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RESUMO 

 

 

CHALITA, C.D.O. ATUAÇÃO DOS COORDENADORES DE ENSAIO CLÍNICO: 

Competências Profissionais. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ciências dos Cuidados 

em Saúde). Universidade Federal fluminense, 2013. 

 

O Estudo refere-se à discussão da atuação dos coordenadores de ensaio clínico, voltada para 

suas competências profissionais. Teve como objetivos: Identificar o perfil dos profissionais 

que atuam como coordenadores de ensaios clínicos; Descrever as atividades que os 

coordenadores de ensaios clínicos desenvolvem; Elencar as competências dos coordenadores 

de ensaios clínicos para realizarem suas atividades. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa 

descritiva exploratória do tipo estudo de caso, realizada com 13 coordenadores de Ensaio 

Clínico dos Centros de Pesquisa Clínica do INCA e do HUAP. A coleta de dado deu-se 

através de entrevistas semi-estruturadas e questionário sócio-demográfico. Os dados obtidos 

foram transcritos, formatados e analisados através do software Alceste, que decompôs o texto 

em unidades menores que foram dividas em quatro classes, integradas em duas categorias, na 

qual uma aborda questões relacionadas ao desenvolvimento do trabalho do coordenado e a 

outra aborda questões específicas dessa profissional. Os resultados apontaram que esses 

profissionais são em sua maioria mulheres que possuem formação superior em enfermagem. 

Dentre todas as atividades, destacou-se as assistenciais juntamente com a preocupação da 

garantia do tratamento integral dos sujeitos, salientando a gestão do cuidado na prática desse 

profissional. Em relação ao perfil de competências, foram evidenciadas como necessárias para 

o desenvolvimento eficaz do trabalho do CEC a negociação, a atenção à saúde, a 

comunicação, a administração e a tomada de decisão, competências essas fundamentas pelo 

saber fazer desses profissionais. Através da maior valorização do conhecimento, das 

habilidades e atitudes desses profissionais, visando identificar pessoas com maior potencial de 

crescimento, flexibilidade e pensamento estratégico, fica garantido o maior sucesso no 

desenvolvimento dos protocolos de Pesquisa Clínica e consequentemente maior sucesso no 

avança científico da saúde do País. 

Descritores: Competências Profissionais; Pesquisas Clínicas; Enfermagem. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

CHALITA, C.D.O. PRACTICE OF COORDINATOR CLINICAL RESEARCH: 

Professional Skills. Dissertation (Master's Degree in sciences in health care) – UFF, 2013. 

 

 

The study refers to practice of coordinator clinical research focused on their professional 

skills. Objectives: Identify the profile of coordinator clinical research; Describe the activities 

that coordinators develop; List the skills of coordinators clinical research to conduct their 

activities. This was an exploratory descriptive qualitative research case study type, performed 

13 coordinators Centres of Clinical Research INCA and HUAP. The collection of data was 

made through semi-structured interviews and questionnaire socio-demographic. The data 

were transcribed, analyzed and formatted to Alceste software, this software decompose the 

text in smaller units that were divided into four classes, Integrated into two categories, one 

addresses issues related to the development of the coordinators work of the other addresses 

specific issues this professional. The results showed that these professionals are mostly 

women who have a graduation in nursing. Among all the activities, stood out assistance 

activities along with the concern of ensuring integral treatment of the subject emphasizing the 

managed care practice these professional. Were found this skills: negotiation, attention health, 

communication, administration and decision-making, supported by professional practice. 

Through greater appreciation of knowledge, skills and attitudes to identify people with 

potential greater growth, flexibility and strategic thinking is guaranteed greater success in the 

development of Clinical Research Protocols and hence most successful scientific advances in 

the health of the country. 

Descritores: Professional Skills; Clinical Research; Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante das constantes buscas de inovações científicas e tecnológicas vividas na 

atualidade do mundo globalizado, observamos o surgimento do principal elemento da 

competitividade. Esses elementos estão em constante evolução o que faz com que o sucesso 

ou o fracasso das organizações passe a depender, cada vez mais, de sua capacidade de 

aprender, ensinar, gerenciar e inovar.  

No âmbito da saúde, o tema inovar tem estreita relação com a produção de novos 

conhecimentos científicos e tecnológicos, para melhorar a capacidade brasileira de realizar 

investigações científicas, o Ministério da Saúde estruturou o Departamento de Ciência e 

Tecnologia em Saúde, e em 2003 criou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos, fortalecendo o processo da institucionalização da Ciência e Tecnologia na Saúde 

do Brasil (BRASIL, 2007). 

