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1. INTRODUÇÃO:

Adolescência é a transição entre a infância e a vida adulta. É marcada por diversas mudanças

morfológicas, fisiológicas, de desenvolvimento cognitivo e de identidade, que leva a propensão ao

pertencimento de grupos, o autoconhecimento, distanciamento da família, descobertas e reflexões a

respeito de planos para o futuro. Nesse período da vida vários fatores exógenos influenciam no

comportamento do adolescente, como a autoimagem, o conflito por padrões estabelecidos pela

sociedade, e percepções e riscos a que ele está exposto. Mudança de estilos de vida, pode levar a

vulnerabilidade e a adoção de comportamentos de risco para a saúde (COSTA; QUEIROZ; ZEITOUNE,

2012). Por definição, doenças crônicas estão ligadas a problemas que demandam tratamentos contínuos,

com desenvolvimento lento e de longa duração, que necessitam de um autocuidado. As doenças crônicas

exigem cuidados permanentes em relação às suas especificidades, aos fatores que possam agravar o

estado de saúde do adolescente, bem como as suas necessidades físicas.

O tratamento e o acompanhamento das doenças crônicas são muito importantes, pois elas podem

levar a complicações gradativas a longo prazo. Contudo, muitos adolescentes não compreendem essa

importância, negando as consequências dessas doenças e não participando diretamente das decisões

sobre seus cuidados. Nesse sentido, como destaca Fernandes et al. (2019), permitir que esses indivíduos

tomem decisões corretas e adotem comportamentos saudáveis necessita de uma relação de colaboração

entre os adolescentes, suas famílias e os profissionais de saúde.

Entretanto, muitas vezes os profissionais acompanham esses pacientes desde o nascimento e têm

dificuldade de perceber as mudanças da adolescência e de fazer a transição necessária para que o

adolescente assuma a maior responsabilização pelo tratamento e o autocuidado. É importante um

cuidado maior com pacientes adolescentes com doenças crônicas, para ajudar no fortalecimento da

resiliência, promoção de hábitos de vida saudáveis, de projetos de vida e de comprometimento para o
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melhor tratamento possível. Esses objetivos somente serão atingidos com bom vínculo entre

profissionais de saúde e pacientes, fazendo com que os adolescentes sintam confortáveis para discutir

suas necessidades com o profissional (PHILLIP, 2018).

A partir dessa perspectiva, esse estudo teve como objetivo fazer um levantamento de dados para

associar a importância do vínculo do profissional da saúde com o adolescente avaliado através de

escores em questionário de vínculo entre jovens e profissionais de saúde e o quanto isso influencia na

qualidade de vida do paciente analisando os scores dos questionários aplicados sobre resiliência,

autocuidado, comportamentos de risco, autoestima, depressão.

2. METODOLOGIA:

A pesquisa fez parte de um estudo longitudinal cujos dados foram obtidos por preenchimento de

questionários e que foram aprovados pelo CEP (CAAE # 34924820.8.0000.5404), por meio de um

adendo ao projeto original que incluiu a aluna e o questionário de vínculo para a realização do estudo.

Os pacientes portadores de doenças crônicas acompanhados nos Ambulatórios de Especialidades

Pediátricas do Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) foram

convidados a participar do estudo. Sendo considerados os critérios de inclusão para responder os

questionários os adolescentes com idade entre 10 e 24 anos que tenham boa compreensão de leitura e

escrita e que não apresentem limitação física grave.

Como parte integrativa da pesquisa, a pesquisa foi online, acessada através de um link, com o

preenchimento do TCLE, Termo de assentimento e dos questionários na plataforma do Formulários

Google, que foi a ferramenta utilizada para a realização dos questionários. A participação no projeto de

pesquisa foi voluntária, sem prejuízo aos atendimentos dos pacientes e às suas atividades profissionais.

