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Este estudo teve como objetivo caracterizar a resiliência em crianças e adolescentes que
sofreram abusos na infância a partir de revisão da literatura científica. Revisão integrativa com
evidências da literatura, nas bases de dados Web of Science, PubMed/Medline e PsycInfo,
com os descritores resilience, psychological e child abuse. Foram encontrados 17 artigos,
no período de 2011 e 2015. De acordo com a produção científica analisada, encontrou-se
que os abusos na infância têm relação negativa com o desenvolvimento da resiliência e
favorável ao surgimento de sintomatologia depressiva e ansiosa. Fatores como o apoio social
e familiar apresentam relação positiva com a resiliência. Conclui-se que o desenvolvimento
da resiliência em crianças e adolescentes vítimas de abuso pode atuar como fator protetor
para estes indivíduos.
Descritores: Resiliência Psicológica; Estresse Psicológico; Maus-tratos Infantis.
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Camargo IML, et al.

Resilience in children and adolescents victims of early life stress and
maltreatment in childhood
This study aimed to characterize resilience in children and adolescents who were abused in
childhood. 17 articles were found, between 2011 and 2015. According to the analyzed scientific
literature, it found that childhood abuse have negative relationship with the development of
resilience and positive with the emergence of depressive and anxiety symptoms, as well as,
positive factors such as social and family support has positive relationship with resilience. It
is concluded that the development of resilience in children and adolescents victims of abuse
can act as a protective factor for these individuals.
Descriptors: Psychological Resilience; Psychological Stress; Child Abuse.

La resiliencia en niños y adolescentes víctimas de estrés temprano
y maltrato en la infancia
Este estudio tuvo como objetivo caracterizar la resiliencia en niños y adolescentes abusados
en la infancia. Se encontraron 17 artículos, entre 2011 y 2015. De acuerdo con la literatura
científica analizada, se encontró que el abuso infantil tiene relación negativa con el desarrollo
de la capacidad de recuperación y positiva con la aparición de los síntomas depresivos y de
ansiedad, así como, factores positivos tales como el apoyo social y familiar tiene relación
positiva con la capacidad de recuperación. Se llegó a la conclusión de que el desarrollo de
la resiliencia en niños y adolescentes víctimas de abuso puede actuar como un factor de
protección para estas personas.
Descriptores: Resiliencia Psicológica; Estrés Psicológico; Maltrato a Los Niños.

Introdução
Desde a mais tenra idade até o final da vida, o ser
humano vivencia os mais variados tipos de estressores
e precisa aprender continuamente a adaptar-se às
diferentes realidades moldadas por essas adversidades.
Pode-se dizer que os indivíduos passam a vida inteira
procurando mecanismos e estratégias para superar e

indivíduos, pois ela surge a partir de uma ferida aberta
por um trauma(1).
Nesse sentido, a resiliência pode ser definida
como um processo interativo e subjetivo que ocorre
em alguns indivíduos os quais têm uma evolução
relativamente boa, mesmo vivenciando fortes estresses
ou adversidades. Nesses indivíduos observa-se uma
resposta melhor do que em outros indivíduos que

conviver com os lutos, as mudanças e as constantes

sofreram as mesmas experiências, consolidando algum

tentativas de transformar as experiências negativas

tipo de desenvolvimento(1-2).

em algo positivo, seja para evitar o seu contato com os

Como as adversidades podem estar presentes

estressores, ou para diminuir suas reações diante deles.

