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INTRODUÇÃO:

O formato de ensino-aprendizagem utilizando os diversos recursos tecnológicos disponíveis

têm sido cada vez mais presente em nosso cotidiano e se mostra cada vez mais protagonista quando

tratamos dos assuntos "transformação de sociedade" ou "ferramentas para facilitar o mundo". (Lévy,

2002). Nessa perspectiva e diante do desafio constituído pelo oferecimento de ensino de qualidade em

um cenário pós-pandemia, o uso de um Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA) pode

viabilizar uma forma segura de fornecer conhecimento e ferramentas de estudo sem que haja

aproximação física entre educador e aprendiz. O presente estudo faz parte de pesquisa mais ampla

cuja pergunta a ser respondida é a que se segue: “Quais as potencialidades e fragilidades encontradas

na criação de AVEA para enfermeiros?”.

Este estudo teve como objetivo geral mapear e sintetizar as evidências disponíveis sobre as

potencialidades e fragilidades do emprego de AVEA para capacitar enfermeiros. São objetivos

específicos: compreender como são os ambientes virtuais, como são disponibilizados os conteúdos,

qual o tempo médio de estudo despendido pelo profissional, e outras informações relevantes.

METODOLOGIA:

Paras alcançar as informações, foi conduzido um estudo metodológico do tipo revisão de

escopo, mediante estratégias de busca nos seguintes portais, bases e diretórios acadêmicos, a saber:

Web of Science, SCOPUS, CINAHL, PUBMED, Lilacs e Scielo. Com vistas a incluir a literatura

cinzenta, foram avaliadas informações da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)

e Epistemonikos. Os estudos foram selecionados em duas etapas, na primeira pela leitura dos títulos e
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resumos e na segunda pela leitura na íntegra, sempre por dois revisores e respeitando os critérios de

inclusão estabelecidos.

O protocolo desta revisão de escopo foi elaborado usando os Itens do "Preferred Reporting

Items for Systematic Reviews and Meta-analysis" (PRISMA) para scoping reviews (Tricco et al., 2018),

que foi revisado pela equipe de pesquisa. Considerando as estratégias de busca construídas em

colaboração com a equipe da Biblioteca da FCM-Unicamp, para a pesquisa de artigos na base de

dados Scopus, Web of Science, Scielo PubMed e PubMed Central, foram utilizados os seguintes

termos padronizados do Medical Subject Headings (MeSH):

((((Health Education[MeSH Terms]) OR ("Health Education"[Title/Abstract] OR "Education,
Health"[Title/Abstract] OR "Community Health Education"[Title/Abstract] OR "Education, Community
Health"[Title/Abstract] OR "Health Education, Community"[Title/Abstract])) AND ((Nursing[MeSH
Terms]) OR (Nursing[Title/Abstract] OR Nursings[Title/Abstract]))) AND ((Learning[MeSH Terms]) OR
(Learning[Title/Abstract] OR Phenomenography[Title/Abstract] OR "Memory Training"[Title/Abstract]
OR "Training, Memory"[Title/Abstract]))) AND (((((("virtual learning environments") OR (" virtual
environments")) OR ((Education, Distance[MeSH Terms]) OR ("Education, Distance"[Title/Abstract]
OR "Distance Education"[Title/Abstract] OR "Distance Learning"[Title/Abstract] OR "Learning,
Distance"[Title/Abstract] OR "Online Learning"[Title/Abstract] OR "Learning, Online"[Title/Abstract]
OR "Online Education"[Title/Abstract] OR "Education, Online"[Title/Abstract] OR "Online
Educations"[Title/Abstract] OR "Correspondence Courses"[Title/Abstract] OR "Correspondence
Course"[Title/Abstract] OR "Course, Correspondence"[Title/Abstract]))) OR ("online learning")) OR
("digital education")) OR ("e-learning"))

Para as bases BVS/BIREME, foram utilizados os Descritores de Ciências em Saúde (DeCS):

(Educação à Distância) AND (Aprendizagem) AND (Enfermagem) AND (Educação em Saúde)

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Baseando-se nas estratégias de busca mencionadas, foi possível alcançar um total de 103

artigos, sendo que: 64 foram encontrados na base de dados da PubMed, 24 encontrados na BVS e 15

encontrados na Scielo. A partir da seleção desses artigos, tem sido utilizada a plataforma Rayyan

(Ouzzani et al., 2016 - http://www.rayyan.ai) pela equipe de pesquisa, auxiliando o processo de revisão

sistemática, permitindo a exportação dos estudos de uma base de dados para o programa, como as

bases acima.

A análise preliminar dos artigos elegíveis para esta revisão é apresentada na Figura 1.
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Figura 1. Diagrama de fluxo da revisão de escopo, proposto pelo PRISMA.

Atualmente, a revisão se encontra na fase de screening dos artigos preliminarmente

selecionados para inclusão (n=21), o que não permite ainda a discussão dos resultados. As análises

bibliométricas evidenciam predominância de periódicos da Área de Enfermagem (Tabela 1), e autores

em sua maioria oriundos de Londres (n=5), Reino Unido (n=6), Australia (n=3), Singapura (n=5) e

Estados Unidos (n=7). Dentre os 21 artigos, 18 são publicados na língua inglesa, um em inglês e

português, um em português e um em espanhol. Os primeiros artigos elegíveis neste tema datam de

2000 (n=1) e observa-se incremento da produção nos anos de 2019 (n=4), 2020 (n=5) e 2021 (n=4).

Quanto ao tipo de desenho metodológico, quatro são Revisões, sendo três Sistemáticas; duas são

metanálises, um é ensaio clínico aleatorizado e os demais (n=14) são artigos originais.
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Tabela 1. Distribuição dos artigos elegíveis de acordo com os periódicos.

Periódico n

Revista Brasileira de Enfermagem 2

Nurse education today 2

Journal of medical Internet research 2

Cyberpsychology & behavior 1

The journal of nursing 1

Issues in mental health nursing 1

Journal of advanced nursing 1

Journal of education and health promotion 1

Journal of psychiatric and mental health nursing 1

Journal of the American Geriatrics Society 1

Nursing open 1

Oncology nursing forum 1

Revista Baiana de Enfermagem 1

Revista Panamericana de Salud Pública 1

American journal of pharmaceutical education 1

Translational behavioral medicine 1

BMC medical education 1

BMC nursing 1

CONCLUSÕES:

A trajetória metodológica percorrida ainda não permite concluir os achados com base nos

objetivos propostos. No entanto, observa-se que o emprego da educação à distância usando
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ferramentas digitais no ensino superior aumentou na última década, principalmente durante a

pandemia causada pela COVID-19. Os achados sugerem que embora este não fosse tema central de

interesse das pesquisas nas últimas décadas, há um incremento da produção científica de

Enfermagem sobre o tema. A transição pedagógica para as modalidades à distância e ensino híbrido

parecem que serão perenes e demandam empenho dos educadores em Saúde e Enfermagem para

assegurar a qualidade da formação.
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