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Introdução e Objetivos: O ensino assistido por computadores potencia a motivação e o raciocínio clínico e 
influencia positivamente a prática dos fisioterapeutas. No entanto, as tecnologias computorizadas têm 
sido pouco usadas em formações na área da auscultação pulmonar. Assim, este estudo teve como objetivo 
avaliar a aceitação e eficácia de uma tecnologia computorizada numa formação sobre auscultação pulmo-
nar.

Material e Métodos: 62 formandos (16% masculino) avaliaram subjetivamente o seu auto-conhecimento 
sobre a auscultação pulmonar antes e após uma formação utilizando uma interface de ensino computori-
zado (CLASS - Computerised Lung Auscultation – Sound Software). No final da formação, foi ainda pedido 
aos formandos que avaliassem a formação relativamente a 5 parâmetros: objetivos propostos, adequação 
do conteúdo, estrutura, meios audiovisuais utilizados e duração. Todos os parâmetros foram avaliados 
através de uma escala de 4 pontos (i.e., 1-insuficiente; 2-médio; 3-bom; 4-muito bom) e foi também 
solicitado que deixassem sugestões/comentários. Os dados quantitativos foram analisados com estatística 
descritiva (i.e., frequências) e teste de Wilcoxon. Os dados qualitativos foram analisados através da análise 
de conteúdo.

Resultados: No final da formação verificou-se um aumento significativo dos conhecimentos dos formandos 
(mediana 2, [quartil 25-75: 1-2] vs. 3 [2-3]; p<0.001) que evoluíram essencialmente de insuficiente/médio 
(89%) para médio/bom (94%). A maioria dos formandos classificou como “muito bom” os objetivos (63%), o 
conteúdo (65%), a estrutura (63%) e os meios audiovisuais utilizados (61%). A duração da formação foi o 
parâmetro que apresentou maior variância na classificação dos formandos (Bom-42%; Muito bom-42%). A 
maioria dos comentários deixados foram relativos à necessidade de uma formação mais longa.

Conclusões: Os resultados demonstram que as formações sobre a auscultação pulmonar são uma necessi-
dade para os profissionais de saúde portugueses e que o ensino desta técnica recorrendo à interface 
CLASS é bem aceite e eficaz no aumento dos seus conhecimentos. Formações mais longas, a fim de 
consolidar melhor esta temática, parecem ser necessárias.