desde a concepção dos seres humanos, é preocupante o

Assim, é possível afirmar que a vida é um processo

impacto que essas podem ter no desenvolvimento infantil

contínuo de perdas e ganhos e faz-se necessária uma

e, consequentemente, aumentar a chance do indivíduo

espécie de cicatrização para aprender a lidar com

desencadear dificuldades físicas e mentais ao longo

as perdas. Esse processo de cicatrização pode ser

da vida. Considera-se os maus-tratos como eventos

comparado ao desenvolvimento da resiliência nos

adversos durante a infância(3), os quais denominamos
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de estresse precoce. O estresse caracteriza-se como
uma reação do indivíduo à adversidades, impelindo-o
a buscar um ajustamento ou resposta a condições
que despertaram ansiedade ou medo, objetivando
estabilizar processos biológicos internos e preservar
a autoestima(4).
De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS/WHO) os maus-tratos infantis caracterizamse como qualquer tipo de abuso e negligência que
ocorrem em crianças menores de 18 anos. Incluemse todos os tipos de maus-tratos físico ou emocional,
abuso sexual, abandono, negligência ou exploração
de qualquer natureza que podem resultar em danos,
potencializar danos imediatos ou a longo prazo na
saúde, na sobrevivência e no desenvolvimento da
dignidade no contexto das interações sociais(5).
Os maus-tratos infantis levam ao sofrimento da
criança e dos seus familiares, gerando o estresse que
é associado com uma ruptura no desenvolvimento do
cérebro, em casos extremos podem comprometer o
desenvolvimento dos sistemas nervoso e imunológico(5).
Estudos(3,6-7) mostram que adultos com histórico
de maus-tratos na infância apresentam maior risco
de desenvolvimento de transtornos mentais, incluindo
depressão e ansiedade. Índices de uso de drogas e
outras substâncias e comportamentos de risco, também
são mais prevalentes nesses adultos.
A maior chance de comprometimento da saúde
na vida adulta está relacionada às alterações na
resposta ao estresse desencadeadas pelas experiências
traumáticas, ou seja, o efeito do estresse como fator
de risco para diversas patologias, estaria aumentado
em indivíduos com histórico de maus tratos na infância,
pois estes indivíduos tendem a apresentar uma resposta
aumentada ao estresse na vida adulta.
Nesse contexto, percebe-se que enfrentar
infortúnios da infância pode causar marcas profundas
no indivíduo por tempo indeterminado. Deste
modo, nota-se então que eventos adversos, como
os maus-tratos na infância, geradores de estresse
precoce são fatores que catalisam e podem levar ao
desenvolvimento de patologias clínicas e transtornos
mentais na vida adulta.
Ainda que esteja clara a relação existente entre
estresse precoce e desenvolvimento de patologias na
vida adulta por sujeitos que sofreram maus tratos na
infância, nem todos os indivíduos que vivenciaram este
tipo de experiência traumática desenvolvem patologias.
Entre os fatores para o estabelecimento dessa relação,
a literatura tem considerado a disponibilidade genética,
psicológica e social.
Assim, um mesmo evento estressor ocorrido
precocemente poderia enfraquecer a resposta ao

estresse na vida adulta, favorecendo o desenvolvimento
de patologias, ou atuar como fator catalizador para
o desenvolvimento de uma maior capacidade de
responder a adversidades futuras, configurando nos
sujeitos um maior nível de resiliência diante dos
eventos estressores.
Diante da problemática exposta e da produção
científica acerca do tema, formulou-se a seguinte
questão norteadora: Quais as características da
resiliência em crianças e adolescentes vítimas de
abusos na infância? Nesse sentido, o objetivo do
presente estudo é caracterizar a resiliência em crianças
e adolescentes que sofreram abusos na infância, a
partir de revisão da literatura científica.

Método
Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura,
método que propõe incorporar a aplicabilidade de
resultados de estudos, estabelecimento de critérios
sobre a coleta de dados, bem como a síntese de
conhecimento, permitindo a inclusão de estudos
experimentais e não-experimentais(8-9).
Neste estudo, a revisão integrativa perpassou
primeiramente pela identificação do tema e da seleção
da questão norteadora do estudo; posteriormente pelos
critérios de inclusão e exclusão; categorização dos
estudos; avaliação dos estudos incluídos na revisão
integrativa; interpretação dos resultados e a síntese
do conhecimento(10-11).
O tema abordado neste estudo foi sobre o
desenvolvimento da resiliência em crianças e
adolescentes que sofreram abusos na infância.
E a questão norteadora da pesquisa foi: como ocorre
o desenvolvimento da resiliência em crianças e
adolescentes que sofreram abusos na infância?
Para o levantamento dos artigos na literatura,
efetuado nos meses de março a abril de 2016, foi
realizada a busca nas seguintes bases de dados: Web
of Science, PubMed/Medline (Medical Literature and
Retrivial System on Line), PsycInfo. Foram utilizados
os descritores pelo DecS (Descritores em Ciências
da Saúde) e no MeSH (Medical Subject Headings):
resilience, psychological e child abuse.
Adotou-se como critérios de inclusão dos achados:
artigos publicados no período de 2011 a 2015 para incluir
as evidências mais atualizadas na temática, artigos
originais na íntegra, divulgados nos idiomas português,
inglês ou espanhol. Foram excluídos artigos que não
tratavam de abuso em crianças e adolescentes (abuso
sofrido até os 19 anos de idade), pesquisas realizadas
com adultos, ou maiores de 19 anos de idade, estudos
teóricos ou de revisão.
www.eerp.usp.br/resmad
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A figura 1 mostra os resultados das buscas de artigo
por banco de dados. O resultado inicial diz respeito ao
número total de artigos encontrados de acordo com os
descritores utilizados, em seguida, utilizou-se os critérios
de inclusão (filtro) para refinar a busca. Desses estudos
listados, 287 atenderam os critérios de inclusão. Após a
aplicação dos critérios de exclusão e da leitura integral
dos artigos, o corpus deste estudo foi composto por
17 artigos. Em seguida, procedeu-se a extração dos

dados pertinentes para esta revisão e o agrupamento
das informações.
A classificação geral dos artigos baseou-se nas
evidências científicas disponíveis atualmente na
literatura, incluindo os níveis de evidências e graus
de recomendação como forma de obter os melhores
resultados. O nível de evidências foi classificado pelo tipo
de estudo de acordo com o Oxford Centre for Evidencebased Medicine(12).

