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RESUMO
PEREIRA, H. A. S. Perfil dos estagiários egressos da Unidade de Pesquisa Clínica do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. 2020 90 p.
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo (USP), Ribeirão Preto, 2020.

Introdução - A pesquisa clínica como conhecemos hoje passou por muitas mudanças, desde
técnicas até questões éticas no decorrer da história. Muitas atrocidades, abusos e pseudopesquisas foram realizadas visando apenas o benefício próprio e não o da sociedade. Contudo
hoje ela conta com um sistema regulatório e ético bem estruturado e com normas e
regulamentos bem definidos que norteiam pesquisadores e patrocinadores de pesquisas. A
avaliação de egressos é uma ferramenta muito utilizada em instituições de ensino, e tem como
objetivo de melhorar o curso e conhecer o mercado de trabalho, além disso, a avaliação de
egressos deve ter uma função social, ou seja, deve melhorar a vida da sociedade, seja
oferecendo melhores cursos, seja contribuindo com informações para que os profissionais,
daquela área específica, possam se atualizar e desempenhar melhor suas atividades. A
avaliação profissional é outra ferramenta, porém voltadas para empresas, que buscam
conhecer melhor o empregado e a atividade realizada, podendo definir o perfil de profissional
e as competências necessárias para cada vaga. Objetivo - Conhecer o perfil dos estagiários
egressos da UPC de 2008 a 2019 e principalmente saber quantos estão inseridos no mercado
de trabalho relacionado a pesquisa clínica. Obter informações sobre a aprendizagem do
estágio e conhecer o crescimento profissional e acadêmico dos egressos e o perfil do
empregador. Métodos – Foi desenvolvido um instrumento para obtenção dos dados, o qual
foi validado por uma equipe de juízes independentes do projeto. Os egressos foram buscados
no próprio banco de dados da UPC e foram selecionados apenas aqueles que fizeram o estágio
entre 2008 a 2019, por pelo menos 6 meses e não foram desligados por motivos éticos ou
técnicos. Resultados – A aderência dos estagiários egressos ao questionário foi de 88,5%, dos
52 nomes encontrados 46 responderam. Foi possível observar que 75,6% dos egressos são
mulheres e apenas 24,3% são do sexo masculino. Houve crescimento acadêmico e
profissional, já que dos 89,2% que estavam no curso superior, apenas 10,8% não concluíram o
curso. O número de egressos pós-graduados subiu de 5,4% para 24,4%. Com relação à
posição no mercado de trabalho, 97,3% estão empregados e destes 58,3% recebem salários

acima dos R$ 4.000,00. Metade dos estagiários egressos estão hoje trabalhando com pesquisa
clínica. Segundo os egressos, os principais pontos de melhoria do estágio são: a remuneração,
organização do trabalho e distribuição das atividades. Observamos que os conhecimentos que
os egressos mais dominam foram obtidos durante o estágio na UPC. Conclusão – O estágio
da UPC, baseado no aprendizado em serviço, trouxe contribuições profissionais relevantes aos
egressos, sendo uma abordagem eficaz em despertar o interesse e fixar profissionais na área
de pesquisa clínica.
Palavras-chaves: Unidade de Pesquisa Clínica, profissional de pesquisa clínica, perfil de egressos

ABSTRACT
PEREIRA, H. A. S. Trainees profile from the Clinical Research Unit of Hospital das Clinicas,
Faculty of Medicine of Ribeirão Preto - USP. 2020 90 p. Dissertation (Master's Degree) Ribeirão Preto School of Medicine, University of São Paulo (USP), Ribeirão Preto, 2020.

Introduction - Clinical research as we know it today has undergone many changes, from
techniques to ethical debates, throughout history. Many atrocities, abuses and pseudoresearches were conducted aiming for personal gains, instead of the society itself. However
clinical research today relies on a regulatory and ethical system with well-structured standards
and regulations properly defined that guide researchers and research sponsors. The assessment
of egressed students is a tool widely used by educational institutions, and aims to improve
their programs and to get a glimpse of job market, not to mention its social role, that is, to
improve life in society, either by offering better programs, or by providing information so that
professionals of a specific area can refresh their knowledge and better execute their work.
Professional assessment is another tool, but intended for companies which seek to understand
better both the employee and the activity to be performed, enabling to define the professional
profile and the skills required for each role. Objective – Get to know the profile of egressed
interns who worked at UPC from 2008 to 2019 and mainly to find out how many are
integrated in the job market related to clinical research. Gather information about internship
learning and evaluate the professional and academic growth of egressed interns and the profile
of employers. Methods - An instrument, validated by a team of independent judges unrelated
to the project, was developed to collect the data. The egressed interns were selected from
UPC's own database and only those who went through the internship between 2008-2019,
with at least 6 months of duration, and were not dismissed for ethical or technical reasons
were chosen. Results - The participation rate to the questionnaire was 88.5%: 46 of the 52
selected former interns responded to it. The findings showed that 75.6% of them are women
and only 24.3% are men. There is evidence of academic and professional growth, since only
10.8% of the 89.2% college students did not graduate. The number of egressed interns with
post-graduate degrees went from 5.4% to 24.4%. As for their status in the job market, 97.3%
are currently employed, and 58.3% of these ones earn a salary higher than R$ 4,000.00 a
month. Nowadays, half of the egressed interns are working with clinical research. According
to them, the main points for improvement in internship are: wage, work organization and
distribution of tasks. It was observed that the knowledge former interns mastered the most
was obtained during their internship period at UPC. Conclusion - The UPC internship, guided
by practical knowledge, made relevant professional contributions to the egressed interns,

being an effective approach in arousing interest and retaining professionals in the clinical
research area.

