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RESUMO
Objetivo: Descrever o desenvolvimento de um objeto virtual de aprendizagem sobre o raciocínio diagnóstico em enfermagem apli-
cado ao sistema tegumentar em uma universidade pública do Piauí. 
Método: Pesquisa metodológica aplicada de produção tecnológica que utilizou o referencial pedagógico da educação problema-
tizadora; a metodologia para desenvolvimento do objeto de aprendizagem seguiu as etapas de análise, design, desenvolvimento, 
implementação e avaliação preconizadas pelo design instrucional contextualizado, e a taxonomia revisada de Bloom foi utilizada para 
elencar os objetivos educacionais. 
Resultados: Os quatro módulos do objeto de aprendizagem desenvolvido foram inseridos na plataforma educacional do Moodle. 
Os pressupostos teóricos permitiram conceber um material educativo virtual o qual se confi gura como instrumento importante para a 
promoção de uma aprendizagem efetiva no âmbito educacional da enfermagem. 
Conclusão: Espera-se agregar valor às práticas de ensino da enfermagem mediante utilização de objetos virtuais de aprendizagem 
no ensino do raciocínio diagnóstico aplicado à pele e aos anexos cutâneos.
Palavras-chave: Educação em enfermagem. Tecnologia educacional. Diagnóstico de enfermagem. Pele.

ABSTRACT
Objective: To describe the creation of a digital learning object for diagnostic reasoning in nursing applied to the integumentary 
system at a public university of Piaui. 
Method: A methodological study applied to technological production based on the pedagogical framework of problem-based le-
arning. The methodology for creating the learning object observed the stages of analysis, design, development, implementation and 
evaluation recommended for contextualized instructional design. The revised taxonomy of Bloom was used to list the educational goals. 
Results: The four modules of the developed learning object were inserted into the educational platform Moodle. The theoretical 
assumptions allowed the design of an important online resource that promotes eff ective learning in the scope of nursing education. 
Conclusion: This study should add value to nursing teaching practices through the use of digital learning objects for teaching diag-
nostic reasoning applied to skin and skin appendages.
Keywords: Education, nursing. Educational technology. Nursing diagnosis. Skin.

RESUMEN
Objetivo: Describir el desarrollo de un objeto virtual de aprendizaje acerca de la enfermería con razonamiento diagnóstico aplicado 
al sistema tegumentario en una universidad pública en Piauí.  
Método: Investigación metodológica aplicada en la producción tecnológica que utiliza el marco pedagógico de la enseñanza basada 
en problemas, la metodología para el desarrollo del aprendizaje objeto siguió las etapas de análisis, diseño, desarrollo, implementaci-
ón y evaluación recomendado por el diseño instruccional y contextualizada utilizado la taxonomía revisada de Bloom para enumerar 
las metas educativas. 
Resultados: Los cuatro módulos desarrollados objeto de aprendizaje se insertaron en la plataforma educativa Moodle. Los supuestos 
teóricos permitieron diseñar un material educativo virtual que se confi gura como una herramienta importante para promover un 
aprendizaje efi caz en la educación de contexto de la enfermería. 
Conclusión: Se espera agregar valor a las prácticas de enseñanza de enfermería mediante el uso de objetos virtuales de aprendizaje 
en la enseñanza del razonamiento diagnóstico aplicado a la piel y de la piel apéndices. 
Palabras clave: Educación en enfermería. Tecnología educacional. Diagnóstico de enfermería. Piel.
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 INTRODUÇÃO

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) 
estão presentes na sociedade contemporânea e possuem 
refl exo na área do ensino. Tais tecnologias têm auxiliado no 
processo de aprendizagem ao proporcionar ferramentas 
que levam a participação efetiva do aluno.

As TICs contribuíram para a consolidação da utilização 
do computador e da internet na sociedade com consequ-
ências para o processo de ensino e aprendizagem com o 
uso das mesmas tanto no ensino presencial como na mo-
dalidade à distância(1). 

Dessas tecnologias emergem os objetos virtuais de 
aprendizagem (OVAs) os quais são caracterizados como 
recursos educacionais digitais usados para formar um 
ambiente de aprendizado efi caz, participativo e fl exível e 
impactam positivamente no ensino de enfermagem ao 
impulsionar o conhecimento e aprendizado autônomo e 
independente(2).

