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RESUMO 

A resiliência surge como mecanismo facilitador do processo de desenvolvimento humano. 

Representa um tipo de plasticidade que pode ser traduzida como o potencial de mudança do 

indivíduo e sua flexibilidade e resistência para lidar com desafios e exigências. O estudo da 

resiliência é recente, mas, de uma forma geral, os estudos têm tentado compreender o papel 

desta na infância e na adolescência. Diante desse cenário, surge a necessidade de conhecer 

como se constitui o fenômeno da resiliência no idoso uma vez que o seu esclarecimento 

representa um ganho para a melhor compreensão e promoção do tema na atenção 

gerontológica. O estudo buscou analisar e desenvolver o conceito de resiliência no 

envelhecimento, tendo como objetivo elaborar uma estrutura conceitual com base em análise 

teórica e empírica dos atributos, antecedentes e consequentes do fenômeno. Como método de 

construção utilizou-se o modelo híbrido de análise conceitual proposto por Swartz-Barcott e 

Kim (2000). A análise da literatura (fase teórica) e das entrevistas com idosos e profissionais 

(fase de campo) permitiu a maior compreensão da manifestação do fenômeno nos diversos 

cenários em que o idoso está inserido e a apresentação de uma estrutura conceitual que de 

forma sucinta pretende esclarecer o tema preenchendo as lacunas das definições encontradas 

na literatura. Os antecedentes observados nas duas fases do estudo demonstram que a 

resiliência no envelhecimento está relacionada diretamente com o apoio social e a experiência 

acumulada na superação de adversidades. Quanto aos atributos do conceito destacam-se a 

melhor adaptação as adversidades, otimismo, aceitação dos próprios limites e da idade além 

de força de vontade, autoestima e autonomia. Por fim, os consequentes observados como 

longevidade com qualidade de vida; comportamento de busca de saúde; bem-estar psicológico 

e saúde mental; bom humor; estilo de vida saudável; aceitação do envelhecimento; 

enquadramento na sociedade, respeito e receptividade além de um envelhecimento ativo e 

saudável demonstram os benefícios que advém da manutenção de comportamentos resilientes 

pelo idoso. O conceito mostrou-se aplicável e relevante para a enfermagem. Os profissionais 

da saúde entre eles o enfermeiro podem utilizar o conceito como uma ferramenta facilitadora 

da atenção à pessoa idosa. Um dos principais resultados do estudo mesmo que em pequena 

escala é a possibilidade de tornar-se um meio de divulgação do conceito de resiliência no 

envelhecimento. Poderá ser fonte de pesquisa para aqueles que desejarem conhecer o conceito 

e desenvolver intervenções direcionadas a esta população além de estimular o 

desenvolvimento de outros estudos acerca da temática. 

Palavras-chave: Formação de Conceito. Resiliência Psicológica. Envelhecimento.  



 

ABSCTRAT 

Resilience comes as a mechanism to facilitate the process of human development. It is a type 

of plasticity that can be translated as the potential for individual change and it is flexibility 

and strength to deal with challenges and demands. The study of resilience is recent, but, in 

general, studies have tried to understand the role of this in the childhood and adolescence. 

Given this scenario, there is a need to know, as is the resilience phenomenon in the elderly, 

since the clarification represents a gain for better understanding and promotion of the theme 

in geriatric care. The study sought to analyze and develop the concept of resilience in aging, 

aiming to develop a conceptual framework based on theoretical and empirical analysis of the 

attributes, antecedents and consequences of the phenomenon. As a construction, method used 

the hybrid conceptual analysis proposed by Swartz-Barcott and Kim (2000). The literature 

(theoretical phase) and interviews with seniors and professionals (field phase) allowed greater 

understanding of the phenomenon of the manifestation in the various scenarios in which the 

elderly is inserted and the presentation of a conceptual framework that succinctly to clarify 

the theme filling in the gaps of the definitions found in the literature. The antecedents 

observed in both phases of the study demonstrate that resilience in aging is directly related to 

social support and the experience in overcoming adversity. As for the attributes of concept   

stand out better the adaptation to adversity, optimism, acceptance of one's limits the age, 

willpower, self-esteem and autonomy. Finally, the  resulting characteristics the resilience  like 

longevity with quality of life;   seeking health behavior; psychological and mental well-being; 

good mood; healthy lifestyle; acceptance of aging; framework in society, respect and 

responsiveness as well as an active and healthy aging demonstrate the benefits that come from 

the maintained resilient behavior by the elderly. The concept proved to be applicable and 

relevant for nursing. Health professionals including nurses can use the concept as a 

facilitating tool of attention to the elderly. One of the main results of the study, even if on a 

small scale, it is the ability to become a means of disseminating the concept of resilience in 

aging. It may be resource for those who wish to know the concept, develop interventions 

aimed at this population, and stimulate the development of other studies on the subject. 

Keywords: Concept Formation. Psychological resilience. Aging. 
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1 INTRODUÇÃO  

Resiliência refere-se à capacidade dos seres humanos em enfrentar e responder de 

forma positiva às experiências que possuem elevado potencial de risco para sua saúde e 

desenvolvimento. Os estudos revelam uma ampla abordagem deste conceito na infância, no 

entanto, a pesquisa em idosos ainda é discreta (LAMOND et al., 2008). 

Os avanços científicos possibilitaram um aumento expressivo na expectativa de vida, 

todavia conhecimentos acerca de como viver este suplemento de vida são incipientes. As 

várias situações de risco advindas do avançar da idade, como falecimento do cônjuge, de 

familiares, de amigos, a perda do papel social e as doenças agudas ou crônicas, podem 

ocasionar perturbações graves nos idosos (LARANJEIRA, 2007). Mehta et al. (2008) destaca 

que estas particularidades tornam o envelhecer um período que reúne múltiplas situações 

propícias para a investigação dos mecanismos de resiliência, visto que as experiências dessa 

fase se dão de forma rápida e intensa. 

O conceito de resiliência não é novo. Inicialmente era uma característica atribuída, 

pelos físicos a materiais que preservavam suas características quando submetidos a situações 

extremas, como altas temperaturas e pressões. Na área da saúde, na década de 70, estudos 

como o de Souza e Cerveny (2006) comprovaram que pessoas submetidas a diferentes tipos 

de traumas poderiam desenvolver ou não doenças psíquicas, dependendo do grau de 

resiliência de cada indivíduo. 

Contudo, a utilização do conceito na área da gerontologia ainda é discreta. Em uma 

pesquisa no ano de 2006, apenas oito trabalhos, dentre 270, abordavam o tema no processo de 

envelhecimento. Uma revisão de literatura, do ano de 2007, observa que a maioria das 

investigações está relacionada com o estudo da resiliência infantil, enfocando os aspectos 

precoces que a constituem (LARANJEIRA, 2007; SOUZA, CERVENY 2006).  

Esse conceito, para Silva et al. (2005), representa um dos possíveis caminhos para os 

profissionais trabalharem, prioritariamente, com a saúde, deslocando a ênfase da dimensão de 

negatividade da doença para as potencialidades das pessoas/famílias. A 

compreensão/apreensão desse conceito implicou, especialmente, para as ciências da saúde, em 

novo paradigma, enfatizando as forças e não as debilidades dos sujeitos. Pode estar presente 

em diversas áreas de interesse da ciência, especialmente as sociais e humanitárias, podendo 
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voltar-se para todo o ciclo de vida: infância, adolescência, juventude, maturidade e velhice 

(MELILLO; OJEDA, 2006). 

1.1 Resiliência e envelhecimento                                                                                                                                                                                                                                                

O envelhecimento populacional é uma realidade, tanto no âmbito nacional quanto 

internacional. Em vista disso, discussões acerca de como atingir a marca dos 60 anos com 

qualidade de vida tornam-se relevantes no contexto da saúde da pessoa idosa.  

A cada ano, 650 mil novos idosos são incorporados à população brasileira, a maioria 

apresentando doenças crônicas e/ou limitações funcionais. O número de idosos no Brasil 

passou de 3 milhões, em 1960, para 7 milhões, em 1975, e 20 milhões em 2008. Um aumento 

de quase 700% em menos de 50 anos. Passou-se de um cenário de mortalidade, próprio de 

uma população jovem, para um quadro de enfermidades com exigência de cuidados 

constantes, medicação contínua e exames periódicos complexos e onerosos (VERAS, 2013). 

Os eventos de vida peculiares do envelhecimento e as doenças crônicas, para Resnick 

e Inquito (2011), necessitam de um ser resiliente que possa transpor e sair fortalecido destas 

adversidades. Os componentes de resiliência podem ser fortalecidos por meio de intervenções 

psicossociais e comportamentais, sendo uma importante área de estudo (LAMOND et al., 

2008). Trata-se de um conhecimento inovador, abrindo portas para uma área promissora na 

investigação e aplicação prática de recursos que melhorem a qualidade de vida dos idosos 

(FORTES; PORTUGUEZ; ARGIMON, 2009). 

Nas práticas de saúde, incluir o fator resiliência como um dos elementos de 

compreensão do sujeito do cuidado pode contribuir para uma abordagem promotora da saúde. 

Kessel (2013) destaca que os profissionais de saúde e, notadamente o enfermeiro, podem 

melhorar os resultados através da compreensão do papel que seus próprios relacionamentos 

com idosos e comunidades desempenham, bem como incentivar a inclusão social e a 

conectividade dos pacientes que estejam enfrentando adversidades por meio de 

encaminhamento e articulação adequada. Nesse percurso, o enfermeiro pode também 

identificar a presença de capacidades internas de uma pessoa e apoiar a tomada de decisões 

independentes.  

A resiliência configura-se como uma forma legítima de fortalecer a prevenção 

primária que envolve ações que interferem antes que o risco se transforme em situação de 

agravo, direciona o objetivo principal para promover as potencialidades dos sujeitos ou 
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grupos em questão. Representa um novo olhar no campo da promoção da saúde, uma vez que 

desvia o foco anteriormente dado sobre os fatores de risco para as características positivas que 

podem e devem ser ampliadas (LASMAR; RONZANI, 2009). 

Promover saúde, no Brasil, é um grande desafio devido às desigualdades encontradas 

nos cenários social, econômico e político. Na sua grande maioria, as famílias brasileiras 

experimentam a marginalização em relação às oportunidades sociais, econômicas e políticas 

em que estão imersas, muitas vezes, desde que se formam. Enfrentam incontáveis riscos que 

incluem o desemprego, poucos recursos financeiros que limitam o atendimento de suas 

necessidades básicas, a perda das referências de apoio e segurança por parte da família 

extensiva e da comunidade onde vivem e do Estado, a desigualdade e a exclusão social. Essas 

famílias definem como principal prioridade a necessidade de sobrevivência (SILVA et al., 

2005). 

Todavia, observa-se no cotidiano, mesmo em contextos adversos, que existem pessoas 

que revelam uma capacidade extraordinária para produzir saúde. Estes são indivíduos 

resilientes. Possuir essa característica resulta que, mesmo diante de adversidades e desafios, 

há um enfrentamento bem-sucedido por parte da pessoa resiliente. Esta característica foi 

identificada em um grupo de idosos considerados muito pobres durante toda a vida, mas que 

souberem enfrentar as extremas adversidades do cotidiano, resultando em uma velhice com 

autonomia e saúde mental (SILVA, 2010).  

Pesquisas demonstram que a resiliência poderia ser uma possível direção para as 

estratégias de promoção da saúde, tendo como objetivo melhorar o comportamento de saúde 

entre os idosos, independentemente do estado de saúde e situação socioeconômica (PERNA, 

et al., 2011). 

Ferreira, Santos e Maia (2012, p.333) referem que: 

 

Verifica-se a necessidade de compreender a velhice com um período do ciclo vital 

que merece atenção dos profissionais, das políticas e dos serviços de saúde. Com 

isso, pode-se promover o que se denomina de envelhecimento bem-sucedido, na 

medida em que são desenvolvidos, para o idoso, programas que visem à manutenção 

de suas capacidades funcionais proporcionando, assim, uma melhoria na autoestima 

e, consequentemente, na sua qualidade de vida. Tais programas devem apresentar 

caráter interdisciplinar e se fundamentar na implantação de alternativas de 

participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações, dando-lhes 

condições para lidar com as demandas do dia-a-dia e favorecendo mecanismos que 

propiciem o desenvolvimento saudável.  
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A qualidade de vida apresenta diferentes definições e há um consenso de que esta se 

apresenta de forma multidimensional, incluindo dimensões físicas, psicológicas, sociais, 

ambientais e espirituais (MOLZAHN; SKEVINGTON; KALFOSS, 2010). A manutenção da 

qualidade de vida é o ponto central das discussões acerca da promoção da saúde. As 

condições de vida e saúde têm melhorado continuamente e têm sido sustentadas, na maioria 

dos países, devido aos progressos políticos, econômicos, sociais e ambientais, bem como ao 

crescimento na saúde pública e na medicina (LASMAR; RONZANI, 2009). Santos et al. 

(2009) sintetiza como o conceito de qualidade de vida tem sido expresso na atualidade:  

A Qualidade de Vida – QV tem sido preocupação constante do ser humano, desde o 

início de sua existência e, atualmente, constitui um compromisso pessoal a busca 

contínua de uma vida saudável, desenvolvida à luz de um bem-estar indissociável 

das condições do modo de viver, como: saúde, moradia, educação, lazer, transporte, 

liberdade, trabalho, autoestima, entre outras (SANTOS et al., 2002. Pág. 758).  

A saúde e a qualidade de vida dos idosos, mais do que em outros grupos etários, 

sofrem a influência de múltiplos fatores físicos, psicológicos, sociais e culturais 

(ANDERSON et al., 1998). No contexto da qualidade de vida a resiliência aparece como 

condição necessária e facilitadora do processo: 

 

Da mesma forma como a qualidade de vida está imbricada no processo de promoção 

da saúde, destaca-se atualmente o conceito de resiliência, que vem sendo entendido, 

de uma maneira geral, como o potencial de superação dos indivíduos e comunidades 

frente a situações adversas. Tal conceito tem se tornado objeto de estudo de 

profissionais das mais diversas áreas, embora muitos destes ainda desconheçam o 

conceito e a aplicabilidade do mesmo em suas ações. (LASMAR; RONZANI, 2009. 

Pág. 344) 

No idoso, segundo Secunho (2012), o desenvolvimento da resiliência ocorre caso este 

se sinta cuidado, se o meio em que vive enxerga sua importância, se ele mesmo é cuidadoso 

consigo, respeitando os limites impostos pela idade, mas reconhecendo seu potencial. O autor 

afirma também que a resiliência não é inata ao ser humano, mas sim uma construção contínua 

que guarda relação com fatores biológicos, sociais, afetivos e culturais. Fatores de risco como 

pobreza extrema, privação e estresse continuado tornam-se menos prejudiciais quando são 

observados fatores reconhecidos como promotores de resiliência: humor, iniciativa, 

independência e criatividade. 
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 1.2 Resiliência no envelhecimento e tarefas evolutivas 

O homem passa a maior parte da vida na fase adulta, entretanto é contraditório que o 

conhecimento do desenvolvimento psicológico nesta fase da vida seja pouco compreendido. 

Assim também ocorre com o idoso, que, nos tempos atuais, vive um período longo de sua 

vida nesta condição. Pelo ineditismo do evento na história humana, os estudos acerca do 

desenvolvimento psicológico na velhice são recentes (NERI, 1995). 

O desenvolvimento humano e as transformações que impõe aos indivíduos é o objeto 

de estudo da psicologia do envelhecimento. Esse ramo da psicologia percebe o sujeito como 

um ser processual, onde cada indivíduo envelhece de modo singular, ou seja, de acordo com 

experiências que lhe são peculiares. Os estudiosos da psicologia do envelhecimento pensam o 

desenvolvimento e envelhecimento como processos correlatos, marcados por ganhos e perdas 

em todas as etapas da vida. Surge, assim, a perspectiva do ciclo de vida ou Life Span, 

desenvolvida por Paul Baltes (1987) (TEIXEIRA, 2002). 

A palavra “ciclo” denota a ideia de sucessão, repetição e tendência ao fechamento. A 

psicologia utiliza o termo “ciclo de vida” no sentido de sucessão de estágios ou idades do 

desenvolvimento individual. Na sociologia o termo faz referência às experiências do 

desenvolvimento geração após geração. Na demografia representa os padrões de mudança nas 

populações. Erikson consagrou o termo quando descreveu o desenvolvimento humano em 

oito fases do nascimento até a velhice (NERI, 1995). 

Em cada fase existem tarefas de desenvolvimento próprias, como afirma Witter 

(2006), que a pessoa deve cumprir para garantir seu desenvolvimento e seu ajustamento 

psicológico e social. As tarefas, embora sejam típicas de cada fase, não são estagnadas, uma 

vez que todas se relacionam entre si e o prejuízo ou déficit em uma tarefa pode comprometer 

outras no mesmo período ou em período futuro.  

No quadro a seguir podem-se observar os conflitos do ego e os valores que devem 

emergir em cada idade ou ciclo de vida (ERIKSON, 1963 apud NERI, 2001). Cada idade 

apresenta um conflito característico e tem como valor emergente uma força psicossocial a ser 

adquirida. 
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Quadro 1. As oito idades do ser humano, segundo ERIKSON (1963) 

Idade ou ciclo da vida individual 
Crise psicossocial ou conflito do ego a 

ser resolvido 
Valor ou qualidade do ego resultante 

Fase bebê Confiança x desconfiança Esperança 

Infância inicial Autonomia x vergonha e dúvida Domínio 

Idade do brinquedo Iniciativa x culpa Propósito 

Idade escolar Trabalho x inferioridade Competência 

Adolescência Identidade x confusão de papéis Fidelidade 

Idade adulta Intimidade x isolamento Amor 

Maturidade Geratividade x estagnação Cuidado 

Velhice Integridade x desespero Sabedoria 

Fonte: ERIKSON, 1963 apud NERI, 2001. 

 

Cumprir os papéis esperados para sua idade cronológica, segundo Neri (2001), 

demonstra a maturidade do sujeito e favorece o sentimento de normalidade e a sensação de 

estar ajustado à sociedade. A tarefa evolutiva central da velhice é a redefinição da identidade 

face às perdas e alterações que ocorrem no domínio biológico, psicológico e social.  

Nessa fase são também retomadas as tarefas evolutivas da etapa anterior, ou as tarefas 

do adulto maduro, que são: ter responsabilidades cívicas e sociais, estabelecer e manter um 

padrão econômico de vida, ajudar os adolescentes a serem futuros adultos responsáveis e 

felizes, desenvolver atividades adultas de lazer, relacionamento com esposo(a) como pessoa, 

aceitar e ajustar-se às mudanças físicas da meia-idade e ajustar-se aos pais idosos (WITTER, 

2006).  

A oitava e a nona fases, para Lima e Coelho (2011), têm como desafios a resolução de 

conflitos do passado, o fortalecimento das relações sociais do presente e a compreensão do 

processo de finitude da vida com serenidade. A aquisição da virtude da sabedoria vai requerer 

do idoso a capacidade de equilibrar um sentido de coerência e plenitude pessoal com o 

desespero perante a proximidade da morte, sendo imprescindível também a aceitação das 

falhas e omissões do passado. O conflito marcado pelo desespero pode ser ultrapassado 

quando um elemento presente no sétimo estágio, a geratividade, foi realizado de maneira 

adequada. 

Silva e Gunther (2000, p. 32) utilizam o conceito de geratividade, estabelecido por 

Erickson, que tem como significado “[...]contribuir para gerações futuras por meio da 

produção não só de aspectos materiais, mas também do cuidado e da manutenção de outros 
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seres”. Conforme Lima e Coelho (2011) essa característica suscita o envolvimento vital no 

idoso e o auxilia a sentir-se vivo e a manter ativas suas relações sociais.  

Para Secunho (2012) as pessoas que viveram centradas em si mesmas demostrando 

total rigidez enfrentaram maiores conflitos na velhice, sendo bastante comuns crises 

profundas e duradouras de depressão, problemas de saúde mais frequentes e menos contato e 

apoio social. 

O enfrentamento das perdas que advém do processo de envelhecimento encontra na 

resiliência um mecanismo facilitador do processo.  Representa um tipo de plasticidade que 

pode ser traduzida como o potencial de mudança do indivíduo e sua flexibilidade e resistência 

para lidar com desafios e exigências. O grau de plasticidade guarda relação com a capacidade 

de reserva do indivíduo, que por sua vez é constituída por recursos internos (como a 

capacidade cognitiva) e externos (como o apoio social) disponíveis em determinado 

momento. Essa capacidade de reserva pode ser desenvolvida através de estratégias 

otimizadoras do processo, crescendo o potencial para a plasticidade (resiliência) durante o 

curso de vida (NERI, 1995). 

Apenas o indivíduo resiliente consegue arquitetar adequadas estratégias enfrentamento 

que facilitam a superação da situação estressora e contribuem para uma melhor saúde mental. 

1.3 Saúde mental, coping e resiliência 

 

O termo “saúde” refere-se ao bem-estar físico, mental e social, como definido pela 

Organização Mundial da Saúde (World Health Organization- WHO). No campo da saúde 

mental existe a necessidade de mais pesquisas sobre os aspectos biológicos e psicossociais 

que o constituem, a fim de melhorar a compreensão das perturbações mentais e de 

desenvolver intervenções mais eficazes nesta esfera da saúde (WHO, 2003).   

As intervenções na saúde do idoso devem ter como objetivo o envelhecimento ativo, 

que é definido como o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e 

segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam 

mais velhas. Para promover um envelhecimento ativo os sistemas de saúde precisam ter em 

conta uma perspectiva voltada para todo o curso de vida, visando à promoção de saúde. Na 

perspectiva do envelhecimento ativo as políticas e programas que promovem saúde mental e 

relações sociais são tão importantes quanto aquelas que melhoram as condições físicas de 

saúde (WHO, 2005).  
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É reconhecida a importância da resiliência na promoção da saúde mental na velhice. 

Os agravos e mudanças comuns no envelhecimento podem desencadear respostas 

neuroendócrinas e comportamentais disfuncionais, uma vez que estas mudanças são 

caracterizadas por situações novas, imprevisíveis, sobre as quais o idoso tem pouco ou 

nenhum controle (TALARICO et al., 2009). Vinaccia e Quiceno (2011) evidenciam que a 

saúde mental pode ser alterada em crises e o controle pessoal e a resiliência promovem a 

regulação emocional em pacientes com doenças crônicas ou em situações extremas. 

Todavia, os agravos e mudanças não são eventos particulares do envelhecimento, visto 

que durante a vida estamos expostos a um contínuo processo de mudança e adaptação. Os 

indivíduos recorrem a diversas estratégias para lidar com eventos de vida estressantes. Essas, 

por sua vez são aprendidas, mantidas e alteradas ao longo do curso de vida, pois sofrem ação 

de fatores situacionais e históricos (NERI, 1995).  