Após a aproximação desse tema à Política Nacional de Saúde, foi criada enfim a 

Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, cujo documento tem como 

um de seus propósitos instrumentalizar os atores do campo da ciência, tecnologia e inovação 

em saúde a produzir e aplicar conhecimento na busca da universalidade e equidade, tendo 

como maior objetivo contribuir para que o desenvolvimento nacional se faça de modo 

sustentável, com apoio na produção de novos conhecimentos de acordo com a necessidade do 

país (BRASIL, 2007). 

Vê-se que a partir de 2000 o Brasil começou a construir um Sistema de Ciência e 

Tecnologia para a Saúde. Com a função de financiamento desenvolvida, um aumento no 

investimento em pesquisa e melhora das práticas de gestão para apoiar a investigação, o Brasil 

vem mobilizando cada vez mais recursos para a pesquisa em saúde. Como resultado, estão 

crescendo a produção, a disseminação e a transferência de conhecimento científico 

(GUIMARÃES, et. al. 2012). 

Com o advento da tecnologia e influência da precisão do sequenciamento de 99% do 

genoma humano, projetos de larga escala no campo biomédico são atualmente desenvolvidos 

envolvendo um grande número de centros de pesquisa e a interação de pesquisadores de 

diferentes campos do conhecimento. Tal evolução científica nas ciências da saúde e sua 



repercussão em grandes centros de pesquisa têm favorecido o surgimento e o 

desenvolvimento de novas modalidades terapêuticas, exigindo dos profissionais envolvidos 

preparação técnica e científica para atuar em pesquisas principalmente aquelas que envolvam 

seres humanos, como por exemplo, ensaios clínicos (ALVES, DAMES, LIMA, 2011).  

Ensaios Clínicos podem ser definidos como um estudo sistemático que segue métodos 

científicos aplicáveis aos seres humanos, denominados voluntários ou sujeitos da pesquisa, 

esses podem ser sadios ou enfermos dependendo da fase em que a pesquisa se encontra. 

Pesquisa clínica, ensaio clínico ou estudo clínico são termos que podem ser utilizados para 

designar esse processo de investigação científica com seres humanos (CARNEIRO, 

ANDRADE, BASTOS, 2009).  

Como resultado, os pesquisadores que atuam no ramo dos ensaios clínicos poderão 

obter novos conhecimentos científicos sobre medicamentos, procedimentos ou métodos de 

abordagem de problemas que afetam a saúde do ser humano, permitindo alcançar conclusões 

que geram novos conhecimentos científicos a favor da modificação e principalmente da 

melhoria da abordagem de tratamento de determinada doença.  

Portanto, os ensaios clínicos são estudos de pesquisa realizados com seres humanos e 

desenhados para responder questões específicas, utilizando, para tal, métodos cientificamente 

controlados. Para que um ensaio clínico possa ser realizado com sucesso, faz-se necessária 

uma equipe multidisciplinar de profissionais devidamente capacitados, com funções e deveres 

bem estabelecidos, como mostra o manual da Conferência Internacional de Harmonização 

(ICH,1996).  

A equipe necessária para realização de um ensaio clínico é formada por médicos 

pesquisadores, coordenadores de ensaios clínicos, enfermeiros e pessoal administrativo. 

Dependendo do tipo de estudo, outros profissionais, como farmacêuticos, nutricionistas e 

fisioterapeutas, também participam. A publicação também ressalta que, idealmente, a equipe 

deve atuar num centro especialmente preparado para o desenvolvimento de pesquisas clínicas, 

os chamados centros de pesquisas clínicas (ICH,1996). 

Além dos profissionais que atuam dentro do centro de pesquisa em que o ensaio 

clínico está sendo desenvolvido, existem outros profissionais vinculados às indústrias 

farmacêuticas ou outras instituições nacionais ou internacionais, que encomendam esse ensaio 

ao centro de pesquisa, são os patrocinadores e os monitores. 

Dentre todos os profissionais envolvidos na pesquisa clínica, destaca-se nesse estudo 

os coordenadores de ensaios clínicos, uma profissão relativamente nova tanto no Brasil como 

em países mais desenvolvidos. Foi evidenciado que o reconhecimento da função desse 



profissional em nosso país ocorreu em meados de 1990 (CARNEIRO, ANDRADE, BASTOS, 

2009).  

O coordenador de ensaios clínicos é um profissional, geralmente da área da saúde, mas 

que também pode ser de outras áreas, que se especializa para trabalhar num centro de 

pesquisa clínica, coordenando especificamente cada pesquisa existente.  De um modo geral, 

trata-se de profissionais que começaram a trabalhar de alguma maneira em pesquisa médica 

com seres humanos e que foram se profissionalizando e se especializando por iniciativa 

própria. 