O OVA apresenta-se como recurso que pode ser aplica-
do para dar suporte ao processo de aprendizagem ao atuar 
como construto de informações e saberes que utiliza um 
novo tipo de instrução ao implementar ferramentas com-
putacionais e de informática(3) .

Por isso, o OVA confi gura-se como instrumento que 
merece destaque no contexto da educação online ao pro-
porcionar uma aprendizagem envolvente e bem sucedi-
da e oportunizar ambientes ativos de aprendizagem  ao 
considerar o conhecimento, as habilidades cognitivas e o 
interesse dos alunos(4). 

A utilização das TICs no ensino da enfermagem propor-
ciona ao aluno uma nova forma de aprender ao agregar 
estratégias educacionais online que oferecem novos cami-
nhos ao processo de aprendizado a partir de uma perspec-
tiva interativa e autônoma de ensino(5).

Na prática clínica, o raciocínio diagnóstico em enfer-
magem trata-se de uma atividade cognitiva que envolve 
o reconhecimento de sinais e sintomas do paciente, aná-
lise dos dados e julgamento das situações clínicas que se 
desdobrará em um enunciado de diagnóstico(6). Por isso, o 
processo de diagnosticar em enfermagem requer conheci-
mento que inclua anatomia, fi siologia, patologia, psicolo-
gia, epidemiologia, teorias de enfermagem, além de pen-
samento crítico e tomada de decisão(7).

Dentre os vários modelos de raciocínio diagnóstico exis-
tentes na literatura, destaca-se a formulação de diagnósticos 
de enfermagem efetivos a partir da coleta e categorização 
dos dados, identifi cação de lacunas, comparação com os 
padrões de normalidade, proposição de relação etiológica 
e por fi m inferência diagnóstica com objetivo de declarar o 

título de diagnóstico de enfermagem que melhor defi na a 
resposta do indivíduo ao seu estado de saúde(7).

No âmbito educacional da enfermagem ao se consi-
derar a contemporaneidade virtual, acredita-se que a uti-
lização de OVA e outras ferramentas das TICs fundamen-
tado pedagogicamente pela educação problematizadora 
apresentam-se como instrumentos potenciais para o ensi-
no, aprendizagem e aprimoramento do raciocínio clínico, 
especialmente do raciocínio diagnóstico em enfermagem 
durante a avaliação do sistema tegumentar com conse-
quente formulação de diagnósticos de enfermagem acu-
rados que refl etem as respostas do indivíduo em relação 
aos problemas de pele reais ou potenciais.

Nessa perspectiva, o OVA “Raciocínio Diagnóstico em 
Enfermagem Aplicado ao Sistema Tegumentar” foi conce-
bido pedagogicamente a partir de uma práxis de investiga-
ção do contexto e das necessidades dos educandos com 
conscientização e inserção crítica dos alunos na realidade 
estudada e problematização dessa realidade no intuito 
de aproximar o tema às suas vivências em que se buscou 
oferecer aos discentes de enfermagem um método com-
plementar para a construção do próprio conhecimento 
fundamentado no ensino-aprendizagem do raciocínio 
diagnóstico mediante os dados levantados na avaliação 
da pele e anexos cutâneos e análise de situações clínicas 
apresentadas em estudos de casos.

A partir dessas considerações, delimitou-se como ob-
jeto deste estudo o desenvolvimento de um objeto virtual 
de aprendizagem sobre o raciocínio diagnóstico de enfer-
magem aplicado ao sistema tegumentar. Por conseguinte, 
o objetivo do presente estudo foi descrever o desenvolvi-
mento de um objeto virtual de aprendizagem sobre o ra-
ciocínio diagnóstico em enfermagem aplicado ao sistema 
tegumentar em uma universidade pública do Piauí.