A pesquisadora (Larissa Mansano de Souza) conversou com os pacientes na recepção do ambulatório e

apresentou a proposta da pesquisa e os questionários, que estavam disponíveis em um tablet,

convidando-os a participarem do projeto. Os instrumentos de triagem não contém nomes identificando

os indivíduos. Apenas o pesquisador tem acesso a estas informações.

2.1     QUESTIONÁRIOS:

Ao todo foram aplicados cinco questionários. O escore de vínculo foi avaliado pela Escala sobre

Vínculo entre Jovens e Profissionais de saúde, os níveis de resiliência dos pacientes foram medidos pela

Escala de Resiliência Connor-Davidson (CD-RISC-25), a gestão do autocuidado foi avaliada através do

questionário TRACS, autoestima foi avaliada pelo questionário de Escala de Autoestima de Rosenberg e

sintomas depressivos pelo PHQ-9.

❖ Escala sobre Vínculo entre Jovens e Profissionais de saúde: A Escala de Avaliação de

Vínculo entre Jovens e Profissionais de saúde oferece informações sobre os pontos fortes e os que

precisam de mais atenção por parte do médico para melhorar o vínculo com seus pacientes. Neste
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questionário são abordados sete atributos necessários: intimidade, sentimento de pertencimento, cuidado,

empatia, respeito, confiança e reciprocidade. As opções de respostas para o questionário foram nada, um

pouco, mais ou menos, muito e demais.

❖ A Escala de Resiliência Connor-Davidson (CD-RISC-25): Consiste em uma escala já

validada na língua Portuguesa, auto administrada, contendo 25 itens que exibem boas propriedades

psicométricas com o objetivo de medir a resiliência dos adolescentes que lidam com uma doença crônica

(CONNOR, 2003).

❖ Questionário de Avaliação da Preparação para a Transição para a Autonomia nos

Cuidados de Saúde (TRACS): O TRACS é um questionário auto administrado, para avaliar o preparo

do paciente em relação à autocuidado e autonomia e apresenta uma versão traduzida e validada para

português (SILVA, 2022). Dispõe de 20 questões que avaliam diversas competências relacionadas ao

autocuidado e atividades diárias, administração de medicações, interpretação de prescrições,

comunicação com os profissionais de saúde, manuseio de equipamentos médicos, gestão financeira de

saúde, avaliando o quão apto o paciente está para a transição ao atendimento médico na clínica de

adultos.

❖ Escala de Autoestima de Rosenberg: Escala de Autoestima de Rosenberg, é constituída

de dez afirmações relacionadas aos sentimentos de autoestima e auto aceitação (SBICIGO, 2010). Os

itens respondidos são em uma escala tipo likert de quatro pontos variando entre concordo totalmente,

concordo, discordo e discordo totalmente. O estudo da autoestima na adolescência é importante para

avaliar a relação da autoestima com saúde mental, rendimento escolar, aprovação social entre outros

aspectos relacionados.

❖ Patient Health Questionnaire (PHQ-9): Consiste em nove perguntas sobre a presença de

sintomas, pensamentos e sensações relacionadas a depressão nas últimas 2 semanas em uma escala de 0

a 3, sendo 0= nada/nunca, 1=vários dias, 2= mais de metade dos dias, 3= quase todos os dias

(CHEUNG, 2018). Na avaliação de depressão, foi usado o PHQ9 que é um bom preditor de avaliação

inicial para a escala de depressão.

2.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA:

Na análise estatística foram avaliados os scores dos questionários aplicados. As variáveis

 quantitativas com distribuição normal foram apresentadas em média e desvio padrão. Nas comparações

das variáveis quantitativas, que não tiveram uma distribuição normal foram apresentadas em mediana e

as relações entre os grupos foram realizadas por testes não paramétricos (Teste Mann Whitney).

Qui-quadrado ou quando necessário, testes exatos de Fisher foram usados para testar a associação entre

variáveis   qualitativas e o teste de Spearman utilizado para correlações de variáveis   quantitativas. Todos

os testes foram bilaterais e valores de p <0,05 foram considerados estatisticamente significantes.