Key words: Clinical research unit, clinical research professional, trainees profile
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Contexto histórico da pesquisa clínica.
Pesquisa clínica ou estudo clínico é qualquer estudo realizado em que seres
humanos, denominados participantes da pesquisa, cujo objetivo seja avaliar a segurança e/ou
eficácia de um produto, terapia ou disposto investigacional (BRASIL, 2012). No início as
pesquisas eram conduzidas para avaliar seu efeito ou comparar certo tratamento com outros
existentes. Naquela época, era comum que os estudos não utilizassem nenhuma comparação, e
que não seguissem regulamentos, normas éticas ou metodológicas. Os participantes dos
estudos eram, muitas vezes, tratados como cobaias, não tinham seus direitos nem segurança
preservados para execução dos projetos. Um dos primeiros registros de pesquisa clínica data
de 1747, no qual o médico James Lind dividiu 12 marinheiros, com escorbuto, em diversos
grupos de tratamento e descobriu que frutas cítricas tinham ação benéfica. (JENKINS e
HUBBARD, 1991). Os avanços tecnológicos e científicos nos tratamentos de saúde que
percebemos hoje, só foram possíveis graças a vários experimentos e testes conduzidos em
seres humanos nos últimos 250 anos, através de muitos erros e acertos. Contudo, estes
avanços na pesquisa clínica nem sempre ocorreram com regras claras para preservar a
integridade dos sujeitos pesquisados, como o consentimento ou com um claro balanço entre
riscos e benefícios. No Brasil, ao final do século XIX e início do XX, por exemplo, tivemos o
caso da Febre Amarela nas cidades do interior do Estado de São Paulo (dentre elas, Ribeirão
Preto), sendo considerado na época uma das piores epidemias já vistas. Na ocasião o médico
Emilio Ribas conduziu diversos experimentos para comprovar a transmissão da doença por
via de um vetor (o mosquito Aedes Aegypti), uma vez que não estava convencido pelas
pesquisas que haviam sido realizadas até aquele momento, que diziam que a transmissão
poderia ser por contato com o paciente doente e suas secreções. Para isso, ele fez um primeiro
experimento no qual coletou larvas do referido mosquito na cidade de Itu, a qual não havia
nenhum registro de caso de Febre Amarela, posteriormente esses mosquitos foram levados
para São Simão, cidade onde ocorreu o maior número de vítimas, para picar pacientes com
essa doença. Esses mosquitos então, foram levados a cidade de São Paulo, onde não havia
Febre Amarela, lá em um hospital de isolamento, seis pessoas, incluindo o Dr. Emilio Ribas,
foram picados pelos mosquitos contaminados pelos pacientes de São Simão para prosseguir o
experimento. Como resultado, percebeu-se que dos seis voluntários, três não apresentaram
sintomas, uma vez que já tinham tido contato com a doença previamente, já os demais tiveram
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sintomas, sendo que um deles apresentou a forma grave, mas conseguiu se recuperar. Outro
experimento realizado foi o confinamento de três imigrantes italianos em um quarto de
hospital por 10 dias, eles, então, utilizaram roupas de falecidos pela doença, além de dormir
em camas com lençóis sujos de secreções desses pacientes, então em um dado momento, os
pesquisadores jogaram mais roupas sujas neste quarto, juntamente com vomito, fezes e urinas
de pacientes contaminados, contudo apesar do ar fétido os imigrantes seguiram saudáveis.
Concluiu-se assim que a Febre Amarela era transmitida apenas através do mosquito e não
pelas secreções dos pacientes infectados, dessa forma, medidas mais efetivas, como a
erradicação do mosquito e dos criados foram priorizadas e descartadas as medidas como
esterilização de roupas e uso de desinfetantes em residências. (FIGUEIREDO, 1996). Esses
experimentos foram justificados pela grande importância na confirmação do meio de
transmissão da febre amarela e com isso a priorização de métodos de combate, trazendo com
os resultados, alivio para a comunidade cientifica e para a sociedade que na época sofria com
a epidemia. Contudo, essa pesquisa não seria aceita nos dias de hoje, por não cumprir os
princípios éticos.
A história ainda apresenta casos emblemáticos como os experimentos realizados nos
campos de concentração nazistas na Alemanha durante a II Guerra Mundial, nos quais os
prisioneiros eram submetidos a torturas, com o objetivo de conhecer os limites do corpo
humano. Posteriormente nos Estados Unidos da América (EUA) houve o caso de Tuskegee,
no qual pessoas negras e pobres portadoras de sífilis foram acompanhados sem tratamento,
mesmo após o conhecimento da eficácia da penicilina, para se obter maiores conhecimentos
da história natural da doença. (MCNEIL, 1998). Em repostas a esses experimentos antiéticos,
imorais e antissociais, diversos conselhos e grupos de pessoas e países se uniram para
harmonizar regras e normas para a realização de pesquisa com seres humanos com qualidade
e com validade cientifica-social. Neste contexto, pode-se destacar como avanços o Código de
Nuremberg, em 1947, um dos primeiros documentos escritos sobre os princípios de bioética,
voltados principalmente aos alemães após a derrota na II Guerra Mundial. Em seguida,
podemos ressaltar a Declaração de Helsinki e o Relatório de Belmont, no qual grandes países
se uniram para a definição de regras e procedimentos para realização de pesquisas clínicas
com validade internacional. O grande desfecho destes documentos e decisões foi a criação do
guia de Boas Práticas Clínicas após a Conferência Internacional de Harmonização em 1996 –
International Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice (GCP), encabeçado
pelos EUA, Japão e países da União Europeia. (LADENTHIN, 2018).
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Com o passar dos anos, a pesquisa clínica ficou cada vez mais complexa e
regulamentada o que demandou a utilização de novos profissionais, tornando-a um nicho de
trabalho conhecido entre os acadêmicos da área de saúde. No Brasil para que um novo
medicamento, terapia, dispositivo ou qualquer nova tecnologia seja aprovada para ser
utilizada é necessária a realização de testes clínicos e não clínicos que comprovem a eficácia e
segurança da mesma (RDC 39/2008). Já segundo a resolução do CNS 196/96 (revista em
2012 pela resolução 466), que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências
Humanas e Sociais envolvendo a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes
ou qualquer outra informação que possa acarretar riscos maiores do que os existentes na vida
cotidiana, diz que as pesquisas clínicas devem seguir os princípios éticos nela definidos, como
o direito a autonomia e a liberdade, a garantia do consentimento livre e esclarecido, da
confidencialidade dos dados e informações pessoais, assim como não oferecer riscos
desnecessários aos participantes pela pesquisa e para isso devem ser aprovadas pelo Sistema
CEP/CONEP (CEP – Comitê de Ética em Pesquisa a nível institucional e CONEP – Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa a nível nacional e ligada ao Conselho Nacional de Saúde
(CNS) do Ministério da Saúde), que é um sistema formado por grupos colegiados
interdisciplinares que busca garantir os direitos e a segurança dos participantes de pesquisa
que devem ser observados na execução do projeto de pesquisa, através da análise ética dos
mesmos. Este sistema foi criado para garantir e dar orientações quanto à realização de
pesquisa clínica no Brasil, seguindo princípios éticos e de boas práticas em pesquisa, através
da avalição, sendo assim, responsável pela aprovação dos estudos clínicos no Brasil.
(AMORIM, 2019).
O sistema CEP/CONEP hoje funciona por meio da Plataforma Brasil, na qual os
pesquisadores devem enviar o projeto e todos os documentos pertinentes à pesquisa como o
termo de consentimento. Dependendo do tipo de pesquisa, os documentos serão avaliados e
aprovados apenas pelo CEP local, mas no caso de estudo de áreas especiais, como genética
humana, novos fármacos, entre outros, além do CEP local, os documentos serão avaliados
pela CONEP.
1.2 Avaliação de egressos.
Segundo BRANDALISE et al (2013), “A universidade tem o papel de gerar saber e
conhecimento que devem contribuir para provocar transformações na própria sociedade em
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que está inserida...”, dessa forma, o estágio também possui este papel social, que vai além dos
muros da universidade e chega à sociedade, ao mercado e mesmo no íntimo do profissional.

A avaliação é a ferramenta principal da organização e
implementação das reformas educacionais. Produz
mudanças nos currículos, nas metodologias de ensino,
nos conceitos e práticas de formação, na gestão, nas
estruturas de poder, nos modelos institucionais, nas
configurações do sistema educativo, nas políticas e
prioridades da pesquisa, nas noções de pertinência e
responsabilidade social. SOBRINHO, 2010, p. 195

Segundo Vianna (2014), a avaliação educacional, como proposta cientifica, surgiu
nos anos 40, com os estudos de Ralph W. Tyler e desenvolve-se na década de 60 com os
autores Lee J. Cronbach, Michael Scriven e Robert E. Skate entre outros. Com base nesses
trabalhos foram desenvolvidos modelos para avaliação tanto de desempenho quanto para
obter dados sobre a educação em si, sobre as instituições de ensino, os quais mostravam aos
gestores e educadores as possíveis escolhas, mudanças e melhorias para os processos
educacionais.
MEIRA e KURCGANT (2009) em seu trabalho sobre a avaliação do curso de
graduação segundo a ótica de egressos nos mostra que o egresso em seu dia-a-dia do trabalho
enfrenta questões que vão ao encontro com o que tiveram (ou não) acesso na formação
acadêmica. Esta visão é de grande importância para que as instituições de ensino possam
adaptar seu currículo e assim melhorar a formação e preparo dos profissionais, baseado na
experiência do egresso e da exigência do mercado.
Em 2004, o governo federal criava o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior – SINAES, que era uma resposta as falhas do sistema de avaliação antigo, conhecido
como Provão. Esse novo sistema buscava avaliar a instituição e o aluno em conjunto com
outras informações para atender o conceito complexo que é a educação superior, que visa a
formação do cidadão-profissional capaz de responder as demandas apresentadas pela
sociedade e do mercado de trabalho (SOBRINHO, 2010).
Ainda nos SINAES, temos o instrumento de avaliação do estudante/egresso, o
ENADE, que em sua composição, além de avaliar o conhecimento do mesmo, buscar

17

conhecer e definir o perfil deste profissional, dado muito relevante para a compreensão dos
resultados gerados. BRASIL, 2004. O conhecimento do egresso é uma informação valorizada
no processo de avaliação, pois até mesmo o governo com a disposição de técnicos e teóricos,
perceberam a importância de conhecer o profissional e seu cotidiano para poder analisar seus
dados e propor melhorias no sistema de educação.

A descrição e definição do egresso pela IES ocorrem
mediante a necessidade de formar cidadãos com
conhecimento, habilidades e competências que serão
exigidos pelo mercado de trabalho e também pela
sociedade. Estas exigências irão servir de base para o
planejamento do curso e definição das ementas das
disciplinas ministradas. MICHELAN et al, 2009, p. 7.

Em um antigo estudo realizado por HAGEMAN (1988) foi analisado o perfil de
todos os fisioterapeutas formados pela Universidade do Centro Médico de Nebraska entre os
anos de 1972 a 1985, a ideia na época era bem simples, com uso de um questionário, a autora
buscava fazer a descrição do perfil da carreira dos profissionais formados pela universidade e
juntar informações sobre as experiências adquiridas e fazer recomendações para um curso de
pós graduação, além de observar mudanças na profissão. Os resultados obtidos desta pesquisa
não só serviram para dar sugestões para a criação do programa de pós-graduação, como
também gerou mudanças no currículo e melhorias na avaliação e no desenvolvimento de
metodologias do próprio curso de graduação.
O estudo de egressos é uma ferramenta utilizada em instituições de ensino, desde a
educação básica até a superior, que busca avaliar a formação e o próprio curso, para assim ter
dados para melhorar, ou até mesmo modificá-lo (MIRANDA et al., 2014). Considera-se
egresso aquele indivíduo que pertenceu a um grupo e que por algum motivo se afastou e não
faz mais parte do mesmo.
Um dos objetivos em comum desses tipos de projetos é a análise do mercado de
trabalho. Para estudantes ou aspirantes a uma posição em dado mercado de trabalho, a
informação sobre a alocação dos egressos pode ser de utilidade no planejamento seletivo de
seus caminhos profissionais. De forma complementar, para as instituições de ensino,
informações obtidas dos egressos podem auxiliar no aprimoramento do conteúdo dos cursos
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ofertados. Isto é de grande interesse aos estudantes/estagiários, pois aponta como o mercado
de trabalho se comporta e quais as principais demandas/necessidades, dados que norteiam
tanto a formação profissional quanto a acadêmica. Dessa forma, as instituições de ensino
visam a formação acadêmica e teórica do estudante, enquanto o estágio busca a aprendizagem
prática e pragmática, voltada para o dia-a-dia do profissional (MARZALL et al, 2017).
MACHADO (2001) aponta para o fato de que podem ser uteis as informações
fornecidas pelos egressos para os processos de avaliação continuada das instituições de
ensino. Além disso, possibilita não só uma informação detalhada da inserção do egresso no
mercado de trabalho, mas também informações para que as instituições sejam constantemente
avaliadas, seja pelos egressos, seja por supervisores de estágio. Em outras palavras, além da
participação dos egressos, a participação dos supervisores de estágio é de suma importância
na formação dos futuros profissionais. Além disso, o papel que esse profissional egresso
assume na sociedade é também tema de vários trabalhos, já que aquilo que ele absorve em sua
formação acadêmica e em seu estágio reflete inteiramente em sua atuação profissional.
Finalmente, a avaliação de egressos permite inferir o papel social das instituições de
ensino, demonstrando como os cursos afetados se transformaram em capacitação útil para a
inserção no mercado de trabalho e fortalecimento das atividades produtivas. (PAZIN FILHO,
2008).

