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RESUMO

O objeto do estudo é a resiliência dos estudantes de enfermagem do ensino superior. Para o estudo entender-se-á resiliência como sendo a 
competência que uma pessoa tem de cultivar padrões de crenças, devidamente estruturados, para lidar com as adversidades e superá-las por 
meio de forças e virtudes, de tal modo, que resulte em comportamentos resilientes e no amadurecimento pessoal. Atualmente o estudo da 
resiliência tem ocupado cada vez mais espaço nos diversos contextos onde atua o ser humano, sociedade/grupos, família, escola/ensino e 
trabalho. Com relação ao ensino, a resiliência vem sendo discutida como uma forma de minimizar as consequências das pressões sofridas pelos 
estudantes e também uma forma de fortalecer os estudantes para futuramente enfrentarem um mercado de trabalho altamente exigente. De 
uma forma geral, muitos alunos apresentam uma baixa tolerância a situações de estresse e já na graduação adoecem constantemente. Sabe-se 
que a profissão da área da saúde apresenta por si só alguns fatores adversos que podem gerar angústia e sofrimento. A demanda de trabalho, a 
falta de infraestrutura, a falta de autonomia, a paciente em sofrimento, a morte de paciente, entre outros podem gerar adoecimento ao 
profissional que está mais vulnerável e neste sentido se faz necessário que o estudante, futuro profissional chegue ao mercado de trabalho 
fortalecido e não adoecido. O objetivo do estgudo foi avaliar os indicadores de resiliência dos estudantes de enfermagem do ensino superior. 
Realizou-se um estudo exploratório, descritivo e de corte transversal, onde foram coletados dados de 56 graduandos do 7º período de 
enfermagem, utilizando um questionário com perguntas para caracterização dos participantes e a Escala de Resiliência desenvolvida por Wagnild 
e Young, validada no Brasil por Pesce et. al, com perguntas para caracterização dos participantes e a Escala de Resiliência. Os critérios de exclusão: 
foram excluídos do estudo os estudantes que não estavam frequentando as aulas, amparados por Benefício Lei ou Regime Especial. A coleta de 
dados foi realizada após a aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Geral de Nova Iguaçu, com o registro CAAE: 
46976815.0.0000.5254, e autorização da Universidade que foi o local do estudo, assim como a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) pelos participantes do estudo. O estudo não envolveu métodos invasivos, emprego de substâncias, exposição a agentes nocivos 
que pudessem causar danos aos participantes. Os dados dos questionários foram digitados em uma planilha de Excel (Microsoft Office 2013). 
Foram obedecidas em todas as etapas do estudo as exigências da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata de Pesquisas 
em seres humanos. Resultados: Das características socioeconômicas dos participantes verificou-se que 39% dos estudantes se encontravam na 
faixa etária de 20 a 27 anos. Houve predominância do sexo feminino (79%), 52% são casados ou vivem com companheiros, com renda familiar até 
2 salários mínimos (38%) e 64% não tem filhos. Sobre as disciplinas cursadas 68% cursam de 4 a 7 disciplinas, 57% estudam no turno da tarde e 
75% trabalham. Foi avaliado na Escala de Resiliência que 23,2% dos estudantes possuem de baixa a moderada resiliência referenciando os 
participantes que responderam a escala e ao realizar o soma do índice, obtivemos os scores entre 25 a 124, 37,5% possuem moderada resiliência, 
score de 125 a 144 e 39,3% possuem elevada resiliência de 145 a 175. Conclusão: Conclui-se que este estudo poderá contribui para avaliação da 
resiliência dos estudantes, e com estes resultados, a construção de propostas de intervenção para o problema do estresse e o adoecimento dos 
estudantes de enfermagem.
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