O enfrentamento da situação estressora através de diversas estratégias com o objetivo 

de superar o evento é chamado na área da psicologia de coping, enquanto que a resiliência é 

compreendida como uma resistência processual para fazer frente às demandas e mudanças 

que se alternam ao longo da vida. Para enfrentar a situação estressora o indivíduo necessita 

ser resiliente para arquitetar e implementar a estratégia de coping (CAVALCANTE, 2012). 

A resiliência possui constituição multifatorial e necessita de uma profunda 

sensibilização dos diversos setores da sociedade para ser trabalhada em todas as suas 

vertentes. Pode ser usada pelos enfermeiros como estratégia de promoção da saúde mental da 

pessoa idosa. 

Com a atual realidade epidemiológica, compreender a relação entre stress, resiliência e 

coping ao longo do curso de vida é de grande importância para planejar intervenções que 

visem à prevenção e à alteração dos efeitos da má adaptação ao stress na idade madura 

(NERI, 1995). Há uma estreita relação entre a resiliência psicológica e a saúde mental. Por 

esta razão torna-se relevante conhecer a estrutura conceitual do fenômeno de resiliência no 

envelhecimento e compreender como se apresenta no ciclo de vida. 
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1.4 Justificativa e relevância  

 O interesse da autora por este tema surgiu ainda na graduação, como bolsista de 

iniciação científica. Nesse momento, pôde participar de investigações que abordavam: 

fragilidade, envelhecimento ativo, apoio social e familiar do idoso.  

 Nestas pesquisas realizadas, durante as entrevistas, era perceptível a forma heterogênea 

de enfrentamento dos problemas sociais e de saúde entre os diferentes idosos, mesmo entre os 

que possuíam trajetórias de vida semelhantes. Assumiam posturas muito distintas diante do 

abandono, violência, entre outros agravos comuns nesta população.   

 O conceito de resiliência, trabalhado pela literatura, principalmente, abordando o 

público mais jovem, mostrou-se uma questão também de muita relevância para ser 

investigado na área geriátrica e gerontologia. Estudos com a temática resiliência são recentes 

e diversificados, apresentando um interesse maior dos estudiosos pela temática nos anos 90. 

Em 2012 foi realizado o primeiro Congresso mundial sobre resiliência. A divulgação do 

conceito e a formulação de estudos sobre o tema vêm tomando grandes proporções no meio 

acadêmico e profissional (SECUNHO, 2012).  

 A crescente demanda por cuidados de saúde na velhice requer uma ação efetiva por 

parte dos formuladores de políticas direcionadas a esta fase da vida. Os idosos necessitam de 

vínculos fortes com sua família, com uma rede social de apoio e com serviços públicos e de 

saúde acessíveis que promovam a resiliência deste grupo. 

As situações peculiares do envelhecimento devem ter a completa atenção do 

profissional de Enfermagem. Serrano-Parra et al. (2013) evidenciam a necessidade de 

implementar intervenções que possibilitem manter ou reforçar o sentimento de resiliência nos 

idosos. Os profissionais de Enfermagem devem desenvolver competências na atenção 

psicossocial devido à grande responsabilidade que têm no campo da saúde mental. 

 Diante do exposto, surge a necessidade de conhecer como se constitui a resiliência no 

idoso, uma vez que o seu esclarecimento representa um ganho para a melhor compreensão e 

promoção desta na atenção gerontológica. No Brasil, não foram encontrados estudos que 

tratem da resiliência no envelhecimento no sentido de formulação, avaliação ou 

melhoramento do conceito. Sabendo da complexidade e multidimensionalidade deste 

fenômeno, conclui-se ser necessário analisá-lo a partir de literatura pertinente e de dados 
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empíricos, para melhor compreensão do seu significado, seus atributos essenciais, assim como 

os fatores antecedentes e consequentes que o determinam nesta população.  
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2 OBJETIVOS 

- Identificar os antecedentes, atributos e consequentes do conceito de resiliência no 

envelhecimento. 

- Elaborar uma estrutura conceitual para o fenômeno de resiliência no envelhecimento, com 

base em análise teórica e empírica dos antecedentes, atributos e consequentes do conceito. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1 Desenvolvimento de conceitos  

O desenvolvimento e reconhecimento de uma disciplina guarda relação direta com a evolução 

de suas teorias e conceitos. A construção mental elaborada acerca de um fenômeno é 

denominada conceito (POLES; BOUSSO; ROSSATO, 2013). Conceitos empregados na 

prática de Enfermagem vêm sendo investigados com o objetivo de adaptá-los ao contexto da 

profissão, de esclarecer fenômenos relevantes e inserir novos conhecimentos na prática 

profissional (MENDES, 2010). 

 Um conceito não é uma simples palavra usada do cotidiano de caráter transitório. No 

âmbito da ciência o conceito deve ter significado claro, preciso e abstrato, que não resulta de 

preferências, de gostos e de anseios individuais. “No mundo da ciência, o conceito pode ser 

compreendido a partir do próprio contexto em que se encontra não necessitando que o leitor 

invoque o auxílio de qualquer elemento extrínseco ao texto [...]” (DAU, 2006, p. 49).  

Rodgers e Knalf (2000) notabilizam que os conceitos são continuamente alterados ou 

refinados, ou novas considerações são introduzidas para melhorar a resolução de problemas. 

Por conseguinte, o processo de desenvolvimento do conceito ocupa um papel crítico na 

resolução dos problemas relevantes para uma ciência. Há pouca discussão dos problemas 

conceituais na maioria da literatura de filosofia da ciência.   

A busca pela compreensão dos conceitos data da Grécia antiga, quando Aristóteles 

procurou estabelecer métodos para demonstrar que os conceitos são abstrações da realidade 

constituídas de características específicas. Os conceitos podem ser comparados aos blocos a 

partir dos quais são construídas as teorias (RODGERS; KNALF, 2000). 

A ênfase no desenvolvimento dos conceitos na enfermagem tem aumentado. O 

desenvolvimento de conceitos é uma significativa forma de investigação que visa expandir e 

desenvolver a base de conhecimento da Enfermagem e de outras disciplinas acadêmicas 

(RODGERS; KNALF, 2000). 

 O arcabouço teórico da ciência da Enfermagem se constrói em um processo dinâmico, 

que tende a nascer da prática e que se reproduz na pesquisa, especialmente por meio da 

análise e desenvolvimento de conceitos e teorias (POLES; BOUSSO; ROSSATO, 2013). 
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Nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS) (2014), a Formação de conceito 

aparece como descritor e apresenta a seguinte definição: Processo cognitivo envolvendo a 

formação de ideias a partir da generalização do conhecimento que se tem sobre as qualidades, 

aspectos e relações dos objetos. 

Mendes (2010) em sua revisão de literatura ressalta que a literatura nacional e 

internacional vem trabalhando com as metodologias de análise de conceito, mas estudos com 

essa proposta ainda são discretos no Brasil. Busca nas bases de dados revelou alguns temas já 

investigados, como os conceitos de Cuidado (MORSE et al., 1990); de Família saudável 

(NITSCHKE et al., 1992); de Empowerment (SHEILDS, 1995); de Cuidadores ( SWANSON 

et al., 1997); de Empatia (KUNYK; OLSON, 2001); de Vulnerabilidade da família 

(PETTENGILL; ÂNGELO, 2003); de Fadiga (MOTA; CRUZ e PIMENTA, 2005), dentre 

outros. 

O processo cognitivo realizado pela técnica de análise de conceito é uma experiência 

que desenvolve o pensamento crítico, “[...] por se tratar de um exercício prático que exige 

raciocínio analítico do significado de um conceito perante os seus diversos usos[...].” 

(ENDERS; BRITO; MONTEIRO, 2004, p. 296). 

Quando uma pessoa apreende um conceito, ela é capaz de pensar, conversar, e 

categorizar fenômenos ou situações. Sem a posse ou a compreensão de um conceito, um 

indivíduo é incapaz de realizar ou mesmo se envolver em tais atividades. O desenvolvimento, 

o esclarecimento e a elaboração de conceitos podem ser vistos como a criação de melhores 

habilidades que podem funcionar de forma mais eficaz (RODGERS; KNALF, 2000). 

3.2 O modelo Hibrido 

Dentre as metodologias de análise conceitual três modelos destacam-se: Walker e 

Avant; Rodgers; e Swartz-Barcott e Kim. A metodologia de Walker e Avant é realizada em 

oito passos e apresenta como característica essencial a construção de casos que permitem a 

visualização de situações inerentes ou contrarias ao conceito. O modelo de Rodgers, 

conhecido como análise evolucionista, não difere do anterior quando observadas as etapas de 

seleção de um conceito de interesse; em seguida, identificação de usos e atributos do conceito, 

construção de casos-modelos e identificação de antecedentes e consequentes, entretanto 

apresenta como especificidade a busca pela compreensão e aplicação do conceito a cada 

situação no tempo (FERNANDES, 2011). Ambos os modelos apresentam como eixo central o 

componente teórico de busca na literatura do uso e aplicação dos conceitos. 
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Já a proposta de Swartz-Barcott e Kim, conhecida como modelo Híbrido, relaciona a 

análise teórica com a observação empírica, sendo composto de três fases (teórica, de campo e 

analítica) que podem ser operacionalizadas de forma progressiva, fase a fase, ou de forma 

simultânea (FERNANDES, 2011).  

 A fase teórica inclui seleção do conceito, busca e revisão da literatura, definição 

conceitual e operacional do conceito/instrumento de medida e a fase de trabalho de campo, 

que permite a integração da análise teórica às observações empíricas referentes ao fenômeno 

no contexto em que se manifesta, além da fase analítica final, que busca compreender a 

relação entre os dados resultantes da fase teórica inicial e as observações empíricas, sendo o 

produto final a apresentação da definição do conceito, bem como a identificação de lacunas 

conceituais que direcionam o desenvolvimento de outras pesquisas (SCHWARTZ-

BARCOTT; KIM, 2000; FERNANDES, 2011).  

O modelo híbrido surgiu na Universidade de Rhode Island em resposta às exigências e 

complexidades em torno do desenvolvimento dos cursos de enfermagem nas universidades 

dos Estados Unidos da América. O maior desafio era relacionar a teoria com a prática clínica 

e, nesse contexto, selecionar, desenvolver e aplicar conceitos surgiu como um importante 

recurso para permitir o avanço da Enfermagem (SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 2000). 

O modelo híbrido tem sido útil para dar uma ideia inicial sobre a existência, a 

frequência e a importância potencial de qualquer conceito em um dado contexto de 

atendimento ao paciente. O uso do modelo tem demonstrado uma noção bastante sólida sobre 

a adequação ou inadequação das definições existentes e possíveis abordagens para a 

mensurabilidade dos diferentes fenômenos. Entre os resultados que podem ser obtidos a partir 

da análise realizada, pode-se apoiar ou melhorar o conceito atual, uma definição diferente 

pode ser estabelecida ou o conceito pode ser completamente definido (SCHWARTZ-

BARCOTT; KIM, 2000). 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Tipo de estudo 

Estudo de análise conceitual de natureza qualitativa que visa elaborar o conceito de 

resiliência no envelhecimento utilizando o modelo híbrido de análise proposto por Schwartz-

Barcott e Kim (2000).  

4.2 Fase teórica 

O foco principal nesta fase é o desenvolvimento de uma base para as fases posteriores 

de análise do conceito. São mapeados os elementos essenciais da definição e medição do 

conceito e termina com a definição dos aspectos relevantes a serem observados na fase de 

trabalho de campo (FERNANDES, 2011). Segundo a proposta de Schwartz-Barcott; Kim 

(2000), a busca da literatura começa nesta fase e depois é continuada e ampliada na fase de 

trabalho de campo. Em última instância, o objetivo é ganhar conhecimento abrangente da 

literatura, adquirindo um profundo entendimento e compreensão de como ele tem sido usado 

em todas as disciplinas e ao longo do tempo.  

O objetivo principal dessa etapa, na proposta metodológica de Schwartz-Barcott e Kim 

(2000), é o desenvolvimento de uma base para as fases posteriores da análise, e inclui a 

seleção dos elementos essenciais da definição e medição do conceito. O seguinte conjunto de 

questões tem sido útil para fornecer uma direção inicial para esta pesquisa: Qual é a natureza 

essencial de um conceito? Como pode a sua essência ser definida com clareza? Como é que 

pode ser complementado de modo a reforçar a sua mensurabilidade? Como estas questões 

sugerem, a revisão inicial da literatura precisa ser focada em questões centrais da definição e 

medição. 

Inicialmente buscaram-se artigos que investigassem o fenômeno de resiliência no 

envelhecimento utilizando os descritores Resiliência; Resilience; Psychological Resilience 

AND Idoso; aged; envelhecimento e Elderly nos bancos de dados, a saber: National Library 

of Medicine (Medline), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(Lilacs), Web of Science, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), Scientific Electronic Library Online (Scielo) e SciVerse Scopus.  

A pesquisa nas bases de dados se realizou de julho a setembro de 2013. Foram 

selecionados 22 artigos que apresentavam como tema central a resiliência no envelhecimento.  
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 Os artigos provenientes da busca foram submetidos à leitura minuciosa, que observou a 

relevância do material para a constituição deste estudo. Dois revisores avaliaram a qualidade 

das pesquisas e dos dados independentemente, sendo realizadas reuniões de consenso para a 

elegibilidade dos artigos encontrados e eleição dos antecedentes, atributos e consequentes.  

Entende-se por antecedentes as situações, eventos ou fenômenos que precedem um 

conceito de interesse. Auxiliam a compreensão do contexto social no qual o conceito é 

geralmente usado (RODGERS; KNALF, 2000). Para identificação dos antecedentes 

procurou-se responder a questão: Quais componentes e habilidades são necessárias à 

existência do fenômeno? 

Quanto à identificação dos atributos do conceito, levaram-se em consideração as 

palavras e/ou expressões utilizadas com frequência pelos autores e apresentadas como 

afirmação dos conceitos elaborados (LOPES et al., 2010). Foram respondidas as seguintes 

questões: Como a resiliência no envelhecimento está descrita? Quais as características 

especificas do fenômeno? Em suma, são aquelas que não o deixam ser confundido com outros 

conceitos. 

 No que diz respeito aos consequentes do conceito, tem-se que são situações resultantes 

da aplicação deste e permitem conhecer todas as facetas do fenômeno, dando maior 

perspectiva ao estudo (RODGERS; KNALF, 2000). Para identificá-los respondeu-se a 

questão: O que pode ser alcançado com a conservação da resiliência no envelhecimento?  

Os antecedentes, atributos e consequentes encontrados na fase teórica foram organizados em 

quadros.  

4.3 Fase de campo 

 Esta fase dá ênfase ao componente empírico do processo. Os métodos de trabalho de 

campo, no modelo de Schwartz-Barcott; Kim (2000), são utilizados para coletar dados 

qualitativos para uma análise mais aprofundada do conceito selecionado. Incluem os passos 

básicos encontrados em qualquer pesquisa qualitativa, que se baseiam fortemente na 

observação do participante; preparando o terreno, negociando a entrada, a seleção de casos, e 

coleta e análise de dados. 
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 A Fase de Campo foi realizada por meio de entrevistas com profissionais da saúde que 

atuavam diretamente com a atenção ao idoso e com os idosos das instituições selecionadas. 

Devido à pouca disponibilidade de tempo dos profissionais, o contato inicial para seleção foi 

realizado na unidade e as perguntas a serem respondidas lhes foram entregues e dado um 

prazo para devolução de até uma semana. O instrumento com as respostas pôde ser devolvido 

de forma pessoal à pesquisadora ou por meio de correio eletrônico de forma digitalizada. Os 

participantes idosos responderam às questões por meio de entrevista realizada pela própria 

pesquisadora. 

4.3.1- Instrumentos de coleta de dados 

Os dados foram coletados por meio de formulários estruturados. A primeira parte 

consta de informações que pretendem identificar o profissional (Apêndice A) e o idoso 

(Apêndice B). 

A segunda parte contém os dados relativos à avaliação empírica do conceito de 

resiliência no envelhecimento na perspectiva dos profissionais (Apêndice C) e idosos 

(Apêndice D). 

Foram utilizadas questões equivalentes para os dois grupos de entrevistados, com a 

intenção de identificar os antecedentes, atributos e consequências tanto nos dados 

provenientes da literatura quanto nas entrevistas. 

4.3.2– Local do estudo 

 Os profissionais foram selecionados em três espaços destinados ao atendimento e 

socialização do idoso. São esses: uma instituição de longa permanência; uma unidade de 

atenção primária em saúde; e uma instituição especializada que tem como proposta a 

educação permanente, desenvolvimento de convivência social e resgate da autoestima, 

autonomia e inclusão social.  

 Os três cenários selecionados possuíam ambientes adequados para a realização das 

entrevistas com os idosos. Os ambientes eram bem iluminados, livre de ruídos e discretos, 

permitindo que o idoso se sentisse à vontade durante a entrevista. Na instituição de ensino e 

no grupo de idosos, salas foram oferecidas pelas instituições, e na ILPI as entrevistas foram 

realizadas no apartamento em que o idoso residia.   
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 Em todas as instituições encontramos colaboradores que facilitaram a entrada da 

pesquisadora no campo, promovendo a aproximação com profissionais e idosos.  

 A instituição de longa permanência selecionada atende a 227 idosos residentes e mais 

100 do Projeto de Convivência, que comparecem semanalmente à instituição, com vistas à 

integração entre idosos externos e residentes, com os quais são realizadas atividades 

laborativas, recreativas, expressivas, religiosas, ludoterápicas, socializantes e cognitivas. 

Conta com uma equipe multiprofissional: assistentes sociais, médicos, enfermeiros, terapeuta 

ocupacional, fisioterapeutas, nutricionista, pedagogos, psicólogo (voluntário), além de 

profissionais auxiliares e de apoio administrativo, serviços gerais e de segurança, perfazendo 

uma equipe composta por 117 profissionais que se revezam nos turnos de atendimento.   

 A unidade de atenção primária à saúde (UAPS) foi selecionada pela possibilidade de 

recrutamento dos idosos que participavam das atividades de grupo. As entrevistas com os 

idosos foram realizadas entre aqueles que participavam do grupo de convivência.  O grupo 

ocorre na área de abrangência da unidade de saúde todas as terças-feiras. 

 A instituição de ensino é pioneira e há 23 anos desenvolve trabalhos na área da 

Gerontologia, estrutura todas as suas atividades para oferecer uma formação completa às 

pessoas da Maturidade e Terceira Idade.  

4.3.3 População e amostra  

 Para contribuir com a construção do conceito foram selecionados profissionais 

considerados proficientes no fenômeno em estudo e idosos das mesmas instituições que, 

através de suas histórias de vida, contribuíram para a melhor elucidação do fenômeno.  

 Os idosos e profissionais foram recrutados até ser obtida a saturação dos temas 

emergentes nas entrevistas. Na pesquisa qualitativa a amostra tem a finalidade de gerar a 

maior compreensão possível do fenômeno de interesse. Os sujeitos devem ser recrutados até 

ser obtida a saturação, representada quando as categorias se apresentarem densas e quando as 

relações entre elas estiverem bem estabelecidas e validadas (MAYAN, 2001).  

 Nos três cenários da pesquisa foram procurados aqueles que se estimava que poderiam 

dar as melhores informações referentes ao conceito, buscando entre os profissionais os que 

mais conheciam o tema e entre os idosos aqueles reconhecidos como pessoas resilientes.  
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 Um grande número de casos é desnecessário e indesejável com este modelo de 

desenvolvimento do conceito. Três a seis indivíduos, três ou quatro duplas, um ou dois grupos 

ou um andar ou ala são mais apropriadas (SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 2000). Sabendo 

desta recomendação dos autores, em cada instituição não mais do que cinco idosos e cinco 

profissionais foram entrevistados. No final a amostra foi constituída por sete profissionais e 

15 idosos.  

  As categorias profissionais foram divididas de modo equânime, favorecendo a 

multiplicidade de conhecimentos acerca do conceito. Selecionaram-se entre os profissionais 

das instituições aqueles que atendiam aos seguintes critérios de inclusão:  

 Possuir nível superior completo; 

 Afirmar conhecer o fenômeno investigado;  

 Atuar diretamente na atenção ao idoso; 

 Ter experiência superior a um ano na atenção ao idoso. 

Os critérios de inclusão para a participação dos idosos foram: 

 Frequentar alguma das unidades selecionadas; 

 Ter capacidade de responder as perguntas do instrumento da pesquisa. 

4.3.4 Procedimento de coleta 

 

A coleta de dados dos idosos ocorreu mediante entrevista individual, realizada em dia 

e horário agendados previamente, considerando a disponibilidade dos participantes do estudo. 

Assim como recomendado, o entrevistador ouviu atentamente e estimulou o fluxo natural de 

informações por parte do entrevistado permitindo a fala livre de forma que ele se sentisse à 

vontade para se expressar acerca do conceito.  

A modalidade de entrevista utilizada foi a semiestruturada. Essa é definida como a que 

parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas 

hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do entrevistado. As 

perguntas fundamentais que constituem, em parte, a entrevista semiestruturada são produto de 

toda a informação que já foram recolhida sobre o fenômeno de interesse (NOGUEIRA-

MARTINS; BOGUS, 2003). 
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Realizou-se a gravação da entrevista com os idosos, com seu consentimento, para não 

haver prejuízo dos conteúdos das falas durante a fase analítica. As entrevistas levaram em 

média trinta minutos. 

A coleta na instituição de longa permanência deu-se no período de um mês, com a 

ajuda de uma enfermeira da instituição. Foram selecionados os idosos considerados por ela 

resilientes e comunicativos. As visitas aos idosos ocorreram em seus apartamentos e sendo 

agendadas as entrevistas para um momento mais oportuno ao idoso. 

O contato com os idosos do grupo da UAPS foi agendado pelo bolsista de extensão 

responsável pelas atividades. As entrevistas ocorreram antes do encontro do grupo de idosos, 

em um período de quatro semanas e em consultório reservado para as atividades do grupo. 

Na terceira instituição as entrevistas ocorreram em um período de 15 dias. Os idosos 

foram escolhidos aleatoriamente de acordo com seu comparecimento para alguma atividade e 

foi disponibilizada uma sala para a realização das entrevistas.  

Todos os ambientes eram propícios às entrevistas, uma vez que eram livres de ruídos, 

discretos, arejados e bem iluminados. 

Os profissionais solicitaram responder o questionário em outro momento devido à não 

disponibilidade de tempo para formularem uma completa reflexão acerca do conceito. Os 

questionários foram entregues àqueles que atendiam aos critérios de inclusão e deu-se o prazo 

de uma semana, tempo considerado suficiente para a devolução. Foram desconsiderados 

aqueles que não devolveram no prazo acordado.  