Web of Science
Sem filtro

Com filtro

“resilience, Psychological” and “child abuse”

“resilience, Psychological” and “child abuse”

124 artigos

54 artigos
Pubmed

Sem filtro

Com filtro

“resilience, Psychological” and “child abuse”

“resilience, Psychological” and “child abuse”

85 artigos

67 artigos
Psycinfo

Sem filtro

Com filtro

“resilience, Psychological” and “child abuse”

“resilience, Psychological” and “child abuse”

531 artigos

166 artigos
Total geral

Sem filtro

Com filtro

740 artigos

287 artigos

Figura 1 – Bases de dados de acordo com os resultados sem filtro e com filtro.
No nível 1, as evidências são provenientes de
ensaios clínicos controlados randomizados com com
intervalo estreito de confiança ou de revisão sistemática
ou metanálise de todos os relevantes ensaios clínicos
randomizados controlados ou oriundos de diretrizes
clínicas baseadas em revisões sistemáticas de ensaios
clínicos randomizados controlados; nível 2, evidências
derivadas de estudo de coorte histórica ou com
segmentos de casos comprometidos (pelo menos um
ensaio clínico randomizado controlado bem delineado,
mas de menor qualidade) e estudo ecológico; nível 3,
evidências obtidas de ensaios clínicos bem delineados
sem randomização (estudos caso-controle), revisões
sistemáticas de estudos caso-controle; nível 4, relatos
de casos (coorte ou caso-controle de menor qualidade);
nível 5, evidências originárias de opinião de autoridades
e/ou relatórios de comitê de especialistas. Nesta
pesquisa, considerou-se os estudos com evidências
até o nível três(12).
Para proceder a análise e interpretação dos dados,
organizou-se as informações em um formulário de
identificação preparado previamente(10) contendo a
identificação do estudo, ano de publicação, autores, tipo
de estudo, local e população estudada; preenchido para
cada artigo da amostra, possibilitando a catalogação
www.eerp.usp.br/resmad

dos dados. Dessa forma, a visualização dos artigos foi
facilitada e possibilitou uma melhor comparação dos
estudos. Os dados foram organizados de acordo com as
semelhanças dos conteúdos que emergiram no corpus
investigado e analisados descritivamente. Os artigos
foram divididos em três categorias: resiliência e abuso
familiar e institucional; resiliência e abuso sexual e,
resiliência e fatores intrínsecos ao indivíduo.

Resultados
Os artigos do corpus deste estudo foram escritos
em sua maioria na língua inglesa. A figura 2 sintetiza
os dados gerais dos artigos selecionados, a maioria
(88%) era de delineamento quantitativo. Quanto ao
local de origem, oito foram pesquisas desenvolvidas
nos Estados Unidos mas houve variabilidade entre os
países, com resultados do Canadá, Reino Unido, Sérvia,
Argentina, Nova Zelândia, Israel, Coréia, entre outros.
Quanto aos níveis de evidência, todos os artigos foram
classificados no nível 1 de evidência.
Os 16 artigos foram divididos em três categorias:
resiliência e abuso familiar e institucional (10); resiliência
e uso e abuso de substâncias (3) e resiliência e fatores
intrínsecos ao indivíduo (3).
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Autores

Título

Ano

Objetivo

Collin-Vézina,
D; Coleman, K;
Milne, L; Sell,
J; Daigneaut, I.

Trauma experiences,
maltreatment-related
impairments, and
resilience among
child welfare youth in
residential care.

2011

Oshri A,
Rogosch FA,
Burnette ML,
Cicchetti D.

Developmental
pathways to
adolescent
cannabis abuse
and dependence:
Child maltreatment,
emerging personality,
and internalizing
versus externalizing
psychopathology.

2011

Bada HS,
Bann CM,
Whitaker TM,
Bauer CR,
Shankaran S,
LaGasse L,
et al
Williams,
J; NelsonGardell, D.