É hora da academia se impor e assumir o compromisso
de refletir sobre tais práticas a favor da sociedade. Sua
força reside na legitimidade que tem de produzir
conhecimento baseado em conceitos que elucidam a
vivência das práticas. BACCO, 2010 In SAMIZAVA et
al. 2012, p. 33.

1.3 A Unidade de Pesquisa Clínica.
A Unidade de Pesquisa Clínica (UPC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), a qual é objeto
deste trabalho, foi regulamentada em 2007 com a finalidade de dar suporte para que pesquisas
em seres humanos realizadas no âmbito do HCFMRP-USP, estejam em conformidade com as
normas nacionais e internacionais de Boas Práticas em Pesquisa Clínica (GCP/ICH). Possui a
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missão: “Apoiamos o planejamento e desenvolvimento de pesquisas envolvendo seres
humanos, a fim de gerar com eficiência dados de qualidade, garantindo a segurança e o bemestar do participante de pesquisa clínica, promovendo a difusão de conhecimento e a
integração de inovações no sistema único de saúde”, com a visão: “Ser uma unidade de
pesquisa clínica de referência nacional e internacional” e com os valores: “Ética, qualidade,
inovação, eficiência, credibilidade, trabalho em equipe, humanismo com foco na segurança e
bem-estar do participante de pesquisa, qualificação profissional contínua e difusão do
conhecimento”. Logo em seu início, a UPC se preocupou em formar pessoas habilitadas a
conduzir ensaios clínicos em GCP/ICH, dada a falta de pessoal qualificado no país. Para
tanto, acolheu em seu quadro de forma crescente, estagiários oriundos, principalmente, da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP. O objetivo da UPC, de forma
análoga aos programas de residência médica, era aprimorar profissionais em atividades de
campo, iminentemente práticas, complementando a formação teórica com cursos de GCP/ICH
rotineiramente ministrados como forma de treinamento continuado, em parceria com os
patrocinadores dos estudos. Assim, a exposição a situações reais de pesquisa clínica como
planejamento para a execução das atividades conforme protocolo do estudo, a resolução de
eventos adversos sérios, o lidar com desfechos fatais, o engajamento no esclarecimento da
aplicação de TCLE e as dificuldades de recrutamento em protocolos de pesquisa de áreas
distintas visavam a formação mais humana e crítica do futuro profissional de pesquisa clínica,
consolidando um dos pilares centrais da bioética: garantir o bem-estar dos participantes de
pesquisa clínica.
A UPC também faz parte da Rede Nacional de Pesquisas Clínicas (RNPC), vinculada
aos Ministérios da Saúde (MS) e da Ciência e Tecnologia (MCT), que foi uma ação do
governo federal realizada com o objetivo de fomentar a pesquisa clínica em hospitais de
ensino brasileiros, com prioridade para o desenvolvimento de pesquisa nas áreas das
necessidades de saúde pública. (BRASIL, 2010), (DECIT, 2008).
A RNPC ainda ressalta o papel importante da integração entre os hospitais de ensino
e os profissionais para o SUS (Sistema Único de Saúde), através do compartilhamento de
conhecimentos, que demonstrem a melhora na experiência multicêntrica e no quadro de
profissionais especializados em pesquisa clínica (RNP, 2018).
A UPC, por estar vinculada a um hospital de ensino, visa também o aprimoramento
do ensino, através da formação continuada. O estudo dos estagiários egressos oferecerá
informações para avaliar tanto o programa de estágio da unidade e as demandas a ainda serem
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aprimoradas na Unidade, considerando tanto o perfil do egresso como do mercado de trabalho
da área da pesquisa clínica ao qual o egresso está vinculado.
A UPC fica localizada na cidade de Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo,
mais especificamente no Campus Universitário da Universidade de São Paulo, dentro do
complexo do HCFMRP-USP. Os estagiários são advindos, em sua maioria de cursos
oferecidos pela própria universidade, como farmácia, ciência da informação e da
documentação, entre outros, com isso, existe ainda um papel social na formação desses
estudantes, que veem na UPC a oportunidade de aprender e aprimorar seus conhecimentos em
pesquisa clínica e na organização de uma unidade de pesquisa.
O curso de Farmácia-Bioquímica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto (o qual, em 2020, passou a se chamar somente Farmácia) foi o curso com a
maior oferta de estagiários, uma vez que o curso tem no seu formato a valorização do ensino
em pesquisa clínica. Para os estudantes, a UPC é como uma porta de entrada para o mercado
de trabalho da pesquisa que considera o farmacêutico, além de outros profissionais da saúde,
fundamentais para a condução de projetos clínicos.

1.4 A formação profissional.
A formação médica foi pioneira na inclusão de um programa de treinamento prático,
no Hospital Johns Hopkins, em 1889, o médico cirurgião William Halsted criou o primeiro
programa de residência médica para o departamento de cirurgia e logo em seguida, no ano
1890, o médico William Osler criou o programa para a clínica médica. Ambos os programas
foram revolucionários, pois incluíram a prática na formação médica, que basicamente eram
oferecidas novas responsabilidades progressivamente, após a graduação, até chegarem a
realizar atendimentos mais complexos. Contudo, apenas em 1917 que a Associação Médica
Americana reconheceu a importância do treinamento prático na formação médica, começando
a credenciar os programas de residência médica em 1927 (ANDRIOLO, 2019).
Em um trabalho realizado por CALVIN-NAYLOR et al (2017) nos EUA, foram
apresentadas as principais competências necessárias aos profissionais de pesquisa clínica,
posteriormente realizou-se uma análise em diversas bases de ensino/treinamento, específicas
de pesquisa clínica, para saber se os fundamentos eram suficientes para o desenvolvimento
dessas competências, sendo observado que dentro das bases pesquisadas não foram
encontradas todas essas competências levantadas. Isso nos mostra, o quanto a formação
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prática, a vivência em pesquisa clínica é tão importante para a formação, além do
desenvolvimento das competências necessárias para o bom desempenho das atividades dos
profissionais desta área.
Em um outro trabalho desenvolvido por BROWNIE et al (2011) na Austrália, numa
revisão literária, mostrou a importância do desenvolvimento de uma estrutura de treinamento
baseada nas competências necessárias para os profissionais de saúde, para a execução do
trabalho, no cuidado do paciente. Esse trabalho também fala das competências necessárias
para o grupo, não só das individuais, pois num ambiente hospitalar, o trabalho em grupo é
fundamental. Sendo necessário uma equipe multidisciplinar para oferecer um atendimento
integral, uma vez que a saúde é um sistema complexo, que requer a atuação de vários
profissionais para a melhor resolução de um determinado problema. Ainda nesse trabalho, os
pesquisadores afirmam que com uma estrutura de treinamento bem definida baseada nas
competências individuais e coletivas podem “além de melhorar a qualidade do serviço, gerar
melhores resultados nos pacientes, garantir a satisfação dos mesmos, promover a eficiência e
aumentar a satisfação do trabalho pelos profissionais de saúde”.
DESIDERIO (2019) em um trabalho de mestrado da UNESP (Universidade Estadual
Paulista) de Botucatu, desenvolveu uma metodologia para avaliação de egresso para o
programa de mestrado em pesquisa clínica e segundo ela: “O profissional atuante na área de
Pesquisa Clínica deve ter conhecimentos de boas práticas nacionais e internacionais e a etapa
da capacitação é crucial para que os conhecimentos sejam consolidados”. Onde percebemos
que mesmo a pós-graduação entende que a capacitação, o treinamento prático é necessário
para que o profissional de pesquisa seja atuante no mercado de trabalho.
Dessa forma, além de conhecer o perfil dos estagiários egressos da UPC, este
trabalho, possui permeabilidade tanto acadêmica quanto social, já que os resultados servem
tanto para os estagiários da UPC quando para outros acadêmicos que desejam ingressar no
mercado de trabalho da pesquisa clínica.
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2 OBJETIVO PRINCIPAL

Conhecer o perfil dos estagiários egressos da UPC de 2008 a 2019 e levantar quantos
estão inseridos no mercado de trabalho relacionado à pesquisa clínica.

