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A tecnologia tem se mostrado uma importante ferramenta na propagação de conhecimentos na 

área da saúde. Segundo pesquisas realizadas por Elizangela Oliveira (2020), cerca de 90% dos 

docentes avaliados confirmaram que o uso das tecnologias no universo educacional traz 

vantagens significativas no processo de aprendizagem. Dessa forma,  as plataformas digitais 

se constituem favoráveis à disseminação educacional, se tornando um excelente canal onde os 

docentes têm a possibilidade de observar questões sociais, culturais e de aprendizagem nos 

alunos, pois a tecnologia e as mídias sociais se tornam aliadas nesse processo quando bem 

utilizadas, visto que, a maior parte da sociedade está concentrada nesses meios. Para, além 

disso, em virtude da Pandemia da COVID-19 a abordagem educacional na Enfermagem 

necessitou de adaptações às novas mudanças virtuais, pois a educação além de aulas teóricas, 

método atualmente conhecido como Aprendizagem Remota de Emergência, englobou 

também aulas práticas (JEON et al., 2021). Com essa junção, os benefícios para o ensino-

aprendizagem tornam-se incontestáveis não apenas no segmento acadêmico, mas da 

população em geral. A popularização de aplicativos digitais expõe o movimento cultural e 

tecnológico do qual as metodologias ativas de ensino têm sido adaptadas. Demonstrar os 

benefícios que as mídias sociais podem proporcionar na propagação de conhecimentos na área 

da saúde. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura a partir de artigos contidos no 

PubMed, utilizando os Decs “Social Networking”, “Learning” e “Nursing” disponíveis nos 

Descritores em Ciências da Saúde – DECS, tendo como operador booleano “AND’ e filtros 

como “Mesh terms” e texto completo nos últimos 5 anos, sendo obtidos 8 manuscritos e 

utilizando a mesma associação de DECS na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) do ano de 

2019 a 2021 foram obtidos 17 artigos, totalizando 25 Trabalhos. Após leitura dos respectivos 

títulos e resumos, os trabalhos repetidos foram excluídos e 15 manuscritos foram incluídos 

por se adequarem aos objetivos da pesquisa. Evidencia-se que o uso de smartphones é algo 

comum atualmente e somado a isso o uso de aplicativos digitais durante várias horas ao longo 

de um dia. Em um estudo realizado em Gana, foi evidenciado que aproximadamente 100% 

dos respondentes da pesquisa possuíam aparelho tecnológico celular para auxílio nos estudos 

e que 70% fazem uso de mídias, aplicativos e navegadores de internet com a finalidade de 

aprendizagem (ALHASSAN, 2021). O compartilhamento de informações sobre a área de 

saúde tornou-se cada vez mais facilitado através de redes sociais como o Facebook, 

Whatsapp, Youtube, E-mail, Linkedin, Instagram, Twitter, entre outras, atingindo mais 

rapidamente as pessoas em tempo real principalmente por seu processo interativo e dinâmico. 

Dentre os benefícios, para além de um melhor entendimento acerca de assuntos complexos, as 

mídias sociais promovem maior consciência profissional e pessoal relacionada aos gatilhos 

estressantes oriundos da assistência. Um estudo de Deldar (2020), demonstrou que a 



aprendizagem por meio de aplicativo para manejo da dor em pacientes submetidos à 

ventilação mecânica foi mais efetivo usando a tecnologia do que o ensino através de palestras. 

Outro estudo aponta os principais benefícios do  microlearning, uma ferramenta tecnológica e 

educativa passo a passo, que consiste na detenção de conhecimentos rápidos para realização 

de procedimentos sem experiências anteriores. Alunos têm a possibilidade de revisar 

conteúdos rápidos melhorando a segurança resolutiva e confiança da assistência, além de um 

ambiente favorável à transferência dos conhecimentos. Essas interações aplicadas à cultura 

digital evidenciam o desenvolvimento em habilidades técnicas, tecnológicas. Nesse certame, o 

chamado “e-learning” ou ambiente eletrônico, se mostra uma ferramenta complementar de 

ensino e fundamenta a importância de um ambiente virtual de aprendizado que atenda as 

necessidades do aluno capaz de colocá-lo como indivíduo construtor ativo do seu processo de 

aprendizagem. Muitos discentes mostraram já fazer uso de aplicações ligadas a suas 

atividades acadêmicas, um estudo realizado em cinco países diferentes expõe que a maioria 

dos discentes de enfermagem apresentaram hábitos de estudos positivos na utilização de sites 

como o Google, Facebook e Whatsapp, sendo muito maior seu tempo de dedicação e 

aproveitamento com esses aplicativos. Uma pesquisa realizada no Irã mostra que intervenções 

educativas desempenhadas através do aplicativo Telegram apresentaram scores de 

aprendizados maiores para enfermeiros na preparação para desastres. A COVID-19 propiciou 

uma veloz adaptação das instituições de ensino ao E-Learning como resposta a uma pandemia 

global evidenciando que essa tecnologia é efetiva no intuito de minimizar atrasos no 

calendário acadêmico, constituindo-se mais um benefício que as mídias sociais proporcionam. 

Além disso, os avanços na comunicação virtual corroboram para a troca de conhecimento 

entre profissionais da saúde, incentivando a discussão clínica e inovadora dentro da 

assistência, sendo essencial em seu aprimoramento. Portanto, as estratégias educacionais 

tecnológicas que estão apoiadas no uso de mídias sociais ou aplicativos digitais, elucidam a 

importância que a revolução cultural digital, de comunicação e propagação de informações 

pela internet possui na formação de discentes e no contexto da formação profissional, pois 

esses canais podem vir com mais acessibilidade, fazendo com que os benefícios possam ser 

viabilizados e potencializados, tendo uma melhor maneira de usufruir do conhecimento. 

Porém, é necessária uma maior atenção especialmente sobre a realidade social do discente e a 

forma de como esses conhecimentos são expostos a fim de minimizar erros nos ganhos 

oriundos dessas interações. 
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