Para que um ensaio clínico seja conduzido de forma adequada, segura e eficiente, é 

necessário que a integridade científica da pesquisa seja preservada, ou seja, a pesquisa deve 

contemplar uma infraestrutura adequada que corresponde a um centro de pesquisa 

especializado e com os todos os procedimentos necessários para a realização dos protocolos 

disponíveis, tais como realização de exames, consultas, administração de medicamentos, etc. 

(CARNEIRO, 2009).   

Além disso, para preservar a integridade científica da pesquisa é necessário possuir 

uma equipe qualificada de pesquisadores, com constante compromisso com a qualidade dos 

dados produzidos nos estudos e com o esclarecimento aos sujeitos de pesquisa (CARNEIRO, 

2009), preocupando-se sempre com a segurança desse sujeito. Dessa forma, fica claro, que a 

equipe envolvida na pesquisa clínica deve ter habilidade e conhecimento da finalidade do 

estudo e de como ele deverá ser desenvolvido, além do conhecimento da participação e 

principalmente da competência de cada profissional, no estudo que será realizado 

(CAMARGO, 2002). 

Para Zarifian (2001), o profissional competente é aquele que sabe utilizar seus 

conhecimentos, habilidades e comportamento na prática profissional, é exigido desse 

profissional a agregação de recursos pra a resolução de situações inusitadas, melhor processo 

de comunicação interna nas organizações e estratégias de excelência no serviço, destacando o 

atendimento pleno das necessidades dos clientes internos e externos. A competência está 

relacionada ao desempenho do profissional, podendo ser treinada e desenvolvida conforme as 

atividades forem sendo realizadas (MOURA, BITENCOURT, 2006).  

Com a percepção de que o profissional tem um importante papel no sucesso 

organizacional, e mais especificamente, no sucesso do desenvolvimento dos ensaios clínicos, 

passa a existir uma maior preocupação referente às competências necessárias para os 

coordenadores de ensaios clínicos desenvolverem as atividades propostas nos protocolos da 

pesquisa clínica. 



Assim, ocorre uma valorização do conhecimento, das habilidades e atitudes desses 

profissionais, visando identificar pessoas com maior potencial de crescimento, flexibilidade, 

pensamento estratégico, maior sucesso no desenvolvimento dessas atividades e 

consequentemente maior sucesso no avança científico da saúde no Brasil. (FARUKAWA; 

CUNHA, 2010). 

 

1.1. Objeto 

Delimitou-se como objeto do estudo as competências dos coordenadores de Ensaios 

Clínicos, no desenvolvimento de suas atividades nos Centros de Pesquisa Clínica.   

 

1.2.Problema de Pesquisa e Justificativa 

Embora o Coordenador de Ensaios Clínicos (CEC) tenha um papel de destaque na 

condução ética e científica do desenvolvimento de uma pesquisa clínica, poucos trabalhos 

científicos têm mostrado dados a respeito do seu papel nas diferentes especialidades médicas. 

Além disso, a literatura que aborda o papel do CEC é quase totalmente estrangeira e escassa, 

sendo que muito do que se lê em publicações estrangeiras acerca do papel desses 

coordenadores podem não corresponder à realidade brasileira. 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, nas bases de dados MEDLINE, LILACS e 

SCIELO, com a finalidade de verificar o que está sendo discutido na atualidade sobre as 

atividades desenvolvidas pelos coordenadores de ensaios clínicos, dentro dos centros de 

pesquisa clínica. Para isso, foram definidos os seguintes descritores (DeCS): “Pesquisa 

Clínica” e “Competência Profissional”. O termo “coordenador de ensaio clínico” não 

encontra-se ativo no DeCS, por isso foi pesquisado como palavra-chave. 

Assim, a pesquisa foi feita utilizando-se as seguintes palavras-chave em português: 

coordenador de estudos, coordenador(a) de ensaios clínicos e gerenciamento de Centros de 

Pesquisas Médicas. Em língua inglesa foram usados: study coordinator, management clinical 

research e coordinating studies clinical. A variação desses descritores se justifica pela 

ausência da padronização da titulação do cargo exercido por profissionais que atuam na 

coordenação de estudos clínicos. 