4.4 Fase analítica  

 A fase analítica final inclui a relação entre a fase teórica e os dados provenientes do 

trabalho de campo e a redação dos resultados (SCHWARTZ-BARCOTT; KIM, 2000). 

 A integração das fases permitiu construir uma estrutura conceitual para o fenômeno de 

resiliência no envelhecimento. Vale ressaltar que as fases propostas pelo modelo não são 

estáticas e sim inter-relacionadas, pois enquanto uma fase está acontecendo as outras etapas 

também se desenvolvem e enriquecem o processo de elucidação do conceito, como mostrado 

na Figura 01.  
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Figura 1. Componentes do Modelo Híbrido de Desenvolvimento de Conceitos 

  

Fonte: Adaptado de SCHWARTZ-BARCOTT; KIM (2000) 

As seguintes perguntas podem ser feitas nesta fase de acordo com a proposta de 

Schwartz-Barcott; Kim, (2000): 1. Como o conceito é aplicável e relevante para a 

enfermagem? 2. A seleção inicial do conceito parece justificada? 3. Até que ponto a revisão 

da literatura, análise teórica e resultados empíricos apoiam a presença e frequência deste 

conceito dentro da população selecionada para o estudo empírico?  

As entrevistas foram transcritas e analisadas com base na técnica de análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2009). O conteúdo foi analisado e distribuído em categorias 

temáticas análogas pré-definidas para o método de análise de conceito.  

Os idosos foram denominados nas falas de acordo com a instituição onde foram 

convidados a participar (ILPI; instituição de ensino e grupo), seguida pela numeração da 

entrevista. Os profissionais foram nomeados segundo a categoria profissional, seguida pela 

numeração.  

 

 

 



34 

 

4.5 Aspectos éticos 

 

 Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Complexo Universitário 

da UFC, sendo aprovado com o número de Parecer 615.030 (Anexo A). Seguiu os princípios 

éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a Resolução nº 466, de 12/12/2012, 

que incorpora referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência, 

justiça e equidade.  

 Os referenciais supracitados têm como objetivos assegurar os direitos e deveres dos 

sujeitos da pesquisa e dos pesquisadores do estudo. De acordo com a recomendação da 

Resolução, foi garantida aos sujeitos a liberdade de participar ou não do estudo. Sendo 

esclarecidos, a cada participante, os objetivos do estudo, assim como recolhida a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndices E e F).   

 Foram asseguradas a confidencialidade, a privacidade e a proteção de imagem visando 

evitar qualquer tipo de constrangimento aos sujeitos envolvidos na pesquisa.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 Perfil dos idosos participantes do estudo  

O estudo apresentou uma amostra intencional, contudo foi observado que os espaços 

selecionados apresentavam um número mais expressivo de mulheres (13), principalmente o 

grupo e a instituição de ensino. A relação entre os sexos no Brasil, segundo dados do censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010), é de 96 homens para cada 100 

mulheres. Entretanto as mulheres são mais vítimas de violência e discriminação, têm menos 

acesso à educação e piores salários. Essa realidade favorece que as mulheres sejam mais 

pobres quando idosas e possuam mais incapacidades (WHO, 2005). 

O sexo é um dos fatores determinantes do envelhecimento ativo, pois juntamente com 

os aspectos culturais moldam o processo de envelhecimento, influenciando todos os outros 

fatores determinantes. As mulheres são muitas vezes levadas a abandonar atividades 

remuneradas e estudos devido aos papéis tradicionais que possuem na família. Este fato pode 

contribuir para níveis econômicos mais baixos e maiores problemas de saúde com o avançar 

da idade (WHO, 2005).  

A faixa etária foi equitativa entre os intervalos de 60-69, 70-79 e 80 anos ou mais, com 

cada uma delas representada por cinco idosos. A maior parte dos entrevistados estava inserida 

nas categorias de até cinco anos de estudo, alfabetizados e analfabetos, semelhante ao censo 

do IBGE de 2010, onde a média de escolaridade dos idosos do Ceará foi de 2,9 anos de 

estudo. No caso da população idosa, o indicador de escolaridade é considerado um 

termômetro das políticas educacionais brasileiras do passado, bem como da cultura da época. 

O baixo saldo da escolaridade média dessa população é um reflexo desse acesso desigual 

(IBGE, 2010). 

Dois terços dos idosos encontravam-se aposentados e possuíam renda até três salários 

mínimos, e muitos assumiam o sustento da família. A contribuição do idoso nos lares 

brasileiros é de extrema importância para a subsistência das famílias, o que gera muitas 

dificuldades para estes, pois, além de serem primordiais para o sustento familiar, possuem 

gastos característicos como: despesas médicas, alimentares e de transporte específicas. O 

IBGE, após análise de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

(2007), demonstrou que as pessoas com 60 anos ou mais de idade arcam com pelo menos 

metade da despesa da família em 53% dos lares brasileiros. 
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Muitos idosos deste estudo possuíam atividades informais ligadas ao comércio, ao 

artesanato, aos cuidados com os netos para que os mais jovens pudessem trabalhar e 

atividades domésticas em geral. O envelhecimento anteriormente associado à aposentadoria, 

doença e dependência não reflete a realidade, pois a maioria das pessoas permanece 

independente conforme envelhece.  

O envelhecimento não deve ser considerado apenas oneroso para a sociedade, uma vez 

que os idosos contribuem para economia mesmo quando aposentados, entretanto essa 

contribuição é informal, o que talvez não contribua para dar visibilidade ao seu importante 

papel (WHO, 2005). 

5.2 Perfil dos profissionais participantes do estudo  
 

Selecionaram-se apenas sete profissionais dos 15 que foram recrutados para o estudo. A 

maioria foi excluída por não cumprir o prazo de devolução acordado no momento de entrega 

do instrumento, e os demais, embora houvessem informado terem tido contato com a 

temática, não souberam descrever os antecedentes, atributos e consequentes através dos 

questionamentos realizados.  

Os profissionais, duas enfermeiras, dois médicos, duas assistentes sociais e uma 

fisioterapeuta, eram em maior parte do sexo feminino (seis); possuíam como média de idade 

36,7 anos; atuavam na assistência direta ao paciente (seis); não possuíam mestrado (seis); 

nenhum dos entrevistados possuía doutorado; seis deles possuíam especialização e, destas, 

três foram realizadas na área da gerontologia.  

Cinco deles afirmaram já ter feito algum curso na área do envelhecimento; publicações 

com Qualis maior que B2 haviam sido realizadas por apenas dois dos entrevistados; a 

apresentação em congressos com anais nos últimos dois anos foi referida por quatro dos 

entrevistados; e trabalhavam com o público idoso em média havia 9,1 anos.  
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5.3 Fase teórica 

5.3.1 Revisão integrativa  

Realizou-se uma revisão integrativa (RI) de literatura baseada nas produções acerca da 

resiliência psicológica no contexto do envelhecimento. A síntese dos resultados de pesquisas 

relevantes e reconhecidos mundialmente facilita a incorporação de evidências, ou seja, agiliza 

a transferência de conhecimento novo para a prática (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008). Diante de toda a reflexão acerca da importância do fenômeno de resiliência no 

envelhecimento, procuramos descritores que trouxessem para a fase teórica importantes 

reflexões acerca do fenômeno. 

A RI teve como pergunta norteadora: Qual o conhecimento científico produzido 

quanto à resiliência psicológica no contexto do envelhecimento? 

Os critérios de inclusão foram: artigos publicados na íntegra nos idiomas espanhol, 

inglês e português, sem restrição de ano. Os critérios de exclusão foram: estudos publicados 

em formato de tese, dissertação, anais e resumos e aqueles que não respondiam a questão de 

pesquisa. 

Os estudos são provenientes de periódicos indexados nas bases de dados: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Medical Literature Analysis 

and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE); Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL); Web of Science e Scopus. Foram utilizados os descritores: resilience 

and elderly e resilience and aged.  

A busca nas bases ocorreu em junho de 2013 sem delimitação de período a ser 

pesquisado. Após a busca dos descritores foi realizada a leitura dos títulos e resumos dos 

estudos encontrados, sendo selecionados aqueles que atendiam aos critérios de inclusão. Após 

esta primeira leitura os artigos pré-selecionados foram lidos na íntegra. Os dados referentes à 

caracterização da busca e dos artigos foram organizados em quadros e tabelas.  

Empregando-se os critérios de inclusão e exclusão adotados, localizaram-se 22 

trabalhos qualificados. Nas bases de dados WEB OF SCIENCE e LILACS foram encontrados 

cinco artigos em cada, seis na base CINAHL, e nas bases SCOPUS e MEDLINE, 03 três 

produções em cada. O quadro a seguir demonstra o processo de busca dos artigos. 
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Tabela 1. Seleção dos artigos de pesquisa nas bases de dados Lilacs, PubMed, Cinahl, Scopus 

e Web of Science, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. 

Fortaleza/CE-2015 

5.3.2 Perfil dos trabalhos encontrados 

Em relação ao idioma, a maior parte dos estudos foi publicada em língua inglesa (16), 

aparecendo também, em proporção reduzida, artigos nos idiomas português (três) e espanhol 

(três). Quanto à área de atuação dos autores do estudo, a enfermagem, a medicina, a terapia 

ocupacional e a psicologia tiveram respectivamente quatro, seis, um e cinco artigos; os demais 

não informaram a área de concentração. A maior parte destes foi desenvolvida nos Estados 

Unidos, demonstrando a existência de uma lacuna no que tange à utilização do conceito de 

resiliência, principalmente na área da Enfermagem, na América Latina.  

Quadro 2. Caracterização dos artigos selecionados segundo título, base, ano, país, periódico e 

área de atuação dos autores. Fortaleza/CE- 2015. 

N° 
TÍTULO DO ARTIGO 

BASE DE 

DADOS 
ANO PAÍS PERIÓDICO 

ÁREA DE 

ATUAÇÃO 

DOS 

AUTORES 

1 

A resiliência em idosos e sua 

relação com variáveis 

sociodemográficas e funções 

cognitivas 

LILACS 2009 Brasil 
Estudos de 

Psicologia 
Psicologia 

 

 

 

Bases Produção 

encontra

da 

Não 

aborda a 

temática 

em estudo 

Repetidos Não estava 

disponível 

eletronicamente 

Outros 

idiomas 

Artigos de 

revisão e 

outros 

documentos 

Selecionados 

LILACS 21 11 0 01 0 04 05 

CINAHAL 41 10 0 23 01 01 06 

WEB OF 

SCIENCE 

110 70 15 05 0 15 05 

SCOPUS 188 93 33 04 07 48 03 

MEDLINE 110 37 14 45 01 01 03 

TOTAL 471 221 62 78 09 69 22 
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Continuação Quadro 2. 

2 

Calidad de Vida Relacionada 

con la Salud y Factores 

Psicológicos: Um Estudio 

desde la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica – EPOC 

LILACS 2011 
Colômbia 

 

Terapia 

Psicológica 
Psicologia 

3 

Envelhecer atuando: bem-estar 

subjetivo, apoio social e 

resiliência em participantes de 

grupo de teatro 

LILACS 
2010 

 
BRASIL 

Fractal: Revista De 

Psicologia 
Psicologia 

4 

Resiliência em idosos 

atendidos na Rede de Atenção 

Básica de Saúde em município 

do nordeste brasileiro 

LILACS 
2012 

 
Brasil 

Rev. Esc. Enferm. 

USP 

 

Psicologia 

5 

Resiliencia y su relación con 

estilos de vida de los adultos 

mayores autovalentes 

LILACS 
2012 

 

Chile 

 

Ciencia Y 

Enfermeria 
Enfermagem 

6 

Ways to Maintain 

Independence Among 

Taiwanese Elderly Adults with 

Hip Fractures: A Qualitative 

Study 

CINAHAL 
2009 

 

China 

 
Geriatric Nursing Não informado 

7 

Psychological factors among 

elderly women with suicidal 

intentions or attempts to 

suicide: a controlled 

comparison 

CINAHAL 2010 Austrália 
Journal Of Women 

& Aging 
Não informado 

8 

Depressive symptoms in late 

life: associations with apathy, 

resilience and disability vary 

between young-old and old-old 

CINAHAL 2007 
EUA 

 

International 

Journal Of 

Geriatric 

Psychiatry 

 

Medicina 

9 

Short-term persistent 

depression following hip 

fracture: a risk factor and 

target to increase resilience in 

elderly people 

CINAHAL 1999 EUA 
Social Work 

Research 
Não informado 

10 

Good friends, high income or 

resilience? What matters most 

for elderly patients? 

CINAHAL 2011 Holanda 
European Journal 

Of Public Health 
Medicina 

11 

Mental health and resilience at 

older ages: bouncing back after 

adversity in the british 

household panel survey 

SCOPUS 2008 
Reino 

Unido 

Journal Epidemiol 

Community Health 
Medicina 

12 

The Resilience Scale: 

Psychometric Properties and 

Clinical Applicability in Older 

Adults 

SCOPUS 2011 EUA 

Archives Of 

Psychiatric 

Nursing 

 

Enfermagem 
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Continuação Quadro 2. 

13 

Validez de la escala de 

resiliencia de Connor-

Davidson(10 ítems) en una 

población de mayores no 

institucionalizados 

SCOPUS 2013 Espanha 
Enfermería Clínica 

 
Enfermagem 

14 

Resilience, sense of 

coherence, purpose in life and 

self-transcendence in relation 

to perceived physical and 

mental health among the 

oldest old 

WEB OF 

SCIENCE 
2005 SUECIA 

Aging & Mental 

Health 
Enfermagem 

15 

Measurement and predictors 

of resilience among comm. 

unity-dwelling older women 

WEB OF 

SCIENCE 
2008 EUA 

Journal Of 

Psychiatric 

Research 

Medicina 

16 

Adverse childhood 

environment and late-life 

cognitive functioning 

WEB OF 

SCIENCE 
2011 EUA 

International 

Journal Of 

Geriatric 

Psychiatry 

 

Medicina 

17 

Socioeconomic position, 

resilience, and health 

behaviour among elderly 

people 

WEB OF 

SCIENCE 
2012 

Alemanha 

 

Int J Public Health 

 
Não informado 

18 

Resiliency in older Hong 

Kong Chinese: Using the 

grounded theory approach to 

reveal social and spiritual 

conditions 

WEB OF 

SCIENCE 
2012 

China 

(Hong 

Kong) 

Journal Of Aging 

Studies 

 

Não informado 

19 
Psychological resilience in 

young and older adults 
MEDLINE 2012 

Reino 

Unido 

 

Internetional 

Journal Geriatr 

Psychiatry 

Psicologia 

20 

Measuring Resilience in Adult 

Women Using the 10-Items 

Connor-Davidson Resilience 

Scale (CD-RISC). Role 

of Trauma Exposure and 

Anxiety 

MEDLINE 
2012 

 

USA 

 
Plosone Medicina 

21 

“Still there is beauty”: one 

man’s resilient adaptation to 

stroke 

MEDLINE 2012 USA 

Scandinavian 

Journal Of 

Occupational 

Therapy. 

Terapia 

ocupacional 

22 

Navigating Hardships in Old 

Age: Exploring the 

Relationship Between 

Spirituality and Resilience in 

Later Life 

CINAHL 2013 USA Qual Health Res  Não informado  
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5.3.3 Análise dos estudos incluídos  

Os estudos foram caracterizados quanto à abordagem e categorias, respectivamente, nos 

Quadros 2 e 3. A resiliência aparece relacionada com os seguintes temas: funções cognitivas; 

regulação emocional de pacientes crônicos; estratégias de prevenção da depressão, suicídio e 

fragilidade e manutenção da autonomia e independência no idoso; importância das atividades 

de grupo e apoio social como promotores de resiliência e a influência desta característica no 

comportamento de busca de saúde.  

Quadro 3.Caracterização dos artigos selecionados segundo a abordagem. Fortaleza/CE- 2015(.) 

Artigo Resultados 

A resiliência em idosos e sua relação 

com variáveis sociodemográficas e 

funções cognitivas 

O estudo revelou que a resiliência não foi associada às variáveis 

sociodemográficas sexo, idade, escolaridade e renda. Houve uma 

correlação direta e significativa entre a Escala de Resiliência e o 

Miniexame do Estado Mental, isto é, quanto mais resiliente o idoso se 

apresentou, melhor encontrou-se a sua memória. 

Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud y Factores Psicológicos: Um 

Estudio desde la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica – 

EPOC 

O controle pessoal e a resiliência promovem a regulação emocional em 

pacientes com DPOC. 

 

Envelhecer atuando: bem-estar 

subjetivo, apoio social e resiliência em 

participantes de grupo de teatro 

Os participantes do grupo de teatro apresentaram maior crescimento 

após as adversidades e o apoio social aparece como ferramenta 

importante neste processo. 

Resiliência em idosos atendidos na 

Rede de Atenção Básica de Saúde em 

município do nordeste brasileiro 

A resiliência não depende de traços e disposições pessoais 

apriorísticos, nem se manifesta apenas a partir da superação de fatores 

de risco predeterminados. A resiliência corresponde, nesse sentido, a 

um processo normativo da adaptação, presente na espécie humana e 

aplicável ao desenvolvimento em ambientes favoráveis ou adversos. 

Resiliencia y su relación con estilos de 

vida de los adultos mayores 

autovalentes 

Compreende a resiliência como um aspecto que deve ser trabalhado 

para a prevenção do processo de fragilização do idoso. 

Ways to Maintain Independence 

Among Taiwanese Elderly Adults with 

Hip Fractures: A Qualitative Study 

O objetivo deste estudo foi explorar a forma como os idosos mantêm a 

independência após fratura de quadril. 

Emergiram falas que demonstram a resiliência como fator promotor de 

autonomia e independência no idoso. 

Psychological factors among elderly 

women with suicidal intentions or 

attempts to suicide: a controlled 

comparison 

As mulheres idosas com ideação/intenções suicidas ou tentativa de 

suicídio foram caracterizadas por particularidades psicológicas de 

definição. Estas incluíram níveis mais elevados de estresse psicológico 

autorreferido e sentimentos de desmoralização, baixa resiliência, e 

percepções de baixa pessoal e controle interpessoal. 
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Continuação Quadro 3. 

 

 

Artigo Resultados 

Depressive symptoms in late life: 

associations with apathy, resilience and 

disability vary between young-old and 

old-old 

Sugere relação entre depressão, deficiência, resiliência e apatia e que 

estes fatores são influenciados pela idade. 

 

Short-term persistent depression 

following hip fracture: a risk factor and 

target to increase resilience in elderly 

people 

Sugere a importância de observar os riscos comuns e fatores de 

proteção nesta população com o objetivo de identificar as pessoas que 

estão em maior risco de não se recuperar de forma adequada. 

Good friends, high income or resilience? 

What matters most for elderly patients? 

Observam que, ao invés de ter bons amigos e uma renda alta,ter um 

alto nível de resiliência pode ajudar melhor doentes crônicos a lidar 

com sua condição. 
Mental health and resilience at older 

ages: bouncing back after adversity in the 

british household panel survey 

A Resiliência neste estudo favoreceu mulheres mais velhas. Sendo 

estimulada por elevados níveis de apoio social existentes antes da 

exposição à adversidade. 
The Resilience Scale: Psychometric 

Properties and Clinical Applicability in 

Older Adults 

Os resultados fornecem algum suporte adicional para a confiabilidade 

e validade da Escala de Resiliência, quando utilizada com adultos 

mais velhos com múltiplas comorbidades. 

Validez de la escala de resiliencia de 

Connor-Davidson (10 ítems) en una 

población de mayores no 

institucionalizados 

Evidenciaram que a versão da escala Connor-Davidson resiliência 

(CD-RISC) adaptada para o espanhol mostrou-se uma ferramenta 

rápida e fácil de aplicar na prática clínica de enfermagem, útil para 

identificar diagnósticos NANDA de resiliência, promover o 

envelhecimento ativo e os níveis de resiliência. 
Resilience, sense of coherence, purpose 

in life and self-transcendence in relation 

to perceived physical and mental health 

among the oldest old 

Busca compreender o impacto diferenciado dos diversos aspectos de 

força interior entre mulheres e homens. Observando a importância 

desta perspectiva na promoção da saúde mental na velhice. 

 

Measurement and predictors of resilience 

among community-dwelling older 

women. 

Resiliência neste estudo foi fortemente relacionada com optimismo, 

bem como para o bem-estar emocional. É possível, mas não testado, 

que benefícios para a saúde em longo prazo estão associados com a 

resiliência como com outros constructos psicológicos positivos. 

Adverse childhood environment and late-

life cognitive functioning 

Adversidade na infância não parece ser associada a uma redução geral 

das capacidades cognitivas e funcionamento, mas pior desempenho 

em áreas específicas. 

Socioeconomic position, resilience, and 

health behaviour among elderly people 

Os resultados indicam que a resiliência é importante para manutenção 

de comportamentos de busca de saúde entre os adultos mais velhos, 

independentemente de posição socioeconômica. 
Resiliency in older Hong Kong Chinese: 

Using the grounded theory approach to 

reveal social and spiritual conditions 

Procurou melhorar a compreensão da resiliência entre idosas mais 

velhas de Hong Kong. O estudo apresenta implicações para melhorar 

a resiliência desses idosos dando ênfase ao apoio social. 

Psychological resilience in young and 

older adults 

Os idosos apresentavam-se mais resistentes quando comparados 

com adultos mais jovens. Possuíam a capacidade de aproveitar 

recursos sociais de suporte em face de problemas de saúde. 
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Continuação Quadro 3. 

 

5.3.4 Perspectivas dos autores quanto ao conceito de resiliência no envelhecimento  

Estudo de 2009 revelou que a resiliência não foi associada às variáveis 

sociodemográficas, sexo, idade, escolaridade e renda, entretanto houve uma correlação direta 

e significativa entre a Escala de Resiliência e o Miniexame do Estado Mental, isto é, quanto 

mais resiliente o idoso se apresentou, melhor o seu resultado no exame (FORTES; 

PORTUGUEZ; ARGIMON, 2009). 

A resiliência tem papel reconhecido na manutenção da saúde cognitiva do idoso. 

Outro estudo desta RI também detectou esta relação e complementou relacionando-a com 

maiores níveis de escolaridade, que aumentariam a neuroplasticidade do idoso pela 

modificação da estrutura neural diante da maior necessidade percebida com atividades 

intelectuais (SERRANO-PARRA et al.,2013). 

Mcfadden e Basting (2010) acreditam que as observações sobre a resiliência e 

criatividade levam a sugestões intrigantes sobre direções futuras para a pesquisa, prática 

clínica, e políticas públicas destinadas a apoiar mudanças no significado de envelhecimento e 

finitude, podendo até mesmo retardar os efeitos do envelhecimento cognitivo.  

