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Resumo

O presente estudo investiga a relação entre dois construtos: a positividade (emoções 
positivas) e a resiliência na perspectiva de adolescentes com câncer. Objetivos: 
Mensurar emoções positivas, negativas e a resiliência dos participantes. Participantes: 
10 adolescentes, entre 12 e 18 anos com câncer em tratamento. Instrumentos: teste 
de positividade, escala de resiliência e entrevista semi- estruturada. Procedimento: Os 
participantes responderam os testes e foram entrevistados. As informações de campo 
foram realizadas na modalidade presencial, no intervalo de 3 meses. Resultados e 
discussão: O teste de positividade mostrou um índice maior de emoções positivas do 
que emoções negativas. As emoções positivas mais pontuadas foram: gratidão, amor e 
esperança. Todos os participantes exibiram alto índice de resiliência, mas essa variável 
só apresentou correlação significativa com a espiritualidade. Conclusão: Embora não 
tenha sido encontrada correlação direta entre emoções positivas e resiliência, ambas 
apresentaram uma associação alternativa, sustentada pela gratidão. Concluiu-se que 
para essa amostra o fortalecimento da espiritualidade, por intermédio de exercíco 
contínuo da gratidão, parece aumentar o bem-estar desses adolescentes e a resiliência. 
Isso sugere um caminho promissor para futuras investigações.

DESCRITORES: Emoções; Resiliência Psicológica; Adolescente.

AbstRAct

This study investigates the relationship between two constructs: positivity (positive 
emotions) and resilience from the perspective of adolescents with cancer. Objectives: 
Measure positive and negative emotions and the participants resilience. Participants: 
10 adolescents, between 12 and 18 years old, with cancer undergoing treatment. 
Instruments: positivity test, resilience scale and semi structured interview. Procedure: 
Participants answered the tests and were interviewed. Field information was carried 
out in person, within a 3-month interval. Results and discussion: The positivity test 
showed a higher rate of positive emotions than negative emotions. The most scored 
positive emotions were: gratitude, love and hope. All participants exhibited a high level 
of resilience, but this variable only showed a significant correlation with spirituality. 
Conclusion: Although no direct correlation was found between positive emotions and 
resilience, both presented an alternative association, supported by gratitude. It was 
concluded that, for this sample, the strengthening of spirituality, through the continuous 
exercise of gratitude, seems to increase these adolescents well-being and resilience. This 
suggests a promising path for future investigations.
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INTRODUÇÃO

O câncer é uma doença crônica que carrega o estigma 
da morte e impõe inúmeros desafios ao público jovem. Ocupa 
um lugar de destaque na mortalidade infanto-juvenil, perdendo 
apenas para situações de violência e acidentes. No intervalo 
etário de 5 a 19 anos, representa a primeira causa de morte 
por doença no país (Brasil, 2017).

O adolescente com câncer enfrenta uma dura realidade 
visto que os sintomas da doença são inespecíficos e sua etiologia é 
desconhecida, o que impede o estabelecimento de medidas preven-
tivas e dificulta a realização de um diagnóstico prévio (Presti et al., 
2012). O adolescente com câncer no Brasil lida com a escassez de 
serviços de tratamento especializado, dividindo a atenção da equipe 
de cuidado ora com o público infantil, ora com adultos (DePauw 
et al., 2019). Dessa forma, a especificidade das demandas dessa 
população tende a ser negligenciada e a equipe de saúde exibe 
despreparo para oferecer um acolhimento de qualidade a esse gru-
po (Souza & Gabarra, 2019). Salienta-se que o tratamento oferecido 
aos adolescentes com câncer deve abranger outras dimensões do 
cuidado e, portanto, exige a formação de uma equipe multidisciplinar 
especializada para atender as demandas específicas desse período 
etário (Mutti et al., 2018; Souza & Gabarra, 2019).

A adolescência naturalmente corresponde a um período 
peculiar do desenvolvimento humano que exige adaptações por 
parte do indivíduo. O adolescente precisa lidar com: mudanças 
corporais por conta puberdade; aumento de intensas sensações 
em decorrência dos hormônios e transformações cerebrais que 
buscam prepará-lo para um maior amadurecimento cognitivo; 
busca pela identidade e a necessidade de reconhecer-se enquan-
to sujeito; tentativa de pertencer a um grupo; busca por novidades, 
principalmente, no campo das relações amorosas e de amizades 
(Siegel, 2016). Uma adolescência associada ao adoecimento 
por câncer impacta significativamente no desenvolvimento do 
indivíduo e gera diversos obstáculos como, por exemplo, inter-
rupção da rotina escolar, internações recorrentes, alterações 
físicas temporárias (queda de cabelo, uso de cadeira de rodas) 
ou permanentes (amputações ou mutilações). A imagem corporal 
também sofre alterações e pode levar ao desenvolvimento de 
baixa autoestima, visto que nesse período, a aparência física 
adquire maior destaque do que na infância (Santos et al., 2017). 
O recebimento do diagnóstico de câncer tende a provocar efeitos 
psicológicos negativos como ansiedade, incertezas quanto ao 
futuro, desânimo, depressão e estresse (Cazarolli et al., 2011).