 MÉTODO

Estudo metodológico aplicado de produção tecnoló-
gica. Para o desenvolvimento do objeto virtual seguiu-se 
os parâmetros do modelo ADDIE (Analysis, Design, Develo-
pment, Implementation and Evaluation) para design instru-
cional contextualizado (DIC) que é defi nido como processo 
de planejamento, desenvolvimento e utilização sistemá-
tica de métodos e técnicas para projetos educacionais 
apoiados por tecnologia que facilita a contextualização e 
disposição funcional do assunto abordado e proporciona 
fl exibilidade e dinamicidade ao modo de planejar e pro-
duzir materiais didáticos ao permitir estruturar, modifi car e 
adequar o material articulando a forma com que o mesmo 
é apresentado com a função a qual ele desempenha(8). 
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Na etapa de análise entendeu-se a necessidade edu-
cacional de fomentar o uso do raciocínio diagnóstico na 
avaliação do sistema tegumentar, vislumbrou-se soluções 
pertinentes e com isso defi niu-se o objetivo do curso, o 
conteúdo a ser apresentado, o referencial pedagógico e 
as mídias a serem utilizadas. Para a defi nição dos objetivos 
educacionais de cada módulo utilizou-se a taxonomia re-
visada de objetivos educacionais de Bloom(9) que consiste 
na classifi cação das declarações do que se espera ou pre-
tende que os alunos aprendam como resultado da instru-
ção(9), os 10 objetivos do OVA foram elencados e dispostos 
na dimensão do conhecimento e dimensão do processo 
cognitivo preconizadas pela referida taxonomia. 

O referencial pedagógico que o presente estudo teve 
com alicerce para desenvolvimento do OVA “Raciocínio 
Diagnóstico em Enfermagem Aplicado ao Sistema Tegu-
mentar” foi o da educação problematizadora(10) pois, acre-
dita-se que a problematização e a educação libertadora 
proposta por este autor promovem a conscientização com 
consequente mudança no comportamento dos indivídu-
os. Na prática problematizadora os alunos desenvolvem 
seu poder de compreensão do mundo que os cerca ao 
reconhecer a interação entre as partes que compõem a to-
talidade de um fenômeno. A pedagogia problematizadora 
suscita um processo de internalização, refl exão e conscien-
tização no qual as pessoas são sujeitos ativos na constru-
ção do conhecimento(10).

A execução da fase de design ocorreu no período de 
janeiro a abril de 2014 e nela foram elaborados storyboards 
que são roteiros os quais especifi cam o conteúdo que será 
produzido, tais roteiros foram confeccionados em Power 
Point e convertidos em Adobe Flash CS5. As ferramentas 
utilizadas para confecção do OVA foram Power Point, Adobe 
Flash CS5 e o software educacional Hot Potatoes versão 6.0 
para Windows com o qual se elaborou as atividades para 
revisão do conteúdo de cada módulo com utilização das 
ferramentas JQuiz e JClose.

A fase de desenvolvimento compreendeu a produção 
e adaptação de recursos didáticos, bem como a inclusão 
dos mesmos no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 
do Moodle com a realização dos primeiros testes de ma-
nuseio e compatibilidade do OVA com o Moodle. Optou-se 
pela disponibilização do OVA no AVA Moodle, pois se trata 
de um software livre, sem necessidade de aquisição de li-
cença e de fácil manuseio. 

A implementação ocorreu nos meses de setembro e 
outubro de 2014 e nesta fase houve a manipulação do OVA 
por 21 discentes do sétimo, oitavo e nono período do cur-
so de Enfermagem de uma instituição de ensino superior 
(IES) pública do Piauí que aceitaram participar da pesquisa 

e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 
A utilização do OVA  foi auxiliada pelo uso de recursos in-
terativos de comunicação como as ferramentas assíncro-
nas tais como email, fórum de notícias e fórum inicial de 
discussão sobre o uso do raciocínio diagnóstico durante 
avaliação da pele.

E por fi m, a avaliação que consistiu na revisão de todo 
o conteúdo para identifi cação e correção de erros e incluiu 
a verifi cação da efi cácia e efetividade da ação proposta no 
intuito de conferir se o que foi elaborado realmente repre-
senta aquilo que é essencial do conteúdo e se a organiza-
ção e a quebra de conteúdo estão adequadas com objeti-
vo de fazer os ajustes pertinentes.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Piauí com CAAE 
20228113.8.0000.5214 e parecer 745.398.

 RESULTADOS

O OVA “Raciocínio Diagnóstico em Enfermagem Apli-
cado ao Sistema Tegumentar” inserido no AVA do Moodle 
disponível pelo Centro de Educação à Distância (CEAD) da 
Universidade Federal do Piauí é acessado por meio de lo-
gin e senha no seguinte endereço eletrônico: http://www.
capacitacao-cead.uapi.edu.br/login/index.php. O referido 
AVA está disponível e implantado no servidor de rede si-
tuado no CEAD da instituição de ensino o que possibilita a 
utilização do OVA no apoio ao ensino presencial do raciocí-
nio diagnóstico de enfermagem durante avaliação da pele 
e anexos cutâneos.