Protective factors
can mitigate
behavior
problems after
prenatal cocaine and
other drug exposures

2012

Predicting resilience
in sexually abused
adolescents

2012

Cicchetti D,
Rogosch FA

Gene× Environment
interaction and
resilience: Effects of
child maltreatment
and serotonin,
corticotropin
releasing hormone,
dopamine, and
oxytocin genes.
Resilience to bullying
victimization: The
role of individual,
family and peer
characteristics.

2012

Child maltreatment
and mediating
influences
of childhood
personality types
on the development
of adolescent
psychopathology

2013

Promover uma descrição das
experiências traumáticas,
sequelas relacionadas ao
trauma, e as características
de resiliência de uma amostra
de adolescentes canadenses
em residências terapêuticas,
bem como explorar o impacto
do gênero e do número de
diferentes traumas sofridos
nestes aspectos.
Examinar se as diferenças
individuais de personalidade
estão associados com a
gravidade dos maus-tratos,
e explicar a associação entre
maus-tratos precoce na
infância e sintomas do abuso
de cannabis e dependência
no início da adolescência por
meio de aumento do risco de
psicopatologia.
Determinar o papel dos fatores
de risco e de proteção na
trajetória de problemas
comportamentais associados
à elevada exposição a cocaína
e polidrogadição durante o
pré-natal.
Examinar os fatores que
predizem a resiliência em
adolescentes vítimas de abuso
sexual.
Descobrir se existe variantes
genéticas de genes específicos
que ao intergir com o experiência
de maus tratos à criança são
associados com níveis mais
elevados de funcionamento
resiliente em crianças de
baixa renda maltratadas e não
maltratadas.
Esclarecer, o processo
de resiliencia ao bullying,
identificando fatores individuais,
familiars e dos pares que
predizem niveis de depressão
e delinquência menores do que
o esperado, subsequentes ao
bullying.
Investigar o processo de
estudo longitudinal relacionado
aos maus-tratos da infância,
organização da personalidade
infantil e mal adaptação juvenil.

Sapouna, M;
Wolke, D.

Oshri A. et al.

2013

Tipo de estudo
e Evidência
Quantitativo.
Nível 1 de
evidência

País

Público-alvo

Canadá

53
adolescentes

Longitudinal.
Nível 1 de
evidência

EUA

415 crianças

Coorte
longitudinal.
Nível 1 de
evidência

EUA

1388 crianças

Transversal
Quantitativo.
Nível 1 de
evidência
Longitudinal.
Nível 1 de
evidência

EUA

237
adolescentes

EUA

595 crianças

Longitudinal de
curto-termo.
Nível 1 de
evidência

Reino
Unido

3136
adolescentes

Longitudinal.
Nível 1 de
evidência

EUA

400 crianças

(a Figura 2 continua na próxima página)
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Autores

Título

Ano

Objetivo

Milovančević
et al.

Psychopathology
and resilience in
relation to abuse in
childhood among
youth first referred
to the psychiatrist.

2014

Evaluación de
factores
de resiliencia en
niños argentinos
en condiciones
de vulnerabilidad
familiar
Cruz Fuentes, BDNF Met66
C. S et al
modulates The
cumulative effect
of psychosocial
childhood
adversities on
major depression in
adolescents
Cicchetti D,
Maternal
Natsuaki MN,
caregiving and
Harold GT,
girls’ depressive
Leve LD, Kim symptom and
HK, Mahedy L, antisocial behavior
et al
trajectories: An
examination among
high-risk youth

2014

Investigar sintomas clínicos,
funcionamento familiar e
características de resiliência
em adolescentes com
experiência de abuso,
referenciados à psiquiatras
pela primeira vez.
Explorar a percepção de
si mesmo, das relações
familiares, as habilidades
cognitivas para solução de
problemas interpessoais e
indicadores de criatividade nas
crianças avaliadas.
Conhecer como o BDNF
Met66 modula os efeitos
cumulativos das adversidades
psicossociais
da infância na depressão
maior em adolescentes.

Arslan, G

2015

Morelato GS

Psychological
maltreatment,
emotional and
behavioral
problems in
adolescents: The
mediating role of
resilience and selfesteem
Kim J, Seok J, The protective role
Choi K, Jon DI, of resilience
Hong H, Hong in attenuating
N, et al
emotional distress
and aggression
associated with
early-life
stress in young
enlisted military
service candidates

2014

2014

2015

Tipo de estudo
e Evidência
Quantitativo
exploratório.
Nível 1 de
evidência

Descritivo
transversal.
Nível 1 de
evidência

Experimental.
Nível 1 de
evidência

País

Público-alvo

Servia

84
adolescentes

Argentina 103 crianças

México

3005
adolescentes

Examinar as trajetórias de
sintomas depressivos e
comportamentos antissociais
em dois grupos de risco de
meninas adolescentes.
Examinar o papel do
envolvimento materno como
fator promotor da trajetória
baseada na resiliência
de psicopatologias como
sintomas de depressão e
comportamento antissocial em
meninas adolescentes.
Examinar o papel mediador
da resiliência e auto-estima
nas relações entre problemas
de maus tratos psicológicos
e emocionais e problemas
de maus tratos psicológicoscomportamental em
adolescentes.

