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APRESENTAÇÃO EM FORMATO DE ARTIGO 

Autopercepção da velhice: como é ser idoso no Distrito Federal? Análise do 

fenômeno da resiliência 

Old-age self-perception: how does being old in Distrito Federal? Resilience 

phenomenon analysis 

RESUMO  
Introdução: A rápida mudança na estrutura etária demográfica brasileira, em que a 
percentagem de idosos se encontra em franca expansão, denota necessidade de 
rearticulação de políticas e estruturas sociais de modo a assegurar direitos fundamentais e 
específicos a essa parcela da população. O estudo da resiliência na população idosa é 
interessante como tecnologia leve em saúde, sendo objeto do presente trabalho. Objetivo: 
Identificar o quanto os idosos que residem no Distrito Federal são resilientes ou não em 
relação ao processo de envelhecimento. Métodos: Estudo exploratório transversal de 
metodologia mista por triangulação concomitante, desenvolvido no Hospital Universitário de 
Brasília (HUB), com idosos internados na clínica médica e atendidos em ambulatórios da 
instituição. Resultados: A amostra foi composta por 26 idosos, sendo que a maioria eram 
homens (57,7%); na faixa etária entre 60 a 69 anos (46,2%); residente na região metropolitana 
de Brasília (69%); que reside  com filhos, mas não com cônjugue (30,6%); alfabetizado 
(38,5%); com renda de até 1 salário mínimo (65%); independente para as atividades básicas 
da vida diária(61,5%) e levemente dependente para atividades instrumentais de vida diária 
(42,3%); altamente resiliente e otimista quanto à autoimagem e quanto ao processo de 
envelhecimento vivido. Conclusão: Neste estudo podemos observar que os idosos que se 
mantém independentes e funcionais para as atividades básicas e instrumentais de vida diária, 
independente das condições sociodemográficas, como renda ou escolaridade, são resilientes 
em suas vidas, mesmo tendo a necessidade de passar por um processo de internação 
hospitalar. 
PALAVRAS-CHAVE: idosos; resiliência psicológica; autoimagem  
 

ABSTRACT 
Introduction: The rapid change in the Brazilian population age structure, in which the 
percentage of elderly is booming, denotes need to re-articulation of social policies and 
structures to ensure fundamental rights and specific to this population. The study of resilience 
in the elderly is interesting as soft technology in health, being object of this work. Objective: 
To identify how the elderly residing in the Federal District are resilient or not in relation to the 
aging process. Methods: Cross-sectional exploratory study of concurrent triangulation mixed 
methodology, developed at the Universitary Hospital of Brasilia, with seniors admitted to the 
medical clinic and treated at the institution's outpatient clinics. Results: The sample consisted 
of 26 elderly, most of whom were men (57.7%); aged between 60-69 years (46.2%); in the 
metropolitan area of Brasília (69%); who lives with children, but not with spouse (30.6%); 
literate (38.5%); with income up to 1 minimum wage (65%); independent for basic activities of 
daily living (61.5%) and slightly dependent for instrumental activities of daily living (42.3%); 
highly resilient and optimistic about the self-image and lived on the aging process. 
Conclusion: In this study we can see that older people remain independent and functional for 
basic and instrumental activities of daily living, independent of sociodemographic conditions, 
such as income or education, are resilient in their lives, even though the need to go through a 
process hospitalization. 
KEYWORDS: elderly; psychological resilience; self image 
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INTRODUÇÃO 

 O envelhecimento é um processo constante, ininterrupto (revogável apenas 

através do óbito do sujeito), complexo em suas diversas variáveis: social, psicológica, 

biológica, espiritual entre outros aspectos e cada vez mais presente na sociedade 

brasileira, que está se tornando cada vez mais envelhecida. A fim de facilitar o 

entendimento do panorama de situação de vida do idoso brasileiro em geral e do 

brasiliense em particular, expor-se-ão dados, argumentos e informações referentes à 

demografia, às ciências sociais e às ciências biológicas com intuito de clarificar para 

o leitor a necessidade de promoção de mais estudos que investiguem o fenômeno da 

resiliência dentro do campo de atuação do enfermeiro (SÓRIA et al, 2006).  

O Brasil é um país em rápida transformação: desde 1950, deixamos de ser um 

país subdesenvolvido essencialmente rural para, nos anos 2000, termos mais da 

metade da população vivendo em áreas urbanas. A expectativa de vida do brasileiro, 

que era de 39 anos para os nascidos na época da Segunda Guerra mundial, em 2009 

era de 73 anos. Atualmente, os idosos representam 11% da população, sendo que, 

segundo estimativas, o Brasil será o sexto país mais envelhecido do mundo em 2020, 

com mais de 32 milhões de pessoas acima de 60 anos, superando em número de 

idosos países como França, Inglaterra, Itália (FORTES et al, 2009). Atingiremos em 

50 anos expectativa de vida e percentual de idosos na população que muitos países 

desenvolvidos demoraram 100 anos para atingir (MINAYO et al, 2012). 

Essa rápida mudança na estrutura etária brasileira, com redução do número de 

jovens e elevação do número de idosos devido à queda das taxas de natalidade e ao 

aumento da expectativa de vida, em consequência de diversos fenômenos, dentre 

eles melhores tecnologias e conhecimentos em saúde, infraestrutura, dentre outros; 

levanta a necessidade de se repensar diversos aspectos macroestruturais da 

organização da saúde brasileira para atender adequadamente essa fração de pessoas 

cada vez mais representativa da população: políticas públicas voltadas para idosos, 

como o recém criado Estatuto do Idoso, existente desde 2003, sendo ainda muito 

recente, (BRASIL, 2003); reorganização dos serviços de saúde para atendimento das 

necessidades específicas desse grupo de acordo (acometido especialmente por 

doenças crônico-degenerativas, por exemplo); reavaliação da atual previdência social, 

que no modelo atual apresenta-se insustentável, levando, por exemplo, à necessidade 

de se aumentar a idade mínima para aposentadoria de 60 para 70 anos (MINAYO et 

al, 2012).  
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Há questionamentos sobre como se talhou o envelhecimento nessa população. 

Diversos autores tratam do fenômeno da feminização do envelhecimento, em que se 

tem proporcionalmente muito mais mulheres idosas do que homens (4:1, 

respectivamente), sendo que essa proporção é praticamente paritária até os 45 anos 

de idade; elas também vivem, em média, 8 anos a mais que os homens, sendo essa 

desigualdade entre sexos maior ainda conforme a faixa etária avança. Atribui-se a 

esse fenômeno fatores como o estilo de vida mais estressante dos homens, além de 

ser menos presente a cultura de buscar serviços de saúde não só quando necessário, 

mas também a fim de manter boa condição de saúde. Contudo, há maior prevalência 

de homens idosos nas áreas rurais do país (FORTES et al, 2009).   

 O Distrito Federal apresenta diversas particularidades. É uma unidade da 

federação bastante envelhecida: os idosos (pessoas com 60 anos ou mais) constituem 

12,8% da população total, ou seja: aproximadamente 326 mil pessoas, acima da 

média nacional atual (11%). A distribuição populacional, entretanto, é extremamente 

heterogênea, com perfis populacionais absolutamente diversos entre as diversas 

Regiões Administrativas (RAs). Há proporcionalmente ao restante da população, 

grande número de pessoas idosas nas RAs Lago Sul (30,1%), Plano Piloto (21,9%), 

Lago Norte (19,8%), Gama (18,5%) e Taguatinga (18,3%), ou seja: é perceptível a 

maior concentração deles nas RAs mais antigas, porque foram as primeiras a serem 

habitadas durante a construção de Brasília, e com população de maior poder 

aquisitivo, sendo que este último componente é diretamente proporcional ao número 

de idosos (CODEPLAN, 2013).  