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O estudo teve 52 participantes, entre 10 e 20 anos, com média de idade 13,9 (±2,5) anos, sendo

36 (69,23%) do sexo feminino. A mediana da Escala de Vínculo foi 30, um pouco acima do encontrado

por Pavan e colaboradores em um estudo realizado em uma UBS da mesma região (PAVAN, 2021). O

escore de autoestima foi 36, considerado percentil 95 para a idade, ao se comparar com os dados de

validação na escala para a população brasileira (HUTZ & ZANON, 2011). A mediana do escore de

sintomas depressivos foi de 6, compatível com depressão leve. A mediana do escore de resiliência foi

78, considerado acima da média nacional para adolescentes com doença crônica (SOLANO & NETO,

2012). A escala de resiliência mede vários fatores importantes para gestão de saúde como se sentir forte

e preparado para enfrentar desafios, lidar com as adversidades, flexibilidade, otimismo, autoregulação,

propósito na vida e autoeficácia (CONNOR & DAVISON, 2003). Apesar da alta resiliência, o escore da

gestão do autocuidado foi de 52,5, 6 pontos menores do escore da mesma avaliação realizada antes da

pandemia. Não identificamos diferença nos escores entre os gêneros. De acordo com os escores de

vínculo dos participantes dividimos em dois grupos: os indivíduos com escores no percentil 25 ou

abaixo (≤27) e os indivíduos com escores maiores do que o percentil 25 e não houve diferença

significativa entre os grupos, com escores de sintomas depressivos, de resiliência, de auto estima e de

gestão de autocuidado semelhantes (Tabela 1).

Escore de vínculo apresentou correlação positiva significativa com escore de resiliência

(Spearman’s rho=0,38, p=0,005) e com escore de autoestima (Spearman’s rho=0,37, p=0,007). Idade,

presença de sintomas depressivos e escores de gestão de autocuidado não apresentaram correlação

significativa com vínculo. A presença de sintomas depressivo moderadamente graves e graves

comprometeu os escores de resiliência, autoestima e autocuidado, mas não os escores de vínculo (dados

não mostrados). Escores abaixo da média em resiliência estavam associados a piores escores de vínculo,

autocuidado e autoestima e maiores escores de sintomas depressivos (dados não mostrados).
Tabela 1. Comparação das médias ± desvio padrão da idade e dos escores das variáveis comparando dois grupos: os

que apresentaram baixo vínculo com a equipe de saúde e os que apresentaram alto vínculo.

Variáveis Vínculo ≤ -1DP (n=14) Vínculo > -1DP (n=38) Valor de P

Idade 14 (±2,8) 13,8 (±2,3) 0,90

Sintomas depressivos 7,1 (±4,6) 6,1 (±3,5) 0,40

Autoestima 34,4 (±2,9) 35,6 (±2,8) 0,13

Resiliência 69,9 (±13,0) 76,6 (±11,9) 0,08

Autocuidado 52,4 (±12,0) 52,7 (±14,4) 0,85

Observamos que pacientes adolescentes com doenças crônicas tiveram dificuldade de assumir o

autocuidado e autonomia no manejo de suas doenças crônicas. Apesar dos participantes apresentarem

um bom vínculo com a equipe de saúde, isso não moderou o autocuidado nem a saúde mental deles.
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4. CONCLUSÕES:

A pesquisa mostrou um mapeamento da saúde básica dos participantes. Observou-se que o

vínculo do adolescente com doença crônica com o profissional de saúde era bom e foi influenciado

diretamente pela resiliência e autoestima dos pacientes, mas isso não influenciou a gestão de

autocuidado deles. Por outro lado, a resiliência influenciou todos os outros fatores, sugerindo que seja

um fator importante de se trabalhar com pacientes crônicos para uma melhor qualidade de vida e,

consequentemente, para o melhor desenvolvimento do adolescente.
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