Longitudinal.
Nível 1 de
evidência

EUA e
100
Inglaterra adolescentes
americanas
145
adolescentes
inglesas

Quantitativo.
Nível 1 de
evidência

Turquia

937
adolescentes

Investigar a relação entre
Estresse Precoce e resiliência,
depressão, ansiedade e
agressão em jovens adultos

Descritivoexploratório,
abordagem
quantitativa.
Nível 1 de
evidência

Coréia

461
adolescentes

(a Figura 2 continua na próxima página)
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Autores

Título

Ano

Miller-Graff;
Howell.

Posttraumatic stress
symptom trajectories
among children
exposed to violence

2015

Davidson-Arad, Resilience among
B; Navaroadolescents in foster
Bitton, I.
care

2015

Sanders, J;
Munford, R;
ThimasarnAnwar, T;
Libenberg,L;
Ungar, M.
Galinowsky,
A; Miranda, R;
Lemaitre, H;
et al.

2015

The Role of positive
youth development
practices in building
resilience and
enhancing wellbeing
for at-risk youth
Resilience and
corpus callosum
microstructure in
adolescence.

2015

Tipo de estudo
e Evidência
Conduzir uma análise
Longitudinal
exploratória das trajetórias dos
exploratório.
sintomas de estresse pósNível 1 de
traumático através do tempo em evidência
um grupo de risco de crianças
com experiências comprovadas
ou prováveis de maus tratos,;
Examinar os fatores comuns
ou únicos associados com tais
trajetórias.
Comparar a resiliência das
Experimental.
adolescentes vítimas de maus
Nível 1 de
tratos em um orfanato com os
evidência
de adolescentes vítimas de
maus tratos na residência e
comunidade.
Examinar se os serviços que
Transversal.
utilizam a abordagem “positive
Nível 1 de
youth development” estão
evidência
relacionados a melhores
resultados em jovens em
situação de risco.
Explorar a projeção da
Estudo
substância branca do córtex
de coorte
cerebral das diferenças
experimental.
percebidas no corpo caloso
através da tractografia.
Objetivo

País

Público-alvo

EUA

1354 crianças

Israel

286
adolescentes

Nova
Zelândia

605
adolescentes

França, 2224
EUA,
adolescentes
Finlandia,
Inglaterra,
Canadá,
Alemanha

Figura 2 - Panorama geral dos artigos conforme autor, título, ano de publicação, objetivo, tipo de estudo, país
de origem e população do estudo.

Resiliência: abuso familiar, institucional e o
estresse precoce

No tocante ao abuso familiar, foram descritos fatores
que influenciam positivamente o desenvolvimento da
resiliência pelas crianças e adolescentes, como a

Nesta categoria, foram incluídos estudos que tratam

aceitação paterna e a autopercepção dos adolescentes

da resiliência em crianças e adolescentes vítimas de

como resilientes(16) e a intervenção de família secundária,

maus-tratos familiares e institucionais; foram obtidos

como tios ou avós, nos maus-tratos ou negligência(15).

dez artigos para esta análise. Cinco estudos

(13-17)

Também, foi identificado em um estudo(17) que o maior

investigaram exclusivamente os maus-tratos que

envolvimento do cuidado materno e seus benefícios

ocorreram no ambiente familiar, outros cinco (18-22)

possibilita uma diminuição nos sintomas da depressão,

abordaram os abusos e maus-tratos institucionais.

porém não protege do surgimento dos mesmos. Fatores

Ressalta-se que dos dez estudos incluídos nesta

familiares como a exposição à violência, podem ter

categoria, dois(13, 22) investigaram tanto os maus-tratos

efeito negativo no desenvolvimento da resiliência(14), e

familiares quanto os institucionais.

ainda, crianças e adolescentes com maiores índices de

Encontrou-se que a ocorrência de abusos e

resiliência quando comparadas àquelas com menores

maus-tratos na infância relaciona-se estreitamente

índices, possuíam maior capacidade de identificar a

com maiores índices do surgimento da sintomatologia

existência de uma problemática familiar(15).