A fi gura 1 representa a estrutura de navegação do OVA 
e contempla a ordem das informações acessadas duran-
te a utilização do objeto de aprendizagem.  O objeto de 
aprendizagem disponibilizado no Moodle possui 60 telas 
distribuídas entre a apresentação do OVA e a disposição 
dos conteúdos referentes aos quatro módulos com carga 
horária estimada de seis horas por módulo, além de duas 
horas destinadas à ambientação do aluno no Moodle per-
fazendo uma carga horária total de 26 horas.

A partir da tela do menu inicial o aluno pode acessar 
quaisquer módulos sem hierarquia de acesso e ao fi nal de 
cada módulo o aluno retorna ao menu inicial para prosse-
guir ao módulo seguinte que deseja estudar, possibilitando 
uma aprendizagem autodirigida e independente. Na tela 
de apresentação do menu inicial além da opção de ir dire-
tamente ao módulo que é de interesse do aluno, teve-se a 
inclusão de botões de navegação de ação que permitiam 
retornar e avançar as telas individuais ao longo de um con-
tínuo dando clareza ao uso dos botões de ação e facilidade 
na execução dos comandos dos botões (Figura 2).
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O conteúdo apresentado no módulo 1 objetivou pro-
mover revisão sobre anatomia e fi siologia do sistema te-
gumentar e sobre o processo de cicatrização da pele além 
disso, foram propostas leituras de materiais bibliográfi cos 
de apoio e realização de exercícios para revisão do conte-
údo apresentado. No módulo 2 abordou-se a elaboração 
do diagnóstico de enfermagem com a defi nição do diag-
nóstico de enfermagem e a descrição do diagnóstico con-

forme a taxonomia da North American Nursing Diagnosis 
Association International (NANDA-I) e ao fi nal do módulo 
foram propostas leituras de materiais complementares e 
atividades de revisão.

No terceiro módulo, discutiu-se sobre a utilização do 
raciocínio de Risner com a conceituação e explicação das 
etapas preconizadas por este raciocínio, além de propor 
leituras de materiais complementares e realizar atividades 

Figura 2 – Tela do menu inicial do OVA “Raciocínio Diagnóstico em 
Enfermagem Aplicado ao Sistema Tegumentar”. Teresina, Piauí, 2014

Figura 1 – Estrutura de navegação do OVA “Raciocínio Diagnóstico em Enfermagem Aplicado ao Sistema Tegumentar”. 
Teresina, Piauí, 2014
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de revisão no intuito de fomentar o uso do referido racio-
cínio durante a prática clínica. No último módulo houve a 
apresentação, problematização e discussão dos estudos 
de casos com objetivo de aplicar o raciocínio de Risner em 
três situações clínicas e relacionar teoria e prática.

Após ser direcionado ao módulo correspondente, visu-
aliza-se a tela de apresentação dos objetivos de aprendi-
zagem do respectivo módulo que proporciona ao aluno 
conhecer aquilo se espera ao fi nal do processo de ensino-
-aprendizagem daquele módulo (Figura 3).

No que concerne à estrutura funcional das telas e em 
observância a característica ergonômica de homogeneida-
de da interface, as telas do referido OVA são semelhantes 
entre si com igual distribuição de cores e botões de ação, 
exceto na parte de discussão dos casos clínicos na qual 
se inseriu o botão de “visualizar diagnóstico” que é clica-
do ao fi nal da etapa de síntese do processo de raciocínio 
diagnóstico e permite visualizar o diagnóstico formado e o 
botão “baixar diagnóstico NANDA” que permite baixar em 
formato pdf o diagnóstico de enfermagem tal como apre-
sentado pela NANDA-I (Figuras 4 e 5).

Os três casos clínicos apresentados no último módulo 
foram elaborados a partir de situações reais vivenciadas na 
prática clínica hospitalar durante o cuidado de enferma-
gem a paciente com úlcera por pressão e paciente com 
queimadura e na atenção primária em saúde no cuidado a 
paciente com psoríase.

