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RESUMO 

 

Proposta de Projeto para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), 

AZEVEDO FILHO, Elias Rocha e ARCANGELO Souza Mirela, intitulado como: Resiliência 

na velhice: analise do perfil de idosos participantes de centros de convivência das regiões 

administrativas de Recanto das Emas e Riacho Fundo I. 

 

Introdução: A resiliência é um conceito que cada vez mais vem sendo discutido na literatura 

científica nacional e internacional. Ela é compreendida como a capacidade humana de 

enfrentar e superar as adversidades, proporcionando ao indivíduo ser modificado por esses 

fatores potencialmente estressores, de tal forma que o mesmo se adapte a tais experiências 

traumáticas e/ou estressantes. Objetivo: Analisar a resiliência dos idosos nos Centros de 

Convivência das Regiões Administrativas de Recando das Emas e Riacho Fundo I do Distrito Federal, 

e sua relação com o conjunto de atividades realizadas rotineiramente, práticas de lazer e variáveis 

sociodemográficas, idade, escolaridade (anos de estudo formal), renda familiar mensal, composição 

familiar, situação conjugal (casada, viúva, separada ou solteira), prática religiosa, cuidados com a 

saúde física e mental (uso de medicamentos) e comorbidades relatadas. Metodologia: estudo 

quantitativo, será realizado Centros de Convivência das Regiões Administrativas de Recanto das 

Emas e Riaho Fundo I do Distrito Federal, Brasília. A amostra será composta por idosos de 

ambos os sexos,  que se propuserem responder o questionário conforme Termo consentimento 

esclarecido do comitê de ética. Para análise dos resultados será utilizada estatística descritiva 

para aproximação do tema (distribuição de frequência absoluta e relativa, média e desvio 

padrão) para descrever as características da amostra. 

Palavras Chaves:  Idoso; Resiliência; Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da população idosa é um fenômeno em todo o mundo (FERNÁNDEZ 

B, 2013; TAVARES DMS, 2012). A alternância demográfica mundial demonstra que a 

proporção de idosos com 80 anos ou mais vem aumentando consideravelmente, o que tem 

trazido implicações importantes, principalmente na área da saúde devido à maior frequência 

de comorbidades e maior incidência de declínio funcional (LOURENÇO TM, 2012).  

Em território brasileiro, não acontece de modo diferente. O último censo demográfico 

destaca que o país possui um total de 204.450.649 pessoas; destas, 11,71% tem idade igual ou 

superior a 60 anos, sendo que 1,63% da população brasileira compreende a faixa etária de 80 

anos ou mais. Para 2030, a projeção gira em torno de 223.126.917 brasileiros, sendo 17,98% 

deste quantitativo de pessoas acima de 60 anos e 2,29% da população total do país de pessoas 

idosas longevas(BRASIL, 2015).  

Inúmeras definições procuram caracterizar esse processo do desenvolvimento humano. 

A maioria dos conceitos refere-se à multideterminação desse processo, assinalado por 

modificações em seus aspectos físicos, sociais, biológicos e psicológicos, e dimensões 

políticas, culturais e econômicas. Em meio a isso, tem-se a velhice como uma etapa do ciclo 

vital frequentemente vista como um período de estagnação e finalização da vida, de declínio e 

de perdas, de desespero e temor à morte, sem possibilidades de crescimento, participação e 

envolvimento nos mais variados contextos(LAMOND AJ, 2009 ). 

De acordo com Neri (2001), o bem-estar subjetivo do idoso está diretamente ligado ao 

ambiente da experiência íntima, avaliado de uma maneira global ou selecionado por aspectos 

de vida como família, amizades, saúde física e mental, sexualidade e espiritualidade, 

incluindo medidas cognitivas e emocionais, sendo a mais conhecida a satisfação.  

Nesse contexto, com o aumento da expectativa de vida, as pessoas idosas buscam 

estratégias para o enfrentamento do processo saúde-doença, visando melhoria da qualidade de 

vida (QV) e bem-estar na velhice. As estratégias de enfrentamento são definidas como 

“resiliência”, que está relacionada à capacidade de recuperação e adaptação saudável diante 

de danos, adversidades e estressores(BHUI K, 2014). 

