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INTRODUÇÃO: Este projeto acompanha e analisa as atividades de monitoria da cadeira de Promoção e Proteção da Saúde da 
Mulher, do terceiro período do curso de Medicina, durante o primeiro semestre letivo de 2016. OBJETIVO: Analisar a eficácia das 
monitorias na cadeira de Promoção e Proteção da Saúde da Mulher por meio da aplicação de pré e pós-testes antes e depois das 
monitorias de visita ao Centro Obstétrico (CO) e à Unidade de Internação Obstétrica (UIO). MÉTODOS: Os alunos foram divididos 
em grupos de 3 ou 4 participantes e distribuídos entre as 10 monitoras. Antes de cada atividade foi aplicado um questionário 
referente ao tema (Centro Obstétrico ou Unidade de Internação Obstétrica) com 9 questões objetivas (falso ou verdadeiro). Após o 
teste, foi feito um seminário com os alunos sobre o conteúdo da monitoria, seguido de visita ao Centro Obstétrico ou à Unidade de 
Internação Obstétrica. Após a atividade prática, os alunos responderam novamente as mesmas questões. Os questionários foram 
elaborados pelas monitoras com base na bibliografia e conteúdo abordados na cadeira e foram corrigidos pelas professoras 
orientadoras. RESULTADOS: Foram aplicados 49 questionários na UIO e 17 no CO. A média de acertos no pré-teste da UIO foi 7.06 
e de 8.42 no pós-teste. Em relação aos testes do CO, a média de acertos no pré-teste foi de 6.58 e de 7.76 no pós-teste. 
CONCLUSÃO: A aplicação do pré e do pós-teste demonstra que as monitorias contribuíram de maneira efetiva para o aprendizado
dos alunos na cadeira de Promoção e Proteção da Saúde da Mulher. Os testes incluíam conhecimentos básicos sobre pré.natal, 
trabalho de parto, puerpério e amamentação. A melhora da pontuação no pós.teste em relação ao pré.teste confirma a eficácia das 
monitorias e das atividades práticas para o conhecimento gineco.obstétrico dos alunos. Unitermos: Monitoria; Ginecologia e Obstetrícia  
 