Foi também relacionada com optimismo e bem-estar emocional (LAMOND et al., 

2008). Além de reconhecida como um modificador de risco entre os adultos mais velhos e 

Artigo Resultados 

Measuring Resilience in Adult 

Women Using the 10- 

Items Connor-Davidson Resilience 

Scale (CD-RISC). Role 

of Trauma Exposure and Anxiety 

A resiliência esteve relacionada tanto pelo transtorno de ansiedade atual 

como pelo histórico de trauma. Foi observado que mulheres portadoras 

transtornos de ansiedade possuem baixa resiliência. 

“Still there is beauty”: one man’s 

resilient adaptation to stroke. 

Neste estudo a resiliência desempenhou um papel importante no apoio à 

adaptação do indivíduo e continuidade da identidade após o AVC.  

 

Navigating Hardships in Old Age: 

Exploring the Relationship 

Between Spirituality and Resilience 

in Later Life 

O estudo revela que a espiritualidade está intimamente, ligada ao processo 

de resiliência e serve como um caminho para a resiliência. A 

espiritualidade para muitos adultos mais velhos serve como um recurso 

único, que atua na promoção de sua saúde e bem-estar. 
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importante na construção de estratégias de promoção da saúde que trabalhem esta 

característica. O resultado da análise multivariada em um dos trabalhos mostrou que a 

resiliência foi relacionada a comportamentos de busca de saúde em todos os níveis 

socioeconômicos (PERNA, 2012). Maior nível econômico não apareceu como fator protetor, 

assim como outras características socioeconômicas não foram relevantes. 

Existe a necessidade de perceber a resiliência como independente de traços e 

disposições pessoais e ela não se manifesta apenas a partir da superação de fatores de risco 

pré-determinados. Compreender a resiliência como uma característica inerente aos mais fortes 

ou adaptados é um erro comum. É na verdade uma característica presente no ser humano e a 

priori pode desenvolver-se independente de ambientes ou traços de personalidade. A 

resiliência corresponde, nesse sentido, a um processo normativo da adaptação, presente na 

espécie humana e aplicável ao desenvolvimento em ambientes favoráveis ou adversos 

(FERREIRA; SANTOS; MAIA, 2012).  

Com relação aos adultos mais velhos, Felten e Hall (2001) descrevem-na como a 

capacidade de atingir, reter ou recuperar um nível de saúde física ou emocional depois de uma 

doença ou perda. Essa recuperação acaba por prevenir a perda da independência e o processo 

de fragilização nesta população. A fragilidade é representada por um ciclo multidimensional 

de aspectos que envolvem as estruturas neuroendócrinas, neuromusculares e imunológicas. 

Apresenta desfechos diversos de saúde, como piora do quadro de adoecimento, dificuldade 

para recuperação, hospitalização, institucionalização e morte (CORTES-RECABAL et al., 

2013). 

As situações adversas, como a fragilidade e as doenças crônicas, são mais bem 

enfrentadas quando estabelecidos níveis ótimos de resiliência. Para Price et al. (2012) a 

adversidade é atemporal, sem rosto e é uma experiência pessoal que precisa de ferramentas 

para ser trabalhada positivamente ao longo da vida. A resiliência pode ser a ferramenta que, 

sendo promovida, possibilita às pessoas que passaram por adversidades um melhor 

enfrentamento da situação. 

Foi observada a importância da resiliência na promoção da saúde mental na velhice. A 

saúde mental é alterada em crises agudas pela preocupação existente quanto às consequências 

físicas, sociais, econômicas e emocionais acarretadas pela enfermidade. O controle pessoal e a 
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resiliência promoveram a regulação emocional em pacientes com doenças crônicas ou em 

situações extremas, como fraturas de quadril (VINACCIA; QUICENO, 2011). 

A saúde mental das pessoas idosas com depressão e intenções suicidas foi uma 

preocupação de algumas pesquisas. Laua e Macfarlaneb (2010) evidenciam que as mulheres 

idosas com ideação/intenções suicidas ou tentativas de suicídio anteriores apresentaram níveis 

mais elevados de estresse psicológico autorreferido, sentimentos de desmoralização e baixa 

resiliência.  

A população idosa apresenta maiores índices de depressão do que a população mais 

jovem. Logo, os riscos comuns e fatores de proteção necessitam ser observados com o 

objetivo de identificar aqueles que estão em maior risco de não se recuperar de forma 

adequada após episódios depressivos e de tentativa de suicídio (ZIMMERMAN et al., 1999).  

De acordo com Lau; Morse e Macfarlane (2010), adultos que empregam estratégias de 

enfrentamento pobres têm um risco aumentado de suicídio. Pessoas resilientes experimentam 

as mesmas dificuldades e estressores que a população em geral. Não são imunes ao estresse, 

mas aprenderam como lidar com eventos estressores e é essa capacidade que os diferencia.  

Quanto às intervenções positivas e aspectos promotores da resiliência, destacaram-se o 

apoio e a interação social. Observou-se que a resiliência foi estimulada por elevados níveis de 

apoio social existentes antes da exposição à adversidade. (NETUVELI et al., 2008).  

Participantes de grupo de teatro apresentaram maior crescimento após as adversidades 

e o apoio social surge como ferramenta importante neste processo. Os participantes relataram 

bem-estar subjetivo elevado, satisfação com a vida, afetos positivos e vitalidade. Indicaram, 

também, níveis de adaptação psicossocial positivos perante eventos de vida importantes, 

ideias de independência, determinação, autoconfiança, além da capacidade de adaptação as 

diversas situações do cotidiano (RESENDE et al., 2010). 

  Estudo de Netuveli et al. (2008) observou que a resiliência parece tornar-se maior com 

a idade, uma vez que os índices se elevam à medida que as pessoas ficam mais velhas, sendo 

mais presente nas mulheres. O apoio social oferecido às pessoas durante uma adversidade 

também tem papel importante no enfrentamento das adversidades. 

A resiliência aparece também, de forma geral, associada a condições ambientais. 

Alguns aspectos da adversidade na infância, como participação nos problemas dos pais, 
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problemas com colegas de escola, perda de um dos pais e alcoolismo, persistem causando 

efeito negativo no funcionamento cognitivo na velhice (RITCHIE et al., 2011). 

Gooding et al. (2011) mediu a resiliência em idosos e jovens compreendendo três 

subescalas de apoio social, regulação emocional e resolução de problemas. Como resultado, 

obteve que os idosos eram o grupo com mais resiliência, especialmente com respeito à 

regulação emocional e capacidade de resolução de problemas. Os jovens tinham mais 

resiliência relacionada ao suporte social.  

Promover comportamentos resilientes envolve diversos aspectos, uma vez que o grau 

de resiliência de um indivíduo é função de fatores protetores como: saúde, competências 

comportamentais, recursos psicológicos (traços de personalidade, maturidade, regulação 

emocional, enfrentamento do estresse) e recursos sociais (educação, família, amigos e 

instituições) (FONTES, 2010). Um estudo desenvolvido nos Estados Unidos reforçou que a 

espiritualidade estava fortemente vinculada ao processo de resiliência em mulheres 

(MANNING, 2013). 

Essa diversidade de fatores promotores traz uma limitação aos profissionais, uma vez 

que se torna difícil reconhecer no idoso os riscos e os fatores promotores da resiliência. 

Diante da dificuldade de mensurar os níveis de resiliência no idoso, é importante o uso de 

tecnologias facilitadoras do processo, como as escalas. Dois estudos se propuseram a 

averiguar a confiabilidade de escalas de resiliência elaboradas para a mensuração na 

população idosa.  

Um deles forneceu suporte adicional para a confiabilidade e validade da Escala de 

Resiliência, quando utilizada com adultos mais velhos com múltiplas morbidades. 

Recomendou a adição de itens mais específicos quando se utiliza a Escala com os adultos 

mais velhos, com itens que reflitam os desafios próprios do envelhecimento, tais como as 

dificuldades físicas, as questões emocionais e o significado derivado dos desafios vividos 

pelos indivíduos (RESNICK; INQUITO, 2011). 

Foi evidenciado em outro trabalho que a versão da escala Connor-Davidson de 

resiliência (CD-RISC) adaptada para o espanhol mostrou-se uma ferramenta rápida e fácil de 

aplicar na prática clínica (SERRANO-PARRA et al., 2013). Os autores identificam esta escala 

como uma importante ferramenta que pode ser usada pelos enfermeiros para identificar 
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diagnósticos NANDA de resiliência, promover o envelhecimento ativo e os níveis de 

resiliência, além de determinar índices de saúde mental.  

A NANDA Internacional (2009-2011) aprovou recentemente diagnósticos 

relacionados à resiliência. Há uma estreita relação entre a resiliência psicológica e a saúde 

mental. Por essa razão, ter instrumentos de avaliação de resiliência com comprovada validade, 

confiabilidade e sensibilidade à variabilidade da construção em pessoas mais velhas tem 

múltiplos benefícios para o cuidado ao idoso (SERRANO-PARRA et al., 2013). 

Através da análise crítica da literatura, foi possível identificar os atributos, 

antecedentes e consequentes do conceito de resiliência no envelhecimento, facilitando assim a 

condução da fase de campo que foi direcionada a partir das categorias encontradas na fase 

teórica. A resiliência no envelhecimento aparece na literatura, entretanto não tem relevante 

destaque e ainda não se apresenta totalmente definida. Em muitos estudos o conceito não 

surge de forma explicita, cabendo ao leitor interpretar como o fenômeno se apresenta nessa 

fase do desenvolvimento humano.  

 

5.3.5 Definições encontradas na fase teórica e conceito de trabalho utilizado  

 A análise crítica da literatura revelou que os autores que trouxeram nos estudos 

definições gerais ou direcionadas relacionaram o fenômeno principalmente à superação da 

adversidade (estresse, doenças, catástrofes ou eventos traumáticos em geral), em que o idoso 

se mantém no mesmo nível anterior ao evento, ajustando-se à adversidade ou experimentando 

experiências e emoções positivas após os eventos. Nas citações abaixo observamos como o 

fenômeno aparece descrito: 

 Resiliência é ter bons resultados apesar da adversidade e risco e pode ser descrita em 

termos de preservar ou voltar ao mesmo nível apresentado antes do evento adverso 

(NETUVELI, 2008). Pesquisa com mais de três mil participantes traz a resiliência como um 

estado de ajuste em face da adversidade (CHAU-KIU; KAM, 2012). O estudo que validou a 

escala de resiliência de Connor-Davidson (10 itens) em uma população de idosos 

institucionalizados ressalta que ser resiliente permite ao indivíduo ter reações que empreguem 

estratégias para superar as experiências negativas ou traumáticas (SERRANO-PARRA et al., 

2013). Com pacientes portadores de doenças crônicas como DPOC e diabetes, o fenômeno foi 

definido como processo de competência apesar da adversidade (MERTENS, 2011).  
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Nessa mesma vertente, um estudo que avaliou a aplicabilidade da escala de resiliência 

entre idosos também reconhece o fenômeno como a capacidade de atingir, reter ou recuperar 

um nível de saúde física ou emocional após uma doença ou perda (RESNICK; INQUITO, 

2011). Estudo de 2012, além de reconhecer o papel da adversidade, ratifica que ser resiliente 

favorece a geração de experiências e emoções positivas (SCALI et al., 2012). 

 Através de uma revisão sistemática de pesquisas com pessoas mais velhas, Kessel 

(2013) destaca que as definições têm duas construções básicas: a recuperação em face da 

adversidade e o reconhecimento do fenômeno como uma habilidade. 

 Lamond et al. (2008) reconhece a resiliência como uma construção que é controversa, 

podendo ser compreendida como um traço de personalidade ou uma resposta a um estressor 

específico. Reforça que, na medida em que a resiliência representa uma construção única 

entre as atitudes positivas, os mecanismos de enfrentamento em idosos merecem um estudo 

mais aprofundado. 

 Assim como recomendam os autores do modelo híbrido, após a leitura minuciosa dos 

conceitos expostos nos textos avaliados foi elaborado um conceito de trabalho que visa 

antecipar a definição a ser elaborada ao final do estudo, para que no decorrer da pesquisa 

pudesse ser melhorado ou refutado, como recomendam os autores do método. O conceito de 

trabalho funciona como a imagem mental inicial construída e consolidada com a busca na 

literatura do que o pesquisador acredita ser o fenômeno. 

 O conceito de trabalho utilizado foi: A Resiliência no envelhecimento é uma 

característica socialmente adquirida e construída em todo o ciclo de vida que possibilita 

ao ser humano ajustar-se em face das adversidades peculiares desta fase. 
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5.3.6 Antecedentes teóricos do conceito de resiliência no envelhecimento 

Os antecedentes correspondem aos elementos facilitadores ou desencadeadores do surgimento 

do fenômeno.  

Quadro 4. Perguntas norteadoras da fase teórica, antecedentes do conceito de resiliência no 

envelhecimento e identificação das referências. Fortaleza/CE – 2015 

Pergunta norteadora 

da fase teórica 

Antecedentes identificados  Identificação das referências usadas na fase 

teórica 

Quais componentes e 

habilidades são 

necessários à existência 

do fenômeno? 

 

 

Apoio social  

 

NETUVELI, 2008. VERA-CHRISTINA; 

MERTENS, 2011. FERREIRA, 2012; 

RESENDE et al., 2010. PRICE et al., 2012. 

LARANJEIRA, 2007. 

Contar com ajuda em crises 

 

RESENDE et al., 2010. NETUVELI, 2008. 

CHAU-KIU; KAM, 2012.  

Conviver com alguém 

significativo/ Relações 

interpessoais positivas/ Relações 

positivas/ Relações e conexões 

significativas 

 

MANNING, 2013. CHAU-KIU; KAM, 2012. 

KESSEL, 2013.  NYGREN et al., 2005. 

Exposição significativa ao risco 

/Tragédia; Trauma; 

Adversidades; Dificuldades; 

Pressões  

 

RITCHIE et al., 2010. CHAU-KIU; KAM, 2012. 

SCALI et al., 2012. POLLIE, 2012. KESSEL, 

2013. NETUVELI, 2008. RESNICK; INQUITO, 

2011. PERNA et al., 2011. MANNING, 2013. 

MERTENS, 2011.  

Experiência de vida com as 

adversidades ou dificuldades 

 

KESSEL, 2013. CHAU-KIU; KAM, 2012. 

FERREIRA; SANTOS; MAIA, 2012. 

Melhor condição de vida  

 

VERA-CHRISTINA MERTENS 2011. CHAU-

KIU; KAM, 2012. 

Experiências bem-sucedidas do 

passado na superação obstáculos  

 

PRICE et al., 2012. RESENDE et al., 2010. 

Espiritualidade 

 

MANNING, 2013. POLLIE, 2012. VINACCIA; 

QUICENO, 2011. CHAU-KIU; KAM, 2012. 

PRICE et al., 2012. 

 

 Como antecedentes teóricos, algumas categorias estavam representadas de maneiras 

correlatas. São elas: Apoio social; Contar com ajuda em crises; Conviver com alguém 

significativo; Relações interpessoais positivas; Relações e conexões significativas. Todos 

estes aspectos são exaltados como importantes na construção e manutenção de 

comportamentos resilientes. 

 O suporte social é reconhecido como determinante fundamental no processo de 

envelhecimento ativo, pois se destina a integrar o idoso na sociedade, minimizando os riscos 

de exclusão social, seja por meio das redes de apoio social ou mediante a construção e 

viabilização de políticas públicas (FERREIRA; ROCHA; MAIA, 2010). Recursos sociais, tais 
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como o apoio social, podem ajudar uma pessoa a se adaptar às consequências de eventos 

estressantes e às tensões em curso associadas com ter uma doença crônica (MERTENS, 

2011).  

 Estudo recente demonstra que os resilientes eram mais propensos a ter alto apoio social 

do que os não resilientes. Apoio social elevado pré-adversidade e durante adversidade 

aumentou a probabilidade de resiliência em 40-60% em comparação com aqueles com baixo 

apoio social (NETUVELI, 2008).  

 Estudo que avaliou a resiliência em idosos atendidos pela atenção básica demonstrou 

que variáveis como a capacidade adaptativa e apoio social são construtos que guardam 

importante relação com a resiliência no envelhecer (FERREIRA; SANTOS; MAIA, 2012). 

Kessel (2013) também reforça esse construto como importante para construção da resiliência, 

demonstrando que os fatores ambientais concentrados, particularmente em torno da 

disponibilidade de apoio social, a partir dos níveis da comunidade, familiares e profissionais, 

são pontos centrais para o envelhecimento bem-sucedido. 

 Para Resende et al. (2010) ter uma rede de apoio influencia a manutenção de uma 

autoimagem positiva e elevada autoestima, aspectos centrais do bem-estar subjetivo. Quanto 

maior a percepção de suporte social, maior o número de afetos positivos experimentados e o 

apoio social manifestado pela ajuda em momentos de dificuldades enfrentados pelos idosos 

trazem ainda mais benefícios. Receber suporte auxilia as pessoas mais velhas a ter senso de 

pertença, a sentirem-se parte do grupo, identificando-se com o mesmo, encontrando 

motivação; traz senso de propósito e significado na vida. Trata-se de um processo recíproco 

que gera efeitos positivos tanto para o sujeito que recebe como também para quem oferece o 

apoio, permitindo que ambos tenham mais sentido de controle sobre suas vidas. Desse 

processo emerge a compreensão de que as pessoas necessitam umas das outras.  

 Outro ponto importante é a necessidade de relações duradouras e significativas. Estudo 

qualitativo com mulheres idosas longevas demonstrou que as idosas resilientes possuíam 

histórias de vida complexas e ricas, e estavam cheias de relações e conexões significativas. 

Essas conexões forneciam redes de apoio à medida que envelheciam (MANNING, 2013). 

 Pesquisa com idosos de Hong Kong traz a socialização familiar como um componente 

vital de sua condição de vida, religiosidade e resiliência. A socialização entre os membros da 
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família cria experiências e ensinamentos sobre isolamento e fé religiosa. Assim, a 

socialização mantém certos links para tais experiências e compromissos nas condições de vida 

e resiliência (CHAU-KIU; KAM, 2012).  

 Quanto à relação entre condição econômica e resiliência, embora alguns estudos da fase 

teórica tenham refutado esta relação (MERTENS et al., 2011; NETUVELI et al., 2008), 

outros (CHAU-KIU; KAM, 2012; MERTENS, 2011) exploram que, principalmente na 

concepção do idoso, este é um aspecto facilitador para atitudes resilientes em momentos de 

crise.  

 As melhores condições de vida, incluindo o trabalho, atividades econômicas, e outras 

preocupações no curso da vida, são relevantes porque elas são os antecedentes de resiliência 

identificados pelos adultos mais velhos (CHAU-KIU; KAM, 2012). No caso de uma doença 

crônica, por exemplo, recursos materiais são necessários para se adaptar às novas 

circunstâncias da vida. Os autores acreditam que a renda também pode influenciar 

indiretamente na satisfação com a vida, mediando a participação em eventos sociais (por 

exemplo, desfrutar de esportes ou lazer) (MERTENS, 2011). 

 Podem ser agrupadas outras três categorias que se correlacionam como antecedentes 

teóricos da fase empírica. São elas: Exposição significativa ao risco, tragédia, trauma, 

adversidades, dificuldades e pressões; Experiência de vida com as adversidades; e 

Experiências bem-sucedidas do passado na superação obstáculos. 

 Ter experiências bem-sucedidas no passado para superar obstáculos pode levar as 

pessoas a compreender as adversidades como desafios (PRICE et al., 2012). Além disso, as 

experiências de dificuldades na vida são identificadas como um fator interno para a resiliência 

(KESSEL, 2013). Para Ritchie et al. (2011) alguns eventos adversos na infância continuam a 

ter um efeito negativo no desempenho cognitivo na maturidade, enquanto que alguns eventos 

agudos mais graves podem ter o efeito oposto, subjacente à necessidade.  

 Investigação com mulheres idosas sobreviventes de câncer de mama destaca que aquelas 

que informaram ter experimentado algum trauma eram mais frequentemente distribuídas no 

grupo de alta resiliência (SCALI et al., 2012). 
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 Quanto aos aspectos sociais, Chau-Kiu e Kam (2012) identificaram que o isolamento e 

a pobreza podem aparecer como um desafio e até mesmo uma oportunidade de treinamento 

para aumentar a autovalorização dos idosos, que são a base para a sua autossuficiência. O 

isolamento também pode levar à fé religiosa, que é outro contribuinte à resiliência. Estes 

resultados são diferentes de conhecimento existente de que o apoio social é uma base para 

resiliência. Eles implicam a possibilidade de converter as experiências negativas em impulso 

para geração de resiliência.  

 Idosos que sobrevivem a adversidades apresentam uma sensação de sucesso que afirma 

seus pontos fortes, como converter dificuldades em resiliência. Logo, podemos considerar as 

adversidades como desafio e oportunidade para aprimorar a resiliência.  

 Estudo conduzido em Hong Kong pontuou que os idosos estudados ressaltaram que não 

só o apoio social ajuda, mas as experiências de isolamento, rejeição e até mesmo maus-tratos 

podem servir como um desafio para o reforço da sua resiliência. Os resultados observam a 

necessidade das experiências negativas como forma de consolidar a resiliência. A resiliência 

não aparece abruptamente, mas evolui ao longo das condições de vida do idoso (CHAU-KIU; 

KAM, 2012). 

 A espiritualidade foi a expressão mais ligada à resiliência, sendo reconhecida como 

terreno para o crescimento desta. A espiritualidade tem o potencial de ser um recurso 

importante para os adultos mais velhos à medida que expandem a sua consciência 

(MANNING, 2013). Price et al. (2012) acentuam como características resilientes apoio social 

positivo, acesso à espiritualidade, ter um locus de controle interno, construção em sucessos do 

passado e um compromisso para ter sucesso, ter uma abordagem orientada para a ação e 

metas pessoais para o futuro.  

 Os indivíduos resilientes podem eficaz e eficientemente navegar na adversidade, pois 

sua espiritualidade serve como um mecanismo para lidar com as adversidades e dificuldades. 

Além disso, a espiritualidade ajuda a alcançar idade avançada (MANNING, 2013). 

 Vinaccia e Quiceno (2011) evidenciaram que, em tempos de enfermidade, as crenças 

religiosas se fortalecem. Os idosos participantes deste estudo possuíam a crença em um poder 

mais alto e oravam a sós ou em conjunto, encontrando um propósito na vida e fortalecendo o 

seu autocuidado nas enfermidades. Ainda nessa vertente, Chau-Kiu e Kam (2012) reforçam 
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que a religião aumentou a autossuficiência dos adultos mais velhos, oferecendo apoio 

espiritual que promoveu a sua inteligência e autossuficiência. A influência religiosa se 

manifestou através de seminários, práticas como meditação, e até mesmo as bênçãos 

recebidas pelos idosos. 

5.3.7 Atributos teóricos do conceito de resiliência no envelhecimento 

Os atributos teóricos foram selecionados mediante a compreensão de como o fenômeno da 

resiliência apresenta-se na prática. 