De acordo com Yunes (2001) o termo resiliência é referenciado no dicionário da 

língua inglesa dois raciocínios: o primeiro se refere à habilidade de voltar rapidamente para o 

seu usual estado de saúde ou de espírito depois de passar por doenças, dificuldades etc.; a 

segunda definição é a habilidade de uma substância retornar à sua forma original quando a 

pressão é removida: flexibilidade. Esta última remete-se ao conceito original de resiliência 
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atribuída à física, que busca estudar até que ponto um material sofre impacto e não se 

deforma. Nestas definições encontramos que o termo se aplica tanto a materiais quanto a 

pessoas. 

Ferreira, Santos, & Maia (2012), destaca ainda que a resiliência cada vez mais vem 

sendo abordado por autores em bibliografias científica nacional e internacional. Ela é 

percebida como a capacidade humana de defrontar e superar as adversidades, proporcionando 

ao indivíduo ser transformado por esses fatores potencialmente estressores, de tal forma que o 

mesmo se adapte a tais experiências traumáticas e/ou estressantes. 

A discussão sobre resiliência vem, não apenas como um atributo inato ou adquirido, 

mas também como um processo interativo e multifatorial, envolvendo diversos aspectos que 

circulam o cotidiano do idoso, sendo fundamentais a quantidade e a qualidade dos eventos 

vitais, e a presença dos fatores de proteção (FERREIRA, SANTOS, & MAIA, 2012). 

Consideradas em conjunto, essas perspectivas de risco e desafios sugerem que é 

necessário um aumento na capacidade de reservas e da resiliência na velhice para que o 

funcionamento adaptativo possa se manter (FORTES, PORTUGUEZ, & ARGIMON, 2009). 

Entretanto, a observação do comportamento humano nos remete a algumas 

interrogações: como algumas pessoas conseguem enfrentar situações adversas ao 

desenvolvimento humano? Por que alguns são mais vulneráveis que outros diante de situações 

de risco? Por que outros indivíduos apresentam invulnerabilidade e competência para manejar 

situações estressantes? Como alguns seres humanos podem se recuperar de grandes perdas 

materiais e/ou emocionais? Quais seriam as variáveis que possibilitam a alguns superar seus 

infortúnios de forma a estes não interferirem no desenvolvimento emocional posterior?  

A psicologia tem apresentado como via teórica para compreender e discutir essas 

interrogações o conceito de resiliência, comumente definida como a capacidade de o 

indivíduo, ou a família, enfrentar as adversidades, ser transformado por elas, mas conseguir 

superá-las. 
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1 HIPÓTESE 

 

Existe relação entre fatores de satisfação e motivação quando considera gênero, estado 

civil, atividades de socialização, atividades de recreação no contexto dos Centros de 

convivência das Regiões Administrativas Recanto das Emas e Riacho Fundo I. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O objeto deste estudo justifica-se por sua relevância, e pela necessidade de um estudo 

mais aprofundado relacionado à resiliência na velhice no sentido de analisar o perfil de idosos 

e sua relação com o conjunto de atividades que são desenvolvidas em centros de convivências 

de duas cidades do Distrito Federal.  

Os aspectos a serem analisados: Compreender a relação entre idosos, características da 

sua saúde e o aporte da instituição na melhora da qualidade de vida desses. Embora a 

resiliência venha sendo abordada amplamente na literatura, torna-se importante conhecer 

como esses idosos são percebidos e avaliados. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a resiliência dos idosos nos Centros de Convivência das Regiões 

Administrativas de Recanto das Emas e Riacho Fundo I do Distrito Federal, e sua relação com 

o conjunto de atividades realizadas rotineiramente, práticas de lazer e variáveis 

sociodemográficas, idade, escolaridade (anos de estudo formal), renda familiar mensal, 

composição familiar, situação conjugal (casada, viúva, separada ou solteira), prática religiosa, 

cuidados com a saúde física e mental (uso de medicamentos) e comorbidades relatadas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analisar a resiliência de idosos participantes do Centro de Convivência em duas cidades do 

Distrito Federal 

 

- Correlacionar dados, e observar as representações sociais da resiliência entre idosos. 

 

- Identificar porque, mesmo diante de perdas e declínios da velhice, os idosos apresentam 

características resilientes. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 CRITÉRIOS ÉTICOS  

 

 A Resolução 466/12 dispõe, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais 

da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre 

outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da 

pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. 