 A grande maioria dos idosos residentes em Brasília tem entre 60 e 70,9 anos 

(87,7%), sendo que a idade média é maior em RAs de população com maior renda. 

As mulheres idosas representam 56% da população total de idosos do DF, entretanto 

elas em geral têm menor escolaridade e renda do que os homens idosos, sendo que, 

quanto maior o poder aquisitivo populacional da RA avaliada, maior essa disparidade 

entre os gêneros, podendo o valor alcançar o patamar de 96,2%. (CODEPLAN, 2013). 

 Delineando-se um panorama geral, os idosos do Distrito Federal se encontram 

divididos em duas categorias socioeconômicas: aqueles que são aposentados, são 

casados ou viúvos, grande maioria dos idosos, moram nas RAs centrais, tem amplo 

acesso a serviços de saúde privados (84,9% a 90,7%), possuem escolarização em 

nível superior incompleto, a renda equivale a 5 salários mínimos ou mais. É 

perceptível, portanto, ao se pensar em possíveis crises que poderiam ocorrer no 

envelhecimento, a presença de diversos fatores sociais protetores (abordagem 
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baseada no modelo de atenção centrado na família) como ser casado, ser 

aposentado, ter condições de se sustentar e de acessar diversos tipos de serviço de 

saúde entre outros (CODEPLAN, 2013). 

A outra categoria é preenchida por aqueles idosos que continuam trabalhando 

(ou são aposentados, mas trabalham para complementar a renda); são viúvos 

(maioria) ou divorciados/ solteiros; moram em RAs periféricas, onde os índices de 

violência são mais altos e a cobertura sanitária e de infraestrutura é de qualidade 

inferior; tem pouco acesso a serviços de saúde privados (1,5% a 36,6%); são 

analfabetos funcionais ou possuem ensino fundamental incompleto; a renda equivale 

a 1 ou 2 salários mínimos. Esse grupo de idosos apresenta diversos fatores de risco, 

quando se imagina recursos para enfrentamento de adversidades psicossociais, 

sendo possível, inclusive, a criação ou até mesmo a potencialização de eventuais 

crises por diversos desses fatores, por exemplo, no caso de uma viuvez em que a 

mulher idosa não trabalha e dependia da renda do marido para garantir o sustento 

(CODEPLAN, 2013). 

Um fato propiciador do fenômeno da resiliência é que, independente de fatores 

socioeconômicos, em geral, os idosos brasilienses são religiosos, sendo isso em 

níveis muito superiores à população geral (69% são católicos e 21,5% são 

evangélicos) (CODEPLAN, 2013). 

É interessante, também, conhecer qual o imaginário coletivo atribuído à velhice. 

A velhice muitas vezes é vista como momento de mudanças, dentre elas, pode-se 

citar: diminuição do vigor físico e da capacidade de resistência cardiovascular, saída 

dos filhos de casa, aposentadoria, perda da função reprodutiva, alteração na posição 

da pessoa idosa na família, de líder da família a papéis mais periféricos; morte de 

amigos e familiares, dentre outros. Compreende-se que os efeitos deletérios do 

envelhecimento surgem de forma diferenciada para cada indivíduo, sendo atualmente 

admitida a existência de duas formas de envelhecimento: usual ou comum (senilidade) 

e bem-sucedido ou saudável (senescência), sendo essa distinção clara quando se 

fala de termos conceituais: na prática, há dificuldades quanto à discriminação de um 

ou de outro processo (FREITAS et tal, 2006). 

Apesar do estereótipo negativo atribuído à velhice, muitas vezes, vista 

meramente como período de perdas, pode ser o período de maior autonomia para o 

sujeito, quando este se encontra em boas condições de saúde (FORTES et al, 2009). 

Autores consagrados da gerontologia e de áreas afins tratam diversas vezes da 

necessidade de implantação de políticas públicas para preparação da população para 
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as alterações decorrentes do envelhecimento, de modo a suavizar o impacto delas na 

vida da pessoa, promovendo qualidade de vida e prevenindo diversos transtornos 

psíquicos. Tal necessidade, entretanto, ainda não foi implementada de fato devido ao 

aparente desinteresse governamental para tratar de questões da população idosa, 

restringindo-se a trabalhar quase que unicamente com a temática da previdência 

(MINAYO, 2012). 

Alguns autores definem a incapacidade de se adquirir características resilientes 

durante a vida, entretanto outros estudos consideram o oposto, onde é possível ao 

sujeito adquirir ferramentas para construção de perspectiva positiva de enfretamento 

de problemas, levando, assim, à resiliência; não como processo linear e constante, 

mas como fenômeno complexo, sistêmico e individual à trajetória de vida de cada 

pessoa (ATKINSON et al, 2008). 

O envelhecimento ativo é “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” (OMS, 2005), o que significa, dentre outros 

aspectos tratar da capacidade da pessoa idosa de realizar tarefas cotidianas de modo 

independente, promovendo autonomia e melhor qualidade de vida para o indivíduo 

funcionalmente capaz. Um dos instrumentos mais utilizados em gerontologia é o Index 

de Independência nas Atividades de Vida Diária desenvolvido por Katz, que se 

constitui em questionário estruturado composto de perguntas fechadas referentes a 

Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD), que são atividades consideradas 

essenciais para a manutenção da saúde como tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro 

entre outras atividades. Há diversas pontuações atribuíveis a cada aspecto avaliado, 

podendo atingir o resultado A, ou seja: independente para todas as funções, até o 

resultado G: dependente em todas as funções (DUARTE et al, 2007). 

A escala para avaliação da capacidade funcional desenvolvida por Lawton e 

Brody é outro instrumento também muito utilizado em caráter complementar ao Index 

de Katz por avaliar Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD), que são atividades 

que demandam esforços co-ordenados complexos de diversos segmentos corporais 

em sintonia fina, como utilizar telefone, cozinhar, manejar dinheiro etc. Há a 

necessidade de se avaliar tanto ABVD quanto AIVD por ambas serem primordiais para 

a autonomia da pessoa idosa em sua vida cotidiana, sendo fundamentais para 

promoção de sua saúde física, psíquica e social (SANTOS et al, 2008). 

 A grande maioria dos trabalhos publicados sobre o tema da resiliência são das 

ciências de psicologia, sendo ainda mais escassos trabalhos com temática da 
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resiliência na população idosa. Em geral, as populações estudadas são específicas 

(crianças e adolescentes vítimas de violência, veteranos de guerra, pessoas com 

transtornos e patologias mentais, dentre outros); a grande maioria dos trabalhos 

desenvolvidos atualmente é oriunda de estudos europeus e norte-americanos: 

estudos latino-americanos significam ínfima parte do escopo de trabalhos publicados 

(SÓRIA et al, 2006). 

Estudar sobre o tema da resiliência  é importante não só para profissionais da 

psicologia, mas da saúde como um todo e principalmente da enfermagem pois são 

aqueles que mais lidam diretamente com pessoas na comunidade e ou em ambientes 

de serviços de saúde. Resiliência está diretamente associada à qualidade de vida da 

pessoa e ao seu potencial de superação de adversidades, inclusive comorbidades 

físicas. Os aspectos inclusos em pessoas resilientes incluem: ter perspectiva 

equilibrada acerca da própria vida (nem utópica, nem pessimista), ter perseverança, 

ter capacidade de autossuperação, ter atribuição de significado para a própria vida. 

Percebe-se, portanto, a importância do estudo do conceito da resiliência, por exemplo, 

para fim de promoção da saúde, haja vista possibilitar adequado desenvolvimento 

humano mesmo em ambientes que, do ponto de vista psicossocial, são desfavoráveis 

(SILVA et al, 2009). 