Quadro 5 – Atributos do conceito de resiliência no envelhecimento encontrados na literatura 

consultada na fase teórica e identificação das referências. Fortaleza/CE – 2015 

Perguntas norteadoras 

da fase teórica 

Atributos  Identificação das referências usadas 

na fase teórica 

Como a resiliência no 

envelhecimento está 

descrita? 

Quais as características 

específicas do 

fenômeno? 

 

Adaptação em face da tragédia, 

estresse ou adversidade 

SCALI et al., 2012. VINACCIA; 

QUICENO, 2011. RESNICK; 

INQUITO, 2011. 

Crescimento positivo e 

superação dos desafios 

CHAU-KIU; KAM, 2012. MANNING, 

2013. RESENDE et al., 2010. 

Capacidades e habilidades de 

resolução de problemas 

CHAU-KIU; KAM, 2012. RITCHIE et 

al., 2011. GOODING et al., 2011.  

Aceitação de eventos que 

acontecem ao longo da vida 

KESSEL, 2013. RESNICK; INQUITO, 

2011. CHAU-KIU; KAM, 2012.  

Processo dinâmico  KESSEL, 2013. LARANJEIRA, 2007. 

Capacidade de aceitar as 

circunstâncias  

KESSEL, 2013 

Afeto positivo RESENDE et al., 2010. PRICE et al., 

2012. 

Regulação emocional  KESSEL, 2013. GOODING et al., 

2011. 

Adaptabilidade às mudanças NYGREN et al., 2005. PRICE et al., 

2012. 

Capacidade socialmente 

adquirida  

KESSEL, 2013 

 Ser confrontado com um evento traumático, de acordo com Scali et al. (2012), pode 

provocar uma reavaliação de metas e prioridades de vida, de tal forma que emergem 

indivíduos com maior investimento e valorização de vida, relações interpessoais, 

espiritualidade e recursos pessoais. Vinaccia e Quiceno (2011) reforçam que muitos estudos 

com doentes crônicos observam como relevante o papel da resiliência como fator protetor 

diante circunstancias difíceis da vida. 

Resiliência compreende autoconfiança, abertura e relaxamento. A resiliência de 

autossuficiência é útil na reabilitação, recuperação, e até mesmo proporciona crescimento pós-
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traumático quando os anciãos têm doenças crônicas concomitantes com sua velhice (CHAU-

KIU; KAM, 2012). De acordo com Secunho (2012), além da resistência ao estresse a 

resiliência facilita que o indivíduo aprenda a viver com ele mesmo, avaliando os problemas e 

propondo soluções com o apoio social dentro e fora da família.  

Os adultos mais velhos apresentaram autossuficiência mesmo durante a sua juventude, 

e não apenas para lidar com adversidades durante a velhice. Assim, a autossuficiência 

transpareceu em seus trabalhos e vida diária (CHAU-KIU; KAM, 2012). 

Destaca-se também como atributo empírico a aceitação dos eventos que ocorrem ao 

longo da vida que tornam as pessoas mais adaptadas a aceitar mudanças. As pessoas mais 

velhas, sob o ponto de vista de Kessel (2013), que têm um sentido de suas próprias 

habilidades e, em particular, apresentam a capacidade de gerir as suas emoções, resolver 

problemas, gerir sua espiritualidade, aceitar suas circunstâncias, olhar para o futuro e cuidar 

dos outros, são mais propensas a ser capazes de demonstrar resiliência. Resultados 

qualitativos sugerem que fatores internos à pessoa idosa, tais como o senso de sua própria 

capacidade de aceitar as suas circunstâncias, são importantes dimensões da resiliência. 

 Outro atributo do conceito é ser reconhecido como um processo dinâmico dentro de 

cada indivíduo, mudando ao longo do tempo, em resposta às experiências de vida (KESSEL, 

2013). Nessa ótica, Laranjeira (2007) afirma que a resiliência pode ser abordada como um 

funcionamento estabelecido desde longa data, eventualmente desde a infância. A abordagem 

da resiliência como processo confere-lhe uma característica dinâmica e evolutiva inscrita na 

temporalidade e, portanto, não fixa, logo não perene. Assim, há investigações que visam 

estabelecer a perenidade (ou não) da resiliência, adotando uma abordagem retrospectiva de 

maneira a analisar o percurso dos idosos considerados resilientes.  

 O afeto positivo, também referido como atributo, reflete a extensão em que a pessoa 

sente-se entusiasmada, ativa e alerta e pode ser subdividido em emoções específicas como 

alegria, afeição e orgulho. Afeto positivo tem sido referido como um fator de proteção frente a 

situações de estresse (RESENDE et al., 2010). Outro atributo encontrado foi a regulação 

emocional. Os idosos que têm a capacidade de gerir as suas emoções são mais propensos a ser 

capazes de demonstrar resiliência.   Por último, destaca-se a adaptabilidade à mudança 

advinda de uma boa saúde mental influenciada pela resiliência, que ajuda as pessoas a superar 

experiências negativas, tais como as limitações e perdas físicas (NYGREN et al., 2005). 
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5.3.8 Consequentes teóricos do conceito de resiliência no envelhecimento 

Os consequentes são as principais repercussões advindas do comportamento resiliente. 

Quadro 6. Consequentes do conceito de resiliência no envelhecimento encontrados na fase 

teórica e identificação das referências. Fortaleza/CE – 2015 

Pergunta norteadora da 

fase teórica 

Consequentes Identificação das referências usadas 

na fase teórica 

O que pode ser alcançado 

com a conservação da 

resiliência no 

envelhecimento? 

Melhor cognição SCALI et al., 2012. RITCHIE et al., 

2011. GOODING et al., 2011. 

Longevidade com qualidade de vida  RESNICK; INQUITO, 2011 

Comportamento de busca de saúde  RESNICK; INQUITO, 2011. 

VINACCIA; QUICENO, 2011. 

MERTENS, 2011. 

Bem-estar psicológico LAMOND, A. J. et al., 2008. SCALI 

et al., 2012. 

Qualidade de vida  VINACCIA; QUICENO, 2011 

Menores níveis de estresse  MERTENS, 2011 

Bom humor  CHAU-KIU; KAM, 2012. RESNICK; 

INQUITO, 2011. POLLIE, 2012. 

Bem-estar psicológico e saúde 

mental 

VINACCIA; QUICENO, 2011. 

NYGREN et al., 2005. GOODING et 

al, 2011. 

Perseverança RESNICK; INQUITO, 2011. CHAU-

KIU; KAM, 2012 

Sair fortalecido dos desafios CHAU-KIU; KAM, 2012 

Otimismo LAMOND, A. J. et al.,2008. CHAU-

KIU; KAM, 2012. PRICE et al., 2012. 

RESNICK; INQUITO, 2011. 

Autoconfiança  CHAU-KIU; KAM, 2012. RESNICK; 

INQUITO, 2011. 

Relaxamento CHAU-KIU; KAM, 2012 

Capacidade de olhar para o futuro 

 

POLLIE,2012. KESSEL,2013. 

 

Capacidade de cuidar dos outros  

 

KESSEL,2013 

 

Autoestima elevada  FERREIRA, 2012. RESNICK; 

INQUITO, 2011. 

Estilo de vida saudável PERNA et al., 2011. RESNICK; 

INQUITO, 2011. VINACCIA; 

QUICENO, 2011. MERTENS, 2011. 
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Ter comportamento resiliente gera repercussões diretas na vida do idoso. Encontramos 

na fase teórica como consequências diretas do comportamento resiliente as seguintes 

características: Menos queixas de problemas de memória; Longevidade com qualidade de 

vida; Comportamento de busca de saúde; Bem-estar psicológico; Qualidade de vida; Menores 

níveis de estresse; Bom humor; Bem-estar psicológico e saúde mental; Perseverança; 

Otimismo; Autoconfiança; Relaxamento; Autoestima elevada; e Estilo de vida saudável.  

No que diz respeito à relação entre resiliência e cognição, Lamond et al. (2008) 

demonstraram que os problemas no funcionamento cognitivo correlacionam-se forte e 

negativamente com a resiliência.  

Quanto à longevidade com qualidade de vida, Resnick e Inquito (2011) afirmam que, além 

de uma associação com o exercício, a resiliência tem sido associada com ajuste após o 

diagnóstico de demência, a gestão da dor crônica, melhor função, humor, a qualidade de vida 

e um ajustamento global para os fatores de stress associados com o envelhecimento. 

O comportamento de busca de saúde também guarda relação com o tema, uma vez que 

reforçar a resiliência pode melhorar a adesão ao exercício e, assim, facilitar o envelhecimento 

e/ou recuperação bem-sucedida após eventos agudos, tais como fratura de pelve ou acidente 

vascular cerebral (RESNICK; INQUITO, 2011).  

Idosos resilientes, segundo estudo de Vinaccia e Quiceno (2011), foram mais receptivos 

ao tratamento médico (controle de tratamento) e manejavam sua enfermidade em função de 

suas capacidades (controle pessoal), mesmo sem ter totalmente claros a evolução e o tempo de 

duração da doença. Para Mertens (2011), as pessoas idosas com uma doença crônica e 

também com muitos bons amigos e conhecidos, um alto rendimento e uma personalidade 

resiliente e resistente podem lidar mais eficazmente com suas doenças em termos de sua 

qualidade de vida e funcionamento de saúde. 

No que tange ao bem-estar psicológico, a resiliência aparece fortemente relacionada com 

otimismo, assim como para o bem-estar emocional, e pode tanto ser compreendida como um 

traço de personalidade ou como um mecanismo de enfrentamento (LAMOND, et al., 2008). 

Revisão de literatura realizada para um estudo recente mostra que os autores consideram 

implicitamente resiliência como um traço de personalidade, assumindo que a alta pontuação 

de resiliência pode levar a menos sintomas psiquiátricos (SCALI et al., 2012). A resiliência 

diminui os efeitos negativos da enfermidade em nível de saúde mental e qualidade de vida 
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(VINACCIA; QUICENO, 2011). Menores níveis de estresse e elevados níveis de controle da 

própria saúde também são referidos e podem reduzir o risco de morte, uma vez que são 

fundamentais na manutenção da qualidade de vida relacionada à saúde (MERTENS, 2011). 

A resiliência aparece fortemente relacionada com otimismo, assim como com o bem-estar 

emocional (LAMOND, et al., 2008). Em estudo de 2011 houve relação positiva encontrada 

entre saúde geral e resiliência e essas duas variáveis tiveram como característica comum: o 

otimismo. A análise de correlação evidenciou que a visão otimista da doença proporciona 

uma regulação da saúde mental em momentos críticos (VINACCIA; QUICENO, 2011). Uma 

boa saúde mental, para Nygren et al. (2005), ajuda as pessoas a superar experiências 

negativas, tais como as limitações e perdas físicas.  

Quanto à autoconfiança, um dos artigos analisados demonstrou que a experiência de 

isolamento em condições de vida anteriores desencadeia a resiliência de autossuficiência. 

Claramente, esta experiência privou os adultos mais velhos da oportunidade de contar com 

outras pessoas. Adultos mais velhos isolados reagiram confiando em si mesmos para suportar 

o isolamento (CHAU-KIU; KAM, 2012). 

No que se refere ao relaxamento, Chau-Kiu e Kam (2012) referem que este sempre 

acompanha a determinação para enfrentar a adversidade, o que não é surpreendente, como só 

é necessário quando é preciso enfrentar a adversidade. Ou seja, se a pessoa escolhe fugir ou 

não pensar em adversidade, não exigiria relaxamento. A combinação de relaxamento e o 

confronto é um fator de resiliência.  

 Entre as características atribuídas aos idosos resilientes está a capacidade de olhar para 

o futuro. Em estudo projetado por Price et al. (2012) para gerar a compreensão do fenômeno 

da resiliência após acidente vascular encefálico, concluiu-se que na mais acentuada de suas 

características resilientes inclui-se um compromisso para ter sucesso, e ter uma abordagem 

orientada para a ação e metas pessoais positivas para o futuro. Resultados também sugerem 

que fatores internos à pessoa idosa, tal como a sua capacidade de olhar para o futuro, são 

importantes dimensões da resiliência (KESSEL, 2013). 

 A capacidade de cuidar dos outros, segundo Kessel (2013), também surge como 

característica do idoso resiliente. As pessoas mais velhas que têm mais aptidão para cuidar 

dos outros são mais propensas a ser capazes de demonstrar resiliência.  
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A autoestima parece favorecer o potencial de resiliência nos idosos, já que se apresentou 

como favorável nos resultados encontrados em investigação de Ferreira (2012) e pode ter 

funcionado como um recurso psicológico útil para o idoso. No que diz respeito à resiliência e 

à autoestima, constatou-se que elas tiveram uma correlação positiva, uma vez que, na medida 

em que uma aumentava, a outra também sofria elevação. Assim, percebeu-se que os idosos da 

amostra, embora se encontrassem em um momento do desenvolvimento marcado por 

adversidades, pareciam estar se adaptando bem a todas as mudanças inerentes ao 

envelhecimento. 

Outro consequente que guarda relação com a resiliência é a manutenção de um estilo de 

vida saudável. Pessoas resilientes, segundo Perna et al. (2011), são mais propensas a consumir 

porções de frutas e vegetais por dia e realizar atividade física moderada, em comparação com 

não resilientes, independentemente da posição socioeconômica. 

5.4 Fase de campo  

A seguir, serão apresentados os resultados das entrevistas com os idosos e profissionais 

de saúde que constituem a fase de campo do método utilizado no presente estudo. As 

entrevistas dos idosos e as respostas dos profissionais foram digitadas e submetidas a análise e 

posteriormente agrupadas em categorias. As palavras-chave que emergiram das falas dos 

idosos e dos profissionais foram organizadas em quadros e relacionadas com as perguntas 

norteadoras.  

 

5.4.1 Antecedentes empíricos do conceito de resiliência no envelhecimento segundo a 

percepção dos idosos e profissionais 

Quadro 7. Antecedentes do conceito de resiliência no envelhecimento referidos pelos idosos 

na fase de campo.  Fortaleza/CE – 2015 

Perguntas norteadoras da fase de campo Antecedentes 

- Quais momentos da vida do(a) senhor(a) foram mais 

difíceis de enfrentar? 

- Acredita que foi importante ter vivido esses momentos? 

- Esses eventos fizeram do(a) senhor(a) uma pessoa 

melhor ou mais forte? 

- Em sua vida quem mais contribuiu para o seu bem-

estar? Por que essa pessoa foi importante em sua 

trajetória? 

- Qual a importância da religião para o(a) senhor(a)? 

 

Exposição significativa ao risco /Tragédia; Trauma; 

Adversidades; Dificuldades; Pressões; Experiência 

de vida com as adversidades ou dificuldades. 

 

Conviver com alguém significativo/ Relações 

interpessoais positivas/ Relações positivas/ Relações 

e conexões significativas. 

 

Espiritualidade 
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Quadro 8 – Antecedentes do conceito de resiliência no envelhecimento referidos pelos 

profissionais na fase de campo.  Fortaleza/CE – 2015 

Perguntas norteadoras da fase de campo Antecedentes 

-O que torna possível ser resiliente diante de eventos e 

situações de risco comuns no envelhecimento?  

-De que forma podemos promover a resiliência no 

envelhecimento? 

Apoio social e dos serviços de saúde   

 

Capacidade de aprender com as adversidades  

 

Aceitação e o enfrentamento dos fatos  

 

Fé/ Espiritualidade  

 

Saúde mental íntegra  

 

Promoção da autoestima  

 

Motivação para enfrentar os desafios 

Preparação para a aposentadoria e envelhecimento 

 O enfrentamento dos desafios e a experiência de vida acumulada na superação de 

adversidades ou dificuldades foram reconhecidos como antecedentes importantes tanto na 

fase teórica quanto na fase de campo. Na perspectiva do curso de vida, Manning (2013) 

inferiu que o ser humano encontra uma infinidade de eventos durante a vida e para alguns 

indivíduos estes eventos vão ser fonte de sofrimento, estresse ou trauma. Entretanto são os 

indivíduos resilientes que podem, de forma eficaz e eficiente, passar pela adversidade. Mas o 

conceito não deve ser reduzido a apenas lidar com tal adversidade, uma vez que envolve 

também o aprendizado, o crescimento e a transformação positiva por meio desta.  

A relação direta da resiliência com a capacidade humana de se adaptar em face da 

adversidade referenciada na literatura (RESNICK; INQUITO, 2011) surge de forma 

representativa nas entrevistas dos idosos. Os idosos foram quase unânimes em reconhecer o 

papel importante da adversidade na aquisição de experiência e sabedoria para lidar com as 

situações de risco ao longo do ciclo de vida. Como destaca-se abaixo: 

 “A pessoa não pode viver só todo tempo sem sofrer... tem que ter o que no dia de 

amanhã a gente contar.” ILPI-1 

 

“Foi importante porque a gente vai aprendendo a viver com as situações, né? Vai 

tendo força de amigos, da família e fé em Deus, que você não pode deixar, 

através de orações. A gente aprende: a amiga da gente precisar, a gente já está 

ali pra ajudar, já sabe dar um conselho, já sabe como agir.” ENSINO -01 



60 

 

 

“Eu acho que esses momentos são aprendizados. Quando tudo são flores você 

não desenvolve, não cresce muito. Então essas coisas fazem parte da vida.” 

ENSINO-02 

“Quem tem a vida muito macia e nasce em berço esplêndido e muito mimada não 

aprende a viver senão ali. Eu aprendi a viver longe, conhecendo melhor as 

pessoas, me enganando menos, sou realista, eu vivi com os pés na terra e 

enfrento.” ENSINO-3 

“Eu acho que a cada situação que a gente passa a gente vai se fortalecendo mais. 

Não cair. Porque, se cair, pronto. Vou levando a vida assim.” GRUPO-1 

As falas dos profissionais também reconheceram a importância da adversidade no ciclo de 

vida:  

“O idoso resiliente provavelmente foi um jovem resiliente. Inteligência 

emocional, bom suporte familiar e a capacidade de aprender com as 

adversidades é importante.” MÉDICO 1 

 

“A resiliência depende muito de cada pessoa, porém o que pode tornar uma 

pessoa resiliente é a aceitação e o enfrentamento dos fatos diante dos eventos e 

situações de risco vividos.” ENFERMEIRA 2 

 Relações e conexões significativas também guardam estreita relação com o 

desenvolvimento e a manutenção de atitudes resilientes. A pessoa significativa pode ser 

entendida como aquela que proporciona ao outro senso de pertença e acolhimento, 

promovendo um crescimento e desenvolvimento saudáveis em todo o ciclo de vida. Relações 

e conexões significativas foram atributos reconhecidos pelos idosos na fase teórica. Entre as 

pessoas consideradas mais significativas pelos entrevistados destacam-se: os pais, os 

cônjuges, os filhos e os amigos.  

 As relações de apego e afeto com pessoas significativas, segundo Secunho (2012), são 

indispensáveis em todo o ciclo de vida, mas é na velhice que essas relações facilitadoras da 

adaptação no meio familiar e comunitário se tornam essenciais. Aqueles que cultivam essas 

relações durante todo o seu desenvolvimento ao longo da vida, semeando bondade e cortesia, 

acabam por receber também o apreço e a cortesia do seu grupo social.  

 As características mais exaltadas nos pais dizem respeito à presença e aos princípios 

transmitidos, como demonstra a fala abaixo:  
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“Para mim foram quatro, meus dois avós paternos e meus pais. Acompanharam 

minha vida todinha, me educaram, me quiseram muito bem e me deram muito 

carinho a vida toda.” ILPI-2 

 

Quando existe por parte da criança e do jovem o sentimento de pertinência atrelado à 

definição de autoridade na família, as barreiras do desentendimento são mais facilmente 

vencidas. O jovem consegue internalizar os valores e ensinamentos da família, respeitando-os 

e seguindo-os durante o desenvolvimento (SECUNHO, 2012). De forma geral o apoio social, 

existindo antes, durante e persistindo após a exposição à adversidade, promove a resiliência 

(NETUVELI et al., 2008). 

Os cônjuges foram reconhecidos como importantes principalmente no que diz respeito 

à companhia e companheirismo ao logo da vida, como demonstra a fala abaixo:  

 

“Meu velho é importante para mim porque era minha companhia, pagava a casa 

para mim, me dava de comer, me dava todo apoio na minha vida. Abaixo de Deus 

era ele e depois era meus pais. Se eu tivesse ele, eu não estava aqui (ILPI), tinha 

certeza como tem Deus no céu, se ele tivesse vivo eu não estava aqui. Porque ele 

ia estar aposentado, eu também, e nós morava dentro de casa e o nosso 

dinheirinho dava para nós viver, pegava os remédios nos postos.” ILPI-4 

 

Os filhos têm como características mais referidas pelos idosos o cuidado com os pais:  

 

“Rapaz, eu acho que quem está sendo mais importante agora na minha vida são 

os dois filhos que eu tenho. Eles são importantes porque têm cuidado comigo, na 

velhice. Eu vim para cá não foi por eles não, eles que até nem queriam. Eu 

mesmo vi as condições, eles todos trabalham, também são empregados, e eu sabia 

que iria chegar uma época de eu não poder seguir só. Mesmo assim, eles 

mantiveram o laço comigo, sempre vêm aqui e são importantes para a minha 

vida.” ILPI-5 

“O meu filho mais velho é uma pessoa muito importante que nunca deixou de me 

ajudar. Ele manda ajuda para mim todo o mês, ele se preocupa comigo, me leva 

para visitar ele no Rio. Os outros filhos não são assim. Ele tem um jeito diferente, 

é uma pessoa que eu vejo que se preocupa comigo.” GRUPO-5 

 

Os amigos surgem na fala dos idosos como elementos de suporte e inspiração: 

“Tem uma amiga que ela teve muita força, ela é muito espirituosa, ela já passou 

por muitas coisas, câncer também, mas vive assim como se nunca teve nada. Ela 

tem aquela fortaleza que passa para você, tem aquele astral muito bom e a minha 

família também é assim muito alto astral.” ENSINO-1 

 

“Eu realmente, em toda a minha situação, eu tenho uma amiga que ela foi melhor 

que a minha família. Você tendo uma amiga que possa contar às vezes é melhor 
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que a própria família. Ela é muito religiosa e tem o espírito forte que conforta a 

gente.”  GRUPO-1 

 

Os profissionais ressaltaram também a importância do apoio social:  

“Apoio social envolvendo o idoso em ações de integração social e geracional é 

importante. Valorizar suas experiências de vida. Envolvê-lo em programas de 

fortalecimento de suas capacidades e bem-estar.” ASSISTENTE SOCIAL 2 

 

“Na velhice, a promoção da resiliência deve enfatizar a administração de 

emoções, o otimismo, comportamentos adequados de busca de saúde, modos de 

vida saudáveis, prática de exercícios e atividade física (para melhora da saúde 

mental, diminuição de situações estressantes, interação social). Sentimentos como 

carinho, amor, empatia, capacidade de adaptação a novas situações, autonomia, 

autocuidado, tomada de decisão e melhor saída diante dos problemas.” 

