveis supracitadas no processo. 

Quanto a questão 22 (apoio que recebe dos amigos), vários autores indicaram nos seus 

estudos sobre resiliência no indivíduo a influência de relações com pessoas significativas e 

próximas como forma de apoio para superação das adversidades da vida, o que refuta os 

resultados obtidos (RUTER, 1987; YUNES, 2003).  

A questão 26, que se refere à espiritualidade, religião e crenças pessoais, também não foi 

expressiva na amostra analisada, entretanto, é importante ressaltar que a espiritualidade e as 

crenças pessoais podem ser encaradas como uma das formas de melhorar os pensamentos e as 

ações dos indivíduos, afetando o comportamento dos mesmos e auxiliando-os na busca de uma 

vida melhor (PAZZOLA, 2002). 

Assim, religião, espiritualidade e crenças pessoais podem servir de apoio em momentos 

difíceis e ainda contribuem para o desenvolvimento de outros fatores como esperança, segurança 

e conforto.  

 

Tabela 3: Tabela de regressão múltipla da variável sexo em relação aos domínios 

Variável Modelo 

Domínio 

1 

Domínio 

2 

Domínio 

3 

Domínio 

4 Overall 

Sexo 0,805 0,5437 0,7331 0,8095 0,451 0,4425 
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Através da tabela abaixo, observa-se que nenhum domínio explica a variável sexo, ou 

seja, os resultados dos domínios não apresentam relação significativa com a variável sexo. 

Outra análise realizada foi a correlação entre os domínios, que pode ser observada na 

tabela 4. 

Tabela 4: Tabela de análise de correlação entre os domínios tal que (coeficiente de 

correlação) p valor. 

  Domínio 1 Domínio 2 Domínio 3 Domínio 4 Overall 

Domínio 1 1 0,52080(0,0185) 0,68356(0,0009) 0,75378(0,0001) 0,53508(0,0151) 

Domínio 2 0,52080(0,0185) 1 0,56345(0,0097) 0,45773(0,0424) 0,37341(0,1049) 

Domínio 3 0,68356(0,0009) 0,56345(0,0097) 1 0,69051(0,0008) 0,27871(0,2341) 

Domínio 4 0,75378(0,0001) 0,45773(0,0424) 0,69051(0,0008) 1  0,53958(0,0141)  

Overall 0,53508(0,0151) 0,37341(0,1049) 0,27871(0,2341) 0,53958(0,0141) 1 

 

Nota-se que todos os domínios apresentam um p valor menor que 0,05, o que indica que o 

coeficiente de correlação é diferente de 0 e com isso as variáveis podem ser correlacionadas. 

Tal fato não ocorre nos domínios 2 (psicológico) e 3 (relações sociais) em relação ao 

overall, os quais apresentam p valores 0,1049 e 0,2341 respectivamente. Isso demonstra baixa 

correlação entre domínio psicológico e o domínio relações sociais com a percepção dos 

indivíduos sobre o estado de saúde que se encontram e sobre a qualidade da vida que levam. 

De fato, a maioria das variáveis apresentam um coeficiente de correlação maior que 0, 

sendo o maior entre o domínio 1 e o 4 com um coeficiente de correlação de 0,75378. Isso 

significa que entre os domínios analisados, o físico e o meio ambiente são os que se 

correlacionam mais fortemente. 
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Tabela 5: Tabela do teste F para o total de cada paciente em relação a cada domínio 

Variável 

Estatística 

do teste P valor 

Domínio1 3,1 0,1452 

Domínio2 12,24 0,0001 

Domínio3 4,45 0,0116 

Domínio4 9,62 0,0007 

Overall 16,5 0,0001 

 

Tendo em vista a tabela 5, conclui-se que apenas o domínio 1 (físico) não é significativo, 

ou seja, todos os demais domínios foram bastante significativos em relação ao total obtido por 

cada paciente. 

O domínio físico, que explica apenas a variável 8 (segurança física e proteção), pode não 

ter sido significativo devido ao fato de que todos os adolescentes que fizeram parte deste estudo 

encontravam-se em internação hospitalar, limitados na enfermaria e cercados por médicos, 

enfermeiros e outros profissionais de saúde. 

Apesar disso, é importante lembrar, conforme explicitado na tabela 4, que o domínio 1 

possui forte relação com o domínio 4 (meio ambiente), o qual foi significativo na amostra 

analisada. 

Embora os quatro domínios supracitados (2,3,4 e overall) sejam significativos, o domínio 

2 (psicológico) e o overall foram os que apresentaram os menores p valores, como isso, pode-se 

afirmar que existem indícios de que estes domínios sejam melhores, ou seja, mais influenciaram 

na qualidade de vida e no processo de resiliência, quando comparados aos demais. 

