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Introdução
A associação de conhecimentos prévios, aos saberes
adquiridos por meio de necessidades e potencialidades,
fragilidades individuais e da recepção de novas informações
que geram novos significados contribuem para o processo de
aprendizagem1,.2.
As Metodologias Ativas de Ensino (MAE), colocam no
processo educativo o sujeito como responsável e protagonista
durante a aprendizagem. O educador deve analisar o contexto
social e político do aluno para a escolha do método adequado
a ser desenvolvido no contexto retratado3,4.
Figura 1: Estratégia de busca utilizada

Objetivos
Verificar o uso das metodologias ativas de ensino na
educação de enfermeiros em cursos à distância.

Métodos
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de São Paulo conforme CAAE
3988211018. Foi realizada revisão integrativa da literatura,
buscando estudos publicados entre os anos de 2013 a 2018
nas bases de dados: ERIC, BVS e PubMed utilizando os
Descritores em Ciências da Saúde e suas combinações:
Educação a Distância, Enfermagem e Metodologias ativas.

Resultados
Foram analisados 33 estudos que abordavam a temática,
dentre os quais 33,3% descreviam cursos que utilizavam o
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, 30% retratavam
cursos no formato e-learning, 18,2% utilizaram a metodologia
de online learning, 12,1% discorriam sobre o método híbrido e
6,1% aprendizado baseado na Web. As pesquisas relatam a
efetividade do ensino por meio da Educação a Distância1,5.
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Figura 2 - Recursos tecnológicos utilizados em cursos EAD para
profissionais de saúde

Conclusão
As metodologias ativas de ensino têm sido utilizadas nos
cursos de capacitação de profissionais de saúde, inclusive
enfermagem, e contribuem positivamente na qualidade da
assistência prestada aos pacientes.
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