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Resumo  

A formação de um profissional de enfermagem competente requer dos 

docentes aprofundamento de conhecimentos e utilização de novas 

metodologias de ensino. Para um efetivo processo ensino-aprendizagem, o 

professor deve considerar as habilidades e capacidades perceptivas e 

cognitivas humanas. Assim as tecnologias e os sistemas podem proporcionar 

aprendizado rápido, facilidade na utilização e baixos índices de erros. Portanto, 

a adoção de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) com base na 

internet e na modalidade de educação a distância tem se tornado cada vez 

mais comum na educação em enfermagem, o objetivo deste trabalho é 

identificar o perfil digital dos professores da graduação de enfermagem. Para a 

realização deste estudo optou-se pela revisão integrativa da literatura através 

de pesquisa exploratória, descritiva e narrativa, utilizando bases de dados 

indexadas (No presente momento os autores estão em fase de analise dos 

artigos selecionados para apresentação de resultados. 

 

Introdução 

 

A utilização das tecnologias da informação e comunicação (TICs) em 

diversos cenários na área da saúde, levou ao alcance de avanços científicos e 

tecnológicos importantes. Os recursos computacionais proporcionam o 

aumento nas redes de comunicação, facilitam a disseminação e gestão de 

informações, melhoram o fluxo de trabalho e o desempenho profissional.(1-2) 

A tendência crescente de métodos de ensino mais inovadores, 

acompanham o perfil atual do aluno, como construtor do saber, formulador de 

hipóteses, pesquisador, tomador de decisões e em busca constante de 

atualização.(3-4) Para um efetivo processo ensino-aprendizagem, o professor 

deve considerar as habilidades e capacidades perceptivas e cognitivas 

humanas. Assim as tecnologias e os sistemas podem proporcionar 

aprendizado rápido, facilidade na utilização e baixos índices de erros.(5-6) 

A adaptação dos docentes para uso das ferramentas computacionais no 

processo educativo, proporciona aos alunos uma aprendizagem mais 



participativa, a aquisição de conceitos de forma democrática e possibilitam o 

desenvolvimento individual seguindo os diferentes ritmos de aprendizagem.(7) 

Essa nova maneira de problematizar a educação, confere ao estudante 

o papel central em seu processo educacional e preconiza a interatividade com 

os professores.(4) 

Portanto,uma vez que, a adoção de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) com base na internet e na modalidade de educação a 

distância tem se tornado cada vez mais comum na educação em enfermagem, 

o objetivo deste trabalho é identificar o perfil digital dos professores da 

graduação de enfermagem, mostrando os principais desafios e as melhorias 

que a informatização trouxe para o âmbito acadêmico. 

 

Objetivo: Identificar e descrever o perfil digital dos professores do curso de 

graduação em enfermagem 

 

Método 

  

Para a realização deste estudo optou-se pela revisão integrativa da 

literatura através de pesquisa exploratória, descritiva e narrativa. A pesquisa 

constitui-se de seis etapas: identificação do problema, estabelecimento de 

critérios de inclusão/exclusão, definição das informações a serem extraídas dos 

artigos selecionados, análise das informações, interpretação dos resultados e 

apresentação da revisão.(7) A investigação teve início após consulta das bases 

de dados (SciELO, LILACS e BVS) integrando fontes de informação.(8-9-10) Os 

critérios para inclusão das publicações neste estudo foram: artigos disponíveis 

eletronicamente na íntegra, sobre o tema proposto. Artigos publicados em 

português, espanhol e inglês, no período de janeiro de 2011 a março de 2017, 

referentes à temática em questão. Foram excluídos deste estudo editoriais, 

cartas, artigos de opinião, comentários, ensaios e notas prévias; Textos em 

resumo, sem acesso na íntegra; Períodos de publicação inferiores ao ano de 

2011. A análise dos resultados compreenderá a leitura e análise inicial e 

comparativa. Os resultados serão apresentados em quadros com as 

informações da base de dados, título dos artigos, ano de publicação, país de 

origem e resultados da pesquisa. 



Resultados 

Quadro 1. Seleção de artigos em base de dados 

Base de 

dados 

Artigos 

Encontrados 

Artigos 

Excluídos 

Resultado da 

Busca 

Scielo 460 445 15 

Lilacs 103 93 10 

Mediline 10 5 5 

Total 573 543 30 

 

Desenvolvimento 

 

A seleção dos artigos que obedeceram aos critérios incluídos no método de 

seleção de busca e no momento os autores estão realizando a análise 

integrativa dos resultados encontrados nestes artigos. 

 

Referências 

 

1.Tobase L, Guareschi A, Frias M, Prado C,Peres H. Recursos tecnológicos na 

educação em enfermagem. 2013; 5(3):77-81 

2.Gabassa V, Tibes C, Dias J, Sampaio S, Mascarenhas S. Ferramenta 

computacional para gestão de disciplinas no ensino superior. 2015; 7(2):62-5 

3.Tibes C, Dias J, Westin U, Domingues A, Mascarenhas A, Évora Y. 

Desenvolvimento de recursos educacionais digitais para o ensino em 

enfermagem. 2017; 11(3):1326-34 

4. Millão L, Vieira T, Santos N, Silva A, Flores C. Integração de tecnologias 

digitais no ensino de enfermagem: criação de um caso clínico sobre úlceras por 

pressão com o software SIACC. 2011; 11(1):1981-6278 

5. Rosa C,  Filho W, Pimpão F, Vettorello J. O ensino do processo de 

enfermagem na ótica dos docentes. 2015; 9(6):8235-44 

6. Castro F, Dias D, Higarashi I,Scochi C, Fonseca L. Evaluationof digital 

educationalstudent-technologyinteraction in neonatal nursing. 2015; 49(1):112-

119 

7. Lazzaria D, Martinib J, Busanac J. Docência no ensino superior em 

enfermagem: revisão integrativa de literatura. 2015; 36(3):93-101 

 