Assim, ressalta-se a importância em reconhecer a autopercepção do 

envelhecimento pelo idoso brasileiro na contemporaneidade haja vista as diversas 

mudanças fisiológicas inerentes ao processo de envelhecimento, que ocorrem 

simultaneamente às alterações sociais e aquelas relacionadas à saúde do idoso 

(aposentadoria, saída dos filhos de casa, menopausa, dentre outros), se sobrepondo 

e podendo desencadear outros problemas como a depressão, o isolamento social; 

predispondo, ainda, situações de suicídio, algo muito comum entre pessoas idosas: 

estudos observaram que, de cada quatro tentativas, uma é bem sucedida (MINAYO 

et al, 2009). A população idosa brasileira, mesmo sendo numericamente significativa, 

é desvalorizada em estudos quanto à resiliência, apesar dos dados apontarem nítida 

necessidade de maiores análises (SÓRIA et al, 2006). 

Assim o objetivo desta pesquisa foi identificar se os idosos do Distrito Federal 

são resilientes ou não em relação ao processo de envelhecimento por meio da 

mensuração de resiliência utilizando uma escala objetiva, levando-se em 

consideração fatores como dependência para atividades de vida diária, variáveis 

sociodemográficas e de percepções individuais quanto ao processo de 

envelhecimento. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de estudo exploratório transversal, com metodologia mista do tipo 

triangulação concomitante. As técnicas de métodos mistos empregam abordagens 

quantitativas e qualitativas. São consideradas um avanço nos estudos de ciências 

humanas e de ciências da saúde por serem mais adequadas para caracterização da 

complexidade das questões abordadas, haja vista proporcionarem maior 

representação da problemática. A triangulação concomitante estabelece a coleta de 

dados quantitativos e de dados qualitativos de forma simultânea, diminuindo o período 

de coleta de dados, sendo adotada técnica específica para dados quantitativos e outra 

específica para dados qualitativos, integrando-se os resultados obtidos na fase de 

interpretação (CRESWELL, 2010).  

O estudo foi desenvolvido no Hospital Universitário de Brasília, da Universidade 

de Brasília (HUB-UnB), sendo a população estudada a de idosos, ou seja, pessoas 

com 60 anos ou mais, convidadas a participar conforme fluxo de admissão na unidade 

de clínica médica, considerando o período determinado para a coleta que foi de Março 

a Outubro de 2015, sendo uma amostra de conveniência. 

Os idosos foram convidados a participar da pesquisa durante sua permanência 

na unidade de internação da Clínica Médica, de acordo com a rotina do serviço, que 

funciona sete dias por semana, 24 horas por dia, ou seja, ininterruptamente. 

Os critérios para inclusão na amostra foram: ter 60 anos ou mais, não possuir 

diagnóstico de demência, de ambos os sexos e concordar em participar da pesquisa, 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 1.3). 

A pesquisa foi submetida à aprovação pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Ciências da Saúde sob o parecer n° 1.004.978/ 2015 e somente após a obtenção 

desta aprovação foi iniciada a coleta de dados (ANEXO 2.4). 

A realização da coleta de dados foi organizada em quatro etapas consecutivas: 

1ª etapa: mensuração da capacidade funcional por meio de instrumentos de avaliação 

das atividades de vida diária de Katz e Lawton (ANEXO 2.1) (DUARTE et al, 2007; 

SANTOS e JÚNIOR, 2008); 2ª etapa: coleta de dados de aspectos sociodemográficos: 

sexo, idade, renda, escolaridade, local onde reside e com quem reside (APÊNDICE 

1.1); 3ª etapa: entrevista individual da autopercepção da resiliência em idosos, em que 

foi utilizada a Escala de Resiliência  instrumento já validado para o Brasil composto 

de perguntas fechadas com escalonação de resposta de 1 a 7, sendo “1” o mais 

discordante possível com a pergunta proposta e “7” o mais concordante possível 
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(ANEXO 2.3) (WAGNILD e YOUNG, 1993; PESCE et al, 2005). E 4ª etapa e última: 

entrevista individual da autopercepção do envelhecimento, composta de uma única 

pergunta aberta: “como o (a) senhor (a) define/ enxerga o seu envelhecimento?” 

(APÊNDICE 1.2) 

A análise dos dados quantitativos foi realizada por meio de estatística descritiva 

a fim de se obter a frequência e as associações entre as variáveis dependentes do 

estudo. A organização dos dados foi por meio da categorização e transcrição das 

informações para planilha eletrônica construída em programa Excel 2013, da suíte 

Microsoft Office. 

A análise dos dados qualitativos se baseou no Interacionismo Simbólico, que 

se fundamenta nas premissas de que os seres humanos agem de acordo com o 

significado que as coisas tem, sendo o significado das coisas derivado da interação 

social e manipulado através de processo interpretativo do sujeito com a sua 

subjetividade, com o outro e vice-versa, de acordo com o contexto sociohistórico em 

que se vive. A linguagem é reconhecida como ferramenta para isso (LOPES e JORGE, 

2004).  

A utilização do Interacionismo Simbólico tem sido bem-sucedida na 

Enfermagem devido à centralidade do significado nessa abordagem, contextualizando 

o estudo social no período histórico e na estrutura social em que os sujeitos vivem, de 

modo humanizado e crítico (LOPES e JORGE, 2004). 

 

RESULTADOS 

Foram coletados questionários de 27 idosos, sendo 26 considerados válidos, 

haja vista um participante ter se recusado a assinar Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Quanto ao perfil sociodemográfico da amostra, este consistiu-se 

principalmente de homens n = 15 (57,7%); entre 60 e 69 anos n = 12, (46,2%); 

residentes em regiões administrativas periféricas à macrorregião Plano Piloto n =18 ( 

69%); que moram com filhos, mas não com conjugue n = 8 ( 30,6%); alfabetizados, 

tendo apenas até 2ª série do ensino fundamental n=10 (38,5%); com renda de um 

salário mínimo n =17 (65%) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição de idosos segundo dados sociodemográficos. Brasília, 

2015 (n=26). 

Variáveis N % 

Gênero 
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Masculino 15 57,7 

Feminino 11 42,3 

 

Faixa Etária 

60 a 69 anos 12 46,2 

70 a 79 anos 10 38,5 

80 a 89 anos 4 15,3 

90 a 99 anos 0 0 

100 ou mais 0 0 

   

Localidade de residência 

Regiões Administrativas do Plano Piloto 2 7,7 

Regiões Administrativas periferias do Distrito Federal 18 69,2 

Regiões Administrativas do entorno do Distrito Federal 4 15,3 

Outras 2 7,7 

   

Reside com 

Sozinho 1 3,8 

Somente com cônjugue 7 26,9 

Cônjugue e filhos 3 11,5 

Somente com filhos 8 30,6 

Outros 7 26,9 

 

Escolaridade 

Analfabeto 5 19,3 

Alfabetizado (até 2ª série do ensino fundamental) 10 38,5 

Ensino fundamental incompleto 6 23 

Ensino fundamental completo 1 3,8 

Ensino médio incompleto 0 0 

Ensino médio completo 2 7,7 

Ensino superior incompleto 0 0 

Ensino superior completo 2 7,7 

Pós-graduado 0 0 

 

Renda 
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Não possui renda 3 11,5 

Até 1 salário mínimo 17 69,3 

De 1 a 2 salários mínimos 3 11,5 

De 3 a 5 salários mínimos 2 7,7 

De 5 a 10 salários mínimos 0 0 

A partir de 10 salários mínimos 0 0 

TOTAL 26 100% 

 

Quanto à independência para as Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD), 

averiguadas por meio do Índice de Katz, a maioria dos idosos da amostra estudada é 

independente para realização de ABVDs n =16 (61,5%), sendo, portanto, capazes de 

tomar banho, vestir-se utilizar banheiro, locomover-se, ter controle de fezes e de urina 

e alimentar-se de forma autônoma. Em relação às Atividades Instrumentais de Vida 

Diária, observou-se que a maioria dos idosos é ligeiramente dependente n=11 (42,3%) 

seguidos dos idosos independentes n = 9 (34,6%) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição de idosos segundo a avaliação daCapacidade Funcional, 

Brasília, 2015 (n=26). 