Nos últimos anos, houve um crescente interesse na 
temática, com vistas a desvelar as nuances da experiência de 
adoecimento na adolescência. Inicialmente, os estudos versa-
vam sobre o impacto negativo do câncer na juventude como 
os efeitos colaterais do tratamento e dificuldades emocionais 
(Bicalho et al., 2019). Contudo, com o advento da psicologia 
positiva, tornou-se cada vez mais primordial abarcar a dimensão 
saudável do ser humano e identificar as condições que possam 
conduzi-lo a desenvolver bem-estar e alcançar o florescimento 

(Fredrickson, 2009; Seligman, 2011). Nesse campo, houve um 
avanço significativo no estudo das emoções positivas e da 
resiliência – apontados como dois construtos relevantes no en-
frentamento positivo de situações adversas (Tugade et al.,2014).

Achados sugerem uma relação entre emoções positivas 
e o fenômeno da resiliência. Algumas pesquisas assinalam que 
os afetos positivos atuam como neutralizadores dos efeitos ne-
gativos oriundos da adversidade, criando condições para que o 
indivíduo se adapte de forma positiva. Mediante essa perspecti-
va, as emoções positivas podem servir como combustível para 
aumentar a resiliência (Fredrickson, 2009; Tugade et al., 2014). 

Dada a relevância das emoções positivas, entendidas 
como elementos cruciais no desenvolvimento do bem-estar (Fre-
drickson, 2009; Seligman, 2011) e visando ampliar o entendimento 
a respeito da vivência do adoecimento crônico na adolescência, 
o presente estudo buscou descrever as emoções positivas e a 
resiliência em um grupo de adolescentes brasileiros com câncer.

MÉTODO

ParticiPantes

Participaram, voluntariamente e com o consentimento 
prévio de seus responsáveis, 10 adolescentes com idade entre 
12 a 18 anos (ECA, 1990) que apresentavam diagnóstico de 
câncer, e que estavam em tratamento ativo. Foram excluídos 
adolescentes com câncer em estado terminal ou que apresen-
tassem algum agravo neurológico.

instrumentos

Foram utilizados dois testes para mensuração das va-
riáveis: teste de positividade (Borsa et al., 2016; Ferreira et al., 
2018) e escala de resiliência (Pesce et al., 2005. Foi realizada 
também uma entrevista semi-estruturada.

camPo de investigação

A presente pesquisa foi realizada na Casa Ronald McDonald 
na cidade do Rio de Janeiro. A instituição é uma das sete unidades 
espalhadas pelo Brasil que recebem apoio do Instituto Ronald 
McDonald. A instituição recebe crianças e adolescentes em trata-
mento na cidade que são indicados pelas seguintes instituições: 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), Hospital da Lagoa, Hospital 
Pedro Ernesto, Hospital do Fundão e HemoRio.

Procedimento:
A partir de uma listagem contendo os dados dos ado-

lescentes que estavam na instituição em determinado dia era 
feito um contato preliminar para verificar se se enquadravam 
nos critérios de inclusão.

Os adolescentes que aceitaram o convite leram e assi-
naram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
juntamente com seus responsáveis contendo as principais infor-
mações sobre a pesquisa. Após a assinatura, os adolescentes 
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realizaram os testes solicitados e participaram da entrevista 
semi-estruturada.

Esse estudo foi submetido ao Conselho de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos, sendo aprovado pelo CAEE 
nº 16542719.6.0000.5282. As informações de campo foram 
reunidas na modalidade presencial, no intervalo de três meses.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

análise das emoções Positivas – teste de Positividade

A amostra investigada foi caracterizada pela presença 
maior de participantes do sexo feminino (60%). No que se refere 
à idade, grande parte possui mais de 15 anos (70%). Predominam 
indivíduos com tumores sólidos (80%). A modalidade de tratamento 
mais utilizada corresponde à quimioterapia (80%). De acordo com 
a tabela 1, nota-se uma média maior das emoções positivas em 
relação aos afetos negativos.