2.1 Objetivos secundários
⚫ Obter informações sobre a aprendizagem do estágio (sob a ótica do egresso), pontos
fortes e de melhoria para padronização e formalização do programa de estagiários da
UPC.
⚫ Conhecer o crescimento profissional/acadêmico do egresso após a saída da UPC.
⚫ Conhecer o perfil do empregador dos egressos.
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3 JUSTIFICATIVA

O presente projeto foi desenvolvido com o intuito de conhecer o perfil dos egressos
da UPC, não somente para melhorar a oferta e o fornecimento de estágios dentro da UPC, mas
também para obter e divulgar conhecimentos teóricos e descobertas sobre a formação do
profissional de pesquisa clínica e sobre o seu mercado de trabalho, uma vez que não existe,
hoje em dia, uma literatura suficiente sobre este tema. Desta forma, este trabalho poderá ser
utilizado como base para outros projetos, dissertações e teses e contribuir para estudos sobre a
formação, treinamento e desenvolvimento de profissionais de pesquisa clínica.
Além disso, o presente trabalho, além de gerar dados que possam aperfeiçoar a
formação de novos profissionais, através da melhora no planejamento e execução do
programa de estágio, também auxiliará outros futuros profissionais de pesquisa a fazerem
melhores escolhas, baseado nos dados obtidos pelos egressos e nas necessidades do mercado
de trabalho.
Com isso, espera-se que este projeto tenha permeabilidade tanto em meio acadêmico
como profissional, uma vez que o treinamento e desenvolvimento de profissionais, de
qualquer área, é objeto de estudos tanto de escolas de educação e de empresas e instituições
que consideram a formação e desenvolvimento de empregados essenciais para o crescimento
institucional.
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4 MÉTODOS

O presente projeto é caracterizado como um estudo transversal, no qual foram
incluídos estagiários egressos da UPC desde 2008, os dados foram obtidos através de um
questionário que ficou disponível para preenchimento por dois meses.
Os egressos incluídos para esse projeto enquadraram-se nos seguintes critérios de
inclusão:
✓

O egresso ter sido estagiário da UPC;

✓

O estágio ter duração de pelo menos 6 meses;

✓

O estágio ocorreu entre 2008 a 2019.

E não poderiam ter o seguinte critério de exclusão:
✓

O egresso ter sido desligado do estágio por motivo ético ou técnico.

O instrumento para coleta de dados desenvolvido foi um questionário estruturado,
seguindo as orientações das Boas Práticas em Pesquisa Clínica, as questões foram divididas
nos seguintes domínios: Perfil dos egressos, conhecimentos obtidos na UPC e os necessários
para o exercício profissional, crescimento profissional e avaliação do estágio sob a ótica do
egresso. O questionário inicial possuía vinte e nove (29) questões.
Para utilizar uma nova ferramenta neste estudo, foi necessário obter uma validação
deste instrumento e seu conteúdo, assim este questionário passou por um processo de análise
e aprovação por uma equipe de juízes independentes, selecionados a partir de sua experiência
em pesquisa clínica e/ou gestão de qualidade, com o objetivo de gerar um conjunto de
perguntas que resultou em um instrumento capaz de obter/conhecer o perfil dos egressos
(objeto do presente estudo), uma vez que não foi encontrado nenhum instrumento padrão-ouro
ou validado para esse tipo de análise. Foram convidados cinco profissionais para participar do
estudo, como avaliadores da ferramenta deste projeto por meio de um e-mail com uma breve
descrição do projeto, o convite para participação e o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido especifico para Juízes, para que consentissem com a participação neste projeto,
conforme orientação da Resolução CNS 510/2016 e o questionário inicial para validação
(Apêndice A).
As questões elaboradas para esta ferramenta foram avaliadas em relação ao seu
conteúdo por esse grupo independente. Esta avaliação/revisão foi realizada por meio da
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metodologia CVI – Content Validity Index (Índice de validade de conteúdo) (POLIT e BECK,
2006) que sugere a classificação de cada questão por meio de quatro conceitos, sendo: 1 - sem
relevância; 2 - pouco relevante; 3 - muito relevante e 4 - altamente relevante. Para evitar
pontos de neutralidade, utilizou-se apenas os quatros conceitos, assim a questão ficaria ou na
parte inferior (conceitos 1 e 2) ou na superior (conceitos 3 e 4).
Segundo esta metodologia, após a avaliação dos juízes, os conceitos obtidos da
avaliação de cada questão, são categorizados de acordo com a porcentagem de concordância
entre os juízes e o índice de validade de conteúdo, as questões que ficarem com CVI 0.6 ou
menor devem ser retiradas ou modificadas, caso sejam modificadas devem ser levadas para
uma nova avaliação dos juízes. Com isso, três (3) questões que tiveram notas menores .6
foram excluídas, totalizando vinte e seis (26) questões o questionário final.
Como o local exato onde esses egressos residem é desconhecido, podendo estar
distribuídos em todo o Brasil ou até mesmo no exterior, solicitamos ao CEP – Comitê de
Ética em Pesquisa a dispensa do TCLE escrito, visto que isso inviabilizaria a execução do
mesmo. Sendo assim, tanto o consentimento quanto o questionário foram aplicados de forma
eletrônica.
A busca dos nomes dos egressos foi realizada através do banco de dados da UPC,
físico e eletrônico, dessa forma, foram encontrados cinquenta e dois (52) nomes de egressos
do período de 2008 a 2019. Em seguida, foi realizada uma pesquisa nas redes sociais e outras
fontes de contato (como estagiários ativos) para obtenção do endereço de e-mail, e foi enviada
a mensagem (Apêndice B) contendo uma breve descrição do projeto, o convite para
participação e o link para acesso ao TCLE e o questionário em si.
Os egressos encontrados receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
versão 1.1 de 23/12/2019 juntamente com o Questionário versão 2 de 05 de abril de 2020
(Anexo A), desenvolvido para preenchimento eletrônico, cuja plataforma utilizada foi a do
Google Forms (Formulários), o qual possui os requisitos de segurança de informação e sigilo
de respostas, que foram utilizadas exclusivamente para o objeto deste estudo. Os participantes
deste projeto foram contactados por meio eletrônico (e-mail, WhatsApp, Instagram, entre
outros), onde foi encaminhado o link contendo o TCLE e o questionário validado para este
estudo. Ao clicarem no link, os mesmos eram levados à página inicial do questionário que
continha a apresentação do projeto e o TCLE do estudo. Após confirmarem o interesse na
participação, os participantes seguiam para as páginas seguintes com o questionário proposto.
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O questionário ficou disponível para preenchimento durante o período de 04 de maio
de 2020 a 30 de junho de 2020, período no qual foram feitas várias tentativas de contato com
todos os egressos.
Para minimizar os vieses neste estudo, o questionário utilizado passou por validação
de um grupo de juízes independentes, deixando as questões balanceadas e que realmente
buscavam atingir o objetivo proposto, foram criados critérios de inclusão e exclusão para que
os selecionados tenham respostas mais robustas e menos tendenciosas.
As principais variáveis deste projeto para atingimento dos objetivos foram: idade,
sexo, duração do estágio, escolaridade no estágio e atual, tipo de universidade, formação,
trabalhar com pesquisa clínica e faixa salarial que foram obtidas nas respostas do questionário
elaborado.
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5 PLANO DE ANÁLISE DE DADOS

O cálculo de tamanho amostral não é aplicável para esse trabalho, por se tratar de um
estudo observacional, não há amostragem probabilística sendo buscada a totalidade da
população do estudo, desde que eles tenham interesse e os critérios necessários para esse
estudo. Sendo assim, a amostra foi de conveniência.
Segundo MONTEIRO (2012), a amostra de conveniência é aquela em que o
pesquisador tem facilidade de acesso, porém sem uso de probabilidade prévia.
O armazenamento dos dados ocorreu de forma eletrônica (arquivos do OfficeMicrosoft) em arquivos distintos, em uma conta do Drive (nuvem da Google) dos
pesquisadores diretamente envolvidos neste projeto, com acesso a partir de usuário e senha,
dessa forma apenas os mesmos têm acesso aos dados brutos e confidenciais deste projeto. Em
um deles conteve as informações de identificação dos entrevistados com um código gerado
para cada questionário. O outro conteve as informações dos questionários, identificadas
somente pelo código gerado.
Os dados e informações obtidos das respostas aos questionários preenchidos foram
exportados para uma planilha do Excel e posteriormente levados ao software estatístico
Minitab 19.
No software, para análise dos dados, foram feitas estatísticas descritivas (com
mínimo, máximo e média) para a variável contínua de idade e estatísticas de contagem de
variáveis (com frequência e número absoluto) para variáveis categóricas, como sexo,
escolaridade, formação, cargo, salário, jornada, entre outras, além disso, foram realizadas
comparações de variáveis categóricas, como escolaridade antes de depois do estágio.
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6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

O presente projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa CEP do HCFMRP-USP sob o número de parecer 4.000.192 datado de 30 de abril de 2020
(Anexo B), além do projeto, a Carta de aprovação de orçamento aprovado pela UPC (Anexo
C), a Folha de Rosto da Plataforma Brasil assinada (Anexo D) que comprovam a ciência e
aprovação da instituição para realização do projeto, os TCLEs envolvidos (o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido versão 1.1 de 23/12/2019 [Apêndice C] e Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido Juízes versão 1.1 de 23/12/2019 [Apêndice D]) e o
questionário dos egressos também foram submetidos para esta mesma análise.