 Atendendo a referida resolução, este estudo não beneficiará financeiramente nenhum 

participante. Os dados coletados serão transcritos seguindo a fidedignidade dos relatos, a 

confidencialidade e o sigilo necessários à pesquisa, bem como a garantia do anonimato dos 

participantes. 

E por fim, o participante do estudo terá liberdade de desistir da pesquisa a qualquer 

momento, sem ônus e prejuízos morais. 

Os idosos voluntários serão convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) e os dados serão coletados após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Núcleo de Pesquisa Interdisciplinar do Centro Universitário ICESP de Brasília de 

acordo com o parecer 466/2012. 

 

4.2 DELINEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O trabalho a ser realizado é de caráter transversal, de natureza quantitativa. Será 

realizado por meio da aplicação de um questionário, com entrevista para idosos de ambos os 

sexos em dois Centros de Convivência de Idosos (CCIs), Recanto das Emas e, , Riacho Fundo I, 

Brasília, Distrito Federal. 

 

4.3 LOCAL DO ESTUDO  
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A pesquisa será realizada em dois Centros de Convivência de Idosos (CCIs), 

Associação dos Amigos da Melhor Idade. Quadra 206 conjunto 9 Área Especial, Recanto das 

Emas  e, Quadra 7, Área Especial, Riacho Fundo I, Brasília, Distrito Federal..  

A escolha desses do local da amostra justifica-se por ser Instituições com foco no 

desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no 

desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares 

e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social e tem por finalidade a 

prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais da 

pessoa idosa. Visa a garantia de direitos, a inclusão social e o desenvolvimento da autonomia, 

prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento. 

 

4.4 AMOSTRA 

 

O estudo será realizado com idosos de ambos os sexos que estão a mais de três meses 

nesta instituição. A amostra será constituída do total de idosos dessa instituição e que se 

voluntariarem a participar do período amostral no primeiro semestre de 2019. 

 

4.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Serão incluídos no estudo aqueles que atenderem aos critérios de inclusão, idade igual 

ou superior a 60 anos, que frequentam o Centro de convivência há três meses, capazes de 

responder aos instrumentos de coleta de dados e que aceitaram participar como voluntárias, 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

 

4.6 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 Os critérios de exclusão serão idosos que não participam do CCI há pelo menos três  

meses, com idade inferior a 60 anos, discordância em participar do estudo. 

 

 

4.7 COLETA DE DADOS  
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 Será utilizado como instrumento de coleta de dados, uma Escala de Resiliência com o 

objetivo de avaliar os níveis de adaptação psicossocial positiva, diante dos eventos 

importantes da vida dos pesquisados. – Escala de Resiliência  foi desenvolvida por Wagnild 

e Young e adaptada para a população portuguesa por Castanheira (2013). Esta escala possui 

25 itens que devem ser respondidos numa escala do tipo likert de 6 posições, desde o discordo 

totalmente (1) ao concordo totalmente (6). A amplitude da escala varia entre um valor mínimo 

de 25 pontos e um máximo de 150 pontos, traduzindo que quanto maior for a pontuação, 

maiores os níveis de resiliência. Os 25 itens podem ser agrupados em três dimensões:  

a) Resolução de Ações e Valores (itens 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23 e 

24).  

b) Independência e Determinação (itens 4, 5, 15 e 25).  

c) Autoconfiança e Capacidade de Adaptação (itens 3, 9,13, 17, 20 e 22).  

A amplitude das dimensões varia entre 15-90 pontos para a primeira dimensão, entre 

4-24 para a segunda e, entre 6-36 pontos para a terceira dimensão.  

Castanheira (2013) refere ainda a possibilidade de se dividirem os resultados em dois 

grupos: os não resilientes (somando as opções de resposta 1, 2 e 3) e os resilientes (somando 

as opções de resposta 4, 5 e 6).  

 

 

4.8 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DE DADOS  

 

Para análise dos resultados será utilizada estatística descritiva para aproximação do 

tema (distribuição de frequência absoluta e relativa, média e desvio padrão) e para descrever 

as características da amostra. 