No que se refere à avaliação dos escores das emo-
ções positivas, observa-se que todos os afetos positivos 
foram pontuados (figura 1), evidenciando a presença da 
positividade mesmo em um cenário marcado pelo adoecimento. 
Considerando a média de intensidade das emoções positivas 
(Figura 2), nota-se que a maioria dos participantes apresentou 
intensidade moderada, o que pode indicar uma adaptação 
entre as emoções positivas e a situação de adoecimento. 
Ressalta-se que a busca exagerada e inadequada por afetos 
positivos desconsiderando o contexto pode associar-se a qua-
dros de mania e bipolaridade (Le Nguyen & Fredrickson, 2018).

Destacam-se a gratidão, a esperança e o amor, com 
pelo menos 70% da amostra relatando altos níveis de in-
tensidade para estas emoções. Observa-se que a gratidão 
constituiu a única emoção pontuada por toda a amostra, 
que unanimemente demonstrou algum nível desse afeto, 
a despeito de estarem enfrentando uma doença grave. 
Nota-se, ainda, que todos os participantes apresentaram grau 

Figura 1. Índice de Emoções Positivas
Teste de positividade

M DP

Teste de Positividade

Emoções positivas 8,6 2,7568

Emoções negativas 4 2,9439

Escala de Resiliência 130,6 14,6681

Tabela 1.: Análise descritiva dos testes – positividade e escala de resiliência

Fonte: elaboração da pesquisadora
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de gratidão entre moderadamente e extremamente, realçando 
a importância dessa emoção para o grupo pesquisado. Esses 
achados apontam a gratidão como a emoção positiva principal 
na população investigada.

Uma possibilidade de interpretação desse achado é o 
de que se sentir grato pode ter alguma relação com a resiliên-
cia no contexto de adoecimento por câncer na adolescência. 
Esse resultado segue a mesma direção de um estudo que 
associa gratidão e resiliência em adolescentes que estavam 
enfrentando um cenário de divórcio entre seus pais (Shabrina 
et al., 2020). Nessa pesquisa, a gratidão representou um papel 
preponderante no desenvolvimento da resiliência.

Pesquisas assinalam que algumas regiões cerebrais 
estimuladas com maior frequência na adolescência, como 
o Núcleo Accumbens e substância negra/ventral segmental, 
também são acionadas a partir da gratidão (Emmons, 2016; 
Siegel, 2016). Nesse sentido, é possível sugerir que o cérebro 
adolescente talvez apresente maior suscetibilidade para de-
senvolver ou expressar gratidão.

A gratidão favorece o relacionamento interpessoal e forta-
lece vínculos, suscitando o compartilhamento da apreciação dos 
momentos da vida (Emmons, 2016). Adolescentes mais gratos 
tendem a manifestar maior integração social (Allen, 2018; Hanson 
& Hanson, 2019). A gratidão provocaa sensação de tranquilidade, 
de satisfação e de necessidade atendida e também gera benefícios 
em múltiplos domínios: físico (revigora o sistema imunológico, pro-
duzindo sono saudável); psicológico (reduz ansiedade, depressão); 
social (estimula a compaixão, generosidade e perdão) (Hanson & 
Hanson, 2019).

Em segundo e terceiro lugar, destacam-se o amor e a espe-
rança com pontuações aproximadas. O amor atua como emoção 
suprema que favorece o surgimento de todas as outras emoções 
positivas. Constitui laços afetivos sólidos e proporciona a pers-
pectiva de maior direcionamento para o outro (Fredrickson, 2015). 
Os participantes da amostra manifestaram amor em relação aos 
seus familiares, amigos, e pessoas da instituição que os acolhe.

Em relação à esperança, Smith et al. (2014) salientam a 
importância dessa emoção em contexto de severa adversidade. 
A esperança sustenta e favorece o estabelecimento de sonhos e 
o compromisso com a vida. Atua como uma emoção crucial na 
manutenção e elevação do bem-estar subjetivo, principalmente, 

Figura 3. Índice de Emoções Negativas
Teste de Positividade

Figura 2. Frequência de Intensidade de Emoções Positivas
Teste de Positividade
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em situações de doenças consideradas incuráveis ou letais. No 
grupo investigado, a esperança associa-se aos sonhos e pers-
pectivas futuras e alimenta pensamentos positivos, promovendo 
um enfrentamento otimista.