ENFERMEIRA 1 

 

A resiliência pode ser estimulada por meio de políticas sociais que promovam apoio 

social na população (NETUVELI et al., 2008). Devido à importância do apoio social para esta 

população, os gestores da assistência poderiam considerar programas que mantivessem 

ligações com as famílias e as comunidades locais, além de utilizar a resiliência como uma 

estrutura para avaliar os aspectos de acesso aos cuidados e alocação de recursos 

(KESSEL,2013). 

 Os trechos relacionados à espiritualidade foram os mais representativos nas 

entrevistas, mesmo em perguntas que não se destinavam a reconhecer esta característica. É 

referida como a base em que constroem suas estratégias de recuperação frente às 

adversidades.  

Falas destacam a fé como meio de vencer: 

“A gente pensando em Deus vai longe. A gente vence uma coisa quando tem fé em 

Deus. Não vence quando não tem fé em Deus.” ILPI-1 

“Religião dá força à gente para enfrentar o que vem, eu sempre digo, o sofrimento da 

vida, das doenças, das mortes, das provações pelas quais a gente passa não são 

mandadas por Deus, Deus pôs o homem no mundo pra ser feliz, mas ele dá a força 

pra a gente enfrentar, a religião dá força.” ENSINO-3 

 Referiram também que a espiritualidade influenciou a formação de sua personalidade, 

além de ter relação direta com suas ações:  
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“Desde quando eu nasci fomos criados na igreja. Foi bom eu ser católica. Eu 

reconheço que eu sou muito feliz na minha fé. Eu trabalhava muito com amor, ia 

trabalhar na Santa Casa, trabalhei lá 27 anos. Eu chegava alegre. Trabalhava na 

urologia. Eu trabalhava com amor. Eu fiz muita coisa boa, por ser católica.” ILPI-3 

 

Fé e comunidade na religião permitem que o idoso observe a presença de Deus em sua 

vida e esse sentimento acaba por se opor à solidão. Além disso, experiências religiosas e 

espirituais também fundamentam os sentidos de interdependência, conexão, esperança, 

continuidade e crescimento (CHAU-KIU; KAM, 2012). 

 A fé também foi referida como a oportunidade de reconhecer-se como um ser único e 

que o corpo é apenas uma passagem, valorizando os aspectos subjetivos da existência, como a 

alma:  

“É fundamental eu saber que eu não sou um corpo. Eu não sou um corpo que tem uma 

alma eu sou uma alma que estou temporariamente em um corpo. Isso dá uma outra 

vivência, entende? Porque eu acho que nós estamos vivendo um período difícil como 

humanidade. Estamos vivendo o fim de uma era. Na mídia você vê, por exemplo, eu 

sou jornalista e tenho dificuldades em ver o jornal nacional por causa das notícias. 

Nós estamos vivendo um período em que o ter é muito importante. O consumo. Os 

valores que são apregoados na TV e nas novelas são ódio, raiva, ciúme, inveja, 

ganância, então isso tudo é o normal, é o que é mostrado como normal.” ENSINO-2 

 A espiritualidade é um poderoso recurso no processo de envelhecimento, pois 

proporciona aos adultos mais velhos a capacidade de se adaptar à evolução das necessidades 

individuais (MANNING, 2013). Enxergar o corpo como a morada de algo maior e 

transcendental, como a alma, proporciona ao idoso um melhor enfrentamento das mudanças 

físicas experimentadas com o envelhecer. 

Foi também fortemente relacionada à superação das adversidades tanto na fala dos 

profissionais como nas dos idosos:  

 

“É muito importante porque nas minhas horas de sofrimento e angústia eu só me 

valho de Deus e dos meus santos. Eu, graças a Deus, guardo muito a minha religião. 

Tudo que eu peço com fé eu alcanço.” GRUPO-5 

 

“Para ser resiliente deve ter: espiritualidade; relacionamentos familiares 

satisfatórios e ser incluído socialmente.” ASSISTENTE SOCIAL 1 

 

“Primeiramente, o idoso deve ter coragem, determinação e fé para poder se 

recuperar diante de alguma adversidade, bem como deve ter auxílio de uma equipe 

multidisciplinar. ASSISTENTE SOCIAL 2” 
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Os idosos demonstraram sua confiança na espiritualidade para superar dificuldades ao 

longo da vida. Enfrentar as dificuldades, desafios e adversidades, enquanto utiliza sua 

espiritualidade para processar os acontecimentos, permite não só lidar com o desafio, mas 

também voltar ao estado anterior à adversidade de uma maneira que resulte em 

desenvolvimento positivo, crescimento e transformação (MANNING, 2013).  

 Alguns antecedentes foram encontrados apenas nas falas dos profissionais. São eles: 

saúde mental íntegra; promoção da autoestima; motivação para enfrentar os desafios; 

promover a administração de emoções e preparação para a aposentadoria e envelhecimento.  

 As características citadas pelos profissionais denotam a necessidade de programas de 

resiliência que devem ser inseridos no contexto social do idoso, apoiando-os frente a situações 

de risco (ROCHA et al., 2009).  

 É um estereótipo atribuído ao idoso que este não tem mais a capacidade de aprender 

coisas novas ou desenvolver novas características em sua personalidade. Entretanto, as 

pesquisas mostram o contrário. Os idosos, como afirma Wold (2013), podem desenvolver-se e 

aprender coisas novas desde que o aprendizado seja reconhecido por estes como importante e 

baseados nas experiências prévias destas populações. As falas demonstram a importância da 

estimulação da resiliência: 

“No envelhecimento, acredito que o bem-estar psicológico, mental e emocional 

contribua para aumentar o nível de resiliência do idoso; mesmo na presença de 

comorbidades, fragilidade e dependência. O idoso que possui saúde mental íntegra 

tem maior capacidade de enfrentar problemas.” ENFERMEIRA 1 

 

“O envelhecimento é construído. A resiliência deve ser vivenciada e estimulada 

desde a infância, mas a oferta de serviços de saúde que tragam conforto e adaptação 

podem ajudar neste processo. Informação sobre as doenças e agravos e a boa 

comunicação entre profissionais, cuidadores e familiares e idosos é fundamental.” 

MÉDICO 1 

 

“Incentivando pequenos gestos como fazer elogios, promover a autoestima e o apoio 

da família.” ASSISTENTE SOCIAL 2 

 

“Na velhice, a promoção da resiliência deve enfatizar a administração de emoções, 

o otimismo, comportamentos adequados de busca de saúde, modos de vida 

saudáveis, prática de exercícios e atividade física (para melhora da saúde mental, 

diminuição de situações estressantes, interação social).” ENFERMEIRA  1 

 

“Podemos promover resiliência através de preparação para a aposentadoria e 

envelhecimento, pois todos precisam ter conhecimento do processo de 

envelhecimento e de suas limitações próprias da idade.” ENFERMEIRA 2
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ANTECEDENTES DO CONCEITO DE RESILIÊNCIA NO ENVELHECIMENTO 

 

Figura 2- Antecedentes do conceito de resiliência no envelhecimento nas fases teórica e de campo
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5.4.2 Atributos empíricos do conceito de resiliência no envelhecimento segundo a percepção 

dos idosos e profissionais 

A seguir são apresentadas as palavras-chave que, segundo a fala dos entrevistados, são as 

características fundamentais dos idosos resilientes. 

Quadro 9– Atributos do conceito de resiliência no envelhecimento referidos pelos idosos na 

fase de campo.  Fortaleza/CE – 2015 

Perguntas norteadoras da fase de campo Atributos 

- O que torna possível ser resiliente diante de eventos e 

situações de risco comuns no envelhecimento? 

- Costuma sair fortalecido dos desafios? 

- Qual característica do(a) senhor(a) mais lhe ajuda a 

superar os problemas? 

 

Espiritualidade 

 

Contato interpessoal  

 

Força de vontade 

 

Conviver com os limites da idade  

 

Vontade de viver bem  

 

Ter motivações na vida  

 

Boas amizades  

 

Saúde 

 

Fé/Espiritualidade 

 

Força 

 

Adaptabilidade à mudança 

 

Adaptação em face da tragédia, estresse ou 

adversidade 

 

Capacidade de aceitar as circunstâncias 

 

Antecipação na resolução de problemas 

 

Quadro 10 – Atributos do conceito de resiliência no envelhecimento referidos pelos 

profissionais na fase de campo.  Fortaleza/CE – 2015 

Perguntas norteadoras da fase de campo Atributos 

-O que o(a) senhor(a) entende por resiliência no 

envelhecimento?  

-Descreva uma situação na qual o idoso tenha sido 

resiliente: 

-Quais palavras ou expressões o(a) senhor(a) acha que 

descrevem este fenômeno? 

-Como descreveria um idoso resiliente? 

 

Enfrentamento e superação de adversidades 

 

Adaptação às peculiaridades do 

envelhecimento 

 

Adaptação aos desafios 

 

Força de vontade 

Autoestima 
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Autonomia 

 

Empoderamento 

 

Hábitos de vida saudáveis 

 Como antecedente, a espiritualidade foi definida como um valor repassado 

principalmente pela família, sendo importante na construção da personalidade e na tomada de 

decisões ao longo da vida. Como atributo foi correlacionada principalmente com estratégia de 

enfrentamento. As falas demonstram, principalmente, a força que os idosos parecem tirar da 

fé. 

 É comum a busca da espiritualidade na velhice. A fé traz novas perspectivas sobre a 

vida e a resiliência. A espiritualidade pode ser compreendida como a sabedoria para lidar com 

os sentimentos de finitude da vida (SECUNHO, 2012). Sabe-se que esta é uma importante 

fonte de adaptação às mudanças utilizada pelos adultos mais velhos (MANNING, 2013).  

As falas trazem a fé, principalmente, como um suporte e estratégia de enfrentamento: 

“Minha maneira de viver sempre foi essa. Eu enfrento tudo pela minha fé em Deus e 

Jesus. Para mim ele é o cara, tá certo?” ILPI-2 

 

“Só Deus dando força à gente. Só Ele para dar força à gente.” ILPI-4 

 

“Tem que esquecer tudo e ir pra frente de qualquer jeito. Eu, pelo menos, tenho fé em 

Deus, eu já passei por tanta da coisa, mas com Fé em Deus vou pra frente.” ILPI-05 

“Fé em Deus, se eu não tivesse fé em Deus eu já tinha pipocado há muito tempo, já 

perdi filho, já perdi mãe, já perdi pai, já perdi marido. A família também é muito 

importante.” ENSINO-01 

“Eu acho que a espiritualidade foi muito importante para mim para vencer uma série 

de percalços, como a perda de familiares, por exemplo, problemas de infância, 

problemas financeiros.”ENSINO-2 

 

“A gente nessa idade já passou por muitas coisas: perda de pai, mãe, tia, já perdi dois 

netos. Não é tão fácil não. Quem me dá força é Deus. Eu tenho muita fé.” GRUPO-1 
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“Quando o problema passa eu dou uma caída, ai depois eu levanto de novo. Na hora, 

o problema eu resolvo de cabeça erguida, eu fico, aí depois levanto de novo, eu digo: 

Jesus estou aqui a seu dispor, seja feita a sua vontade. O meu é através da oração, a 

fé, eu rezando eu consigo tudo que eu quero e supero os meus problemas.” ENSINO-1 

“Muitas vezes, quando a gente alcança uma coisa difícil, a gente vê que alcançou e 

resolveu, a gente sente muito bem. A minha fé ajuda a superar os problemas, ela 

muito me reanima. Eu sempre tive fé, mas com o tempo foi aumentando mais, eu me 

apego mais às coisas de Deus, vou à missa, ouço no rádio.”  GRUPO-5 

 O apoio social como atributo foi também encontrado nas duas fases do estudo pelo 

papel determinante que exerce na vida do idoso. Lima e Coelho (2009) observam que o 

envelhecer gera um aumento do elemento distônico desespero, além da ininterrupta sensação 

de estagnação, surgindo uma necessidade maior de estabelecer vínculos sociais. Mesmo em 

meio a traumas e dificuldades ao longo da vida, esta pode ser vivida com intensidade e com o 

estabelecimento de relações sociais saudáveis. Essas conquistas colaboram com a arte de 

viver e envelhecer. 

 Um dos depoimentos trouxe a ideia da movimentação que o próprio idoso deve ter em 

manter-se socialmente presente, estabelecendo vínculos com as pessoas de seu convívio:  

“A gente nunca deve ficar num canto encostado, porque não sabe mais de nada... Eu 

acho assim que não é preciso fazer isso, não se a pessoa for sempre pelejando para 

não viver naquela situação, não vive não... Tem sempre que conversar, puxar 

conversa com as pessoas... Ficar acolá triste num canto é horrível.” ILPI-1 

 Outro aspecto definido como atributo foi a força de vontade. Característica observada 

como necessária para vencer as adversidades. Estudo realizado por Queroz e Neri (2005), com 

120 pessoas em idade adulta e velhice, demonstrou que a automotivação equilibra as relações 

interpessoais e intrapessoais, atuando como uma alavanca que impulsiona o indivíduo a 

elaborar planos para a própria vida, a buscar adaptações e recursos internos para lidar com as 

adversidades e a manter condições adequadas para a manutenção do bem-estar psicológico. A 

automotivação apresentou relação com o crescimento pessoal, a autoaceitação e o propósito 

na vida. 

 Os depoimentos revelam que em diferentes momentos da vida a força teve que ser 

elaborada pelo próprio idoso. Ele teve que desenvolver alternativas e buscar adaptar-se aos 

diferentes conflitos encontrados no ciclo de vida.  
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“Minha filha, é muita força de vontade de ter muita fé em Deus. Eu me casei com 14 

anos e tive 12 filhos. Oito estão vivos. Nós éramos muito pobres e eu tive que 

aprender a trabalhar e a lutar para criar meus filhos. Então foi uma batalha muito 

grande, com muita força de vontade e fé em Deus.”  GRUPO-5 

 

“Quando eu venço, eu paro e agradeço a mim. Eu digo: Obrigado e obrigado a você 

que soube receber dele a força e usar. Sou muito assim de não gostar de desanimar 

não, sabe, é difícil o desafio que eu não queira vencer. Eu não baixo a cabeça não. 

Eu sou muito determinada. Sou Corajosa e tenho determinação.” ENSINO-5 

“Eu me sinto mais forte porque, só por ter passado por aquilo ali, já modifica. Eu 

acho que eu enfrento, às vezes estamos fracas. O que me fortalece eu não sei bem 

dizer. Mas sou forte. Acho que ser forte é vencer.”  GRUPO-1 

 São requeridos dos idosos recursos internos de enfrentamento pela maior exposição às 

perdas de todos os tipos, que interferem na vontade de viver. Para Sommerhalder (2010), 

encontrar sentido na vida está relacionado com o equilíbrio entre perdas e ganhos, com a 

necessidade de dar significado para as atitudes e eventos cotidianos, além de ter um propósito 

na vida e encontrar significado para as dificuldades. Quando o idoso encontra motivações em 

si mesmo para manter sua autoestima elevada, procurando ser ativo e saudável, as 

dificuldades próprias do envelhecimento tornam-se mais fáceis de ser enfrentadas. Vontade de 

viver bem e gratidão pelo que tem surgem na fala dos idosos e profissionais como atributos:  

“O que tem me ajudado até aqui é a vontade de viver. Minha filha, eu adoro viver. 

Com todos esses problemas, dessas dores e dessas tristezas, mas eu gosto de viver. 

Sou feliz por ter minha casa de chegar e me deitar, de ter o que comer. Eu já tenho 

muito e acho que é uma benção, eu sou feliz com a minha vida.”  GRUPO-2 

“Um idoso resiliente é aquele corajoso, determinado, que possui força de vontade 

para superar os problemas.” ASSISTENTE SOCIAL 2 

 Conviver com os limites da idade aparece também na fase teórica como atributo. A fala 

abaixo demonstra como aceitar as mudanças advindas do envelhecer se faz necessário:  

“Procuro enfrentar da melhor maneira, convivendo com meus limites, respeitando a 

minha idade e procurando ocupar a minha cabeça. Há mais ou menos 5 anos atrás 

eu tive um problema muito grave de coração, então eu quase que parti, mas não me 

quiseram, foi só o susto, a vida é imprevisível.” ENSINO-3 

 

Um dos profissionais reforça que a capacidade de se adaptar aos problemas 

decorrentes da idade é necessária para a manutenção da resiliência:  
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“É necessário ter a capacidade de superar ou de se adaptar a problemas 

multifatoriais decorrentes da velhice.” ASSSISTENTE SOCIAL 2 

 

 O envelhecimento é reconhecido como um processo individual e heterogêneo. 

Segundo Silva e Boemer (2009) é uma vivência tão pessoal que a compreensão total somente 

pode ser expressa por quem chega até às fases mais avançadas da vida. Acolher o ser humano 

no seu processo de envelhecimento passa pela necessidade da mudança do olhar para o 

fenômeno. Deixando de perpetuar estereótipos negativos e buscando o melhor desempenho 

possível do idoso. Para os profissionais da saúde se faz necessário atuar na perspectiva do 

idoso, enxergando-o como sujeito e não como alguém inútil e dependente.  

 Encontrar sentido para as experiências da vida, estar no mundo com um objetivo, em 

prol de algo, é um dos caminhos para dar sentido à vida (SOMMERHALDER, 2010). As 

motivações e aspirações são mutáveis ao longo do ciclo de vida, mas independente da idade 

são estas que nos mantêm determinados e dão sentido à existência de cada um.  

“Quando você tem motivações na vida... Por exemplo, eu tenho uma família para 

criar, eu devo ter feito coisas que não faria mais hoje de jeito nenhum.” ENSINO-5 

 A adversidade é inevitável em todo o curso da vida, especialmente à medida que 

envelhecemos. Ser resiliente indica que o indivíduo tem a capacidade humana de se adaptar 

em face da tragédia, trauma, adversidades, dificuldades e pressões da vida significativas em 

curso (RESNICK; INQUITO, 2011). 

“Eu acho que em cada impacto da vida a gente sai mais forte, porque a gente sai 

com mais experiência, a experiência amadurece muito a gente e fortalece.” 

ENSINO-3 

“Eu escolho aquilo que é melhor para mim tanto financeiramente como socialmente. 

Eu gosto do que é melhor. Você depois que passa tem mais entendimento. A vida é 

uma faculdade. É você vivendo que você aprende. A minha maneira é essa que eu te 

disse, é procurar aceitar as coisas boas e as coisas que são difíceis. A melhor coisa 

que tem é você ter uma coisa boa e você sair de uma dificuldade.” ENSINO-4 

“Resiliente é aquele idoso capaz de voltar ao seu estado normal, após alguma 

situação fora do comum e crítica.”  ENFERMEIRA-2 

“O idoso autônomo, que toma suas próprias decisões, mesmo na presença de 

doenças e outros agravos de saúde, e é capaz de enfrentar os problemas e elaborar 

estratégias e superar as situações da melhor maneira possível.” ENFERMEIRA-1 
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“Idoso capaz de adaptar-se a novas realidades, capaz de resistir a eventos 

negativos, enfrentá-los e, quando não for possível superar o problema em questão, 

conviver com ele da melhor maneira possível, é resiliente.” MÉDICO-1 

 Ter experiências bem-sucedidas do passado na superação obstáculos pode ajudar uma 

pessoa a desenvolver atitudes que reconheçam as adversidades como desafios (PRICE et al., 

2012). As experiências anteriores, na superação das adversidades, geram a antecipação da 

solução das situações adversas, uma vez que nesses eventos sua sabedoria é requerida. Uma 

das falas destaca essa questão: 

“Eu sempre estou saindo fortalecido. Passei por esses problemas que eu lhe falei, 

mas estou superando, né. Estou esperando que venha outro problema aí e estou me 

preparando para ele. Você vê que eu já estou me ligando, não sei nem se vem do 

jeito que eu estou pensando, mas já estou me preparando. Pelo o que eu passei.” 

ILPI-2 

 

Quando perguntados quais palavras estavam relacionadas com a resiliência no 

envelhecimento, os profissionais definiram como atributos também a autoestima; a 

autonomia; o empoderamento; e os hábitos de vida saudáveis. Estes foram encontrados como 

atributos apenas nas falas dos profissionais. 

Como discutido anteriormente, a promoção da autoestima e autonomia do idoso é ponto 

central das estratégias de cuidado para este público. Os hábitos de vida saudáveis serão 

incluídos como consequentes, pois foram mais marcantes na literatura e na fala dos idosos 

como um desfecho do comportamento resiliente.  

 O Empoderamento ou Empowerment significa a tomada de controle, por indivíduos e 

coletivos, de suas vidas e do meio ambiente, tornando possível a organização comunitária e a 

sustentabilidade dos projetos de promoção à saúde na comunidade (CARVALHO, 2004). 

Chaná-Cuevas (2012) reforça o empoderamento como uma confluência de conceitos como 

autocapacitação, poder próprio e autocontrole, autoconfiança, capacidade de escolha, 

independência e liberdade de indivíduo, embora seja igualmente considerável a nível coletivo. 

Assim, ele poderia ser definido como a expansão da liberdade, a autoridade e o poder da 

pessoa em recursos e decisões que afetam suas vidas. Logo, existe uma similaridade entre as 

atitudes resilientes e aquelas promovidas pelo empoderamento dos indivíduos. 
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ATRIBUTOS DO CONCEITO DE RESILIÊNCIA NO ENVELHECIMENTO 

 

Figura 3- Atributos do conceito de resiliência no envelhecimento nas fases teórica e de campo.
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5.4.3 Consequentes empíricos do conceito de resiliência no envelhecimento segundo a 

percepção dos idosos e profissionais 

Abaixo são descritos os desfechos do comportamento resiliente por parte dos idosos.  

Quadro 11– Consequentes do conceito de resiliência no envelhecimento referidos pelos 

idosos na fase de campo.  Fortaleza/CE – 2015 

Perguntas norteadoras da fase de campo Consequentes  

- Como o(a) senhor(a) tem enfrentado as mudanças 

comuns do avançar da idade? 

- Considera momentos de lazer importantes? 

-Considera importante desenvolver alguma atividade 

como artes, hobbies, música ou trabalho manual? 

- Considera-se bem-humorado(a) e consegue rir de si 

mesmo(a)? 

- Acredita que essa característica (bom humor) facilite 

o enfrentamento dos problemas? 

- O que faz o(a) senhor(a) sentir-se orgulhoso(a) de si 

mesmo(a)? 

- O(A) senhor(a) acredita em si mesmo? 

- O(A) senhor(a) considera-se otimista? Tem 

esperanças no futuro? 

