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Introdução: Monitoria em disciplinas que desenvolvem habilidade práticas é fundamental em qualquer área do 
conhecimento, devido à aprendizagem por pares e longitudinal além da sala de aula. A monitoria consiste como estra-
tégia de apoio ao ensino extracurricular. Na fisioterapia, ela se torna preponderante devido a necessidade de adquirir 
habilidades tanto para o exame quanto para o manejo terapêutico. Almeja o treinamento da prática clínica e auxílio 
na correção de desvios no aprendizado. Todavia, não há registros científicos que estime a capacidade avaliativa dos 
monitores, o que tornariam a identificação de desvios do padrão ideal de aprendizagem das habilidades mais preciso. 
Objetivos: Mensurar a capacidade avaliativa do monitor em relação ao docente quanto às habilidades práticas de 
exame do sistema musculoesquelético e manejo de recurso cinesioterapêutico. Método: Trata-se de um estudo de 
validação concorrente com delineamento transversal realizada no Hospital Simulado do Campus Salgado Filho da Uni-
versidade Potiguar, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte em 2015. Participaram 60 alunos do 5º período do curso 
de Fisioterapia das disciplinas de Avaliação Diagnóstica II (AVD II) e Recursos Terapêuticos I (RTI). Os avaliadores 
foram dois monitores e dois docentes, os quais estipulavam nota entre 0,0 e 1,5 para cada aluno que realizava as 
simulações. Havia três cenários de simulação: Simulação I com monitor e docente da disciplina RTI, Simulação II com 
monitor e docente da disciplina de AVDII e a Simulação III com monitor e docente de disciplinas distintas. Para estimar a 
validade concorrente foi calculado a concordância relativa e absoluta das notas dos avaliadores através do Coeficiente 
de Correlação Intraclasse (CCI) e os gráficos de Altman-Bland, respectivamente. Adotou-se um nível de significância 
de 5% para minimizar um erro tipo I. Resultado: Evidencia-se que a Simulação I apresenta uma alta concordância 
interexaminador (CCI=0,91) assim como na Simulação II (CCI=0,92). Por outro lado, a Simulação III demonstrou baixa 
concordância (CCI=0,24). Quanto à concordância absoluta, na Simulação I a diferença de notas foi em média 0,02 
pontos, podendo chegar à ±0,18 pontos (IC95%:0,33;-0,38) e na Simulação II a diferença média de pontos foi de 0,14 
com variação de ±0,51 (IC95%: 1,13; -0,85). E a Simulação III, a diferença de pontos foi em média 0,05, variando ±0,65 
pontos (IC95%:1,32;-1,22). Conclusão: Concordância dos monitores e docentes revela-se muito alta e com irre-
levante variação de nota quando os monitores são das disciplinas de atuação do docente, mostrando ótima identificação 
de desvios de habilidades.   
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