Análise dAs emoções negAtivAs – teste de positividAde

No que se refere aos escores das emoções negativas, 
destacam-se os afetos de estresse, medo, tristeza em pelo 
menos, 30% dos respondentes (figura 3). Bicalho et al. (2019) 
assinalam que as emoções negativas atravessam a vivência 
do adolescente com câncer, e aparecem em situações como: 
perdas cotidianas provocadas pelas alterações severas na 
imagem corporal, dores constantes, morte de companheiros 
de internação, interrupção da escola e de atividades com ami-

et al., 2014). Esse resultado parece indicar que o manejo de 
adolescentes com câncer envolve mais elementos positivos 
do que negativos apesar da experiência adversa de adoeci-

gos. A despeito dessa constatação, o adolescente com câncer 
busca sentido para a sua enfermidade e consegue desfrutar 
de momentos positivos (Engvall et al., 2011). No que se refere 
à média de intensidade das emoções negativas, os valores 
exibidos tenderam a zero. Conforme demonstra a figura 4, os 
afetos negativos estão presentes em menor intensidade dentre o 
grupo investigado. Fredrickson (2009) defende que para atingir o 
florescimento, a proporção de emoções positivas deve ser maior 
do que emoções negativas. Com base nessa visão, pode-se 
sugerir que os adolescentes investigados caminham na direção 
do florescimento, a despeito de sua condição de adoecimento.

análise da escala de resiliência

Considera-se a seguinte categorização dos escores 
de resiliência: 25 a 100 (baixa resiliência) e 101 a 175 (Alta 
Resiliência). Tomando por base as categorias mencionadas, 
nota-se que toda a amostra desenvolveu alta resiliência (vide 
figura 5), indicando resultado semelhante ao que a literatura 
relata. Constata-se que adolescentes com câncer apresentam 
maiores índices de resiliência em comparação àqueles que 
não possuem a enfermidade (Faccio et al., 2018; Rosenberg 

Figura 5. Escala de Resiliência
25 a 100 (baixa resiliência) e 101 a 175 (alta resiliência)

mento. Estudos de adolescentes com câncer indicam com-
portamentos resilientes associados ao otimismo, esperança, 
fortalecimento de vínculos familiares e sociais, estabelecimen-
to de sonhos e projetos futuros apesar das preocupações e 
dificuldades impostas pela enfermidade (Haase et al., 2017; 
Rosenberg et al., 2014).

Destaca-se, ainda, a resiliência como um elemento que 
atua como mediador entre o sofrimento e o alcance da quali-
dade de vida em adolescentes com câncer (Braga et al.,2019). 
Baseando-se nessa perspectiva, o alto índice de resiliência 
revelado pelo grupo aqui investigado pode contribuir para que 
alcancem bem-estar, mesmo vivenciando um cenário difícil.

análise das entrevistas

As entrevistas e a observação de campo geraram cate-
gorias (vide legenda na tabela 2), que foram avaliadas com base 
na correlação de Spearman. Os valores destacados na cor azul 
referem-se às relações positivas entre duas variáveis e os resul-
tados dispostos em vermelho representam relações inversas ou 
negativas. As correlações na cor branca não foram consideradas 
significativas ao nível de significância de 5% (α=0.05).

De acordo com o correlograma (figura 6), nota-se que 
todos os fatores protetivos apresentaram alta correlação com os 
trechos positivos mencionados pelos jovens durante as entrevistas. 
Os fatores protetivos que mais se destacaram foram a espiritua-
lidade, a integração social, o sentido derivado da esperança e a 
autotranscendência.

Nesse cenário, destacam-se as contribuições da Casa 
Ronald, dos hospitais de referência e da escola que fornecem 
suporte irrestrito a essa clientela, e de acordo com a literatura 
atuam como tutores de resiliência (Cyrulnik & Cabral, 2015). Favo-
recem o enfrentamento corajoso e geram a autotranscendência.

Observa-se que a maioria dos participantes do estudo 
buscou novos entendimentos sobre sua enfermidade e suas 
causas, culminando com o aumento da autotranscendência. 

Figura 4. Frequência de Intensidade de Emoções Negativas
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 Figura 6. Correlograma 
Valores em Azul = correlação positiva Valores em Vermelho = correlação negativa

RE.Score: Escore de Resiliência

Pos: Trechos Positivos

Neg: Trechos Negativos

Fatores Protetivos:

Prot.1: Espiritualidade (crenças espirituais/religiosidade)

Prot.2: Integração Social (apoio institucional/suporte de amigos)

Prot.3: Ambiência Familiar (adaptabilidade e coesão entre os adolescentes e seus familiares)

Prot.4: Sentido/Significado derivado da Esperança (busca pelo sentido do adoecimento)

Prot.5: Enfrentamento Corajoso (pensamento positivo/otimismo)

Prot.6: Autotranscendência (aprendizados do adoecimento/mudança de perspectiva sobre a vida)

Fatores de Risco:

Risco.1: Incerteza e Angústia Relacionadas aos Sintomas (efeitos do tratamento do câncer)

Risco.2: Enfrentamento Defensivo (isolamento social/pensamentos pessimistas e negativos)
 

Tabela 2.: Legenda das categorias avaliadas

Fonte: elaboração da pesquisadora
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Tugade et al. (2014) afirmam que criação de significado se 
apresenta como uma ferramenta importante no processo de en-
frentamento de condições adversas. A busca pelo sentido é ge-
rada e fortalece a espiritualidade, evidenciando uma influência 
mútua entre as variáveis. Desse modo, a autotranscendência, o 
sentido derivado da esperança e a espiritualidade apresentam 
relação direta entre si (Ferreira et al., 2020).

O escore de resiliência não apresentou relação sig-
nificativa com nenhuma das categorias avaliadas. Contudo, 
observa-se que a espiritualidade aparece como a única variável 
com pontuação próxima de uma correlação significativa com o 
construto da resiliência, o que pode indicar uma possível relação 
entre essas duas categorias. Esse resultado vai ao encontro 
dos achados que abordam espiritualidade e resiliência no 
contexto de adoecimento por câncer na adolescência (Forouzi 
et al., 2017; Rosenberg et al., 2014). Nessa perspectiva, a es-
piritualidade consiste em uma estratégia muito utilizada pelos 
jovens acometidos por câncer, pois está associada à busca 
por sentido e abarca questões relacionadas à finitude da vida 
(Souza et al., 2015).

No que se refere aos afetos negativos, evidenciam-se 
o estresse, medo e tristeza oriundos do impacto provocados 
pela convivência com a enfermidade. Nesse sentido, a catego-
ria risco relacionado aos sintomas da doença apresenta forte 
associação com os trechos negativos mencionados pelo grupo 
investigado (Engvall et al., 2011).

Um ponto que merece atenção refere-se à relação 
inversa entre a categoria sentido derivado da esperança e o 
enfrentamento defensivo, mostrando que quanto maior for a 
busca por sentido, menores serão as chances de o adolescente 
com câncer estabelecer um enfrentamento isolado e aprisionar-
-se às emoções negativas (Ferreira et al., 2020).

A categoria ambiência familiar exibiu relação inversa 
com as categorias autotranscendência e sentido derivado da 
esperança. Observa-se que a influência dos familiares pode 
não favorecer o alcance da autotranscendência por parte do 
adolescente. Com intuito de proteger o filho adoecido em re-
lação a uma condição clínica delicada, os familiares tendem a 
infantilizá-lo. Tal atitude atua como um elemento dificultador para 
que o jovem se aproprie da sua experiência de adoecimento 
(Bicalho et al., 2019; Souza & Gabarra, 2019). A superproteção 
e o não esclarecimento sobre o diagnóstico e prognóstico 
podem interferir negativamente no estabelecimento da auto-
transcendência. Ademais, destaca-se que na observação de 
campo, enquanto os adolescentes exibiam sorrisos, seus pais 
apresentavam semblantes de preocupação e medo, sugerindo 
que talvez o adolescente apresente maior facilidade para de-
senvolver a resiliência do que sua família.

Cho et al. (2021) realizaram um estudo sobre floresci-
mento em adolescentes com câncer. Os resultados apontam a 
autotranscendência como um dos atributos para que o jovem 
adoecido alcance o ápice de seu desenvolvimento, mesmo 
enfrentando uma enfermidade agressiva como o câncer. Nesse 

sentido, a pesquisa aqui desenvolvida parece corroborar com 
os achados mais recentes sobre a temática.

Vale mencionar que tanto os fatores protetivos e de risco, 
bem como as emoções positivas e negativas fazem parte de 
um continuum, um processo no contexto de adoecimento. A 
presença da resiliência e das emoções positivas no cenário não 
impossibilita o surgimento das dificuldades, ou da experiência 
de medo, insegurança e tristeza. Contudo, são recursos que 
podem atenuar os efeitos prejudiciais da vivência com o câncer 
e tendem a favorecer o florescimento e bem-estar do jovem 
adoecido, a despeito de toda adversidade imposta (Cho et al., 
2021; Seligman, 2011; Wechsler et al., 2017).

