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Introdução: A pediatria é o campo da medicina que atende aos problemas da criança, ou seja, 

do ser humano em desenvolvimento [1]. Seu ensino é de extrema importância durante a 

graduação médica, em virtude de sua alta demanda na prática cotidiana. De acordo com as 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), a adoção da metodologia ativa (ex., Problem 

Based Learning – PBL) auxilia para que o ensino médico e, por conseguinte, pediátrico, vise a 

formação de um médico com visão generalista, humanista, crítica e reflexiva, devendo atuar 

como promotor da saúde integral do ser humano [2]. Nesse contexto, a implementação de 

disciplinas práticas monitoradas se faz de grande importância no que tange à preparação 

acadêmica para aspectos profissionais necessários na especialidade pediátrica, tais como 

anamnese direcionada, exame físico, habilidades de comunicação, atendimento de 

urgência/emergência, procedimentos ambulatoriais, dentre outros [3,4]. Adicionalmente, as 

monitorias entram como uma modalidade de ensino bastante benéfica, e sobretudo essencial, 

para potencialização da aprendizagem da disciplina de pediatria de forma colaborativa, 

autorregulada, dinâmica, ativa e centrada no aluno [5]. Objetivos: Relatar a experiência de 

uma monitoria de pediatria realizada durante o segundo semestre de 2017 e primeiro semestre 

de 2018. Descrição da Experiência: Durante o segundo semestre de 2017 e o primeiro de 

2018 foi realizado uma monitoria da disciplina de pediatria e neonatologia, abordando 100 

alunos do terceiro semestre do curso de Medicina. Os alunos tiveram aulas teóricas 

ministradas por professores pediatra e aulas práticas guiadas por monitores capacitados 

anteriormente pelos orientadores. Os mesmos possuíam encontros durante as segundas e 

quintas-feiras, todas as semanas, com duração aproximada de 4 horas, porém caso necessário, 

os estudantes participantes tinham a opção de agendar aulas fora grade curricular, a fim de 

fixar melhor o assunto. Os alunos foram ensinados sobre diversos assuntos, tais como 

anamnese pediátrica e neonatal, exame físico pediátrico e neonatal, puericultura, cuidados na 

sala de parto e reanimação neonatal. A prática de puericultura e anamnese e exame físico da 

criança maior era feita com monitores, que se passavam por crianças acompanhadas de 

responsáveis, e os alunos deviam perguntar sobre vacinação, queixa, pesar, medir, calcular o 

IMC e determinar onde estas estariam localizadas nas curvas de crescimento. Já para a prática 

de cuidados na sala de parto, foi feito uma simulação, em que dois alunos eram os médicos 

ginecologista e pediatra, um era a mãe e o outro era o enfermeiro, e os mesmo deveriam 

cuidar do recém-nascido, representado por um boneco de plástico. Enquanto isso, a prática de 

reanimação neonatal contou com a presença de um boneco específico, que permitia a 

realização de ventilações, da unidade manual de respiração artificial, bem como de campos 

secos, fonte de luz, laringoscópio com lâmina reta, cânula endotraqueal, e seringas que 

representavam soro fisiológico e adrenalina, tudo isso para que os alunos pudessem aprender 

a ventilar e realizar compressões em um recém-nascido que necessita de apoio na sala de 

parto. Ao longo do semestre, os alunos ainda foram submetidos a duas provas práticas, onde 

foi avaliado o conhecimento adquirido pelos mesmos. Durante o período, ainda foi produzido 

materiais didáticos sobre os assuntos em questão, como slides, vídeos e artigos, que foram 
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revisados pelos professores, repassado aos alunos, bem como para os novos monitores da 

disciplina, se tornando uma forma de estudo complementar para os estudantes daquele 

período letivo, o que permitiu uma maior fixação sobre os temas abordados durante as aulas. 

Resultados: Os alunos avaliaram positivamente a monitoria, tendo em vista os comentários 

que os mesmos fizeram ao final do período. Além disso, com as duas provas no primeiro 

semestre e duas no segundo semestre aplicadas, foi possível realizar uma avaliação do nível 

de conhecimento anterior ao estudo e posterior as aulas e práticas, sendo que todos os alunos 

foram aprovados na disciplina, com mais de 80% de acerto nas avaliações práticas. No 

entanto, é válido ressaltar que houve dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, como 

a falta de certos materiais, como instrumentos de reanimação neonatal, bem como empecilhos 

no processo de parcerias com hospitais a fim de mostrar pacientes reais aos alunos, e não 

apenas modelos sintéticos. No entanto, esta situação foi contornada no segundo semestre do 

período de monitoria, ou seja, em 2018, permitindo que os alunos e monitores frequentassem 

dois grandes hospitais referencias em pediatria e neonatologia na cidade de Belém, PA, o que 

contribuiu para uma maior fixação do conteúdo. Conclusão: O ensino prático de pediatria e 

neonatologia é uma nova forma de ensino-aprendizagem que está de acordo com as novas 

diretrizes curriculares, além de permitir um maior contato com as disciplinas, que são de 

extrema importância na formação de um profissional médico, não só devido à prova de 

residência, mas também ao cotidiano brasileiro. Desta forma, o incremento de metodologias 

ativas permite a aprendizagem pautada do fazer, o que é considerado uma das principais e 

mais efetivas formas de absorver um conteúdo. Além disso, esta metodologia permite também 

que os monitores, alunos que já passaram por aquela disciplina, aprendam preceitos 

esquecidos e fundamentem seu conhecimento básico, bem como prática claramente o pilar do 

ensino, extremamente destacados em universidades de todo o Brasil. Desta forma, as 

monitorias são formas de interação e troca de experiências entre professores e alunos, 

permitindo um desenvolvimento de ambos, principalmente em relação a pediatria e a 

neonatologia. 
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