-Como o(a) senhor(a) descreveria sua saúde? Busca 

melhorar? Segue as recomendações dos profissionais? 

 

Aceitação do envelhecimento 

 

Otimismo 

 

Autoconfiança 

 

Menores níveis de estresse  

 

Bom humor  

 

Preocupação com o outro  

 

Pensamento positivo  

 

Autoestima elevada  

 

Estilo de vida saudável 

 

Comportamento de busca de saúde 

 

Quadro 12– Consequentes do conceito de resiliência no envelhecimento referidos pelos 

profissionais na fase de campo.  Fortaleza/CE – 2015 

Perguntas norteadoras da fase de campo Consequentes 

-Quais as principais consequências observadas pelo(a) 

senhor(a) nas situações em que o idoso se manteve 

resiliente? 

-O que a resiliência pode promover na vida do idoso? 

Melhor convivência com familiares, 

cuidadores e equipe multiprofissional. 

 

Melhor adesão ao tratamento 

 

Enquadramento na sociedade, respeito e 

receptividade.  

 

Autoestima elevada 

Envelhecimento ativo e saudável 

Saúde e qualidade de vida  

 

Superação das dificuldades 

 

Adaptação e enfrentamento dos problemas 

 

A imagem que socialmente reflete o processo de envelhecimento é marcada pelo 

desgaste, limitações, perdas físicas e de papéis sociais, o que dificulta a aceitação do processo 
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de envelhecimento. Todas essas mudanças que modificam a aparência do corpo são, na maior 

parte das vezes, vistas como problemas. O envelhecimento, no contexto atual, ganhou ainda 

mais um caráter patológico, embora estes não sejam termos correlatos. A mídia colabora para 

que a população mais madura viva em constante conflito com seu corpo, uma vez que com o 

passar do tempo não consegue alcançar as exigências socialmente estabelecidas (MENEZES; 

AZEVEDO, 2009). 

As falas dos idosos, no entanto, refletem aceitação e até mesmo orgulho por ter 

chegado nessa fase da vida:  

“A minha idade?Eu não sei nem o que é. Na minha velhice eu me sinto bem.” ILPI-3 

 

“Eu não tenho gostado das mudanças não. Eu estou bom, satisfeito. Ando em casa, 

passeio. Muitos que eu vejo aqui precisam dos outros para banhar, botar comida na 

boca. Eu ainda tenho vontade até de trabalhar, o negócio é que não dá mais por 

causa da idade avançada e porque sou operado do coração. Já trabalhei muito e 

comecei aos sete anos, na roça. Depois continuei trabalhando em construções, dá 

saudade.” ILPI-5 

“Graças a Deus não tenho essa briga com a idade. Aceito do jeito que eu sou, não 

tenho esse problema de inculcar com isso. Tenho Experiência de vida. Experiência 

de vida é tudo, a gente ter como ajudar uma pessoa mais jovem, vem tudo da 

experiência que eu tive com meus pais e avós, só que hoje em dia tem que passar 

tudo de uma forma diferente porque a juventude é totalmente diferente, mas com 

jeitinho a gente consegue.” ENSINO-1 

 

“Ah! Eu adoro ser idosa. A idade me trouxe muitas vantagens. Eu acho que agora 

tem tantas vantagens. Tem vantagem de não pegar fila e não pagar ônibus. Tudo 

isso é vantagem, né? Não é que eu me prevaleça não, porque eu preferia ser nova, 

mas, já que eu estou na idade, é um privilégio. Eu me acho feia e enrugada, mas é o 

jeito. Mudou tudo. Eu me adapto e acho bonito a juventude. Não tem como se 

preparar para velhice, vai chegando e aí vai acontecendo.” GRUPO-2 

 

“Eu vivo satisfeita e agradeço a Deus todos os dias da minha vida e peço a Deus, se 

todos tiverem a velhice que eu tenho, vive bem, porque estou conformada, e quando 

Deus disser vem, vou de braços abertos abraçá-lo.”  GRUPO-3 

 

“O que me faz ter mais orgulho de mim mesmo é só de, graças a Deus, estar vivo. Já 

vou chegar a completar 83 agora em junho, sou grato. Brinquei muito também na 

vida e aproveitei a vida. Trabalhei muito, mas aproveitei a vida. Bebi, dancei, 

farreei, andei muito trabalhando e conheci muitos lugares.” GRUPO-5 

 Outro aspecto referido nas falas foi o otimismo. Otimista é o adjetivo atribuído àqueles 

que se mostram confiantes e esperançosos com o futuro. O otimismo possibilita enxergar as 

adversidades de maneira mais favorável, propondo soluções e não esperando o desfecho ruim.  
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Estudos acerca da inteligência emocional demonstram que o otimismo é uma atitude que 

protege as pessoas da apatia, desesperança e depressão diante das dificuldades (SECUNHO, 

2012). 

“Para mim eu não tenho enfrentamento. Eu vivo a vida como ela é. Até agora não 

tenho problema nenhum. O ambiente é bom para mim, graças a Deus não me falta 

nada, se precisar de uma coisa eu compro. Meu marido era desembargador e me 

deixou muito bem. Eu tenho meu lazer para ir. Para que eu quero mais? Eu tenho é 

que agradecer a vida e a tudo que Deus dá.” ENSINO-4 

 

“Agora eu me considero. Eu nem sempre fui, mas eu estou dizendo que eu quero 

florescer, tenho que ter um pensamento otimista.” ENSINO-2 

 

“Eu não sou muito otimista não. Sou realista. Eu tenho assim uma esperança porque 

enquanto há vida há esperança.” GRUPO-1 

 

“Sou. Nesse lado de ser otimista eu peço muito a Deus, porque hoje todos os lados 

estão difíceis. Eu peço pelos jovens, para mim seja feita a vontade de DEUS.”  

GRUPO-3 

 

“Eu só tenho pensamento bom. Penso em coisas boas.” GRUPO-4 

 

“Eu sou otimista assim porque nas minhas possibilidades tudo que eu tinha vontade 

eu estou realizando. Eu planejo. A gente tem que realizar os sonhos. Eu ainda quero 

reformar a minha casa para receber meus amigos.” GRUPO-5 

 

“Me considero otimista e tenho esperança no futuro. Daqui pra frente espero só 

viver mesmo, espero só viver mesmo, porque trabalhar não posso. Tenho esperanças 

de viver ainda muitos anos. ILPI-5” 

“Tenho esperanças e eu confio muito nas coisas de Deus. Olho com esperança 

porque, se você pensa positivo, tudo lhe acontece de bom, se você pensa negativo, 

acontece também. Se você pensa bem em si mesma, você vai para frente.” ENSINO-

4 

 A autoconfiança é também relatada como consequente importante. Torna mais fácil a 

adaptação do idoso ao processo de envelhecimento. Manter-se confiante facilita a manutenção 

de níveis ótimos de independência. Mesmo idosos dependentes podem ser estimulados a 

realizar atividades adaptadas para o seu estado, melhorando assim sua autoestima e 

socialização.  

 Erikson afirma que a mais difícil tarefa da velhice é manter a integridade do ego (o 

senso de autoconfiança) em vista do desespero. Cada idoso desenvolve sua própria percepção 

em relação à velhice e de maneira geral é difícil se ver envelhecer e essa percepção pode 
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desanimá-lo. Os problemas são mais facilmente superados quando os idosos conseguem 

manter um senso de autoestima e valor pessoal elevados (WOLD, 2013).  Uma das falas 

retrata bem esse conflito do ego: 

“Às vezes a gente quer desanimar. Só de você pensar que não pode fazer mais o que 

já fez. Não ter força enfrentar coisas que já fez, você quer desanimar quando não 

consegue fazer. Agora eu enfrento tudo com muita garra.”  GRUPO-1 

 

A participação em atividades de lazer, outro consequente do comportamento resiliente 

referido, traz aos idosos inúmeros benefícios, principalmente se estas atividades estiverem 

relacionadas a exercícios físicos, pois proporcionam um estilo de vida mais saudável com 

maior bem-estar físico e mental, sendo este um dos aspectos mais relevantes da política do 

envelhecimento ativo. Entretanto, além das atividades físicas, dedicar horas a escrever, ler ou 

realizar alguma atividade intelectual é reconhecidamente importante para a manutenção de 

uma boa saúde mental. A capacidade cognitiva das pessoas que possuem atividades 

intelectuais por toda a vida apresenta-se mais apurada durante o processo de envelhecimento 

(WHO, 2005). 

As falas revelam tanto a participação dos idosos em atividades físicas como o gosto 

pela leitura e pela escrita:  

“Tenho lazer aqui e na família. Eu acho que tudo na vida, tudo que Deus dá e você 

sabe aproveitar pode ter uma grande importância na vida. Porque, segundo 

Sócrates, que dizia: ‘Aproveitai os momentos felizes de sua vida que eles serão um 

respaldar macio na tua velhice.’” ENSINO-4 

  

“Eu participo de grupos de idosos. Eu me sinto bem. Se fosse para viver só dentro de 

casa cuidando de filho e netos, não é tão importante não. É bom fazer tudo isso, mas 

sair. Eu acho bom sair. Eu tive uma depressão que aqui acolá quer me pegar, mas 

eu não deixo, por isso não perco minha fé em Deus e participo das atividades e dos 

passeios. Eu me distraio, a gente conversa e conhece outras pessoas.” GRUPO-1 

 

“Eu faço o exercício com os bombeiros duas vezes na semana e aqui acolá tem um 

passeio. Participava do grupo de idosos da prefeitura, mas agora tá acabando e 

agora estou aqui nesse grupo. Eu me sinto muito bem com os meus amigos, a gente 

vira criança, a gente brinca.” GRUPO-5 

 

“Eu fazia hidroginástica, mas ultimamente estou meio parada, eu sou mais pra 

dança... É muito bom aqui, a gente esquece os problemas, a gente brinca, se diverte, 

sai assim bem leve... Muda muito a disposição, o ciclo de amizade aumenta, a gente 

conversa mais, a gente tem com quem conversar, com quem se divertir, é uma 

diversão.” ENSINO-1 
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“Os meus primeiros presentes do meu pai eram livros, uma coleção que na época 

lançaram, se chamava Tesouro da Juventude, que era de uma editora inglesa. Na 

adolescência eu era oficial do exército, tinha muitos livros sobre a segunda guerra, 

eu lia bastante. Às vezes eu penso nesses personagens, até vivo a vida deles. A mente 

é fabulosa para mim, o que eu leio até hoje eu não esqueço. Bateu na minha cabeça, 

é igual computador, eu posso esquecer os detalhes, mas o assunto eu não esqueço. 

Tenho na lembrança.” ILPI-2 

 

“Hoje é limitado porque eu não sou muito de festas, passeio, eu nunca participo dos 

eventos, eu leio muito, sempre gostei de ler, pra mim é um lazer. Primeiro de tudo 

ocupa minha mente, minha cabeça, e com a leitura a gente sempre aprende, eu 

sempre gostei muito de ler, de forma que a leitura ajuda muito a você redigir 

melhor, falar melhor.” ENSINO-3 

 

“Eu escrevo. Me distrai. Sempre melhora. Eu escrevo e leio bastante, mas não tenho 

habilidade manual. Ler e escrever desenvolve minha percepção, não sei se a 

inteligência também. Eu descobri um texto que havia escrito há tempos e eu nunca 

pensei que poderia ver tantas qualidades em uma pessoa como eu coloquei no texto. 

Eu escrevi isso (surpresa).” ENSINO-2 

 O bom humor também é uma das características reconhecidas nas falas como 

importantes na superação das adversidades. Embora os momentos de tristeza e luto sejam 

eventos importantes para o amadurecimento e crescimento ao longo da vida, o bom humor 

confere ao indivíduo flexibilidade para lidar com situações potencialmente estressoras. O 

importante é saber conviver com os dois extremos e vivenciá-los de forma saudável. A 

satisfação consigo mesmo permite que o idoso viva melhor e a sabedoria e o bom humor 

facilitam o encontro do equilíbrio e da autovalorização (MORAES, 2007).  

As falas abaixo demonstram a opinião dos idosos quanto ao humor: 

“Ser alegre facilita a gente viver, assim, por dentro, doente, fica pensando tanta 

besteira! Se não tira aquilo da memória da gente, fica pensando naquilo ali e a 

gente levando não liga, acha graça. Passou. A gente dá um sorriso, a pessoa para 

que guardar aquela raiva dentro de mim, eu não. A pessoa tem que dar a palavra 

para não ficar com aquilo dentro. ILPI-1” 

“Sou satisfeito. Costumo dar risada de mim mesmo e acredito que ser bem-

humorado melhora a vida e a resolver os problemas.” ILPI-5 

 

“Dou risada. Facilita tudo, até você resolver um problema. Num lugar, se você 

chegar todo antipático, você não encontra quem lhe receba. Se você vai maleável, a 

pessoa é maleável com você também.”  ENSINO-1 
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“Vivo de bem com a vida. De que adianta você pegar a ficar mal-humorada, se 

lastimar de Deus, para quê? Não adianta não. O que adianta é você enfrentar a vida 

como ela deve ser enfrentada. Agradeço a todo momento as bênçãos. ENSINO-4” 

“Facilita a vida porque a amargura só faz doer e fazer o coração ficar mais doente. 

Eu rio porque ninguém é culpado dos meus sofrimentos. Se tem alguém culpado, sou 

eu. Então vamos sorrir, porque a pecadora fui eu e eu tenho que pagar pelos meus 

pecados.” GRUPO-3 

“Em casa às vezes a gente fica mais séria com as filhas. Não gosta de alguma coisa 

que fez e eles dizem que eu estou muito nervosa. Agora, quando eu estou com meus 

amigos a alegria é outra. Eu viro criança mesmo. Ajuda muito porque, a tristeza, ser 

mal-humorado não leva a nada. A pessoa tem mais é que ser alegre, brincar. 

Facilita a vida.” GRUPO-5 

 Outro aspecto citado nas entrevistas foi a autoestima elevada. Pessoas com autoestima e 

autoconfiança elevadas têm comportamentos parecidos. Possuem valores pessoais fortes e 

maior controle sobre a própria vida. A autoestima sofre influência direta das relações sociais e 

em uma sociedade em que estereótipos inalcançáveis de sucesso e beleza são idealizados. O 

que ocorre é a diminuição de pessoas felizes consigo mesmas em todas as fases do 

desenvolvimento (WOLD, 2013).  

 Os idosos referiram aspectos reconhecidos como importantes para a manutenção da 

autoestima, ter pessoas que se importam e dão feedback positivo e habilidade de fazer as 

próprias escolhas.  

“Eu me orgulho da minha saúde como vai. Graças a Deus e aqui todo mundo gosta 

de mim. As pessoas têm aquele carinho por a gente.” ILPI-1 

 

“A gente não pode ficar sem fazer movimento nenhum porque, se você não pelejar, 

não chega a sua vez não. Na minha idade o que eu tenho vontade de conseguir eu 

tenho fé em Deus que eu alcanço.” ILPI-1 

 

“Eu me sinto orgulhosa e feliz de nós ter comprado nossa casa própria. Eu tenho 

meus problemas de saúde, mas não me importo com coisa pouca não. Eu me sinto 

feliz. Já trabalhei muito e ainda tenho vontade, mas não posso. Nesse ponto me sinto 

feliz.” GRUPO-1 

 O comportamento de busca de saúde surge como consequência do comportamento 

resiliente nas duas fases do estudo. A resiliência é essencial para garantir a adesão a 

comportamentos associados com o envelhecimento bem-sucedido, como exercícios e 

atividades cognitivas (RESNICK; INQUITO, 2011). Estratégias de promoção da resiliência 
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tornam-se importantes caminhos para melhorar o comportamento de saúde dos idosos 

independentemente do estado de saúde e situação socioeconômica (PERNA, et al., 2011). 

 Os idosos em sua maioria estavam satisfeitos com sua saúde e adaptados ao contexto 

em que viviam, buscando seguir as orientações dos profissionais e familiares a fim de 

permanecerem saudáveis:  

“Tá boa minha saúde. Tomo minha medicação todinha, não dou trabalho para 

ninguém. Sigo tudo. Essa mala aqui sempre me acompanha. Aqui tem o que eu 

considero mais importante, que é a minha medicação com os horários. Eu sempre 

levo quando vou para casa tudo direitinho. Faço tudo, por isso estou me sentido 

bem.”  ILPI-2 

 

“Até os 60 anos de idade me acidentei muito no trabalho. Agora, dos 70 anos de 

idade, de tudo aparece. Agora apareceu uma dor do joelho para a perna, estou em 

tempo de não andar. Acho que não estou com uma saúde boa. Busco melhorar 

minha saúde e faço por onde melhorar. Sigo as recomendações dos médicos e faço a 

fim de ver se melhoro, se a saúde se restabelece. Nessa idade, daqui pra frente a 

pessoa vai cada vez de abatendo mais.” ILPI-5 

“Olha, a minha saúde está bastante boa. Eu não tenho nenhuma doença crônica 

obesidade, diabetes, HAS, nada disso. Quando eu vou ao clínico, ele diz: ‘O que 

você tá fazendo aqui?’ (RISOS). Agora, eu tenho bipolaridade. Bipolaridade é grave, 

mas faz muito tempo que eu não tenho crise nenhuma, então, no momento não tomo 

nenhum medicamento. Tive um problema de colesterol e tenho esquecimento. Eu 

tenho plano e eventualmente, quando eu preciso, eu recorro. Sou meio preguiçosa 

(RISOS), por exemplo, não tomei a vacina da gripe porque não deu vontade. Já 

tomei faz tempo. Eu sigo mais ou menos, geralmente eu sigo.” ENSINO-2 

 

“Tomo todos os remédios que precisa, sigo as recomendações, vou às consultas, 

faço os exames, que é uma coisa assim muito, muito cansativa.” ENSINO-3 

 

“O meu médico diz é que quer chegar na minha idade com a minha saúde. Eu digo: 

pois lute por ela. (RISOS). Eu sigo o que eles falam, mas só faço o que eu quero e 

entendo ser bom. Eu é que tomo a decisão.”   ENSINO-4 

 

“É muito boa, eu busco melhorar e zelo e tenho boa saúde sempre. Eu nunca tive 

assim a não ser enxaqueca, é um problema de intestino funcional, umas cólicas, 

umas coisas, mas e vou logo atrás de um médico, solução. O médico passa os 

exames – ‘É isso aqui, vai fazer, não faça isso.’ – orientação, dieta. Agora, eu digo 

assim, na minha cabeça, dentro de tantos meses eu quero ficar boa, viu. Confio no 

médico, sigo e acredito que aquilo ali vai resolver aquilo que eu estou querendo.” 

ENSINO-5 

“A minha saúde não é muito boa. Muita gente nem acredita, mas deu muitas coisas 

nos exames. Agora, nem por isso eu caio por causa disso não. Tem dia que 
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amanheço o dia com a coluna doendo, aí eu faço meus alongamentos, porque não 

posso tomar remédio, que tenho alergia. Eu acho importante a gente saber, porque, 

a gente sabendo, segue direito. Eu faço do jeito que ela manda. Tem gente que o 

médico diz uma coisa e não está nem aí. Eu não eu faço do jeito que ele mandou.” 

GRUPO-1 

 

Os profissionais ressaltaram também como consequência da resiliência 

comportamento de busca de saúde e adesão aos tratamentos:  

“Resiliência proporciona melhor convivência com familiares, cuidadores e equipe 

multiprofissional. Melhor adesão ao tratamento, melhor resposta às intervenções e 

mais qualidade de vida.” MÉDICO-1 

 

Foram também referidos como consequências da manutenção da resiliência no 

envelhecimento pelos profissionais: Melhor convivência com familiares, cuidadores e equipe 

multiprofissional; Melhor enquadramento na sociedade, respeito e receptividade; Autoestima 

elevada; Superação das dificuldades; Envelhecimento ativo e saudável; Saúde e qualidade de 

vida; Adaptação e enfrentamento dos problemas. 
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CONSEQUENTES DO CONCEITO DE RESILIÊNCIA NO ENVELHECIMENTO 

 

Figura 4- Consequentes do conceito de resiliência no envelhecimento nas fases teórica e de campo.



82 

 

 

5.5 Implicações da construção e uso do conceito  

O desenvolvimento das disciplinas passa pela aquisição e desenvolvimento de conceitos 

que as constituem e que podem contribuir com seu aprimoramento. Diversos autores 

corroboram quando afirmam que o conceito de resiliência apresenta múltiplas definições e 

interpretações e, quando este é observado no campo da gerontologia, não acontece ainda uma 

uniformidade ou aproximação entre as definições.  

Além disso, os profissionais, em sua maioria, embora conheçam de forma superficial o 

significado e a aplicabilidade do conceito, não se apropriaram deste como instrumento para a 

prática profissional.  

Quando trazemos a discussão para a área da gerontologia, encontramos os mesmos 

obstáculos encontrados pelo desconhecimento do conceito. O caráter multidisciplinar do 

conceito de resiliência é notório. Ainda assim, sua discussão e uso na gerontologia ocorrem de 

forma discreta, impedindo que novas estratégias de atenção à saúde do idoso se consolidem. 

Estudar resiliência na área da gerontologia se faz necessário, não apenas pela pouca 

exploração do tema, mas porque este conhecimento é um aporte inovador que facilita o 

desenvolvimento de uma área de grande futuro na investigação e na aplicação prática de 

recursos que melhorem a qualidade de vida dos idosos (FORTES; PORTUGUEZ; 

ARGIMON, 2009). 

O conceito de resiliência no envelhecimento guarda proximidade com os de promoção da 

saúde e empoderamento deste segmento populacional.  

A resiliência caracteriza-se pela capacidade do ser humano responder 

às demandas da vida cotidiana de forma positiva, apesar das 

adversidades que enfrenta ao longo de seu ciclo vital de 

desenvolvimento, resultando na combinação entre os atributos do 

indivíduo e de seu ambiente familiar, social e cultural. Trata-se de um 

conceito que comporta um potencial valioso em termos de prevenção 

e promoção da saúde das populações, mas ainda permeado de 

incertezas e controvérsias (NORONHA et al., 2009, p.498).  

Como discutido anteriormente, os indivíduos resilientes possuem comportamento de 

busca de saúde e são terreno fértil para intervenções de promoção da saúde que visem não 

apenas a mudança de comportamento, mas o empoderamento dos idosos, tornando-os ativos 

na busca por melhores condições de saúde para si e para seu grupo social. Como afirma a 

política do envelhecimento ativo da WHO (2005), o idoso deve ser o protagonista na sua 

busca por saúde e melhores condições de vida. 

O atual cenário dos serviços de saúde do Brasil impede que estratégias reconhecidas 

como facilitadoras e promotoras da qualidade de vida dos idosos sejam plenamente 

desenvolvidas, uma vez que estes, mais do que quaisquer outros indivíduos, têm seu 

atendimento voltado para o acompanhamento das doenças crônicas.  
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Diante desse contexto, aproximar o tema da comunidade gerontológica torna-se de 

vital importância para o desenvolvimento de uma atenção ao idoso voltada para a promoção 

da saúde com foco no desenvolvimento de suas potencialidades. 