Após a

submissão dos documentos a Plataforma Brasil gera um documento com todas as informações
cadastradas referente ao projeto, sendo gerado o Anexo E, contendo os dados referente a este
projeto.
Conforme previsto no projeto, a aplicação do TCLE nos egressos foi aprovada para
ser realizada de forma eletrônica, através do Google Forms.
Para garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos participantes, como o
nome dos egressos foram guardados em sigilo, sendo analisados apenas os dados pertinentes à
pesquisa.
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7 RISCOS E BENEFÍCIOS

Os riscos oferecidos por este projeto como desconforto psicológico por preencher o
questionário e o risco de que os dados confidências dos participantes sejam
publicados/divulgados, foram minimizados, uma vez que o questionário foi elaborado numa
plataforma online e agradável, o qual poderia ser preenchido a qualquer momento após o
recebimento pelo egresso e apenas o pesquisador e o orientador tiveram acesso aos dados
pessoais, que ficaram protegidos em arquivos do Google Drive.
Já como benefício direto ao participante não foi esperado nenhum, apenas que os
resultados gerados sirvam para melhorar na oferta de estágio da UPC, e também ser base para
outros estudos envolvendo profissionais de pesquisa clínica, visto que são escassos esses tipos
de pesquisas.
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8 RESULTADOS

O perfil de todos os cinco profissionais convidados a participar como juízes para
validação do instrumento está apresentado na Tabela 1, dos quais 4 (80%) são do sexo
feminino e um (20%) do sexo masculino, de diversas formações inclusive médica, sendo que
além da formação principal eles possuem pelo menos uma pós-graduação e idade variando
entre 36 e 51.
Tabela 1 – Perfil dos juízes

Características
Sexo
Formação
Tempo de
Experiencia em
Pesquisa
Clínica/GQ
(Anos)
Idade
Especialização
Mestrado
Doutorado

Juiz
1
2
3
4
5
F
F
F
F
M
Odontologia Medicina Medicina Biomedicina Farmácia

16

17

13

5

17

51
sim
sim
sim

46
Sim
Sim
Sim

41
sim
sim
não

36
não
sim
não

43
sim
não
não

Para esta validação, foi utilizado o método CVI, o qual mede o índice de validade do
conteúdo, sendo os resultados apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 – Avaliação CVI dos Juízes

Questão
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Juiz 1

Juiz 2
4
4
2
4
4
4

Juiz 3
4
4
3
3
3
4

Juiz 4
3
3
2
4
4
4

Juiz 5
3
3
3
4
4
4

4
3
4
3
3
3

%
Concord.
100
100
60
100
100
100

CVI

Ação

1,0
1,0
,6
1,0
1,0
1,0

manter
manter
excluir
manter
manter
manter
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7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º

4
4
4
4
4
4
1
4
1
3
1
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4

2
3
2
3
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
2
3
3
2
3
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 (1)3 e (5)4
4
3
4
4

3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
2

80
100
80
100
100
100
80
100
40
100
60
80
100
100
100
100
100
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1,0
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1,0
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1,0
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1,0
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manter
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manter
manter
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manter
excluir
manter
manter
manter
manter
manter
manter
manter
manter
manter
manter
manter
manter

Após a revisão e análise dos juízes, das vinte e nove (29) questões elaboradas, três
(3) questões foram excluídas por receberem um CVI .6 ou menor, totalizando o novo
questionário com vinte e seis (26) questões. As questões foram distribuídas de acordo com a
resposta dos egressos, uma vez que foram criadas regras para a sequência de perguntas em
questões chaves, como o egresso estar ou não trabalhando, estar ou não inserido no mercado
de pesquisa clínica, dessa forma, os egressos iam sendo levados para uma sequência de
perguntas diferentes, dependendo da resposta de cada pergunta chave.
Então destes cinquenta e dois (52) convites enviados, foram retornados 46 (88,5% de
aderência), dos quais todos aceitaram participar e responderam totalmente o questionário.
Revisando as respostas, dos quarenta e seis (46) egressos respondedores, foram excluídos
nove (9) respondedores (19,56%), uma vez que os mesmos não atingiram o critério de
duração mínima de 6 meses de estágio, sendo este considerado um período mínimo para
adquirir experiência, totalizando 37 (trinta e sete) participantes válidos. Um dos primeiros
dados obtidos nos questionários respondidos, foi que grande parte dos egressos são mulheres
28 (75,6%) e apenas 9 (24,3%) representa o sexo masculino, conforme a Figura 1.
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Figura 1 – Distribuição dos egressos de acordo com o sexo.

Observando a formação, durante o estágio, percebemos que a grande maioria 33
(89,2%) dos egressos estavam na graduação, além dos alunos de graduação, tivemos 1 (2,7%)
com superior completo, 1 (2,7%) cursando a pós-graduação e 2 (5,4%) já com a pós
graduação completa. Atualmente, podemos verificar que apenas 4 (10,8%) não concluíram o
ensino superior, 17 (45,9%) finalizaram a graduação, 7 (18,9%) estão em uma pós-graduação
e 9 (24,4%) já finalizaram pelo menos uma pós graduação, conforme Tabela 3.

Tabela 3 - Formação dos egressos
Formação dos egressos durante o estágio e a atual
Formação
Durante o
estágio
Atual

Superior

Superior

Pós graduação

Pós graduação

incompleto

completo

incompleto

completo

33 (89,2%)

1 (2,7%)

1 (2,7%)

2 (5,4%)

4 (10,8%)

17 (45,9%)

7 (18,9%)

9 (24,4%)

Como podemos observar na Figura 2, houve um crescimento acadêmico dos
egressos, a grande maioria finalizou o ensino superior, ainda tivemos alguns que ingressaram
numa pós-graduação e outros que já até concluíram a pós-graduação.
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Figura 2 – Formação egressos durante e a atual

Quando comparamos o avanço na formação acadêmica, com base na formação
durante o estágio e de hoje, apresentados na Tabela 4, temos que apenas 4 (10,8%) ainda não
concluíram o curso superior, 17 (45,95%) estão com o curso superior completo, 7 (18,9%)
estão numa pós-graduação e dos que possuem pós-graduação completa 7 (77,7%) são
egressos que realizaram uma pós-graduação após a saída da UPC. Além disso, podemos
observar que dos 17 egressos que possuem atualmente formação superior, 16 (94,12%) são
egressos que estavam na graduação, já analisando apenas os egressos que estavam na
graduação 33 (trinta e três), temos que 29 (vinte e nove) deles concluíram o curso superior
(87,9%) e destes 13 (44,8%) seguiram com uma pós-graduação. Agora olhando apenas os
egressos que não seguiram a carreira acadêmica (seja realizando uma especialização, um
mestrado ou doutorado) temos que somente 7 (18,9%) dos egressos permaneceram no mesmo
nível acadêmico, sendo que quatro deles ainda não concluíram a graduação, um deles que já
possuía curso superior e permaneceu com apenas essa formação e dois que já possuíam o
nível de pós-graduação, ou seja, 81,1% dos nossos egressos perceberam a necessidade de
seguir na formação acadêmica.

34

Tabela 4 - Comparação formação atual (linhas) com formação durante o estágio (colunas)
Pós graduação Pós graduação Superior
Superior
completo
incompleto completo incompleto Todos
Pós graduação
completo

2

1

0

6

9

Pós graduação
incompleto

0

0

0

7

7

Superior completo

0

0

1

16

17

Superior incompleto

0

0

0

4

4

2

1

1
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Os egressos da UPC possuem hoje idades que variam de 24 a 35 anos. Com relação
ao tipo de universidade cursada, a grande maioria dos egressos cursaram uma universidade
pública 33 (89,2%) e apenas 4 (10,8%) cursaram universidade particular. Já com relação ao
curso de formação acadêmica, a grande maioria dos egressos são farmacêuticos (ou alunos de
Farmácia) 30 (81,1%), já os demais cursos superiores contam com apenas um representante
de cada (representando 2,7% cada e 18,9% do total de egressos), sendo eles Administração,
Direito, Enfermagem, Comunicação Social, Informática Biomédica, Ciência da Informação e
da Documentação e Nutrição, conforme Tabela 5.

Tabela 5 - Caracterização do perfil dos egressos da UPC do HCFMRP-USP no período de
2008 a 2019
Variáveis

Categorias

frequência

N

24 a 29 anos

59,46%

22

30 a 35 anos

40,54%

15

Masculino

24,32%

9

Feminino

75,68%

28

Qual o tipo de

Particular

10,81%

4

universidade você

Pública

89,19%

33

Idade

Sexo

cursou?

