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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. Objetivo: avaliar os indicadores de resiliência dos estudantes de enfermagem no ensino superior. Método: O Estudo 
foi realizado em uma Universidade Privada situada na Baixada Fluminense/RJ. Teve como Critérios de Exclusão, os estudantes que não estavam 
frequentando as aulas amparadas por Benefício Lei ou Regime Especial. Foi utilizado um questionário com perguntas para caracterização dos 
participantes e a Escala de Resiliência desenvolvida por Wagnild e Young, que mede níveis de adaptação psicossocial positiva em face de eventos 
de vida importantes. Resultados e Discussão : Participaram da pesquisa 56 estudantes, todos do 7º período. 79% do sexo feminino. 39% na faixa 
etária de 20 a 27 anos. 68% cursam de 4 a 7 disciplinas e 57% estudam no turno da tarde. 75% dos participantes exercem alguma atividade 
ocupacional. Evidencia-se que (39,3%) dos entrevistados possui elevada resiliência, 37,5% possuem resilência moderada e 23,2% possuem baixa 
resiliência, o que pode gerar alto índice de estresse, depressão e ansiedade influenciando no comportamento e na formação desses futuros 
enfermeiros Estudos mostram que é preciso formar e promover educadores resilientes, pois a instituição é um espaço fundamental para o 
crescimento e desenvolvimento intelectual e emocional do indivíduo. A resiliência na ação docente é consolidada a partir da valorização, pelo 
próprio professor, da importância de fortalecer uma atuação dialógica, crítica, ética, participativa e colaborativa, que lhe permita refletir sobre 
suas decisões, criando-se, desta forma, um ambiente de suporte afetivo e emocional necessário para trabalhar. Conclusão: Ponderada como a 
capacidade de superar as adversidades, destacar-se frente ao inesperado e de ser flexível, a resiliência coopera para a qualidade de vida, 
promoção da saúde e bem-estar dos discentes e profissionais de enfermagem. É fundamental entender que a resiliência não é adquirida, mas sim 
assimilada de várias maneiras. Sendo assim, mostra-se crucial a participação de instituições e de profissionais para a promoção da resiliência e 
também formas para intervir na promoção da resiliência desde a infância para que os resultados se reflitam na vida adulta. A resiliência é uma 
competência importantíssima que deve ser desenvolvida e aperfeiçoada nos indivíduos, uma vez que ser resiliente vai além da temática de 
superar as adversidades, mas sim numa reconstrução contínua dos aspectos pessoais.
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