Os resultados acima descritos geraram sugestões 
que podem ser utilizadas para aprimorar o acompanhamento 
clínico à clientela investigada. Parte-se do entendimento de 
que existe uma escassez de serviços especializados para 
atendimento do adolescente com câncer no país (Martins et 
al., 2018). Entende-se que quanto mais estratégias positivas 
de enfrentamento sejam empregadas pelos adolescentes para 
lidar com o câncer, maiores serão as possibilidades de adesão 
ao tratamento e, consequentemente, atingir a superação da 
enfermidade (Rosenberg et al., 2014). 

sugestão de práticAs de cuidAdo oriundAs dos 
resultAdos obtidos com o presente estudo:

(a) Exercício frequente da gratidão:
O incremento do exercício da gratidão entre o ado-

lescente, seus familiares e equipes de saúde pode acarretar 
bem-estar físico, psicológico e social aos envolvidos (Allen, 
2018). Sugerem-se atividades como agradecer pelas situações 
consideradas positivas e pelos acontecimentos entendidos 
como desagradáveis, promovendo uma reavaliação positiva 
e buscando encontrar os possíveis benefícios advindos da 
adversidade.

(b) Fortalecer a espiritualidade:
Buscar estabelecer práticas espirituais no cotidiano. 

Recomenda-se pensar em estratégias que englobem a espi-
ritualidade em seu dia a dia. Atribuir sentido à enfermidade 
tende a ser relevante nesse contexto. Sinaliza-se que as 
demandas espirituais, não necessariamente, correspondem 
a alguma crença religiosa. A espiritualidade é um conceito 
mais amplo que abrange à busca de sentido, favorece o es-
tabelecimento de um propósito maior e princípios existenciais 
(Forouzi et al., 2017).

(c) Promover um espaço de escuta e dar voz a esses 
jovens:

Sugere-se que os serviços de cuidado ao adolescente 
disponham de um espaço para ouvir seus anseios. Ademais, 
recomenda-se colocá-los na condição de ajudar outras pessoas 
e não somente de serem ajudados. Por isso, seria relevante 
favorecer o protagonismo e o altruísmo que emergiram natu-
ralmente da convivência com outras pessoas em sofrimento.

Visto que os adolescentes recebem suporte de seu meio, 
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o que contribui para o desenvolvimento da resiliência, o caminho 
inverso poderia ser levado em consideração. Ou seja, se o ado-
lescente com câncer exibe alto índice de resiliência, talvez ele 
possa atuar na condição de tutor ou agente desse recurso, tanto 
para os outros jovens que chegam ao serviço, quanto para seus 
familiares e equipes de cuidado. Nesse sentido, promover um 
espaço onde o jovem possa compartilhar aprendizados, dividir 
experiências tende a ser benéfico (Souza & Gabarra, 2019).

Acredita-se que a prática dessas sugestões deva en-
globar os familiares e os profissionais de saúde inseridos no 
cuidado ao adolescente com câncer. Ambos sofrem impacto 
direto no acompanhamento ao jovem adoecido e, por vezes, 
conforme aponta um estudo a respeito, sentem-se desprepa-
rados para lidar com as especificidades desse grupo. (Martins 
et al., 2018; Souza & Gabarra, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo se propôs a explorar as emoções 
positivas e a resiliência no universo de adolescentes com câncer 
residentes no estado do Rio de Janeiro. Na amostra estudada, 
os resultados evidenciaram a presença das emoções positivas 
de forma mais expressiva do que as emoções negativas, bem 
como índices elevados de resiliência.

Destacaram-se como afetos positivos mais preponderan-
tes: gratidão, amor e esperança. A gratidão evidenciou-se como 
a emoção mais pontuada por todos os participantes. Foram 
propostos exercícios que, de acordo com o observado na pre-
sente amostra, parecem contribuir para o aumento da resiliência 
e de sentimentos positivos. Sugere-se ainda a realização de 
mais estudos investigando a relação entre emoções positivas e 
resiliência no contexto de adoecimento crônico na adolescência.

No tocante às categorias, prevaleceram a espiritualida-
de, o sentido derivado da esperança e a autotranscendência, 
exibindo alta correlação significativa entre si. A dimensão 
negativa representada pelas categorias risco e enfrentamento 
defensivo apresentaram baixo índice de significância estatística, 
mostrando que os fatores protetivos exibem papel relevante no 
grupo investigado.

Embora não tenha sido encontrada uma correlação 
estatística direta entre emoções positivas e resiliência, há 
que se ressaltar que a amostra teve um pequeno número de 
participantes, o que prejudica algumas análises estatísticas. 
Faz sentido teórico considerar que a associação entre essas 
variáveis poderia ser sustentada pela gratidão, principal emo-
ção positiva evidenciada, que apresenta forte correlação com 
a espiritualidade; que por sua vez, associa-se à resiliência. 
Nesse sentido, foi possível concluir que para essa amostra o 
fortalecimento da espiritualidade, por intermédio de exercíco 
contínuo da gratidão, parece aumentar o bem-estar desses 
adolescentes e a resiliência. Esse achado sugere um caminho 
promissor para futuras investigações.

CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR

Daniele Borges-de-Mello-dos-Santos: Análise esta-
tística, Coleta de Dados, Conceitualização, Gerenciamento de 
Recursos, Gerenciamento do Projeto, Investigação, Metodolo-
gia, Redação - Preparação do original, Redação - Revisão e 
Edição, Visualização

Angela Donato-Oliva: Conceitualização, Gerencia-
mento do Projeto, Metodologia, Redação - Revisão e Edição, 
Supervisão, Visualização

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Allen, S. (2018). The science of gratitude. John Templeton Foundation. 
Greater Good Science Center. UC: Berkeley.

Bicalho, C., Araújo, A., & Botti, N. (2019). Processo de adolescer relacio-
nado ao adoecimento e tratamento do câncer. Psicologia, Saúde e 
Doenças, 20 (1), 74-87.

Braga, B.R., Lima, A.M.M., & Fraga, L.C.O.(2019). Estratégias que reforçam 
a resiliência em pacientes com distúrbio oncológico: uma revisão 
integrativa. Revista de Enfermagem, UFJF, 5 (1), 1-10.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à saúde. Departamento 
de Atenção Especializada e Temática. (2017). Protocolo de diagnós-
tico precoce do câncer pediátrico. Brasília: Ministério da Saúde, DF.

Borsa, J. C., Damásio, B.F., & Koller, S. H. (2016). Escala de positividade 
(EP): novas evidências de validade no contexto brasileiro. Psico-USF,  
21, (1), 1-12. doi: 10.1590/1413-82712016210101.

Cazarolli, E., Beck, C.L.C., Machado, C.H.F., Coelho, A.P.F., & Ambrós, S.E. 
(2011). Sentimentos de adolescentes com câncer: um estudo qua-
litativo. Revista Contexto e Saúde, 10 (20), 1365-1370.

Cho, E., Baker-Ward, L.E., Smith, S.K., Barfield, R.C., & Dorchety, S.L. (2021). 
Human flourishing in adolescents with cancer: experiences of pediatric 
oncology health care professionals. Journal of Pediatric Nursing, 59, 10-18.

Cyrulnik, B. & Cabral, S. (2015). Resiliência: ações pela reinstauração de um 
futuro. In: Coimbra, R.M.; Morais, N.A. A resiliência em questão: pers-
pectivas teóricas, pesquisa e intervenção. Porto Alegre: Artmed. E-book.

Depauw, S., Rae, C., Schacter, B., Rogers, P., & Barr, R.D. (2019). Evolu-
tion of adolescent and young adult oncology in Canada. Current 
Oncology, 26 (04).

Engvall, G., Cernvall, M., Larsson, G., Essen, L.V., & Matsson, E. (2011). 
Cancer during adolescence: negative and positive consequences 
reported three or four years after diagnosis. Plos One, 6 (12).

Emmons, R. A. (2016). The little book of gratitude: create a life of ha-
ppiness and well- being by giving thanks. MBS little book of. São 
Paulo: Gaia. E-book.

Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, 13 de julho de 1990. 
Artigo 2.

Faccio, F., Renzi, C., Giudice, A.V., & Pravettoni, G. (2018). Family resilience 
in the Oncology Setting: Development of an Integrative Framework. 
Frontiers in Psychology, 9 (666).

Ferreira, L.F., Freire, A. P., Silveira, A.L.C., Silva, A.P.M., Sá, H.C., Souza, I.S., 
Garcia, L.S.A., Peralta, R.S., & Araújo, L.M.B. (2020). A influência da 
espiritualidade e da religiosidade na aceitação da doença e no tra-
tamento de pacientes oncológicos: revisão integrativa da literatura. 



Revista Brasileira de Terapias Cognitivas
2021•17(1)•pp.39-47

50

Revista Brasileira de Cancerologia, 66 (2), e-07422.

Ferreira, L.S., Silva, N.B., Junior, R.C.R., Souza, M.A., & Lima, T.C. (2018). 
Propriedades psicométricas do teste de positividade de Fredrickson 
em um contexto militar. Psico, 49 (4), 402-409. doi:10.15448/1980-
8623.2018.4.28730.

Forouzi, M.A., Tirgari, B., Safarizadeh, M.H., & Jahani, Y. (2017). Spiritual 
needs and quality of life patients with cancer. Indian journal of 
palliative care, 23 (4).

Fredrickson, B.L. (2009). Positivity: top-notch research reveals the 3 to 1 
ratio that will change your life. New York: Three Rivers Press.