Para análise dos dados coletados nas entrevistas e estudos comparativos será utilizado 

o software SPSS-IBM 22.0, com o qual, dentre outras possibilidades, será aplicado o teste 

“T”. 

O nível de significância adotado para os testes estatísticos será de 5% (p ≤ 0,05). Os 

resultados serão apresentados em forma de tabelas, gráficos, quadros e na linguagem 

descritiva.  
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4.9 PROCEDIMENTOS  

Os dados serão obtidos através da realização de uma entrevista utilizando um 

questionário semiestruturado contendo questões fechadas a serem respondidas por idosos de 

10 a 15 minutos, os quais deverão manifestar participar da pesquisa e assinar o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). 

 

4.10 RISCO E BENEFICIOS  

 

A presente  pesquisa oferece riscos e benefícios para o pesquisador. Mesmo diante 

do compromisso de veracidade dos fatos, o participante pode não ser totalmente fiel as 

informações, além de existir a possibilidade de criar respostas que não condizem realmente 

com a realidade, se recusar à realizar ou desistir antes de finalizar a pesquisa.  

Este estudo oferece também benefícios, visto que uma pesquisa é fonte produtora de 

conhecimento. Os resultados trarão riqueza de conhecimento para os dados desta pesquisa. 

 

4.11 RETORNO AOS AVALIADOS 

 

Ao término do trabalho serão fornecidos Folders aos participantes voluntários com o 

resumo das informações conclusivas em relação à pesquisa. 
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5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Obs: Entregar relatório mensal da descrição sucinta das atividades realizadas 

Entregar relatório semestral e final do projeto de pesquisa, assinadas pelo bolsista e pelo 

orientador; 

 

  

5.1 ORÇAMENTO* 

 

Identificação do Orçamento Tipo Valor em Reais (R$) 

Material de escritório Custeio 120,00 

Submissão à revista Custeio 500,00 

Revisor de português Custeio 200,00 

Tradutor Custeio 100,00 

Material Bibliográfico Custeio 100,00 

Estatístico Custeio 800,00 

Total  1.900,00 

Obs: Financiamento próprio 

 

 

 

Identificação da Etapa Início  Término  

Organização dos instrumentos 25/03/2019 27/03/2019 

Submissão ao CEP 30/03/2019 01/04/2019 

Coleta de dados 02/09/2019 30/10/2019 

Tabulação dos Dados 05/11/2019 15/11/2019 

Análise dos Dados 03/02/2020 24/02/2020 

Estruturação dos dados e organização do 

trabalho final 
25/02/2020 27/02/2020 

Apresentação Final (Defesa) 20/07/2020 22/07/2020 
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APENDICE 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

O(A) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto: resiliência na velhice: analise do 

perfil de idosos participantes de centros de convivência das regioes administrativas 

Taguatinga e Ceilândia, sob responsabilidade de _________________________ , estudante do 

_______________________ de enfermagem, Graduanda do Centro Universitário ICESP.  

O objetivo desta pesquisa é: Analisar a resiliência dos idosos nos Centros de Convivência das 

Regiões Administrativas de Taguatinga e Ceilândia do Distrito Federal, e sua relação com o conjunto 

de atividades realizadas rotineiramente, práticas de lazer e variáveis sociodemográficas, idade, 

escolaridade (anos de estudo formal), renda familiar mensal, composição familiar, situação conjugal 

(casada, viúva, separada ou solteira), prática religiosa, cuidados com a saúde física e mental (uso de 

medicamentos) e comorbidades relatadas. 

. O(A) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 

pesquisa, e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá, porque será mantido o mais rigoroso sigilo 

por meio da omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a).  

O(A) Senhor(a) pode se recusar a responder qualquer pergunta que lhe traga constrangimento, 

e poderá desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo para o(a) 

senhor(a). A sua participação será responder um questionário de 16 questões, por um tempo estimado 

de 10 a 15 minutos. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados em meios acadêmicos, podendo ser publicados 

posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sob a guarda do pesquisador.  

Benefícios: Sensibilizar e mobilizar os participantes a seguir praticando atividades que 

venham a propiciar longevidade qualitativamente positiva; 

Riscos: Os riscos são mínimos, podendo acontecer que, durante as respostas, o participante se 

sinta mobilizado emocionalmente ao falar sobre si mesmo. Caso algum dano ou risco imprevisto surja, 

a pesquisa será suspensa imediatamente (RES 466/12 itens V.3). 