de transtornos e desordens psiquiátricas(13-15, 19), bem

Quanto ao abuso em instituições, foram identificados

como uma menor taxa de resiliência e dificuldades

estudos das quais a crianças ou o adolescente que

de aprendizagem em crianças vítimas de abusos(15),

sofreram abuso influenciam seu desenvolvimento.

além de uma maior ocorrência de comportamentos de

Encontrou-se(20), também, que o bullying na adolescência

delinquência e sintomatologia depressiva e ansiosa em

está associado a níveis maiores de sintomas depressivos

meninas vítimas de maus-tratos, quando comparadas

e comportamento de delinquência, houve ainda

à meninas sem história de abuso(13).

associação com menor autoestima e maior conflito com
www.eerp.usp.br/resmad
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os pais; no entanto, a maior parte dos adolescentes do

a vida, predominando nos meninos(23). O outro artigo

sexo masculino apresentaram menores índices destes

incluído nesta categoria mostrou que indivíduos com

sintomas, mostrando-se mais resilientes. Por outro

características agressivas têm tendência maior a

lado, adolescentes do sexo feminino, apesar da

desenvolver abuso e dependência às drogas(24).

experiência traumática, apresentaram maior autoestima

As crianças filhas de mães com elevada exposição

e menor índice de conflitos familiares. O maior nível de

às drogas possuíam baixos índices de QI verbal e

resiliência foi ainda, associado ao menor uso de álcool

déficit de atenção. Todavia, a pesquisa mostrou que

e outras drogas.
No que se diz respeito a relação da resiliência e o
estresse precoce é que os níveis medianos de estresse
precoce podem sugerir níveis mais altos de resiliência ,
(14)

bem como, a exposição à violência no âmbito familiar
e na comunidade pode ser um fator de risco para o
desenvolvimento de sintomatologia para estresse póstraumático em crianças e adolescentes(14).
Além disso, foi identificado que adolescentes
com dois ou mais tipos de experiências negativas
alcançaram resultados inferiores de resiliência, aqueles
com quatro ou cinco diferentes vivências traumáticas
obtiveram os menores escores quando comparados
com aquelas vítimas de apenas um tipo(18). A idade em
que a experiência traumática é vivida também exerce
influência no desenvolvimento da resiliência. Percebeuse que adolescentes mais velhos e mais novos atingiram
níveis similares de resiliência, porém, sujeitos mais
velhos possuíam um melhor aproveitamento dos
serviços em que estavam inseridos(21). Outros fatores
que influenciam o desenvolvimento comportamental
são variáveis pessoais, como senso de esperança ou
expectativa e inteligência, influenciam o desenvolvimento
da resiliência. Adolescentes com menores níveis
de engajamento escolar, apoio social, esperança e
expectativa, bem como história prévia de abuso sexual,
apresentavam maiores problemas comportamentais e
menor probabilidade de serem resilientes(22).

Resiliência e uso e abuso de substâncias
Nesta categoria foi incluído um artigo(23) que analisava
os efeitos do ambiente pré-natal exposto à drogas e sua
influência no desenvolvimento da criança e da capacidade
resiliente; e dois(24-25) que relacionava uso e abuso de
substâncias com maus-tratos vivenciados na infância.
O abuso de substâncias psicoativas ainda durante o
pré-natal deixa marcas na criança que podem perdurar

crianças com índices elevados de resiliência eram
protegidas dos problemas de comportamento na infância
e adolescência(23).
Encontrou-se associação entre aumento do risco de
psicopatologia, diferenças individuais de personalidade
e a gravidade dos maus-tratos precoce na infância com
os sintomas do abuso e dependência de cannabis no
início da adolescência. Nesse estudo, percebeu-se
que crianças com severos níveis de maus-tratos foram
menos predispostas a desenvolverem a resiliência
e apresentaram mais sintomas externalizadores
(egocentrismo e agressividade). Maus-tratos infantil,
desordem de personalidade e sintomas internalizadores
ou externalizadores predispõem ao uso regular de
cannabis e desenvolvimento da dependência do
cannabis. Percebendo-se, assim, que existe relação
positiva entre exposição a traumas e desordem do uso
de substâncias(24).
Resultados semelhantes também foram encontrados
em outro estudo(25), no qual os maus-tratos infantis
foram percebidos como estressores ambientais que
potencializam o comprometimento do desenvolvimento
da personalidade, resultando no aumento das
psicopatologias na adolescência e tendência maior
ao uso de cannabis.