Fredrickson, B.L. (2015). Amor 2.0: a ciência a favor dos relacionamentos. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional.

Haase, J.E., Kintner, E.K., Robb, S.L., Stump, T.E., Monahan, P.O., Phillips, 
C., Stegenga, K.A., & Burns, D.S. (2017). The Resilience in Illness 
Model (RIM) part 2: confirmatory evaluation in adolescents and 
young adults with cancer. Cancer Nurs, 40 (6), 454-463.

Hanson, R. & Hanson, F.(2019). O poder da resiliência. Rio de Janeiro: Sextan-
te. Le Nguyen, K.D. & Fredrickson, B.L. (2018). Positive emotions and 
well-being. In: Dunn, D. Positive Psychology: Established and emerging 
issues. New York and London: Routledge, Taylor & Francis Group. E-Book.

Martins, H.T.G., Balmant, N.V., Silva, N.P., Santos, M.O., Reis, R.S., & Ca-
margo, B. (2018). Who cares for adolescents and young adults with 
cancer in Brazil? Jornal de Pediatria, 94 (4), 440-445.

Mutti, F.C., Cruz, V.G., Santos, L.F., Araújo, D., Cogo, S.B., & Neves, E.T. 
(2018). Perfil clínico-epidemiológico de crianças e adolescentes com 
câncer em um serviço de oncologia. Revista Brasileira de Cancero-
logia, 64 (3), 293-300.

Pesce, R. P., Simone, G.A., Souza, M.A., & Lima, T.C. (2005). Adaptação 
transcultural, confiabilidade e validade da escala de resiliência. Cad. 
Saúde Pública, 21 (2), 436-448. Presti, P.F., Macedo, C.R.D., Caran, 
E.M., Rodrigues, A.M.D., & Petrilli, A.S. (2012). Estudo epidemiológi-
co de câncer na adolescência em centro de referência. Rev. Paulista 
Pediátrica, 30 (2), 210-6.

Rosenberg, A.R., Yi-Frazier, J.P., Wharton, C., Gordon, K, & Jones, B. (2014). 
Contributors and Inhibitors of resilience among adolescents and young 
adults with cancer. Journal of adolescent and young adult oncology, 3 (4).

Santos, R.C.S., Silva, J.L.M., & Custódio, L.M.G. (2017). A doença crônica e 
o adolescer: efeitos do adoecimento e do câncer no desenvolvimento 
do adolescente. Psicologia.pt, ISSN 1646-6977.

Seligman, M.E.P. (2011). Florescer: uma nova compreensão sobre a natu-
reza da felicidade e do bem-estar. Rio de Janeiro: Objetiva.

Shabrina, K., Kusristanti, C., & Listiyandini, R.A.(2020). Gratitude and resi-
lience among adolescents who have experienced parental divorce. 
Psychological Research on Urban Society, Universitas YARSI, 3 (1), 24-29.

Siegel, D.J. (2016). Cérebro adolescente: o grande potencial, a coragem 
e a criatividade da mente dos 12 aos 24 anos. São Paulo: Nversos. 

Smith, C.A., Tong, E.M.W., & Ellsworth, P.C. (2014). The differentiation of 
positive emotional experience as viewed through the lens of apprai-
sal theory. In: Tugade, M.M., Shiota, M.N., & Kirby, L.D. Handbook 
of positive emotions. New York, London: The guilford press. Kindle 
Edition ISBN: 9781462514311.

Souza, T.S. & Gabarra, L.M. (2019). O cuidado ao adolescente com câncer 
na perspectiva da equipe multiprofissional. Mudanças – Psicologia 
da Saúde, 27 (1), 37- 44.

Souza, V.M.; Frizzo, H.C.F.; Paiva, M.H.P.; Bousso, R.S.; Santos, A.S. (2015). 
Espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais de adolescentes 
com câncer. Revista Brasileira de Enfermagem, 68 (5), 791-6.

Tugade, M.M., Devlin, H.C., & Fredrickson, B.L. (2014). Infusing positive 
emotions into life: the broaden-and-build theory and a dual-process 
model of resilience. In: Tugade, M.M., Shiota, M.N., Kirby, L.D. Han-
dbook of positive emotions. New York, London: The guilford press. 
Kindle Edition ISBN: 9781462514311.

Wechsler, A.M., Sartorelli, J.L., Pereira, B.F.G., & Paro, B.L. (2017). Fatores 
contribuintes para a resiliência de adolescentes com câncer: um 
estudo piloto. Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde, 18 (3), 
724-738. doi: 10.15309/17psd180308.