Esta pesquisa não implica em nenhum pagamento, e o(a) Sr.(a) pode se retirar a qualquer 

momento sem prejuízo algum. É de responsabilidade do pesquisador o ressarcimento de eventual 

custeio de despesas relacionadas à pesquisa. É de nossa responsabilidade a assistência integral caso 

ocorra danos que estejam diretamente ou indiretamente relacionados à pesquisa.  

Se o (A) Senhor (a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor, telefone para: Os 

Professores ______________________________, Responsável principal pelo projeto no TELEFONE 

(61) 8351-8738. 

Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade ICESP Promove, 

número do protocolo___________________________ As dúvidas com relação à assinatura do TCLE 

ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser obtidos no CEP/ICESP pelo telefone: (61) 3574-9950. 

O CEP do ICESP está localizado na QS 05 Rua 300 lote 01 – Águas Claras – Brasília – DF.  

 Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a 

outra com o voluntário da pesquisa. 
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 Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a 

outra com o voluntário da pesquisa. 

 

_____________________________________________ 

Nome / assinatura 

 

____________________________________________ 

Pesquisador Responsável        Nome e assinatura 

 

Brasília, ___ de __________de _________ 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

 

Todas as informações serão tratadas de forma anónima e confidencial, por isso, 

agradeceram que responda com sinceridade às questões que lhe são colocadas. Não existem 

respostas certas ou erradas, pois aquilo que nos interessa saber é a sua perceção individual 

relativamente às questões colocadas.  

 

INFORMAÇÕES SÓCIO DEMOGRÁFICAS 

1 Gênero Masculino Feminino 

2 Idade Anos:  

3 Estado Civil Casado Solteiro Viúvo Divorciado/separado 

 
Ensino Fundamental completo    Ensino médio incompleto 

Ensino Fundamental incompleto   Ensino superior Incompleto  

Ensino médio completo    Ensino superior completo 

Há quanto tempo frequenta a  instituição? R ______________________________________ 

Escala de Resiliência (Wagnild & Young, 1993, adaptado por Castanheira, 2013) 
 

Por favor, indique a sua concordância ou discordância com relação às seguintes afirmações. 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

Quando eu faço planos, levo-os até ao fim.        

Costumo lidar com os problemas, de uma forma ou 
de outra.  

      

Eu sou capaz de depender de mim mesmo(a) mais 
do que qualquer outra pessoa.  

      

É importante para mim manter o interesse nas 
coisas.  

      

Eu posso estar por minha conta se eu precisar.        

Eu sinto orgulho de ter realizado coisas na minha 
vida.  
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Eu costumo aceitar as coisas sem muita 
preocupação.  

      

Eu sou amigo(a) de mim mesmo(a).        

Eu sinto que posso lidar com várias coisas ao mesmo 
tempo.  

      

Eu sou determinado(a).        

Eu posso enfrentar tempos difíceis porque já 
experimentei dificuldades anteriormente.  

      

Eu sou disciplinado(a).  

 
      

Eu mantenho interesse nas coisas.        

Eu, normalmente, posso encontrar motivos para rir.        

A minha crença em mim mesmo(a) ajuda-me a 
atravessar tempos difíceis.  

      

Numa urgência, eu sou uma pessoa em quem as 
pessoas podem contar.  

      

Eu posso, geralmente, olhar para uma situação de 
diversas maneiras.  

      

Às vezes, eu obrigo-me a fazer as coisas querendo 
ou não faze-las.  

      

A minha vida tem sentido.        

Eu não insisto em coisas perante as quais não posso 
fazer nada sobre elas.  

      

Quando estou numa situação difícil, eu normalmente 
encontro uma saída.  

      

Eu tenho energia suficiente para fazer o que eu tenho 
que fazer.  

      

Não me importo que haja pessoas que não gostam 
de mim.  

      

 

SEUS COMENTÁRIOS 

Por favor, sinta-se à vontade para escrever qualquer comentário sobre a Resiliência na velhice no 

Centro de Convivência. 

 

 

 

 

 

 

OBRIGADO POR PREENCHER ESTE QUESTIONÁRIO E FAZER PARTE DESTA PESQUISA 