Resiliência e fatores intrínsecos ao indivíduo
Nesta categoria foram incluídos quatro artigos,
sendo dois relacionados a interação do genótipo com
o fenótipo, outro que abordava as características
neurológica de adolescentes expostos ao estresse
precoce e um último que abordava a relação entre
autoestima e resiliência.
De acordo com os estudos(26-27), existe uma relação
estreita entre o genótipo e os eventos estressores
experienciados por crianças e adolescentes, fase

por toda a vida. Ao determinar o papel dos fatores de

crucial no desenvolvimento humano. Como por exemplo,

risco e de proteção no desenvolvimento de problemas

eventos estressores podem provocar alterações no fator

comportamentais associados à elevada exposição

neurotrófico derivado do cérebro (BDNF, do inglês brain-

a cocaína e polidrogadição durante o pré-natal,

derived neurotrophic factor), este é um componente

constatou que filhos de mães com elevada exposição

da família de proteínas homólogas conhecidas como

às drogas tiveram maior probabilidade de desenvolver

neurotrofinas, e tem um papel central no desenvolvimento,

agressividade e problemas de comportamento durante

fisiologia, e patologia do sistema nervoso; como também
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em processos relacionados à plasticidade cerebral como
a memória, e o aprendizado(27).
Nos achados da investigação(27), encontrou-se que
sujeitos homozigotos para o BDNF foi estatisticamente
associado ao fenótipo de resiliência. Agregado a isso,
evidenciou-se que o genótipo BDNF associado a
quantidade de adversidades vivenciadas na infância,
tais como abusos, negligência e disfunções familiares,
mal ajustamento familiar, morte parental e vivência de
experiências de doenças graves; mostraram um efeito
protetor para o risco de desenvolver depressão ao
longo da vida. Mas esses resultados foram evidentes
apenas em mulheres.
A outra pesquisa(26) na tentativa de descobrir se
existiam variantes de genes específicos que ao interagir
com a experiência de maus-tratos infantil estariam
associados com níveis mais elevados de funcionamento
resilientes em crianças de baixa renda com maus-tratos.
Os resultados indicaram baixas funções resilientes
em crianças com maus-tratos. Descobriu-se, também,
que as características da personalidade individual,
como ego resiliente e super-ego moderado, processo
de autoestima e fatores de relacionamento foram
diferencialmente preditivos do funcionamento resiliente
em crianças que sofreram ou não maus tratos.
Os resultados desta pesquisa mostraram que algumas
variantes genética exercem um efeito insignificante na
previsão da resiliência no grupo de crianças com maustratos. Por outro lado, o genótipo contribui para o alto
funcionamento da resiliência em crianças não maltratadas
quando comparadas com crianças maltratadas com o
mesmo genótipo. Experiências de maus-tratos também
podem influenciar processos genéticos, incluindo os
processos epigenéticos e o grau para o qual os genes
são expressos(26). Ou seja, os maus-tratos na infância
conseguem anular os efeitos de um genótipo favorável
ao desenvolvimento da resiliência.
Outro caminho percorrido para compreender o
desenvolvimento da resiliência é o neurobiológico.
Explorou-se a projeção da substância branca do córtex
cerebral das diferenças percebidas no corpo caloso para
avaliar a relação entre os eventos negativos da vida e os
valores de anisotropia fracionada (AF) em uma amostra
de adolescentes. Os resultados mostraram que o AF é
elevado após exposição a eventos estressantes e que
altos níveis de AF é associado à elevada capacidade
de resiliência(28).
Os resultados mostraram aumento do AF em
determinados segmentos do corpo caloso no grupo
resiliente (adolescentes com baixo risco de transtorno
mental mesmo tendo sido expostos a eventos
estressores). Desta forma, um corpo caloso sólido
deve proteger dos transtornos mentais aumentando

a resiliência. Assim, é possível afirmar que a natureza
da resposta do corpo caloso ao estresse precoce
pode exercer um papel importante na determinação
da resiliência psiquiátrica(28).
Outro fator analisado foi o papel mediador
da autoestima e da resiliência nos maus-tratos
psicológicos e emocionais, indicando que estes são
negativamente correlacionados com a resiliência e
autoestima, e positivamente correlacionados com
problemas comportamentais e problemas emocionais
em adolescentes (29). Desta forma, altos níveis de
resiliência e de autoestima defendem os adolescentes de
problemas comportamentais, mesmo que eles estejam
vivenciando maus-tratos psicológicos, desempenhando,
assim, uma função importante na proteção do bemestar de adolescentes que enfrentam adversidades(29).