Variáveis N % 

Atividades Básicas de Vida Diária 

Independente (A e B) 16 61,5 

Parcialmente Dependente (C, D e E) 6 23 

Dependente (F, G e H) 4 15,3 

 

Atividades Instrumentais de Vida Diária 

Dependência total (0 – 1) 1 3,8 

Dependência grave (2 – 3) 5 19,3 

Dependência moderada (4 – 5) 0 0 

Dependência leve (6 – 7) 11 42,3 

Independente 8 9 34,6 

TOTAL 26 100% 

 

Quanto ao comportamento resiliente, percebe-se que as pontuações foram 

majoritariamente altas entre os idosos componentes da amostra estudada, sendo a 

pontuação média 136,53 de 175 pontos possíveis. À exceção do item 24, que afirma 
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“eu tenho energia suficiente para fazer o que tenho que fazer”, em que a maioria das 

respostas se constituiu de pontuações 2 e 3. Outros itens apresentaram diversas 

pontuações, altas e baixas, com valores próximos, como em 9 “eu sinto que posso 

lidar com várias coisas ao mesmo tempo” e em 25 “tudo bem se as pessoas não 

gostam de mim” (Quadro 1).. 

 

Quadro 1. Distribuição das respostas acerca das escala sobre a Avaliação de 

Resiliência entre os idosos, Brasília, 2015 (n=26). 

PERGUNTAS DISCORDO                                                                      

CONCORDO 

1.Quando eu faço planos, eu 

prossigo com eles (até o fim) 

(eu corro atrás deles). 

1 

(n = 2, 

7,7%)   

2 

 (n = 1, 

3,8%)   

3  

 (n = 0, 

0,0%)    

4 

(n = 3, 

11,5%)   

5 

(n = 2, 

7,7%)   

6  

(n = 2, 

7,7%)   

7 

(n = 16, 

61,6%) 

2. Eu costumo lidar com os 

problemas de uma forma ou 

de outra. 

1 

(n = 1, 

3,8%)   

2 

(n = 0, 

0,0%)   

3 

(n = 3, 

11,5%)   

4 

(n = 1, 

3,8%)   

5 

(n = 3, 

11,5%)   

6 

(n = 1, 

3,8%)   

7 

(n = 17, 

65,3%)   

3. Eu sou capaz de depender 

de mim mais do que qualquer 

outra pessoa (contar 

comigo). 

1 

(n = 5, 

19,3%)   

2 

(n = 0, 

0,0%)   

3 

(n = 2, 

7,7%)   

4 

(n = 4, 

15,3%)   

5 

(n = 3, 

11,5%)   

6 

(n = 0, 

0,0%)   

7 

(n = 12, 

46,2%)   

4. Manter interesse nas 

coisas é importante para 

mim. 

1 

(n = 2, 

7,7%)   

2 

(n = 0, 

0,0%)   

3 

(n = 0, 

0,0%)   

4 

(n = 0, 

0,0%)   

5 

(n = 1, 

3,8%)   

6 

(n = 3, 

11,5%)   

7 

(n = 20, 

77%)   

5. Eu posso estar por minha 

conta se eu precisar. 

1 

(n = 3, 

11,5%)   

2 

(n = 5, 

19,3%)   

3 

(n = 0, 

0,0%)   

4 

(n = 0, 

0,0%)   

5 

(n = 4, 

15,3%)   

6 

(n = 2, 

7,7%)   

7 

(n = 12, 

46,2%)   

6. Eu sinto orgulho de ter 

realizado coisas em minha 

vida. 

1 

(n = 2, 

7,7%)   

2 

(n = 1, 

3,8%)   

3 

(n = 0, 

0,0%)   

4 

(n = 2, 

7,7%)   

5 

(n = 0, 

0,0%)   

6 

(n = 1, 

3,8%)   

7 

(n = 20, 

77%)   

7. Eu costumo aceitar 

sucessos e fracassos como 

algo comum ao longo da vida. 

1 

(n = 3, 

11,5%)   

2 

(n = 1, 

3,8%)   

3 

(n = 4, 

15,3%)   

4 

(n = 2, 

7,7%)   

5 

(n = 1, 

3,8%)   

6 

(n = 5, 

19,3%)   

7 

(n = 10, 

38,5%)   

8. Eu sou amigo de mim 

mesmo. 

1 

(n = 0, 

0,0%)   

2 

(n = 2, 

7,7%)   

3 

(n = 0, 

0,0%)   

4 

(n = 2, 

7,7%)   

5 

(n = 2, 

7,7%)   

6 

(n = 2, 

7,7%)   

7 

(n = 18, 

69,2%)   
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9. Eu sinto que posso lidar 

com várias coisas ao mesmo 

tempo. 

1 

(n = 4, 

15,3%)   

2 

(n = 4, 

15,3%)   

3 

(n = 4, 

15,3%)   

4 

(n = 2, 

7,7%)   

5 

(n = 2, 

7,7%)   

6 

(n = 2, 

7,7%)   

7 

(n = 8, 

30,7%)   

10. Eu sou determinado. 1 

(n = 0, 

0,0%)   

2 

(n = 1, 

3,8%)   

3 

(n = 0, 

0,0%)   

4 

(n = 4, 

15,3%)   

5 

(n = 2, 

7,7%)   

6 

(n = 4, 

15,3%)   

7 

(n = 15, 

57,7%)   

11. Eu raramente procuro 

saber o objetivo das coisas. 

1 

(n = 4, 

15,3%)   

2 

(n = 2, 

7,7%)   

3 

(n = 2, 

7,7%)   

4 

(n = 2, 

7,7%)   

5 

(n = 0, 

0,0%)   

6 

(n = 3, 

11,5%)   

7 

(n = 17, 

65,3%)   

12. Eu faço as coisas um dia 

de cada vez. 

1 

(n = 2, 

7,7%)   

2 

(n = 5, 

19,3%)   

3 

(n = 1, 

3,8%)   

4 

(n = 3, 

11,5%)   

5 

(n = 1, 

3,8%)   

6 

(n = 3, 

11,5%)   

7 

(n = 11, 

42,3%)   

13. Eu posso passar por 

tempos difíceis porque já 

experimentei dificuldades 

antes. 

1 

(n = 2, 

7,7%)   

2 

(n = 3, 

11,5%)   

3 

(n = 2, 

7,7%)   

4 

(n = 2, 

7,7%)   

5 

(n = 0, 

0,0%)   

6 

(n = 4, 

15,3%)   

7 

(n = 13, 

50,0%)   

14. Eu tenho autodisciplina. 1 

(n = 1, 

3,8%)   

2 

(n = 1, 

3,8%)   

3 

(n = 1, 

3,8%)   

4 

(n = 2, 

7,7%)   

5 

(n = 0, 

0,0%)   

6 

(n = 2, 

7,7%)   

7 

(n = 19, 

73%)   

15. Eu me mantenho 

interessado nas coisas 

1 

(n = 1, 

3,8%)   

2 

(n = 2, 

7,7%)   

3 

(n = 2, 

7,7%)   

4 

(n = 2, 

7,7%)   

5 

(n = 2, 

7,7%)   

6 

(n = 2, 

7,7%)   

7 

(n = 15, 

57,7%)   

16. Eu posso frequentemente 

encontrar algo do que rir. 