5.6 Implicações e aplicabilidade do conceito na enfermagem  

A ciência da enfermagem está em constante evolução e novos conceitos pertinentes e 

facilitadores do processo de promoção da saúde são medidas que se fazem necessárias. O 

conceito de resiliência já é reconhecido como ponto importante a ser trabalhado pelo 

enfermeiro. Recentemente, três diagnósticos de enfermagem que tratam da resiliência foram 

incluídos na taxonomia da NANDA internacional.  

No Quadro 13 podemos observar a definição dos diagnósticos de enfermagem que 

envolvem a resiliência e as principais intervenções propostas que guardam relação direta com 

os resultados das fases teóricas e empíricas deste estudo. Entretanto, não são demonstradas 

intervenções específicas para o idoso, o que denota um déficit na utilização deste conceito 

com esta faixa etária. 

Quadro 13 – Diagnósticos de resiliência encontrados na Nanda com as principais 

intervenções propostas. Fortaleza/CE – 2015 

Diagnóstico de 

Enfermagem 

Definição Intervenções Propostas 

Disposição para 

resiliência 

aumentada. 

 

 

Padrão de reações 

positivas a uma 

situação ou crise 

adversa que pode ser 

melhorado de modo a 

otimizar o potencial 

humano. 

Escutar e encorajar a expressão de sentimentos e crenças; 

Estabelecer relação terapêutica baseada na confiança e no 

respeito; Auxiliar o cliente a identificar potencialidades e 

reforçá-las; promover reforço positivo e suporte emocional 

durante a implementação dos cuidados; facilitar o 

desenvolvimento de oportunidades de orientação; Determinar 

como o comportamento familiar afeta o cliente; promover 

assistência na tomada de decisão; Estabelecer metas 

individuais/ familiares/ comunitárias; Usar estratégias de ensino 

apropriadas culturalmente e para a idade. 

 

Resiliência 

individual 

prejudicada.  

 

 

Capacidade reduzida de 

manter um padrão de 

reações positivas a uma 

situação ou crise 

adversa. 

Encorajar comportamentos positivos e saudáveis; Estimular 

habilidades de comunicação por meio de treinamento de 

técnicas básicas de comunicação; Estimular habilidades 

cognitivas na tomada de decisões; Facilitar ambientes e 

comunicação familiar de apoio; promover engajamento em 

atividades sociais positivas; Auxiliar o cliente a identificar sua 

forçam e reforçá-la; Ajudar o cliente a identificar emoções 

positivas em meio às situações adversas; Basear em 

aconselhamento de apoio e terapia; Identificar fatores 

protetores, tais como propriedades e recursos para reforçar o 

enfrentamento; Promover reforço positivo e suporte emocional 

durante o processo de aprendizado. 
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Continuação- Quadro 13.  

Risco de 

resiliência 

comprometida.  

Risco de redução da 

capacidade de manter 

um padrão de reações 

positivas a uma 

situação ou crise 

adversa. 

 

 

Determinar como o comportamento da família afeta o 

cliente; Ajudar a identificar os direitos pessoais, 

responsabilidades e regras conflitantes; Encorajar a 

consideração dos valores que fundamentam as escolhas e 

as consequências destas; Ajudar o cliente a praticar a 

conversação e habilidades sociais; Auxiliar o cliente a 

priorizar valores; Criar uma atmosfera de aceitação sem 

julgamentos; Ajudar a identificar pensamentos 

autodestrutivos; Encaminhar para recursos comunitários, 

conforme apropriado; Ajudar a esclarecer as áreas de 

problema nos relacionamentos interpessoais; Identificar e  

matricular as famílias de alto rico em programas de 

acompanhamento. 

 
Fonte: Adaptado de Ladwig (2012). 

Consolidar o conhecimento acerca da resiliência no envelhecimento entre os 

profissionais da enfermagem que lidam com idosos é medida urgente e passa pela mudança 

do paradigma biomédico amplamente estabelecido no atendimento a esta população pela 

promoção da saúde e Empoderamento deste público.  

O estudo do conceito de resiliência tem como desafio desenvolver fatores de promoção 

e adaptação positiva e os profissionais de saúde e educação se transformam em facilitadores 

de processos de adaptação positiva nas diferentes fases do ciclo de vida (SECUNHO, 2012).    

A partir daí, observa-se que vários conceitos teóricos sobre resiliência surgem 

fundamentados numa variedade de disciplinas, como a psicologia, biologia, sociologia, 

psiquiatria, educação, dentre outras.  

Entende-se que a resiliência apresenta uma característica diferenciada, que pode ser 

utilizada pela área da saúde, que é o caráter de enfrentamento e construção positiva 

frente à adversidade, possibilitando que os indivíduos participem de uma vida ativa 

e participativa, com a capacidade de se transformar, tornando-se um sujeito crítico 

frente às condições que propiciaram o desenvolvimento da resiliência. Visto dessa 

forma, não se torna um ser passivo e conformado frente às adversidades 

encontradas, o que é diferente de uma adaptação pura e simples, que reproduz os 

interesses dominantes (NORONHA et al., 2009.Pág. 504).  

 

Existe a necessidade de implantação de programas que mantenham as capacidades 

cognitivas e funcionais dos idosos, proporcionando melhora na autoestima e na qualidade de 

vida dos idosos. Esses programas devem ter caráter multidisciplinar e proporcionar ao idoso o 

convívio com as demais gerações (FORTES; PORTUGUEZ; ARGIMON, 2009). 

 



85 

 

 

5.7 O conceito de resiliência no envelhecimento  

 A necessidade de compreensão do conceito de resiliência no envelhecimento justifica-

se principalmente pela especificidade dessa população que cresce a cada dia, gerando 

demandas específicas que requerem cada vez mais um maior conhecimento dos profissionais 

de todos os aspectos que interfiram na saúde e qualidade de vida dessa população.  

 A resiliência no envelhecimento desenvolve-se em contextos em que o idoso tenha: 

apoio social, experiência positivas com adversidades ou dificuldades, espiritualidade 

desenvolvida; motivação e apoio para enfrentar desafios e administrar emoções. Relaciona-se 

com: adaptação em face da tragédia, estresse ou adversidade; aceitação de eventos que 

acontecem ao longo da vida; capacidades e habilidades na resolução de problemas; otimismo; 

adaptabilidade à mudança; aceitação dos limites da idade; força de vontade; autoestima 

autonomia e empoderamento. Os resultados da resiliência no envelhecimento são: 

longevidade com qualidade de vida; comportamento de busca de saúde; bem-estar psicológico 

e saúde mental; bom humor; estilo de vida saudável; aceitação do envelhecimento; 

enquadramento na sociedade, respeito e receptividade; além de um envelhecimento ativo e 

saudável.  

A resiliência representa uma mudança de paradigma, uma vez que visa enxergar as 

potencialidades dos sujeitos e pode ser promovida nessa população melhorando as condições 

de vida e saúde. Este estudo deu-se pela busca na literatura aliada à percepção de idosos e 

profissionais acerca do fenômeno. Diante dos resultados apresentados, foi produzido um 

conceito de resiliência no envelhecimento: 

Resiliência no envelhecimento é, além de um atributo da personalidade, uma 

característica socialmente adquirida e construída em todo o ciclo de vida que possibilita ao ser 

humano cumprir as tarefas evolutivas dessa fase, redefinido sua identidade face às perdas e 

alterações peculiares que ocorrem nos domínios biológico, psicológico e social.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A análise do conceito de resiliência no envelhecimento, com o modelo híbrido de 

desenvolvimento de conceitos, por meio de análise da literatura (fase teórica) e das entrevistas 

com idosos e profissionais (fase de campo), permitiu a maior compreensão da manifestação 

do fenômeno nos diversos cenários em que o idoso está inserido e a apresentação de uma 

estrutura conceitual que, de forma sucinta, pretende esclarecer o fenômeno, preenchendo as 

lacunas das definições encontradas na literatura. 

A revisão da literatura, análise teórica e resultados empíricos apoiam a presença e 

frequência deste conceito dentro da população. Os antecedentes observados nas duas fases do 

estudo demonstram que a resiliência no envelhecimento está relacionada diretamente com o 

apoio social e a experiência acumulada na superação de adversidades. Quanto aos atributos do 

conceito, destacam-se a melhor adaptação às adversidades, otimismo, aceitação dos próprios 

limites e da idade, além de força de vontade, autoestima e autonomia. Por fim, os 

consequentes observados – como longevidade com qualidade de vida; comportamento de 

busca de saúde; bem-estar psicológico e saúde mental; bom humor; estilo de vida saudável; 

aceitação do envelhecimento; enquadramento na sociedade, respeito e receptividade; além de 

um envelhecimento ativo e saudável – demonstram os benefícios que advêm da manutenção 

de comportamentos resilientes pelo idoso.  

O conceito mostrou-se aplicável e relevante para a enfermagem. Os profissionais da 

saúde podem utilizar o conceito como uma ferramenta facilitadora da atenção à pessoa idosa 

e, observando o pouco conhecimento dos profissionais acerca da temática, um dos principais 

resultados deste trabalho, mesmo que em pequena escala, é a possibilidade de tornar-se um 

meio de divulgação do conceito de resiliência no envelhecimento. Poderá ser fonte de 

pesquisa para aqueles que desejarem conhecer o tema e desenvolver intervenções 

direcionadas a esta população, além de estimular o desenvolvimento de outras pesquisas 

acerca da temática. 

Desafios urgentes de ordem prática se impõem, principalmente aos profissionais da 

equipe de saúde, incluindo aqui necessariamente os enfermeiros, para modificar o tipo de 

atendimento hoje direcionado aos idosos, que apresenta como foco o tratamento e a prevenção 

de doenças. Promover o comportamento resiliente permitirá desenvolver as potencialidades da 
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população idosa, permitindo um atendimento de qualidade centrado na promoção de um 

envelhecimento ativo.  

 Entre as limitações vivenciadas no decorrer do estudo, destacam-se a ainda escassa 

literatura acerca do tema; a pouca disponibilidade de tempo dos profissionais para agendar as 

entrevistas; além do pouco conhecimento dos profissionais quanto à temática. 

Contudo, a seleção inicial do conceito foi justificada por esta investigação, uma vez 

que a revisão da literatura, análise teórica e resultados empíricos apoiam que este é um 

fenômeno real e visível nessa população e o maior conhecimento deste trará benefícios para a 

qualidade de vida do idoso. 

Considerando que os conceitos são oriundos da prática clínica, é necessário que as 

observações realizadas e refletidas com esta investigação possam ser disseminadas nos 

serviços que prestam atenção às pessoas idosas. No que corresponde à Enfermagem, o 

esclarecimento do conceito é importante para a organização dos conhecimentos e ampliação 

da práxis da disciplina. 
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APÊNDICE A (INSTRUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL) 

 

 Sexo: (    ) Feminino (    ) Masculino 

 Idade: ________ anos 

 Formação/atuação: ______________________________________ 

  Ocupação: (    ) Docência     (    ) Assistência 

 Local de Trabalho: (   ) Hospital (privado ou público)   (   ) Atenção Básica  

(  ) Universidade ou outra instituição de ensino  

                                 (   ) instituição pública  

      Qual? ________________________________ 

                                 (   ) instituição privada  

      Qual? ________________________________ 

 Município/Cidade de Trabalho: ______________________ 

 Tempo de formação: ______________ anos 

 Mestrado?      (    )  SIM    (    ) NÃO 

 Mestrado com dissertação na área do idoso?   (    )  SIM    (    ) NÃO 

 Doutorado?   (    )  SIM    (    ) NÃO 

 Doutorado com tese na linha de cuidado ao idoso?   (    )  SIM    (    ) NÃO 

 Especialização?      (    )  SIM    (    ) NÃO 

 Especialização/Especializando em Gerontologia/Geriatria/Saúde do Idoso?  

(    )  SIM    (    ) NÃO 

 Realizou cursos ou atualizações em gerontologia nos últimos 2 anos?   

(    )  SIM    (    ) NÃO 

 Desenvolve ou desenvolveu pesquisa na área de cuidado ao idoso nos últimos 2 anos?  

(    )  SIM    (    ) NÃO 

 Produção de artigo científico resultante de pesquisa no âmbito do envelhecimento em 

periódicos com Qualis ≥ B2 (nos últimos 2 anos)?  (    )  SIM    (    ) NÃO 

  Apresentação de trabalhos em congressos científicos com anais, nos últimos 2 anos?  

(    )  SIM    (    ) NÃO 

  Há quanto tempo trabalha com a temática do idoso?________________ 

  Conhece a temática da resiliência no envelhecimento?  (   ) SIM (   ) NÃO  

 Como teve contato com a temática? _____________________________________ 
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APÊNDICE B (INSTRUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO IDOSO) 

1. Sexo: (   ) Feminino (    ) Masculino 

2. Idade: ________ anos 

3. Escolaridade: _____________ 

 1 ANALFABETO 

 2 ALFABETIZADO 

 3 ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 4 ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 5 ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 

 6 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 7 ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 

 8 ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

4. ESTADO CIVIL: ___________ 

 1 SOLTEIRO 

 2 CASADO 

 3 DIVORCIADO 

 4 SEPARADO 

 5 VIÚVO 

5. OCUPAÇÃO:____________ 

 1 APONSENTADO 

 2 PENSIONISTA 

 3 COMERCIANTE 

 4 OUTROS 

6. RENDA: 

PESSOAL: _______________ salários mínimos 

FAMILIAR:_______________salários mínimos 

7. REDES SOCIAIS:_____________ 

 1 NÃO FREQUENTA 

 2 IGREJA 

 3 UNIDADE DE SAÚDE 

 4 GRUPO DE IDOSOS 

 5 OUTRAS 
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APÊNDICE C  (INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO EMPÍRICA DO CONCEITO DE 

RESILIÊNCIA NO ENVELHECIMENTO): PROFISSIONAIS.  

 

ANTECEDENTES: Entende-se por antecedentes as situações, eventos ou fenômenos que 

precedem um conceito de interesse. Auxiliam a compreensão do contexto social, no qual o 

conceito é geralmente usado (RODGERS;KNALF, 2000). 

 O que torna possível ser resiliente diante de eventos e situações de risco comuns no 

envelhecimento?  

 De que forma podemos promover a resiliência no envelhecimento?  

 

ATRIBUTOS: Palavras e/ou expressões utilizadas com frequência pelos autores e 

apresentadas como definição dos conceitos elaborados (LOPES et al, 2010).  

 

 O que o (a) senhor (a) entende por resiliência no envelhecimento?  

 Descreva uma situação na qual o idoso tenha sido resiliente: 

 Quais palavras ou expressões o (a) senhor (a) acha que descrevem este fenômeno? 

 Como descreveria um idoso resiliente? 

 

CONSEQUENTES: No que diz respeito aos consequentes do conceito, tem-se que são 

situações resultantes da aplicação deste e permite conhecer todas as facetas do fenômeno 

dando maior perspectiva ao estudo (RODGERS; KNALF, 2000). 

  Quais as principais consequências observadas pelo (a) senhor (a) nas situações em que 

o idoso se manteve resiliente? 

  O que a resiliência pode promover na vida do idoso? 
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APÊNDICE D (INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO EMPÍRICA DO CONCEITO DE 

RESILIÊNCIA NO ENVELHECIMENTO): IDOSOS.  

 

 O que torna possível ser resiliente diante de eventos e situações de risco comuns no 

envelhecimento?  

 Quais momentos da vida do (a) senhor (a) foram mais difíceis de enfrentar? Acredita 

que foi importante ter vivido esses momentos? Esses eventos fizeram do (a) senhor (a) 

uma pessoa melhor ou mais forte? 

 Em toda a sua vida quem mais contribuiu para o seu bem estar? Por que essa pessoa 

foi importante em sua trajetória de vida? 

 O senhor (a)  tem alguma religião? Qual a importância da religião para o senhor (a)? 

 Tem momentos de lazer? Considera estes momentos importantes? Por quê? 

 Desenvolve alguma atividade como artes, hobbies, música ou trabalho manual? 

Considera importante?   

 Costuma sair fortalecido dos desafios? Qual característica do senhor (a) mais lhe ajuda 

a superar os problemas que surgem na vida?  

 Como o senhor (a) tem enfrentado as mudanças comuns do avançar da idade?  

 Considera-se bem humorado (a)? Consegue rir de si mesmo (a)? Acredita que essa 

característica facilite o enfrentamento dos problemas? 

 O que faz o senhor (a) sentir-se orgulhoso (a) de si mesmo (a)? 

 O senhor (a)  acredita em si mesmo? 

 O senhor (a) considera-se otimista? Tem esperanças no futuro? 

 Como o senhor (a) descreveria sua saúde? Busca melhorar? Segue as recomendações 

dos profissionais?  
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APÊNDICE E (TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Profissionais) 

Prezado (a) Profissional da área da Geriatria e Gerontologia, 

Meu nome é Edmara Teixeira Oliveira, sou enfermeira e mestranda do Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem na promoção da saúde da Universidade Federal do 

Ceará (UFC). Estou desenvolvendo a pesquisa intitulada: RESILIÊNCIA NO 

ENVELHECIMENTO: ANÁLISE DO CONCEITO, sob a orientação da Profa. 

Dra. Maria Josefina da Silva. O estudo foi avaliado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFC localizado na Rua Coronel Nunes de Melo, 1127, Telefone: 3366-

8344. O objetivo desta pesquisa é elaborar uma estrutura conceitual para o fenômeno 

de resiliência no envelhecimento, com base em análise teórica e empírica dos 

atributos, antecedentes e consequentes do conceito.  

Agradecemos a concordância em participar desse estudo, visto que sua colaboração é 

de crucial importância para conhecer como o fenômeno de resiliência no 

envelhecimento ocorre na prática.  

Garantimos que as informações colhidas que serão utilizadas para a realização do 

presente estudo e publicações em revistas científicas e apresentações em eventos 

nacionais e internacionais de Enfermagem e Gerontologia serão trabalhadas de forma 

a preservar a identidade dos sujeitos. Asseguramos que a qualquer momento o (a) 

senhor (a) terá acesso, caso solicite. 

Os inconvenientes por sua participação serão mínimos e relacionados à necessidade 

de disponibilidade de tempo para responder a entrevista que poderá ser respondida 

em formulário entregue na própria instituição ou por correio eletrônico. Os benefícios 

se apresentarão pela possibilidade de dispormos de uma estrutura conceitual fiel ao 

apresentado na prática profissional sendo seus conhecimentos imprescindíveis para a 

formação deste conceito. Asseguramos ainda que o (a) senhor (a) será informado 

quanto aos procedimentos e benefícios do estudo, sendo esclarecidas possíveis 

dúvidas que possam ocorrer. O (a) senhor (a) tem a liberdade de retirar o seu 

consentimento a qualquer momento e não participar do estudo sem qualquer prejuízo. 

Em caso de dúvida sobre esta pesquisa o(a) senhor(a) pode se comunicar com a 

pesquisadora Edmara Teixeira Oliveira pelos telefones: (85) 87750738  ou 

(85)98044346. 

  

Este termo está preenchido em duas vias ficando uma com o (a) pesquisado (a) e a 

outra com a pesquisadora. 

Atenciosamente, 

 

Eu, ..............................................................................................................., declaro 

que fui suficientemente informado pela pesquisadora, sobre minha participação nesta 

pesquisa, e aceito voluntariamente.  

 

Fortaleza, ......., .............................., ......... 

 

______________________________         __________________________________ 

Edmara Teixeira Oliveira                                                          Pesquisado(a) 

Pesquisadora 
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APÊNDICE F (TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (idoso) 

Prezado (a) senhor (a), 

Meu nome é Edmara Teixeira Oliveira, sou enfermeira e mestranda do Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem na promoção da saúde da Universidade Federal do 

Ceará. Estou desenvolvendo a pesquisa intitulada: RESILIÊNCIA NO 

ENVELHECIMENTO: ANÁLISE DO CONCEITO, sob a orientação da Profa. 

Dra. Maria Josefina da Silva. O estudo foi avaliado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFC localizado na Rua Coronel Nunes de Melo, 1127, Telefone: 3366-

8344. O objetivo desta pesquisa é elaborar uma estrutura conceitual para o fenômeno 

de resiliência no envelhecimento, com base em análise teórica e empírica dos 

atributos, antecedentes e consequentes do conceito.  

Agradecemos a concordância em participar desse estudo, visto que sua colaboração é 

de crucial importância para conhecer como o senhor (a) lida com eventos peculiares 

do envelhecimento. 

Garantimos que as informações colhidas que serão utilizadas para a realização do 

presente estudo e publicações em revistas científicas e apresentações em eventos 

nacionais e internacionais de Enfermagem e Gerontologia serão trabalhadas de forma 

a preservar a identidade dos sujeitos. Asseguramos que a qualquer momento o (a) 

senhor (a) terá acesso, caso solicite. 

A sua participação consistirá em responder perguntas de um roteiro de entrevista à 

pesquisadora do projeto. A entrevista somente será gravada se houver autorização do 

senhor(a). O tempo de duração da entrevista será de aproximadamente uma hora. 

Os inconvenientes por sua participação serão mínimos e relacionados à necessidade 

de disponibilidade de tempo para a entrevista e para relatar particularidades de sua 

história que são importantes para compreender como o conceito de resiliência se 

apresenta no ciclo de vida. A qualquer momento poderá ser interrompida a entrevista 

se o senhor(a) ou a pesquisadora julgarem que responder pode implicar em algum 

dano emocional. Os benefícios se apresentarão pela possibilidade de dispormos de 

uma estrutura conceitual para o fenômeno estudado sendo sua experiência de vida 

imprescindível para a formação deste conceito. Asseguramos ainda que o (a) senhor 

(a) será informado quanto aos procedimentos e benefícios do estudo, sendo 

esclarecidas possíveis dúvidas que possam ocorrer. O (a) senhor (a) tem a liberdade 

de retirar o seu consentimento a qualquer momento e não participar do estudo sem 

qualquer prejuízo. 

 

Em caso de dúvida sobre esta pesquisa o(a) senhor(a) pode se comunicar com a 

pesquisadora Edmara Teixeira Oliveira telefone (85) 87750738 . 

  

Este termo está preenchido em duas vias ficando uma com o(a) pesquisado(a) e a 

outra com a pesquisadora. 

Atenciosamente, 
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Eu, ..............................................................................................................., declaro 

que fui suficientemente informado pela pesquisadora, sobre minha participação nesta 

pesquisa, e aceito voluntariamente.  

Fortaleza, ......., .............................., ......... 

 

 

______________________________         __________________________________ 

Edmara Teixeira Oliveira                                                          Pesquisado (a) 

Pesquisadora 
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ANEXO A (PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA) 
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