No que se refere às atividades para revisão ao fi nal de 
cada módulo utilizou-se o software Hot Potatoes por meio 
do qual se elaborou o exercício de completar lacunas no 
qual o aluno completava a lacuna que faltava com a res-
pectiva resposta que dê sentido e torne a assertiva que foi 

escrita verdadeira e o exercício de escolha do item correto 
no qual se elencou vários conceitos e o aluno seleciona-
va a resposta que melhor defi ne a afi rmação a partir da 
listagem de possíveis respostas. Ao responder a questão 
optando por uma das alternativas dispostas no exercício, 
de maneira automática abria-se uma aba que indicava se a 
resposta do aluno está correta ou errada, neste último caso 
aparecia a mensagem “Incorreto, tente novamente”.

 DISCUSSÃO

Durante o processo de desenvolvimento do OVA “Ra-
ciocínio Diagnóstico em Enfermagem Aplicado ao Sistema 
Tegumentar” observou-se crescente publicação de pesqui-
sas destinadas à utilização das TICs em atividades educati-
vas direcionadas a pacientes, no processo de ensino apren-
dizagem em enfermagem e na educação permanente de 
profi ssionais da área da saúde. 

Todavia, encontrou-se apenas um estudo relacionado 
especifi camente ao desenvolvimento de objeto de apren-
dizagem com foco no raciocínio diagnóstico direcionado a 
formulação de diagnósticos de enfermagem relacionados 
ao recém-nascido pré-termo(11), sem evidências de estudos 
que utilizem as TICs no processo de ensino aprendizagem 
do raciocínio diagnóstico durante a avaliação do sistema 
tegumentar.

É mister o uso da TICs no âmbito da educação em 
enfermagem pois tais ferramentas incrementam e ampliam 
o conhecimento da enfermagem ao ultrapassar o propósito 
de facilitar o processo de aprendizagem contribuindo com o 
desenvolvimento de habilidades importantes para a eman-
cipação dos alunos na sociedade do conhecimento(12).

Figura 3 – Tela de apresentação dos objetivos de uns dos módulos 
do OVA . Teresina, Piauí, 2014
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Os pressupostos teóricos que guiaram a elaboração do 
OVA permitiram conceber um material educativo virtual para 
apoio ao ensino presencial na graduação em enfermagem. 
O desenvolvimento do referido material educacional foi per-
meado por evidências recentes as quais revelam que os com-
putadores e as TICs são vistos como instrumentos importan-
tes para a promoção de uma aprendizagem efetiva(3,5,13-14).

O proce sso de desenvolvimento do OVA “Raciocínio 
Diagnóstico em Enfermagem Aplicado ao Sistema Tegu-
mentar” fundamentado na educação problematizadora 
possibilitou que a aprendizagem tivesse repercussões indi-
viduais ao dar importância à observação sistemática, análi-
se, avaliação, associação de ideias, extrapolação do conte-
údo abordado e utilidade prática e repercussões coletivas 
ao proporcionar o engajamento do aluno, a construção 

coletiva do conhecimento e compartilhamento de saberes 
e experiências culminando em uma nova forma de pensar 
e fazer.

A problematização busca refl etir continuamente so-
bre o que se disse e desenvolve-se a partir do diálogo e 
do crescente desvelamento crítico da situação, buscando 
a consciência crítica. Ao partir da problematização sobre a 
realidade vivida e do cotidiano, o aluno poderá descobrir e 
entender fatos ou fenômenos que não conseguia perceber 
gerando transformação no modo de pensar e agir(10).

Ainda apoiado na educação problematizadora, de-
senvolveu-se o OVA “Raciocínio Diagnóstico em Enferma-
gem Aplicado ao Sistema Tegumentar” com enfoque em 
situações clínicas que proporcionaram a interligação dos 
saberes de forma contextualizada, autorrefl exão do conhe-

Figura 4 – Tela referente ao módulo de apresentação dos casos clíni-
cos do OVA . Teresina, Piauí, 2014

Figura 5 – Tela referente ao módulo de apresentação dos casos clíni-
cos do OVA . Teresina, Piauí, 2014
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cimento já adquirido pelo aluno, refl exão na incorporação 
de novos conhecimentos, estimulação do poder de deci-
são, compromisso e postura crítica ao elencar o diagnósti-
co de enfermagem, autonomia e gestão participativa dos 
discentes no processo de aprendizagem.

Mediado pela perspectiva pedagógica da educação 
problematizadora, o OVA planejado e elaborado sobre o 
raciocínio diagnóstico na avaliação do sistema tegumen-
tar caracteriza-se por conteúdos didáticos interativos de-
senvolvidos com o auxílio das TICs as quais proporcionam 
ferramentas complementares para o estabelecimento de 
estratégias que favoreçam a aprendizagem.