Discussão
A pesquisa sobre o desenvolvimento da resiliência
entre indivíduos vítimas de maus-tratos na infância é
complexa e exige uma abordagem multidisciplinar. Pois,
perpassa pela visão fundamental da neurobiologia e
dos caminhos psicológicos do desenvolvimento para
promover mecanismos de mudança e pontos de reflexão
para intervenção no ciclo de vida humano(30). Por isso,
promover a resiliência é um fator crítico para crianças
que vivenciam abusos e negligência precocemente.
Os resultados desta revisão condizem com outro
estudo(31) que considera as variações na resiliência
associadas à diversas influências como a idade em
que a situação estressora é vivenciada, temperamento
e personalidade da criança, disponibilidade de capital
social no lar e na comunidade, bem como com a
pobreza familiar.
Além disso, o desenvolvimento da resiliência também
é visto em crianças e adolescentes que fazem uso de
drogas. Notou-se que o uso frequente é prejudicial,
principalmente em famílias disfuncionais, podendo
gerar mais agravos como as doenças sexualmente
transmissíveis, bem como problemas cardiorrespiratórios
e lesões decorrentes da violência(32).
Estudos(31, 33) do desenvolvimento humano mostram
a influência da qualidade da parentalidade sobre os
indivíduos. Uma parentalidade eficaz tem sido associada
a resultados positivos em crianças expostas a uma gama
de condições adversas, como pobreza, divórcio ou morte
de um dos pais. Assim, pode-se considerar a parentalidade
um importante recurso de promoção da resiliência.
A presença de depressão no cuidador também é
um fator a ser considerado no desenvolvimento infantil.
Pois, sintomas depressivos foram associados com
www.eerp.usp.br/resmad
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crianças pouco susceptíveis a desenvolver os critérios
de competência nos domínios social, comportamental e
resiliente(30). Além da qualidade da parentalidade, ter pais
saudáveis é também outro fator importante na promoção
da resiliência em crianças pequenas.
O estudo da resiliência deve, constantemente,
considerar o quão impressionante é a complexidade
pela qual os corpos e os cérebros interagem através
dos diversos ambientes(26). Na atualidade, o campo da
genética está se voltando rapidamente para os estudos
de perfil de expressão genômica global em grandes
populações para examinar as complexas contribuições
genéticas para a resiliência, com polimorfismos genéticos
adicionais e interações gene-gene e gene-ambiente
sendo atualmente identificadas. A medida que as bases
genéticas da resiliência se tornarem mais evidentes,
pode-se prever que genes e drogas terapêuticas podem
ser desenvolvidas especificamente para perfis genéticos
de baixa resiliência(34) .
Embora o apoio social e a influência dos
relacionamentos sociais sejam essenciais para ajudar
as crianças a transporem as dificuldades vivenciadas
precocemente, as evidências sugerem que não são
apenas as características intrínsecas nem os fatores
externos que influenciam isoladamente, mas uma
combinação desses que promovem e ajudam a manter
a resiliência(35).

Conclusão
Os aspectos analisados mostram que crianças e
adolescentes em situação de adversidades conseguem
desenvolver resiliência de acordo com diversos fatores
que vão desde características genéticas até a qualidade
da relação com as instituições sociais. Conhecer esses
fatores possibilita conhecer e compreender como um
indivíduo é capaz de adaptar-se a novas formas, buscar
recursos em si mesmo e no ambiente que o rodeia, para
resolver os problemas que encontram no decorrer da
vida, por meio do desenvolvimento da resiliência.
As evidências científicas dos estudos analisados
deixam claro que a identificação de estressores na infância
e adolescência é essencial para as ações de prevenção e
promoção em saúde, a fim de aumentar as possibilidades
para o desenvolvimento de resiliência nesses indivíduos.
Considerando-se a prática dos profissionais de saúde,
é fundamental a inclusão dessa temática na formação,
na educação permanente e no planejamento da atenção
em saúde, buscando-se instrumentalizar a atuação
profissional para a detecção e a intervenção junto a
crianças e adolescentes em situação de maus-tratos.
Todavia, ainda são necessários mais estudos para
que seja possível compreender como se deve intervir
www.eerp.usp.br/resmad

para facilitar a promoção da resiliência desde a infância,
passando pela rede de apoio social e familiar que a
criança ou adolescente possa ter, para que cresça e
desenvolva-se de forma saudável e segura, tendo seus
direitos garantidos.
Nota-se que apesar de haver uma produção científica
numerosa sobre as questões referentes à resiliência,
quando se deseja pesquisar e conhecer a temática
relacionada à crianças e adolescentes vítimas de maus
tratos, este corpo de conhecimento ainda é insuficiente.
Considerando-se que, para a faixa etária descrita, o
desenvolvimento da resiliência é um fator protetor
determinante para um desenvolvimento saudável, fica
clara a necessidade de investimento em estudos de
intervenção que contribuam para construção de evidências
científicas focadas no desenvolvimento de resiliência para
a melhoria da assistência a crianças e adolescentes que
vivenciam situações de estresse precoce.
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