1 

(n = 2, 

7,7%)   

2 

(n = 2, 

7,7%)   

3 

(n = 1, 

3,8%)   

4 

(n = 3, 

11,5%)   

5 

(n = 0, 

0,0%)   

6 

(n = 5, 

19,3%)   

7 

(n = 13, 

50,0%)   

17. Minha crença em mim 

mesmo me leva a atravessar 

tempos difíceis. 

1 

(n = 0, 

0,0%)   

2 

(n = 4, 

15,3%)   

3 

(n = 0, 

0,0%)   

4 

(n = 0, 

0,0%)   

5 

(n = 2, 

7,7%)   

6 

(n = 3, 

11,5%)   

7 

(n = 17, 

65,3%)   

18. Em uma emergência, sou 

uma pessoa em quem as 

pessoas podem confiar. 

1 

(n = 1, 

3,8%)   

2 

(n = 1, 

3,8%)   

3 

(n = 0, 

0,0%)   

4 

(n = 1, 

3,8%)   

5 

(n = 0, 

0,0%)   

6 

(n = 4, 

15,3%)   

7 

(n = 19, 

73%)   

19. Eu posso geralmente 

olhar uma situação em 

diversas maneiras. 

1 

(n = 4, 

15,3%)   

2 

(n = 2, 

7,7%)   

3 

(n = 2, 

7,7%)   

4 

(n = 0, 

0,0%)   

5 

(n = 4, 

15,3%)   

6 

(n = 0, 

0,0%)   

7 

(n = 14, 

53,8%)   

20. Às vezes, eu me forço a 

fazer coisas, querendo ou 

não. 

1 

(n = 5, 

19,3%)   

2 

(n = 1, 

3,8%)   

3 

(n = 2, 

3,8%)   

4 

(n = 1, 

3,8%)   

5 

(n =4, 

15,3%)   

6 

(n = 3, 

11,5%)   

7 

(n = 10, 

38,5%)   

21. Minha vida tem sentido. 1 2 3 4 5 6 7 
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(n = 1, 

3,8%)   
(n = 1, 

3,8%)   
(n = 0, 

0,0%)   
(n = 2, 

7,7%)   
(n = 2, 

7,7%)   
(n = 4, 

15,3%)   
(n = 18, 

69,2%)   

22. Eu não me fixo em coisas 

as quais eu não posso fazer 

nada sobre elas. 

1 

(n = 4, 

15,3%)   

2 

(n = 2, 

7,7%)   

3 

(n = 1, 

0,0%)   

4 

(n = 4, 

15,3%)   

5 

(n = 1, 

3,8%)   

6 

(n = 3, 

11,5%)   

7 

(n = 11, 

42,3%)   

23. Quando estou numa 

situação difícil, eu geralmente 

posso achar minha maneira 

de sair dela. 

1 

(n = 2, 

7,7%)   

2 

(n = 1, 

3,8%)   

3 

(n = 2, 

7,7%)   

4 

(n = 0, 

0,0%)   

5 

(n = 2, 

7,7%)   

6 

(n = 3, 

11,5%)   

7 

(n = 16, 

61,6%)   

24. Eu tenho energia 

suficiente para fazer o que 

tenho que fazer. 

1 

(n = 3, 

11,5%)   

2 

(n = 5, 

19,3%)   

3 

(n = 5, 

19,3%)   

4 

(n = 0, 

0,0%)   

5 

(n = 4, 

15,3%)   

6 

(n = 2, 

7,0%)   

7 

(n = 7, 

0,0%)   

25. Tudo bem se as pessoas 

não gostam de mim. 

1 

(n = 3, 

11,5%)   

2 

(n = 2, 

7,7%)   

3 

(n = 0, 

0,0%)   

4 

(n = 2, 

0,0%)   

5 

(n = 1, 

3,8%)   

6 

(n = 3, 

11,5%)   

7 

(n = 15, 

15,3%)   

 

Quanto à pergunta aberta sobre como o idoso define ou enxerga o próprio 

processo de envelhecimento, ressalta-se o fato de a maioria das respostas apresentar 

visão positiva do envelhecimento (16 depoimentos) com aceitação da velhice, sendo 

citado o embranquecimento capilar sinal disso, a exemplo da fala do idoso 4: “Entre 

pintar cabelo, prefiro comprar um bom disco, um bom livro, uma camiseta, uma 

roupa que me agrade”, do idoso 12: “Achei bom porque tem aquela palavra que 

diz que o avançar da idade é a coroa dos justos” e do idoso 20 “Eu achei bom 

[envelhecer]. Não tenho preconceito com velhice. Eu não tô nem aí. Eu aceito, 

porque sou velho”.  

 Percebe-se, ainda, em diversas falas a independência funcional como um fator 

de qualidade do envelhecimento, sendo emblemática na fala do idoso 21 “As coisas 

que fazia quando era nova, continuo fazendo velha: gosto de dançar, de sair, de 

me divertir. O médico falou: ‘vai dançar, que é melhor que tomar remédio’. 

[Dançar] é meu ponto fraco”. Independência financeira surge também como fator de 

qualidade para a percepção do envelhecimento, visualizável nas falas dos idosos: 

número 4, já mencionada pelo idoso 6, em que o entrevistado diz “Tenho meu 

dinheiro, gasto a hora que quero. Se quiser, eu compro; se quiser, eu bebo”.  

É importante salientar ainda a importância do sentimento de pertencimento no 

relacionamento familiar, como pode ser percebido nas falas dos idosos idosos 13 e 17, 

respectivamente “Criei meus filhos assim: com honestidade. Criei meus netos e 
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meus filhos são assim: são gente boa, graças a Deus” e “Achei bom 

[envelhecer]: muito tempo de convivência, muitos anos de vida”. Destaca-se, 

ainda a importância do relacionamento intergeracional, que foi mencionado como 

aspecto de valorização do envelhecimento, como se pode constatar na fala do idoso 

18: “Achei bom [envelhecer], porque você vai adquirindo experiência. E a gente 

se sente bem porque vê que a nossa trajetória traz valor para você com essa 

pesquisa”.  

Em relação aos relatos de pessoas que não consideraram o envelhecimento 

positivo, nota-se nos discursos o sentimento de conformação, em que se apreende a 

construção de imaginário da velhice como fase de mera espera da morte, destituída 

de propósito em si, como menciona o idoso 2 “Já vivi muito, já participei muito, já 

fiz tudo que queria fazer. Tô conformado [com a velhice]”, do idoso 10 “Não achei 

nem bom e nem ruim [envelhecer]. Coisa de vida. Tem que ficar velho mesmo” e 

do idoso 19 “Passou dos 80, vai só esperando o dia chegar”. 

Outro aspecto importante para definição do envelhecimento como negativo é o 

adoecimento, visto como parte integrante dele, haja vista discursos do idoso 19 “Minha 

vida hoje não é nem boa nem ruim. Se não fosse essa falta de ar, eu ainda me 

sentia feliz, mas essa falta de ar acaba comigo” e do idoso 16 “Eu achei mais ou 

menos [envelhecer], mas não gostei tanto por causa da doença. Se não fosse a 

doença, estaria bem”. 

 

Quadro 2. Distribuição das respostas sobre o que o idoso considerava sobre o 

envelhecer. Brasília, 2015 (n=26). 

1.  Incompleto – desconsiderado: paciente se recusou a assinar TCLE 

2.  “Já vivi muito, já participei muito, já fiz tudo que queria fazer. Tô conformado 

[com a velhice]”. 