35

Curso de formação

Farmácia

81,08%

30

inicial

Outros*

18,92%

7

Mais de 6 meses e menos de

35,14%

13

48,65%

18

Mais de dois anos

16,21%

6

Menos de um ano

10,81%

4

Um ano

8,11%

3

Dois anos

18,92%

7

Três anos

13,51%

5

Quatro anos ou mais

48,65%

18

Trabalha ou faz

Sim

97,30%

36

estágio atualmente

Não

2,70%

1

Menos de R$ 2.000,00

5,56%

2

De R$ 2.000,00 a R$

13,89%

5

22,22%

8

Mais de R$ 4.000,00

58,33%

21

30 horas ou menos

11,11%

4

36 horas

8,33%

3

40 horas

47,22%

17

44 horas

19,44%

7

Não tem uma carga horária

13,90%

5

um ano
Duração do estágio

Mais de um ano e menos de
dois anos

Há quanto tempo
encerrou o estágio

Faixa salarial

3.000,00
De R$ 3.000,00 a R$
4.000,00

Jornada de trabalho

definida
Atuação profissional

Sim

50,00%

18

com pesquisa clínica

Não

50,00%

18

Considerou o estágio

Sim

94,44%

17

relevante para a

Não

5,56%

1

função atual
* Outros cursos dos egressos: Administração, Comunicação Social, Direito, Enfermagem,
Informática Biomédica, Ciência da Informação e da Documentação (CID) e Nutrição.
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Analisando há quanto tempo que estágio foi finalizado, observamos que 23 egressos
(62,2%), finalizaram o estágio há mais de três anos, 7 (18,9%) dois anos, 3 (8,1%) a um ano e
4 (10,8%) a menos de um ano. Com relação à duração do estágio, 6 (16,2%) egressos ficaram
mais de dois anos no estágio, 18 (48,65%) permaneceram na UPC entre 1 e 2 anos e por fim,
13 (35,1%) ficaram entre seis meses e um ano, dados também observados na Tabela 5.
Sobre a faixa salarial dos egressos observamos que 21 (58,3%) dos egressos que
trabalham possuem uma renda acima de R$ 4.000,00 reais e apenas 2 (5,5%) recebem menos
de R$ 2.000,00, já os demais, 13 (36,2%) recebem entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00. Esses
profissionais ainda possuem diversas cargas horarias semanais de trabalho, sendo a grande
maioria, 17 (47,2%) deles, trabalha 40 horas, mas também foi observado profissionais que
trabalham até 30 horas representado por 4 (11,1%) dos egressos, 7 (19,4%) que trabalham 44
horas, 5 (13,9%) que não possuem carga horaria definida e uma pequena parcela de 3 (8,3%)
pessoas que realizam suas atividades em 36 horas semanais, dados constantes na Tabela 5.
Com relação a um dos objetivos do projeto, foi questionado quantos estão inseridos
no mercado de trabalho, tanto de pesquisa clínica quanto em qualquer outro, observou-se que
apenas uma pessoa (2,7%) não estava trabalhando no momento em que os dados foram
obtidos, os demais 36 (97,3%) estavam empregados. Desse total, 18 (50%) trabalham com
pesquisa clínica e a outra metade não. Desses egressos que trabalham com pesquisa clínica, a
maioria dos egressos trabalham com monitoria de estudos clínicos 8 (44,5%), em seguida 6
(33,3%) egressos trabalhando com coordenação de estudos e os outros 4 (22,2%) estão em
cargos conforme Tabela 8. Quando questionados, os egressos que trabalham com pesquisa
clínica, sobre a relevância do estágio na atividade atual, 17 (94,4%) consideraram o estágio
relevante e apenas uma pessoa (5,6%) não considerou relevante. Em seguida, questionamos
para os egressos que consideraram relevante, qual o principal motivo para a contratação,
sendo observado que 9 (52,9%) destes disseram que a experiência na coordenação de estudos
foi o ponto mais relevante do estágio, em seguida 4 (23,5%) indicaram que o conhecimento
adquirido proporcionou vantagens no processo seletivo, 2 (11,8%) dos egressos disseram que
o local do estágio (UPC-HC) teve peso no processo seletivo e mesma quantidade de egressos
alegou que o principal motivo de estarem empregados na área foi a indicação/referência de
um membro da UPC, conforme observado na Tabela 6.
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Tabela 6 - Motivo pelo qual o estágio foi relevante para serem empregados em pesquisa
clínica
O principal motivo

Contagem Percentual

Experiência prévia na coordenação de estudos

9

52,9%

Houve indicação/referência de algum membro da UPC

2

11,8%

4

23,5%

2

11,8%

O conhecimento adquirido proporcionou vantagens no processo de
seleção
O local do estágio (UPC-HCRP-USP) teve peso no processo seletivo

Para os egressos que atuam em pesquisa clínica foi perguntado qual a maior
dificuldade que encontraram no emprego atual, sendo as três maiores dificuldades: Excesso de
trabalho com 4 (22,2%), Estrutura organizacional 3 (16,7%) e Gestão de tempo 2 (11,1%), os
demais fatores tiveram apenas 1 (5,6%), conforme demostrado na Tabela 7. Em seguida, foi
questionado se o conhecimento adquirido no estágio reduziu estas dificuldades, sendo
observado que 10 (55,6%) dos egressos disseram que sim e 8 (45,4%) não reduziram a
dificuldade.

Tabela 7 - Dificuldades encontradas no emprego atual
Quais as maiores dificuldades que você encontra hoje em seu
emprego?

Contagem Percentual

Comunicação

1

5,56%

Estrutura organizacional

3

16,67%

Excesso de trabalho

4

22,22%

Plataforma Brasil

1

5,56%

Gestão de pessoas

1

5,56%

Gestão de tempo

2

11,11%

Criatividade

1

5,56%

Instabilidade política

1

5,56%

Gestão de treinamentos

1

5,56%

Reconhecimento por parte da empresa

1

5,56%

Nenhuma

2

11,11%
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Todos os egressos que trabalham estão distribuídos em diversas organizações, sendo
29 (80,5%) em empresas privadas e 7 (19,5%) em empresas públicas, sendo o maior
empregador as indústrias farmacêuticas particulares, as quais contrataram 9 (25%) dos nossos
egressos, em seguida vem as CROs (Clinical Research Organizarions) com a contratação de
8 (22,2%) dos egressos. Com base nas atuações profissionais de nossos egressos, 33 (91,7%)
estão na área da saúde, sendo 31 (trinta e um) em cargos da saúde e 2 (dois) que realizam
atividade de marketing, mas no ramo da saúde, conforme apresentado nas Tabelas 8, 9 e 10.

Tabela 8 - Atuação dos egressos profissionais de pesquisa clínica
Atuação profissional (trabalham com pesquisa)

N

Frequência

Coordenação de pesquisa

6

33,33%

Monitoria de pesquisa

8

44,44%

Analista de negócios

1

5,56%

Consultor do MS

1

5,56%

Empreendedora, consultora em Pesquisa Clínica,

1

5,56%

1

5,56%

tutora
Gerente de pesquisa

Tabela 9 - Perfil dos empregadores
Tipo de empresa

N

Frequência

Hospital público**

5

13,9%

Hospital privado*

4

11,1%

CRO - particular*

8

22,2%

Empresa privada*

6

16,7%

Empresa pública**

1

2,8%

Industria agrícola*

1

2,8%

Industria de equipamentos*

1

2,8%

Industria farmacêutica - publica**

1

2,8%

Industria farmacêutica - particular*

9

25,0%

*Empresas privadas

29

80,5%

**Empresas Públicas

7

19,6%

39

Tabela 10 - áreas de atuação profissional
Áreas

N

frequência

Marketing (saúde)

2

5,6%

Saúde

31

86,1%

Construção

1

2,8%

Advocacia

1

2,8%

Agricultura

1

2,8%

Já os egressos, que não atuam em pesquisa, estão em sua maioria trabalhando como
farmacêuticos, sendo 4 (22,2%) egressos, seguido de 3 (16,7%) que estão realizando estágio
em outras áreas, enquanto os demais cargos possuem apenas 1 (5,6%) egresso cada, conforme
pode ser visto na Tabela 11.

Tabela 11 - Atuação profissionais egressos que não atuam em pesquisa clínica
Atuação profissional (não trabalham com

N

frequência

Farmacêutico

4

22,22%

Advogada

1

5,56%

Analista assuntos regulatório

1

5,56%

Analista de CG

1

5,56%

Analista de P&D

1

5,56%

Analista de validação e métodos

1

5,56%

Analista Sênior

1

5,56%

Enfermeira

1

5,56%

Estagiário

3

16,67%

Gerente

1

5,56%

Internacional trade

1

5,56%

Pesquisador de P&D

1

5,56%

Representante de vendas

1

5,56%

pesquisa)

Verificando as informações relacionadas aos assuntos (conhecimentos), os quais são
esperados para um profissional de pesquisa clínica, temos que os assuntos que possuem maior
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grau de conhecimento, segundo os egressos: GCP/ICH, dos quais 28 (75,7%) dos egressos
avaliaram que possuem conhecimento intermediário e avançando sobre este tema e deste total,
24 (64,8%) consideram como avançado. Já os Assuntos regulatórios CEP/CONEP foi
considerada por 27 (72,9%) dos egressos como intermediário e avançado, Aplicação de TCLE
e Assentimento teve a soma 31 (83,8%), sendo que 28 (75,6%) avaliaram como ter
conhecimento avançado, Elaboração de relatórios de eventos adversos 24 (64,87), sendo 21
(56,7%) consideraram como avançado, Elaboração de relatórios para CEP/CONEP soma 26
(70,3%), Monitoria de ensaios clínicos contam 25 (67,6%), sendo 19 (51,35%) consideraram
avançados, Controle de qualidade em pesquisa clínica e Fechamento de ensaios clínicos
também somando 27 (72,9%) cada um, as demais quantidades de avaliações dos
conhecimentos podem ser vistos na Tabela 12.
Tabela 12 – Análise sobre o conhecimento sobre pesquisa clínica
Como você avalia o seu grau de
conhecimento atual sobre os assuntos
relacionados abaixo:

nenhum

Assuntos regulatórios CEP/CONEP

0 (0,00%)

Trâmite ANVISA e estrutura de
DDCM para petição registro

11
(29,73%)

GCP/ICH

0 (0,00%)

Elaboração de orçamentos de
pesquisa

14
(37,84%)
7
(18,92%)

N (frequência)
básico

14
(37,84%)
5
(13,51%)
8
(21,62%)

10
(27,03%)
18
(48,65%)
9
(24,32%)
15
(40,54%)
10
(27,03%)
6
(16,22%)
9
(24,32%)
13
(35,14%)
9
(24,32%)
13
(35,14%)
13
(35,14%)

Farmácia em pesquisa clínica:
Armazenamento e elaboração de
licença de importação

8
(21,62%)

12
(32,43%)

Monitoria de ensaios clínicos

2 (5,41%)

Controle de qualidade em pesquisa

4

Elaboração de TCLE
Aplicação de TCLE e Assentimento
Elaboração de relatórios para
CEP/CONEP
Elaboração de relatórios de eventos
adversos
Transporte de materiais biológicos e
normas IATA
Registro de ensaios clínicos
Normas FDA CFR21

0 (0,00%)
2 (5,41%)
0 (0,00%)

10
(27,03%)
6

intermediário

avançado

13 (35,14%)