O domínio psicológico, conforme abordado anteriormente neste estudo, explica as 

questões referentes a sentimentos positivos, memória e concentração, sentimentos negativos, 

além de dor e desconforto, energia e fadiga, participação e oportunidades de recreação/lazer.  

Já o overall explica a percepção da qualidade de vida, satisfação com a saúde e recursos 

financeiros. Além disso, a faceta atividades da vida cotidiana pode ser explicada pelos dois 

domínios (psicológico e overall). 
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Desta forma, observa-se que os fatores protetivos mais encontrados nesta análise são 

fatores baseados em características individuais e fatores relacionados ao apoio do meio ambiente. 

As características protetoras individuais se referem à  própria capacidade de se 

desenvolver de forma autônoma, com auto-estima positiva, motivação, autocontrole e com 

características de temperamento afetuoso e flexível (BROOKS , 1994). Essas características, de 

acordo com Assis et al (2006), são resultado da relação existente entre a pessoa, o ambiente em 

que vive e seus traços de personalidade.  

Reforçando a afirmação de Assis, outros autores afirmam que fatores de proteção 

relacionados à personalidade da criança, à família, às experiências de aprendizagem, à exposição 

reduzida ao risco, ambiente escolar favorável e às experiências compensadoras proporcionadas 

podem contribuir para a resiliência (SAPIENZA; PEDROMÔNICO, 2005). 

Assim, elementos protetores baseados no próprio indivíduo têm uma associação positiva 

com o enfrentamento das adversidades, embora estejam diretamente ligados ao meio em que o 

adolescente vive e à sua trajetória de vida.  

No caso de uma situação de doença, o enfrentamento cognitivo e a aceitação da realidade 

do quadro podem ser possíveis fatores de proteção, na medida em que se associam a uma melhor 

qualidade de vida e a um menor sentimento de estresse (WEAVER et al, 2004). 

 Com relação ao ambiente,  Assis et al (2006) afirma que o meio que cerca a criança e o 

adolescente nunca é perfeito nem invulnerável, mas quando o saldo protetor é maior e constante, 

consegue diminuir os efeitos daninhos das adversidades. 

Neste contexto, além da família, a escola, os profissionais de saúde e a própria 

comunidade aonde o adolescente está inserido podem fornecer ajuda e amparo nos momentos 

difíceis. Quando a comunidade é capaz de prover serviços públicos como educação, saúde, 

segurança e habitação de qualidade, é possível perceber de forma mais clara seu papel protetor 

(ASSIS et al, 2006). 

 A proporção em que os fatores protetivos encontrados neste estudo influencia no processo 

de resiliência ainda não está claramente definida na literatura, entretanto, sabe-se que o conjunto 

desses fatores é considerado fundamental para se compreender melhor o desenvolvimento de 

potencialidades e estratégias de enfrentamento e, assim, organizar ações efetivas para promoção 

da resiliência e redução das vulnerabilidades dos indivíduos. 

  



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa foi realizada tendo em vista a busca de conhecimento acerca da condição de 

resiliência de adolescentes hospitalizados que convivem com doenças crônicas não 

transmissíveis, bem como o reconhecimento dos fatores de proteção mais utilizados por eles. 

Neste sentido, foi apresentado um embasamento teórico para fundamentar a pesquisa, 

fornecendo um panorama geral sobre o processo de resiliência, a adolescência, o adoecimento 

crônico, a atenção à saúde do adolescente e a internação hospitalar. 

A partir deste referencial, foi aplicado um questionário (WHOQOL-BREF) à adolescentes 

entre 12 e 19 anos, que se encontravam em internação hospitalar no Hospital Universitário Pedro 

Ernesto (HUPE), na enfermaria de adolescentes. 

Após a análise dos questionários, verificou-se que  o domínio 2 (psicológico) e o overall 

foram os que apresentaram os menores p valores, ou seja, existem indícios de que estes domínios 

influenciaram mais na qualidade de vida dos adolescentes participantes da pesquisa, quando 

comparados aos demais. 

Verificou-se também que o domínio psicológico explica as questões referentes a 

sentimentos positivos, memória e concentração, sentimentos negativos, que pertencem 

originalmente a este domínio, além de dor e desconforto, energia e fadiga, participação e 

oportunidades de recreação/lazer, pertencentes a outros domínios. 

 O overall explica a percepção da qualidade de vida, satisfação com a saúde e recursos 

financeiros, este último pertence originalmente a outro domínio. Têm-se ainda que a faceta 

atividades da vida cotidiana pode ser explicada pelos dois domínios (psicológico e overall). 
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Desta forma, percebe-se que os fatores de proteção mais encontrados nesta análise são 

fatores baseados no próprio indivíduo e fatores relacionados ao apoio do meio ambiente. Estes 

achados reforçam a ideia de que as experiências de vida e a forma com que cada adolescente 

enxerga o mundo a seu redor influenciam fortemente o enfrentamento das adversidades. 