3.  “Envelhecer foi bom porque minha família nunca chegou à idade que eu 

cheguei. Eu tô com 75 e tô feliz em ter chegado a essa idade. Porque eu sei 

que tudo tem fim, nada é pra sempre”. 

4.  “Normal. Para mim não influenciou em nada [envelhecer]. Entre pintar cabelo, 
prefiro comprar um bom disco, um bom livro, uma camiseta, uma roupa que 
me agrade. Vou ao salão quando tenho vontade apenas para fazer tratamento 
com a podóloga. A mão eu mesma faço. [Envelhecer] para mim, tá sendo 
normal”. 

5.  “Tá bom [envelhecer]. Achei ruim ficar sem minha vista, mas, de resto, tá tudo 
bem”. 
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6.  “Eu gostei de ter ganhado a aposentadoria. Cabelo branco é só aqui agora. 

Não foi ruim não [envelhecer]. Tenho meu dinheiro, gasto a hora que quero. 

Se quiser, eu compro; se quiser, eu bebo”. 

7.  “Depois que a gente tem contato com outras energias, a própria vida, a gente 

vai aprendendo: com seu próprio corpo, a gente vai descobrindo. Hoje eu tô 

com 87 anos: a gente aprende. 

Às vezes a gente vive na própria Terra pra resolver os problemas que nós 

mesmos criamos”. 

8.  “Tô muito satisfeito de ter envelhecido, porque tem muito jovem que morre 

com 15, 17 anos e eu tô aqui, graças a Deus”. 

9.  “Achei bom [envelhecer]; porque vejo gente muito mais novo que tá indo e eu 

tô ficando graças a Deus. Não sei se é porque o novo é corajoso, confia na 

força, em tudo e o véio anda com mais cuidado, desvia do que acha perigoso, 

toma mais cuidado. Já é bom ver a família da gente. Ver filho ficando de 

cabelo branco, é uma benção”. 

10.  “Não achei nem bom e nem ruim [envelhecer]. Coisa de vida. Tem que ficar 

velho mesmo”. 

11.  “Achei bom [envelhecer] porque passei muitos anos viva. Você vê: ainda tô 

lutando para viver. Minha mãe morreu mais nova do que eu e eu ainda tô 

aqui, persistindo”. 

12.  “Achei bom porque tem aquela palavra que diz que o avançar da idade é a 

coroa dos justos. Eu só queria perguntar pra Deus porque o cabelo branco”. 

13.  “Eu sou analfabeto. Criei meus filhos assim: com honestidade. Criei meus 

netos e meus filhos são assim: são gente boa, graças a Deus. Toda a vida, 

eu falava: quando a gente é novo, é uma coisa; quando a gente é velho, é 

outra. Agora, tem muita coisa que eu não sou mais homem de fazer, mas eu 

vou superar em nome de Jesus”. 

14.  “Achei bom porque [envelhecer] é da vida. Não tem como eu rejuvenescer de 

novo, senão eu voltava para uns 40”. 

15.  “Eu já vivi muitos anos, mas tô dando graças a Deus. Eu quero que, daqui 

para frente, seja melhor. Eu quero cuidar das minhas coisas”. 

16.  “Agora chegou um ponto que eu quero uma coisa, quero outra... Agora eu 

tenho que cuidar de outras obrigações, mas pelo menos uma conversa eu 

tenho para dar. Quando tiver um apuro, eu vou ajudar.  

Eu achei mais ou menos [envelhecer], mas não gostei tanto por causa da 

doença. Se não fosse a doença, estaria bem”. 

17.  “Achei bom [envelhecer]: muito tempo de convivência, muitos anos de vida”. 

18.  “Achei bom [envelhecer], porque você vai adquirindo experiência. E a gente 

se sente bem porque vê que a nossa trajetória traz valor para você com essa 

pesquisa”. 
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19.  Passou dos 80, vai só esperando o dia chegar. Eu já passei por coisa boa na 

vida e já passei por coisa ruim. Uma coisa que não reclamo é de passado. 

Minha vida hoje não é nem boa nem ruim. Se não fosse essa falta de ar, eu 

ainda me sentia feliz, mas essa falta de ar acaba comigo”. 

20.  “Eu achei bom [envelhecer]. Não tenho preconceito com velhice. Eu não tô 

nem aí. Eu aceito, porque sou velho”. 

21.  “As coisas que fazia quando era nova, continuo fazendo velha: gosto de 

dançar, de sair, de me divertir. O médico falou: ‘vai dançar, que é melhor que 

tomar remédio’. [Dançar] é meu ponto fraco”. 

22.  “Não percebi o envelhecimento. O tempo passou e eu não percebi. Trabalhei 

muito. Quando a gente viu, ou conseguiu ou não conseguiu. Aí é tocar a vida 

pra frente do jeito que dá pra viver”. 

23.  “Agradeço a Deus. Até agora, [envelhecer] foi bom. Não mudou muita coisa”. 

24.  “Achei bom, porque a velhice é o que se espera. Não pode reclamar não”. 

25.  “Achei bom, porque enquanto a gente tá vivo é bom”. 

26.  “[Envelhecer] foi bom, porque tem muita amiga pra conversar, pra me ajudar 

no que for preciso. Minha vida tá boa demais”. 

27.  “Achei ótimo, porque tô fazendo resto do ciclo. Quando chega ao 

envelhecimento, já é lucro. Nascer, crescer é a meta: produzir.” 

 

           

DISCUSSÃO 

Comparando-se os dados sociodemográficos do presente estudo com aqueles 

obtidos em outros, observou-se divergência de dados quanto à variável sexo: em 

diversos trabalhos, predominam as mulheres entre a população idosa estudada 

(RODRIGUES e NERI, 2012; MIRAGAYA et al, 2013; FORTES et al, 2009; FERREIRA 

et al, 2012), sendo a explicação para esse fenômeno a menor vulnerabilidade social 

de mulheres e a menor dependência delas ao Sistema Único de Saúde (SUS), 

fazendo mais uso de serviços de saúde suplementares ao SUS e, portanto, sendo 

menos propensas a serem encontradas em hospitais públicos, como o Hospital 

Universitário de Brasília (HUB), local do presente estudo (RODRIGUES e NERI, 2012; 

MIRAGAYA et al, 2013). 

A faixa etária predominante encontrada na amostra convergiu com estudos 

semelhantes realizados (RODRIGUES e NERI, 2012; MIRAGAYA et al, 2013; 

FORTES et al, 2009; FERREIRA et al, 2012), assim como localidades majoritárias de 

residência (MIRAGAYA et al, 2013) e escolaridade (RODRIGUES e NERI, 2012; 
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MIRAGAYA et al, 2013; FORTES et al, 2009; FERREIRA et al, 2012), entretanto, em 

pesquisas anteriores os idosos do Distrito Federal apresentam renda acima de um 

salário mínimo e acima da média nacional, sendo que a amostra de idosos estudada 

possui, majoritariamente, um salário mínimo de renda (MIRAGAYA et al, 2013). Pode-

se justificar tal discordância pela maior vulnerabilidade social de homens idosos e 

maior “SUS dependência” dos mesmos, já anteriormente citada. 

Constata-se que, mesmo entre internados em instituições hospitalares, os 

idosos da amostra estudada apresentam boa capacidade funcional, com grande 

independência para as atividades de vida diária e atividades em geral (MINAYO, 2012; 

MIRAGAYA, 2013; FORTES et al, 2009; RODRIGUES e NERI, 2012). A capacidade 

funcional é um importante fator de boa saúde, de participação social e, portanto, de 

qualidade de vida para a população idosa (MINAYO, 2012; FORTES et al, 2009) 

Quanto à resiliência, percebe-se que a amostra apresenta valores altos de 

resiliência, sendo a média encontrada 136,53, acima das médias de idosos de 

localidades do sul do Brasil (FORTES et al, 2009) e semelhante à pontuação de idosos 

de municípios nordestinos (FERREIRA et al, 2012). É importante salientar que fatores 

como renda não influenciam resiliência, ou seja: há proporcionalmente valores 

semelhantes de resiliência para idosos de alto poder aquisitivo e idosos de baixo poder 

aquisitivo (FORTES et al, 2009).  