14
(37,84%)

6 (16,22%)

2 (5,41%)

4 (10,81%)
3 (8,11%)
12 (32,43%)
3 (8,11%)
13 (35,14%)
3 (8,11%)
9 (24,32%)
13 (35,14%)
12 (32,43%)
12 (32,43%)
6 (16,22%)
14 (37,84%)

24
(64,86%)
5
(13,51%)
8
(21,62%)
28
(75,68%)
13
(35,14%)
21
(56,76%)
5
(13,51%)
6
(16,22%)
4
(10,81%)
5
(13,51%)
19
(51,35%)
13
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clínica

(10,81%)

Fechamento de ensaios clínicos

2 (5,41%)

Gestão de centros de pesquisa clínica

5
(13,51%)

(16,22%)
8
(21,62%)
14
(37,84%)

16 (43,24%)
13 (35,14%)

(35,14%)
11
(29,73%)
5
(13,51%)

Outra questão dentro do questionário foi quais dos conhecimentos, esperados pelos
profissionais de pesquisa, foram obtidos na UPC, sendo apresentado na Tabela 13, onde
podemos destacar, sendo considerados por mais de 50% do egressos, os conhecimentos:
Assuntos regulatórios CEP/CONEP e Aplicação de TCLE e Assentimento, que segundo 36
(97,3%) dos egressos acreditam ter obtido na UPC, GCP/ICH 35 (94,6%), Elaboração de
relatórios de eventos adversos 33 (89,2%), Elaboração de relatórios para CEP/CONEP 32
(86,5%), Monitoria de ensaios clínicos 31 (83,8%), Fechamento de ensaios clínicos 26
(70,3%), Controle de qualidade em pesquisa clínica 22 (59,5%) e Registro de ensaios clínicos
20 (54,1%).

Tabela 13 - Conhecimentos obtidos na UPC

CONHECIMENTO OBTIDO NA UPC

N

frequência

Assuntos regulatórios CEP/CONEP

36

97,3%

Aplicação de TCLE e Assentimento

36

97,3%

GCP/ICH

35

94,6%

Elaboração de relatórios de eventos adversos

33

89,2%

Elaboração de relatórios para CEP/CONEP

32

86,5%

Monitoria de ensaios clínicos

31

83,8%

Fechamento de ensaios clínicos

26

70,3%

Controle de qualidade em pesquisa clínica

22

59,5%

Registro de ensaios clínicos

20

54,1%

Elaboração de TCLE

18

48,6%

Gestão de centros de pesquisa clínica

18

48,6%

16

43,2%

Elaboração de orçamentos de pesquisa

13

35,1%

Transporte de materiais biológicos e normas IATA

13

35,1%

Trâmite ANVISA e estrutura de DDCM para

11

29,7%

Farmácia em pesquisa clínica: Armazenamento e
elaboração de licença de importação
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petição registro
Normas FDA CFR21

11

29,7%

Questionamos aos egressos o grau de satisfação em trabalhar ou não com pesquisa
clínica, dependo da sua atuação profissional, para isso foi utilizada a Escala de Likert (1-4).
Para os egressos que estão trabalhando com pesquisa clínica, foi questionado o grau
de satisfação em atuar neste nicho de mercado, sendo observado que todos os 18 (100%) estão
satisfeitos, sendo obtido como resposta 9 (50%) deles escolheram nota 3 e 9 (50%) a nota 4.
Apesar dos egressos que atuam em pesquisa clínica estarem satisfeitos com o
emprego atual, eles apontaram alguns fatores que podiam ser melhorados, sendo o Plano de
Carreira o mais votado, com 8 (44,4%), organização do trabalho teve 4 (22,2%) dos pontos, o
reconhecimento pela empresa foi escolhida por 3 (16,7%) e a remuneração apenas 2 (11,1%)
egressos, outros fatores também tiveram dois votos, sendo eles: atuação remota, falta de
interação com outras pessoas, otimização dos processos, descentralização das atividades e
atividades que motivem, contudo ainda tivemos 2 (11,1%) egressos que disseram que não
tinha nenhum fator para melhoria em seu emprego atual, conforme pode ser visto na Tabela
14.

Tabela 14 - Fatores para melhoria no emprego
Quais os fatores que você acredita que poderiam
melhorar a sua satisfação no seu emprego?

Contagem Percentual

Organização do trabalho

4

22,22%

Plano de carreira

8

44,44%

Reconhecimento pela empresa

3

16,67%

Remuneração

2

11,11%

Nenhum

2

11,11%

Outros

2

11,11%

Outra questão analisada foi como o egressos ficaram sabendo da vaga de estágio,
para conhecermos a principais fontes de divulgação e obtivemos os seguintes dados: 19
(51,4%) dos egressos tomaram conhecimento da vaga através de indicação de outro estagiário
ou empregado da UPC, em seguida tivemos a divulgação pela própria faculdade,
correspondendo a 8 (21,6%), empatados em terceiro lugar tivemos as divulgações por redes
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sociais e por pessoas externas da UPC com 3 (8,1%) cada e por fim tivemos 2 egressos
(5,4%) que ficaram sabendo sobre a vaga na UPC pelo então Coordenador Técnico Cientifico
da UPC e a mesma quantidade de egressos tiveram conhecimento da vaga através do CIEE
(Centro de Integração Empresa-Escola).
Solicitamos aos egressos que apontassem 3 fatores que consideravam deficitários e
que poderia melhorar no estágio da UPC, utilizando a nuvem de palavras obtivemos a Figura
3, que nos mostra que as palavras mais repetidas entre os egressos foram remuneração,
organização do trabalho e distribuição das atividades. Outras palavras saltadas foram aulas,
treinamentos, reconhecimento.
Figura 3 – Fatores para melhoria no estágio da UPC

Nuvem de palavras gerada através do site: https://www.online-toolz.com/

Por fim, para os egressos que não estão atuando em pesquisa clínica, foi questionado
o principal motivo de não estarem em um emprego relacionado à pesquisa clínica, sendo
observado na Tabela 15 que o motivo mais definido pelos egressos foi ter surgido uma
oportunidade fora da área de pesquisa clínica, representado por 14 (73,7%) dos egressos, em
seguida temos 3 (15,8%) dos egressos que não trabalham com pesquisa, pois o local era
distante de seu domicilio, depois tivemos empatados, com um egresso (5,3%), os motivos
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“Não conseguir ser selecionado nas áreas por falta de experiência” e “Outro”, o qual se trata
de uma egressa que estava fazendo Direto e seguiu a carreia como advogada.

Tabela 15 - Motivos de egressos não atuarem em pesquisa clínica
Motivo
Perdi o interesse na área
Não conseguir ser selecionado nas áreas por falta de
experiência
O local do trabalho era distante do meu domicílio
Surgiu uma oportunidade de emprego fora da área de
pesquisa clínica
Outro

N

frequência

0

0%

1

5,26%

3

15,79%

14

73,68%

1

5,26%

Também questionamos qual o grau de satisfação em não atuar no mercado de
trabalho da pesquisa clínica, sendo observado que 10 (52,6%) deles estavam insatisfeitos, uma
vez que 3 (15,8%) deles deram nota 1 e 7 (36,8%) dos egressos nota 2, e por outro lado, 9
(47,4%) estão satisfeitos em não atuar em pesquisa clínica, sendo que 4 (21,1%) deram nota 3
e 5 (26,3%) deram nota 4 pela satisfação, conforme Figura 4.
Figura 4 – Grau de satisfação em não trabalhar com pesquisa clínica
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9 DISCUSSÃO

Como pode-se observar, as principais características no perfil dos egressos da UPC
são: a grande maioria tinha na época do estágio, curso superior incompleto, uma vez que esse
é realmente o perfil de um estagiário, contudo, uma vez sendo a UPC referência em pesquisa
clínica, profissionais com outros níveis de formação solicitaram conhecer e se especializar em
pesquisa clínica, sendo então considerados como estagiários para fins de registro deste
projeto, então com isso, a UPC teve estagiários com graduação completa e até com pós
graduação.
Outro dado obtido, destaque no perfil dos egressos é que a maior parte deles são
mulheres e essa informação corrobora com a experiência que temos, na qual a maior parte dos
profissionais que nos relacionamos profissionalmente em nosso dia-a-dia são mulheres.
Além disso, a maioria dos egressos são de universidade pública e do curso de
farmácia, uma vez que a formação está muito ligada a pesquisa clínica, já que possui em sua
grade curricular disciplinas como “planejamento e desenvolvimento de fármacos”,
“epidemiologia”