Os três estudos de casos apresentados no OVA contem-
plavam situações do cotidiano que guiavam os discentes 
na compreensão da situação de saúde do caso relatado, no 
levantamento, na teorização e na sistematização de hipó-
teses para elencar diagnósticos de enfermagem adequa-
dos às necessidades do paciente afetadas relacionadas ao 
sistema tegumentar.

No intuito de garantir a atenção do aluno em relação 
ao conteúdo apresentado, deve-se evitar sobrecarrega de 
informações disponíveis nas telas ao apresentar apenas o 
que é relevante para o aluno naquele momento e sequen-
ciar de forma lógica as informações, além disso, a lingua-
gem utilizada na interface deve apresentar simplicidade, 
clareza e objetividade, tornando os conteúdos mais acessí-
veis ao usuário(15).

Com objetivo de facilitar o design de interface do ob-
jeto de aprendizagem optou-se por identidade visual si-
milar em todas as telas, elaboração da estrutura funcional 
das telas de fácil exploração, clareza no uso de botões para 
permitir uma navegação efi ciente e agrupamento de infor-
mações pertinentes para cada tela com objetivo de evitar 
a sobrecarga de informação.

 CONCLUSÃO

O desenvolvimento OVA “Raciocínio Diagnóstico em 
Enfermagem Aplicado ao Sistema Tegumentar” deu-se 
por acreditar que este instrumento educacional auxilia 
na formulação do raciocínio diagnóstico de enfermagem 
frente à avaliação do sistema tegumentar e por acreditar 
que o raciocínio diagnóstico em enfermagem é uma prá-
tica essencial a qual deve nortear o exercício da profi ssão 
de enfermagem ao ser visto como processo cognitivo que 
ultrapassa a dimensão técnica do conhecimento e que é 
fundamental para a formulação de diagnósticos de enfer-
magem efetivos os quais refl itam as necessidades afetadas 
do paciente principalmente durante a avaliação da pele e 
seus anexos.

Agregar o desenvolvimento de OVAs no aprimoramen-
to do raciocínio diagnóstico é relevante, visto que contri-
bui no alcance de um modelo assistencial de enfermagem 
com enfoque em métodos e procedimentos válidos e con-
fi áveis e na obtenção de dados imprescindíveis dos pacien-
tes para o desenvolvimento de uma prática clínica segura.

O referencial metodológico utilizado conforme o 
modelo ADDIE fundamentado no DIC foi de grande au-
xílio e determinante para o bom êxito do projeto, pois 
permitiu o desenvolvimento do OVA com alcance dos 
objetivos do estudo, além disso ressalta-se a contribui-
ção fundamental da taxonomia revisada de Bloom para 
a formulação dos objetivos educacionais de cada mó-
dulo do OVA e do referencial pedagógico da educação 
problematizadora. 

Pesquisas voltadas aos aspectos metodológicos do 
desenvolvimento de OVA tornam-se eminentes e abran-
gem diversas dimensões de saberes ao exigirem esforços 
educacionais, tecnológicos e científi cos no sentido de se-
lecionar criteriosamente as ferramentas computacionais e 
os referenciais teóricos e metodológicos que irão nortear a 
concepção e gerenciamento do material educativo.

Espera-se que o presente estudo possa agregar valor às 
práticas de ensino da enfermagem mediante utilização de 
objetos de aprendizagem no ensino do raciocínio diagnós-
tico aplicado a pele e anexos cutâneos e fomentem novos 
estudos relacionados ao uso dos OVAs em outras áreas de 
conhecimento fundamentais para a enfermagem. Além 
disso, o OVA servirá de suporte para o ensino presencial na 
graduação de enfermagem e consequentemente na for-
mação de futuros enfermeiros voltada à prática assistencial 
de utilização do raciocínio diagnóstico durante avaliação 
da pele.

O conteúdo exposto por meio do OVA apesar de ter 
sido construído a partir de materiais disponíveis na literatu-
ra internacional e nacional da área da saúde sobre raciocí-
nio diagnóstico e avaliação da pele, de evidências clínicas 
e das vivências das autoras do estudo, não foi previamente 
avaliado por expertises da área da enfermagem e isso cons-
titui uma limitação do mesmo.
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