Sabe-se que, dentre os diversos fatores de proteção para resiliência, interação 

social e sentimento de pertencimento, de se enxergar como membro integrante de 

grupo social familiar, são de alta importância (FORTES et al; FERREIRA et al, 2012), 

sendo essa uma fala pontuada na pergunta aberta quanto à própria percepção do 

processo de envelhecimento. Capacidade funcional elevada é também fator de 

qualidade de vida, corroborado pelas falas dos diversos entrevistados e já 

mencionado em diversas fontes bibliográficas (FORTES et al, 2009; MINAYO, 2012; 

RODRIGUS e NERI, 2012).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo podemos observar que os idosos que se mantém independentes 

e funcionais para as atividades básicas e instrumentais de vida diária, independente 

das condições sociodemográficas, como renda ou escolaridade, são resilientes em 

suas vidas, mesmo tendo a necessidade de passar por um processo de internação 

hospitalar. 
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Em suas falas foi possível observar uma perspectiva positiva de enfretamento 

de problemas, como é o caso da própria doença bem como do próprio processo de 

envelhecimento, sendo esta capacidade de enfrentar os fatos ponto positivo, que 

pode, inclusive, favorecer alta hospitalar precoce e diminuir as chances de 

complicações relacionadas aos problemas de saúde.   

 

.
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1 APÊNDICES 

 

1.1 Instrumento de Mensuração Sociodemográfica 

 

LOCAL: DATA:     /      /   

NOME:  IDADE:  SEXO:  

INSTRUMENTO DE MENSURAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA    
 

1. Sexo:  

1.(   ) M    2.(    ) F 

2. Idade: _____  anos  

a) (      ) 60 a 69 anos; 

b) (      ) 70 a 79 anos; 

c) (      ) 80 a 89 anos; 

d) (      ) 90 a 99 anos; 

e) (      ) 100 anos ou mais.   

3. Local de Residência:________________ 

a) (     ) RAs do Plano Piloto; 

b) (     ) RAs periféricas do DF; 

c) (     ) RAs do entorno do DF; 

d) (     ) Outras RAs. 

4. Reside com: ______________________ 

a) (      ) Sozinho; 

b) (      ) Somente com cônjuge; 

c) (      ) Cônjuge e filhos; 

d) (      ) Somente com filhos; 

e) (      ) Outros. 

 

5. Escolaridade: ______________________ 

a) (      ) Analfabeto; 

b) (      ) Alfabetizado (até 2 série do e. fund.); 

c) (      ) Ensino fundamental incompleto; 

d) (      ) Ensino fundamental completo; 

e) (      ) Ensino médio incompleto; 

f)  (      ) Ensino médio completo; 

g) (      ) Ensino superior incompleto; 

h) (      ) Ensino superior completo; 

i)  (      ) Pós-graduado. 

6. Renda: R$ ______________________ 

a) (      ) não possui renda; 
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b) (      ) até 1 salário mínimo; 

c) (      ) 1 a 2 salários mínimos; 

d) (      ) 3 a 5 salários mínimos; 

e) (      ) 5 a 10 salários mínimos; 

f)  (       ) 10 ou mais salários mínimos. 

 
 

 
 

1.2 Pergunta aberta: autopercepção da velhice 

 

Após idoso responder aos questionários sociodemográfico, de atividades de vida 

diária e de resiliência, questioná-lo: ““como o (a) senhor (a) define/ enxerga o seu 

envelhecimento?”. Anotar resposta no espaço abaixo. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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1.3 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Departamento de Enfermagem 

 
Convidamos o(a) Senhor(a) a participar do projeto de pesquisa Autopercepção da velhice: como é ser 

idoso no Distrito Federal? Análise do fenômeno da resiliência, sob a responsabilidade das  pesquisadoras 
sob a responsabilidade das pesquisadoras Ac. Enf. Luiza Rosa Leão  e Professora Andréa Mathes Faustino.O 
projeto procura entender como as pessoas idosas lidam com problemas e como fazem para superá-los.                                                                                 

O objetivo desta pesquisa é identificar quanto os idosos do Distrito Federal são resilientes ou não em 
relação ao processo de envelhecimento. 

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da pesquisa e lhe 
asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo pela omissão total de quaisquer 
informações que permitam identificá-lo(a) 
     A sua participação se dará por meio de entrevista e pre-enchiemento de questionário relativos às suas 
experiências de vida. Os ambientes para isso serão clínica médica ou ambulatórios do Hospital Universitário de 
Brasília (HUB) na data combinada com um tempo estimado de aproximadamente uma hora em uma única visita.  

Sua participação na pesquisa é relatando suas experiências pessoas e pre-enhcendo questionários, 
sendo assegurado o sigilo de todos os dados informados. Se você aceitar participar, estará contribuindo para a 
construção de conhecimento que pode vir a ajudar pesquisadores a entenderem melhor como idosos lidam com 
adversidades e como profissionais da área da saúde podem ajudar outras pessoas idosas a enfrentarem possíveis 
momentos de vulnerabilidade.  

O(a) Senhor(a) pode se recusar a responder (ou participar de qualquer procedimento) qualquer questão 
que lhe traga constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem nenhum 
prejuízo para o(a) senhor(a). Sua participação é voluntária, isto é, não há pagamento por sua colaboração. 

Todas as despesas que você tiver relacionadas diretamente ao projeto de pesquisa (passagem para o 
local da pesquisa, alimentação no local da pesquisa ou exames para realização da pesquisa) serão cobertas pelo 
pesquisador responsável. 

Caso haja algum dano direto ou indireto decorrente de sua participação na pesquisa, você poderá ser 
indenizado, obedecendo-se as disposições legais vigentes no Brasil. 
           Os resultados da pesquisa serão divulgados na Universidade de Brasília podendo ser publicados 
posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sob a guarda do pesquisador por um período 
de no mínimo cinco anos, após isso serão destruídos ou mantidos na instituição. 
      Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: Profa. Dra. Andréa 
Mathes Faustino, na Faculdade de Ciências da Saúde no telefone (61) 3107-1756 e (61) 9903-8246, no horário de 
7h30 às 11h30 e 14h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira. 
 Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde 
(CEP/FS) da Universidade de Brasília. O CEP é composto por profissionais de diferentes áreas cuja função é 
defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e contribuir no 
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. As dúvidas com relação à assinatura do TCLE ou os 
direitos do participante da pesquisa podem ser obtidos através do telefone: (61) 3107-1947 ou do e-mail 
cepfs@unb.br ou cepfsunb@gmail.com, horário de atendimento de 10:00hs às 12:00hs e de 13:30hs às 15:30hs, 
de segunda a sexta-feira. 
 Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a outra com o 
Senhor(a). 
 

______________________________________________ 
Nome / assinatura 

 
 

____________________________________________ 
Pesquisador Responsável 

Nome e assinatura 
 

 
Brasília, ___ de __________de _________. 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:cepfs@unb.br
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2 ANEXOS 

 

2.1 Escala de Katz 

Tentar obter essas informações com o paciente caso seja possível.  
  
1. Tomar banho (esponja, chuveiro ou banheira):  
(I) Não precisa de ajuda;  
    (A) Precisa de ajuda apenas para lavar uma parte do corpo;  
    (D) Precisa de ajuda para higiene completa (ou não toma banho).  
  