e

“bioestatística”,

além

disso

a

formação

farmacêutica

oferece

conhecimentos desde a descoberta de uma nova molécula, testes pré-clínicos, pesquisa
clínica, até a comercialização. Com relação a duração do estágio a maioria ficou de um ano a
dois anos no estágio.
Um dado obtido relacionado ao objetivo principal, foi que metade dos egressos
(50%) que participaram desta pesquisa estão atuando no mercado de trabalho relacionado à
pesquisa clínica e que as funções mais encontradas, destes que estão na pesquisa clínica, são a
monitoria de estudos e a coordenação de estudos, duas funções essenciais e em alta no
mercado devido ao aumento da demanda de profissionais de pesquisa clínica, que apesar de
serem atividades bases para execução e acompanhamento de estudos clínicos, são atividades
chaves para o sucesso de um projeto de pesquisa estruturado que siga as boas práticas clínicas
e toda legislação aplicável e o estágio foi fundamental para obterem os conhecimentos
necessários para assumirem essas funções, uma vez que o estágio oferece o contato com
diversos monitores e coordenadores de pesquisa, sendo possível não só a aprendizagem como
também a troca de experiencias.
O Coordenador de Estudos Clínicos (CEC) tem um papel fundamental na condução
de estudos clínicos, principalmente os estudos patrocinados, devido a sua complexidade e
exigência, pois contribuem para a correta obtenção e registro dos dados para uma boa
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qualidade na pesquisa. Ele trabalha na linha de frente, sendo a principal referencia dos
participantes da pesquisa, além de ser o elo de comunicação entre o centro de pesquisa e o
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Dentre as principais atividades e responsabilidades do
CEC podemos destacar revisar o protocolo e demais documentos, pertinentes, do estudo antes
de sua iniciação; preparo e submissão dos documentos necessários para revisão e aprovação
do CEP, antes, durante e no final do estudo; auxilio na identificação e recrutamento de
participantes para a pesquisa; explicar a pesquisa para o participante e acompanhar suas
visitas (consultas) no centro de pesquisa, garantindo que todos os procedimentos sejam
realizados e registrados conforme o protocolo e as legislações aplicáveis; conhecer a
medicação do estudo e acompanhar o uso pelo participantes; administração e treinamento da
equipe; participação de reuniões e cursos exigidos pelo patrocinador do estudo e/ou
necessários para a condução do estudo. Então, para realização dessas atividades, o CEC
precisa ter conhecimentos/formação na área de saúde; conhecimento na língua inglesa;
conhecimento em sistemas/aplicativos informatizados; conhecimento sobre metodologias
cientificas; conhecimento sobre instancias regulatórias nacionais e internacionais, além das
legislações aplicáveis; conhecimento em gerenciamento de pessoas e empresas, entre outras.
(CARNEIRO; ANDRADE; BASTOS, 2009).
Já o monitor de estudos, outro personagem fundamental em projetos de pesquisa
patrocinados, trabalha na outra ponta, na verificação dos dados e informações obtidas e
registradas pela equipe do centro de pesquisa. Ele é o principal elo entre o centro de pesquisa
e o patrocinador, sendo um parceiro importante durante o andamento do projeto, ele
normalmente é contrato por empresas que representam o patrocinador do estudo no país, onde
ele é executado, porém em alguns casos, pode ser contratado diretamente pelo patrocinador. O
monitor irá supervisionar o fluxo do estudo, assegurando que seja conduzida, reportada e
relatada de acordo com o protocolo, Boas Práticas Clínicas, procedimentos operacionais e
exigências locais e para isso, o monitor deve dominar o protocolo que atua, conhecer o centro
de pesquisa, suas limitações, procedimentos e estrutura, além é claro, todos os conhecimentos
necessários para o CEC.
A faixa salarial também foi um achado interessante, no qual pode-se observar que a
maioria dos egressos hoje possuem um salário acima dos R$ 4.000,00, isto se tornou uma
limitação, pois como esta questão foi tabulada com as faixas salariais (variável categórica)
não sendo possível saber qual o maior salário presente nesse grupo, entretanto a carga horaria
mais comum foi a de 40 horas semanais.
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Com relação à visão do egresso sobre o estágio, foi pedido que os mesmos
informassem fatores que pudessem ser melhorados, um dos fatores mais elencado por eles foi
a remuneração, contudo este é um fator que a UPC não tem autonomia para modificar, visto
que a bolsa, pela qual os estagiários têm direito, é advinda da USP, além disso, tivemos os
fatores organização do trabalho e distribuição das atividades destacados.
Então como fatores de melhorias, precisa-se de uma definição clara das atividades
dos estagiários e uma organização racional do trabalho, para que o estagiário possa, não só
apreender e se desenvolver, como também auxiliar nas rotinas da unidade, para isso uma
comunicação clara e melhor integração entre os profissionais é necessária. Outra sugestão que
surgiu na avaliação deles foi a possiblidade de conhecer outras áreas da própria unidade de
pesquisa, como a farmácia, o laboratório, enfim todas as atividades envolvidas na pesquisa
clínica, como o estágio é relativamente curto, em torno de um ano, no máximo dois, se torna
um desafio trocar o estagiário de função, pois pode quebrar um ciclo de aprendizagem, assim
um melhor cenário poderia ser a oferta de treinamentos específicos e visitas nas áreas
parceiras para que os mesmos possam ter uma visão sobre a logística de cada setor/atividade
envolvida numa condução de estudos clínicos dentro de uma unidade de pesquisa clínica.
Assim aumentar o aprendizado teórico também se faz necessário, visto que o estágio acaba
sendo basicamente prático, sem espaços para discussões e reflexões sobre os diversos temas
relacionados a pesquisa clínica.

Fatores de melhorias apontados
pelos egressos
Definição clara das atividades dos
estagiários
Organização racional do trabalho
Possibilidade de conhecer outras
áreas da própria unidade de
pesquisa

Sugestão de ação para melhoria
Criação de um descritivo de atividades e
responsabilidades dos estagiários e deixar exposto
para conhecimento e revisão dos mesmos.
Como o estágio é relativamente curto (entre um e
dois anos), a sugestão é aumentar a carga de
conteúdos teóricos e criação de espaços para
discussões e reflexões sobre as atividades realizadas
nas diversas áreas na UPC.

Contudo, apesar destes pontos levantados para melhorias, mais de 90% dos egressos
consideraram o estágio relevante para a atividade que desempenham hoje em dia, isto mostra
o quanto a UPC tem uma função importante na formação destes profissionais, pois consegue
unir, mesmo que de forma empírica a formação teórica com a prática.
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O perfil do empregador, outro objetivo deste projeto, foi obtido através do cargo que
cada egresso possui hoje, dessa forma conhecemos que a grande maioria dos nossos egressos
estão atuando na iniciativa privada, isso devido a oferta maior de empregos na área de
pesquisa clínica advir direta ou indiretamente de indústrias farmacêuticas, pois possuem
interesses em registrar novos medicamentos e, para isso, o Brasil requer a realização de
estudos clínicos e por outro lado temos baixo incentivo público no desenvolvimento de
projetos de pesquisa, que não dispõe de recursos, como a iniciativa privada, mas também por
ter uma ação limitada e direcionada a algumas especialidades. Além disso, uma vez que a
maioria dos egressos possuem formação na área da saúde, a área que mais contratou foi a
saúde, sendo deste a maior parte em hospitais tanto públicos quanto privados e em CROs
(Clinical Research Organizations) ou do português ORPCs (Organizações Representativas de
Pesquisa Clínica), que são empresas normalmente privadas, que oferecem suporte às
indústrias farmacêuticas para condução, monitoramento e gestão de projetos de pesquisa
multicêntricos.
Com os dados gerados, focando principalmente nos objetivos definidos no começo
do projeto, foi possível então descrever o perfil dos egressos e conhecer tanto o crescimento
acadêmico quando profissional além do perfil do empregador de nossos egressos.
O projeto possui limitações de comparação e extrapolação de dados, uma vez que
esse não foi um dos objetivos do estudo e, principalmente, devido a escassa bibliográfica
sobre o tema tão específico. Além disso, apesar das medidas para redução de vieses, existe a
possibilidade de imprecisão dos dados obtidos, já que dependeram da interpretação e
disposição dos egressos em responder, podendo haver dados imprecisos e tendenciosos
devido ao tempo da realização do estágio e à relação/proximidade do egresso com o
pesquisador.
Os resultados não podem ser extrapolados, pois representa apenas o perfil dos
egressos da UPC, contudo fica demonstrado um perfil mínimo e quais os principais
conhecimentos que profissionais de pesquisa precisam adquirir para realização de suas
atividades.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a análise dos dados obtidos, foi possível concluir que os objetivos foram
atingidos, o perfil dos estagiários egressos foi obtido, os pontos fortes e os necessários de
melhoria foram conhecidos e tanto as informações sobre a carreira profissional/acadêmica
quanto sobre o perfil do empregador ficaram conhecidas.
Concluímos que o estágio proporcionou os conhecimentos necessários para atuação na
área de pesquisa clínica, principalmente pelo fato de que os conhecimentos que mais
dominam serem exatamente aqueles que consideraram terem obtidos no estágio.
Cerca de 95% consideraram o estágio relevante para a contratação atual, a grande
maioria dos egressos ficaram pelo menos um ano no estágio e 81% perceberam a importância
em seguir com a formação acadêmica, sendo grande parte proveniente do curso de farmácia e
de universidade pública. E graças a isso, hoje 50% dos egressos que fizeram estágio
trabalham diretamente com pesquisa clínica, sendo a maioria mulheres. Já entre os que
mudaram de área de atuação, 52% se disseram insatisfeitos com o trabalho atual e o principal
motivo de não estarem na área de pesquisa clínica foi devido ao surgimento de uma vaga em
outra área
Após a revisão bibliográfica, não foi possível encontrar um instrumento capaz de
obter o perfil de estagiários egressos de uma unidade de pesquisa clínica, sendo assim, foi
necessário o processo de validação para garantia da eficácia deste instrumento. Assim o
questionário obtido foi capaz de obter as informações sobre o perfil dos egressos, além de
outras informações relacionas a próprio estágio e ao mercado de trabalho dos profissionais de
pesquisa clínica.
Além disso, existe a possibilidade de utilização do mesmo instrumento por outras
unidades e centros de pesquisa que tenham interesse em saber como estão seus egressos,
podendo fazer mudanças e adaptações conforme realidade de cada centro.
.
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