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INTRODUÇÃO: 

A pandemia da COVID-19 trouxe diversas mudanças, implementadas bruscamente, dentre elas 

o remanejamento do ensino médico nos anos de 2020 e 2021. Isso ocorreu, como estratégia de saúde 

coletiva, pois as aglomerações foram desaconselhadas (WHO, 2020), visando minimizar a disseminação 

comunitária do vírus SARS-CoV-2 (Wu et al., 2020; Xu et al., 2020; Huang et al., 2020). Dessa 

forma, foi-se necessário que as atividades que dependiam de grandes grupos em sala de aula 

fossem suspensas, acarretando evidentes impactos, de forma global, nas atividades de ensino 

superior (Araújo et al., 2020; Peloso et al., 2020).  

Na disciplina “MD952 – PLANTÃO EM TOCOGINECOLOGIA”, dividida em 4 grupos de 

30 estudantes, ao quais se revezam nesse estágio ao longo do ano, cursando o quinto ano de 

Medicina na fase do internato (ciclo clínico) têm a oportunidade da aplicação do conhecimento 

da fisiologia do sistema reprodutor feminino nas diversas fases da vida da mulher, objetivando 

uma orientação terapêutica das patologias mais prevalentes na prática médica em plantões 

noturnos, e de 24 horas aos finais de semana e feriados.  

Por meio do aprendizado em serviço, os objetivos até 2019 eram alcançados, com a 

atuação do aluno em ambientes de aglomeração, como unidades de internação, Centro 

Cirúrgico, Centro Obstétrico e unidades de emergência, sob gestão da Subcomissão de Ensino 

de Graduação, composta por docentes do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (DTG/FCM/UNICAMP). Em 2020, 

devido à natureza dos estágios médicos, a educação foi interrompida por apenas dois meses, 
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pois os recém-formados não podiam interromper a formação de uma nova geração de médicos, 

pois eram a linha de frente a lidar com a pandemia COVID-19. Em 2021, com o avanço da 

vacinação, foram integradas as mudanças que compõem o “novo normal” da atividade 

acadêmica nos hospitais de ensino. (Oliveira et al., 2020). Mudanças na saúde reprodutiva da 

população também puderam ser observadas desde a emergência sanitária mundial (Ferreira-

Filho et al., 2020; Diniz et al., 2021), o que acabou se refletindo nas rotinas do Hospital da 

Mulher “Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti” – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(CAISM/UNICAMP), cenário de prática das atividades da disciplina Nessas duas situações 

intimamente entrelaçadas,  diversas ferramentas inéditas da UNICAMP foram exigidas visando 

o reajuste em tempo real das estratégias de educação, aprendizagem, avaliação e controle de 

frequência. Objetivando futuras intervenções em situações similares a estas ora enfrentadas, 

justifica-se o registro preciso da contextualização, do histórico de implementações, dos acertos 

e das dificuldades encontrados nesse período. 

 
METODOLOGIA: 

Para cada plantão de urgência e emergência que compõe as atividades da disciplina MD-

952, são utilizados diários de bordo e mini portfólios através da tecnologia de QR code, para 

possibilitar a avaliação das atividades realizadas pelos acadêmicos em relação aos dois últimos 

anos anteriores à pandemia. Esses recursos técnicos são essenciais para a motivação e 

influenciam as práticas educativas no que diz respeito à rapidez e agilidade das informações no 

processo decisório e na gestão educacional, a fim de envolver os alunos no processo de 

aprendizagem educacional (Ronchin, 2019).  A frequência, média e desvio padrão das variáveis 

serão calculados, utilizando o número de partos e consultas de emergência resumidos neste 

banco de dados. A análise estatística é realizada usando o R Enviroment do Statistical 

Computing (R Project). Aqui, p = 0,05 é considerado significativo e o intervalo de confiança de 

(IC) é definido como 95%. 

Análise do banco de dados de avaliações discentes da disciplina, estratégia de feedback 

executada mensalmente na MD952, que poderá sugerir a qualificação das estratégias 

implementadas, com análise pormenorizada do impacto delas, como os cuidados e 

paramentação adequados, vacinação contra COVID-19, recrudescimento da pandemia em 

cada nova onda nos dois primeiros anos. Os dados coletados permitem que os alunos sejam 

supervisionados em suas atividades com mais precisão, para que todos passem a realizar um 

certo número de consultas e procedimentos mínimos, principalmente em um ambiente médico 

elegível para treinamento, e em um processo de educação e aprendizagem (Ronchin, 2019). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Os resultados estão sendo configurados em uma análise descritiva histórica 

temporalmente progressiva durante os 24 meses iniciais da pandemia, com observações 

relevantes às estratégias implementadas, bem como correlacionando-as com as avaliações do 

corpo discente em relação aos objetivos da disciplina. O cenário da COVID-19 forçou a MD-952 

a readaptação das estruturas de ensino e aprendizagem em função da emergência sanitária, 

segurança dos alunos, estabelecimentos de novas escalas de plantão de cobertura em função 

das alterações de calendário. Além disso, foi implementada a folga pós-plantão diurna para 

readequação do número de alunos nas atividades, a fim de se evitar aglomerações 

 

QR code – Plantões QR code troca de plantões 

 

 

 

 

Coluna 1: Implantação de tecnologia QR Code para controle de frequência em plantões noturnos e finais de semana                  

Coluna 2: Criação e implementação de Google Forms para trocas de plantão 

 

CONCLUSÕES: 

 Ainda não é possível se obter alguma conclusão parcial. 
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