2. Vestir-se:  
(I) Pega as roupas e veste-se sem nenhuma ajuda;  
    (A) Pega as roupas e veste-se sem ajuda, com exceção de amarrar os sapatos;  
    (D) Precisa de ajuda para pegar as roupas ou para se vestir, ou fica parcial ou completamente não vestido.  
  
3. Ir ao banheiro:  
(I) Vai ao banheiro, faz a higiene, e se veste sem ajuda (mesmo usando um objeto para suporte como bengala, cadeira 
de rodas, e pode usar urinol à noite, esvaziando este de manhã);  
    (A) Recebe ajuda para ir ao banheiro, ou para fazer higiene, ou para se vestir depois de usar o banheiro, ou para o uso do 
urinol à noite;  
    (D) Não vai ao banheiro fazer suas necessidades.  
  
4. Locomoção:  
(I) Entra e sai da cama, assim como da cadeira, sem ajuda (pode estar usando objeto para suporte, como bengala ou 
andador);  
    (A) Entra e sai da cama ou da cadeira com ajuda;     (D) Não 
sai da cama.  
  
5. Continência:  
(I) Controla a urina e movimentos do intestino completamente, por si próprio;  
    (A) Tem acidentes ocasionais;  
    (D) Supervisão ajuda a manter o controle da urina e do intestino, cateter é usado ou é incontinente.  
  
6. Alimentação:  
(I) Alimenta-se sem ajuda;  
    (A) Alimenta-se com exceção no caso de cortar carne ou passar manteiga no pão;  
    (D) Recebe ajuda para se alimentar ou é alimentado parcial ou completamente por meio de tubos ou fluído intravenosos.  
  
Quando o paciente não souber informar, favor anotar que a informação não foi dada por ele.  
  
Resultados:  

A. Independente em tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, locomoção, continência e alimentação;  
B. Independente para todas as funções anteriores, exceto uma;  
C. Independente para todas exceto tomar banho e outra função adicional;  
D. Independente para todas as funções exceto tomar banho, vestir-se e outra função adicional;  
E. Independente para todas as funções exceto tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro e outra função adicional;  
F. Independente para todas as funções exceto tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, alimentação e outra função 

adicional;  
G. Dependente em todas as seis funções;  
H. Dependente em ao menos duas funções, mas não pode ser classificado como C, D, E e F.  

  

 
KATZ, S. et al. Studies of Illness in the Aged – The Index of ADL: A Standardized Measure of Biological and Psychosocial Function. JAMA, Sept 21, 1963. 
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2.2 Escala de Lawton e Brody 

Item  Aspecto a Avaliar  Pontos  

1  

Capacidade de usar o telefone:  
• Utiliza o telefone por iniciativa própria;  
• É capaz de guardar bem alguns números familiares;  
• É capaz de falar ao telefone, todavia em incapaz de guardar números;   Não é capaz de 

usar o telefone.   

  
1  
1  
1  
0  
  

2  

Fazer compras:  
• Realiza todas as compras necessárias independentemente;  
• Realiza independentemente pequenas compras;  
• Necessita estar acompanhado para fazer qualquer compra;  
• Totalmente incapaz de fazer compras.  
  

  
1  
0  
0  
0  

3  

Preparar a comida:  
• Organiza, prepara e serve a comida para si só adequadamente;  
• Prepara adequadamente a comida se lhe proporcionam os ingredientes;   Prepara, 
esquente e serve a comida, porem não segue uma dieta adequada;  
• Necessita que lhe preparem e sirvam a comida.  
  

  
1  
0  
0  
0  

4  

Trabalho doméstico:  
• Mantém a casa só com ajuda ocasional (trabalho pesado);  
• Realiza tarefas rápidas, como lavar os pratos ou fazer as camas;  
• Realiza tarefas rápidas, porém não pode manter um nível adequado de limpeza;  
• Necessita de ajuda para todos os trabalhos em casa;  
• Não ajuda em nenhum trabalho em casa  
  

  
1  
1  
1  
0  
0  

5  

Lavar a roupa:  
• Lava por si só toda a sua roupa;  
• Lava por si só pequenas peças de roupa;  
• Toda a lavação de roupa é realizada por outra pessoa.  
  

  
1  
1  
0  

6  

Locomoção fora de casa:  
• Viaja sozinho de transporte público ou conduz seu próprio meio de transporte;  
• É capaz de pedir um táxi, porém não usa outro meio de transporte;  
• Viaja em transporte público quando é acompanhado de outra pessoa;   Só utiliza táxi ou 
automóvel com ajuda de outros;  
• Não viaja.  
  

  
1  
1  
1  
0  
0  

7  

Responsabilidade a respeito de sua medicação:  
• É capaz de tomar a sua medicação na hora e dosagem 
correta;   Toma a sua medicação se a dose é preparada 
previamente;  
• Não é capaz de administrar a sua medicação.  
  

  
1  
0  
0  
  

8  

Manejo com dinheiro:  
• É capaz de fazer compras das coisas necessárias, preencher cheque e pagar contas;  
• É capaz de fazer as compras de uso diário, mas necessita de ajuda com talão de cheques e para 

pagar as contas;  
• É incapaz de lidar com dinheiro;  

  
1  
1  
  

0  
Total :    

OBS: A máxima dependência estaria marcada pela obtenção de 0 pontos, e 8 pontos expressariam uma independência total. Ref.: LAWTON,M.P.; Brody 
E.M. Assessment of Older People: Self-maintaining and Instrumental Activities of Daily Living. Gerontologist 1969; 9: 179-186.  
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2.3 Escala de Resiliência 

LOCAL: DATA:     /      /   

NOME:  IDADE:  SEXO:  

ESCALA DE RESILIÊNCIA    

PERGUNTAS DISCORDO                   

CONCORDO 

1.Quando eu faço planos, eu prossigo com 

eles (até o fim) (eu corro atrás deles). 

1 2 3 4 5 6 7   

2. Eu costumo lidar com os problemas de uma 

forma ou de outra. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Eu sou capaz de depender de mim mais do 

que qualquer outra pessoa (contar comigo). 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Manter interesse nas coisas é importante 

para mim. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Eu posso estar por minha conta se eu 

precisar. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Eu sinto orgulho de ter realizado coisas em 

minha vida. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Eu costumo aceitar sucessos e fracassos 

como algo comum ao longo da vida. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Eu sou amigo de mim mesmo. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Eu sinto que posso lidar com várias coisas 

ao mesmo tempo. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Eu sou determinado. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Eu raramente procuro saber o objetivo das 

coisas. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Eu faço as coisas um dia de cada vez. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Eu posso passar por tempos difíceis 

porque já experimentei dificuldades antes. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Eu tenho autodisciplina. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Eu me mantenho interessado nas coisas 1 2 3 4 5 6 7 

16. Eu posso frequentemente encontrar algo 

do que rir. 

1 2 3 4 5 6 7 
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17. Minha crença em mim mesmo me leva a 

atravessar tempos difíceis. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Em uma emergência, sou uma pessoa em 

quem as pessoas podem confiar. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Eu posso geralmente olhar uma situação 

em diversas maneiras. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Às vezes, eu me forço a fazer coisas, 

querendo ou não. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Minha vida tem sentido. 1 2 3 4 5 6 7 

22. Eu não me fixo em coisas as quais eu não 

posso fazer nada sobre elas. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Quando estou numa situação difícil, eu 

geralmente posso achar minha maneira de sair 

dela. 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Eu tenho energia suficiente para fazer o 

que tenho que fazer. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Tudo bem se as pessoas não gostam de 

mim. 

1 2 3 4 5 6 7 
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2.4 Aprovação do comitê de ética em pesquisa  
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