Diante disso, é fundamental que os profissionais de saúde tenham sensibilidade e preparo 

adequado para identificar as peculiaridades do indivíduo adolescente e do processo de 

adoecimento de cada paciente, além de minimizar, dentro do possível, as experiências negativas, 

com o intuito de contribuir para que a experiência da hospitalização edifique algum sentido 

construtivo para o adolescente. 

Logo, um cuidado sob a perspectiva da resiliência permite uma assistência voltada para a 

integralidade, valorizando elementos objetivos e subjetivos. Este novo paradigma visa o 

desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais dos pacientes e da equipe de saúde, 

enfatizando as formas de enfrentamento das doenças e adversidades em detrimento da 

valorização apenas das patologias. 

Entretanto, para uma assistência integral, é preciso que o Estado e os profissionais de 

saúde se articulem. Deve-se desenvolver e garantir a eficácia de políticas de educação e saúde 

para os adolescentes, de forma que sejam amparados durante todo o processo de desenvolvimento 

por ambos os setores. 

Além disso, é preciso que os profissionais estejam preparados para acolher e vincular 

esses pacientes nos serviços de saúde, assim, é imprescindível a capacitação destes profissionais 

através de cursos, palestras, enfim, programas de educação permanente e continuada, entre 

outros. 

Propõe-se que os aspectos relacionados à resiliência  de uma forma geral e, 

particularmente, durante a adolescência e adoecimento crônico sejam abordados e discutidos de 

maneira enfática tanto nos cursos de graduação em saúde, quanto nos hospitais e na rede de 

saúde, de forma a motivar novos estudos na área e melhorar a qualidade da assistência prestada. 
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8.1  QUESTIONÁRIO WHOQOL-BREF VERSÃO BREVE 
 

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 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 

  muito 
insatisfeito Insatisfeito 

nem 
satisfeito 
nem 
insatisfeito 

satisfeito muito 
satisfeito 
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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, 
barulho, poluição, 
atrativos)? 

1 2 3 4 5 
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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 

16 
Quão satisfeito (a) 
você está com o seu 
sono?  

1 2 3 4 5 
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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 (a) 
você está com  
as condições do 
local onde mora? 

1 2 3 4 5 

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 
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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? ..................................................  

 

Você tem algum comentário sobre o questionário?  

 

 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO  
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8.2  FICHA DE INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONDENTE 
 

FICHA DE INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONDENTE  
 
SEXO  
Masculino     (1) 
Feminino      (2) 
 
IDADE (em anos completos)      ___/___ 
 
DATA DE NASCIMENTO 
____/____/____ 
     d   m    a  
 
NÍVEL EDUCACIONAL 
Analfabeto                (1) 
I  grau incompleto        (2) 
I  grau completo          (3) 
II  grau incompleto       (4) 
II grau completo          (5) 
III grau incompleto       (6) 
III grau completo         (7) 
Pós-Graduação incompleto  (8) 
  Pós-Graduação completo    (9) 
 
 
ESTADO CIVIL 
Solteiro (a)              (1) 
Casado (a)                (2) 
Vivendo como casado (a) (3) 
 Separado (a)              (4) 
 Divorciado (a)            (5) 
 Viúvo (a)                 (6) 
 
 
COMO ESTÁ A SUA SAÚDE 
muito ruim (1)  
fraca (2)  
nem ruim nem boa (3)  
boa (4)  
muito boa (5) 

 

FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Auto-administrado                (1) 

Assistido pelo entrevistador     (2) 
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Administrado pelo entrevistador (3) 

 

PROBLEMA DE SAÚDE ATUAL/CONDIÇÃO PRESENTE  

(marcar somente uma

Nenhum problema            00  
Problema de coração        01  
Pressão alta               02  
Artrite ou reumatismo      03  
Câncer                     04  
Enfisema ou bronquite      05  
Diabetes                   06  
Catarata                   07  
Derrame                    08  
Osso quebrado ou fraturado 09  

, que é a mais relevante para a presente busca de um serviço de saúde) 

Problema nervoso crônico 
ou emocional                 10 
Problema crônico de pé 
(joanete, unha encravada)    11 
Hemorróidas ou sangramento 
no ânus                      12 
Doença de Parkinson          13 
Gravidez                     14 
Depressão                    15 
Doença de pele               16 
Queimaduras                  17 
Problema de álcool ou drogas 18 
Outros (especificar)........... 

 

DIAGNÓSTICO (CID-10) (preenchido pelo entrevistador) 

 

REGIME DE CUIDADOS DE SAÚDE 

Sem tratamento     (1) 

Ambulatório        (2) 

Internação         (3) 
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8.3 PARECER SOBRE PROJETO DE PESQUISA 
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8.4 SINTAXE SPSS PARA CÁLCULO DOS ESCORES WHOQOL-bref 
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