A não padronização na nomenclatura foi caracterizada como uma limitação, mas não 

influenciou na busca à literatura disponível. Nessa especialidade, as seguintes nomenclaturas 

podem ser adotadas para caracterizar uma mesma função, coordenadores de pesquisa clínica, 

coordenadores de ensaios clínicos, coordenadores de estudos clínicos, e ainda pesquisadores-



coordenadores clínicos. Neste estudo, será usada a denominação “coordenador de ensaio 

clínico”. Pesquisando cada descritor, foi encontrado um número muito alto de artigos: 

 

Descritor (BVS) / 

Palavra-Chave 

LILACS MEDLINE SCIELO 

Pesquisa Clínica 707 23860 976 

Competência 

Profissional 

551 18399 483 

Coordenador(a) 

de ensaios clínicos  

- 1122 - 

 

 Ao associar os dois descritores, não foi encontrado nenhum artigo. Assim, foi iniciada 

a pesquisa associando os descritores às palavras-chave citadas acima. O recorte temporal foi 

de 2002 a 2014. Foram utilizados como critério de inclusão: artigos encontrados em 

periódicos nacionais e internacionais (Português, Inglês e Espanhol), disponíveis na íntegra 

on line e que abordassem a prática profissional em ensaios clínicos. Como critério de 

exclusão: artigos que não estivessem disponíveis na íntegra on line e que envolvessem 

divulgação do tratamento e intervenções testadas pelo ensaio clínico, e esses representam a 

maioria dos artigos encontrados sobre o tema.  

 Assim, dentre os artigos pesquisados, foram selecionados apenas 26 artigos e uma tese 

de doutorado, além disso, foram utilizados ainda o Manual de Boas Práticas Clínicas (2005) e 

os sites do Instituto Nacional do Câncer, da Sociedade Brasileira de Profissionais da Pesquisa 

Clínica e do Invitare Pesquisa Clínica. 

A discrepância entre o número de artigos encontrados e os que tratam da temática do 

trabalho justifica-se pelo fato da prevalência de artigos internacionais voltados para os 

resultados científicos de ensaios clínicos como: respostas terapêuticas, dosagem ideal da 

medicação, segurança farmacológica da medicação em estudo e perfil de sujeitos incluídos. 

Diversos estudos clínicos desenvolvem-se por anos, sendo justificável o maior interesse em 

ter acesso aos resultados para implantá-los em instituições de saúde, modificando e 

padronizando novas condutas terapêuticas. 

 Dos 26 artigos selecionados 17 são sobre o tema coordenador de ensaio clínico, desses 

11 foram encontrados na base de dados MEDLINE e 06 foram encontrados repetidamente nas 

bases LILACS e SCIELO. Na MEDLINE a maioria dos artigos que falam sobre os 

coordenadores de ensaios clínicos associam essa prática profissional aos enfermeiros. Os 

outros 09 artigos estão relacionados ao tema Competência Profissional e foram todos 

encontrados na base de dados SCIELO. 



Mesmo existindo poucas publicações sobre o papel do CEC em pesquisas clínicas, 

com certeza esta é uma profissão em crescimento no Brasil. Já que o Ministério da Saúde está 

investindo no desenvolvimento científico do País, a partir da Política Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação em Saúde (BRASIL, 2007) e muitas pesquisas clínicas vêm sendo 

propostas e realizadas, e o CEC é um dos profissionais fundamentais para realização das 

Pesquisas Clínicas (CARNEIRO, ANDRADE, BASTOS, 2009).  

Os centros de pesquisas clínicas, para se firmarem, crescerem e manterem alta 

qualidade, precisam obrigatoriamente ter bons coordenadores de ensaios clínicos. Quando os 

centros de pesquisas tem um coordenador habilitado e competente na equipe, há um ganho 

geral de eficiência no desempenho dos protocolos de pesquisa. 

No Manual de Boas Práticas Clínicas, um documento oficial e internacional (OMS, 

2005), são descritas as qualificações e as atividades desenvolvidas pelos principais envolvidos 

no desenvolvimento da Pesquisa destacando os patrocinadores, monitores e investigadores, 

dessa forma excluem os coordenadores de ensaios clínicos.  

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo publicou em 2013 um 

Manual sobre Pesquisa Clínica, em que definem o Coordenador de Ensaio clínico como o 

profissional que administra o centro de pesquisa, cujas tarefas são delegadas pelo investigador 

principal, e afirmam que apesar de ser um profissional extremamente importante em um 

centro de pesquisa, sua formação e suas atribuições não estão definidas pelo guia de Boas 

Práticas Clínicas (BRASIL,2013). 

Observa-se assim que apesar de existirem estudos que divulgam a formação e as 

atribuições do CEC, essas não são encontradas num documento oficial, assim como as dos 

demais profissionais envolvidos na Pesquisa Clínica, o que justifica e demonstra a 

importância do desenvolvimento desse e de outros trabalhos que destaquem a atividade desse 

profissional. 

 

1.3. Questões Norteadoras:  

- Qual o perfil dos profissionais que atuam como coordenadores de ensaios clínicos? 

- Que atividades os coordenadores de ensaios clínicos desenvolvem? 

- Quais as competências dos coordenadores de ensaios clínicos para realizarem suas 

atividades? 

 

1.4 Objetivo Geral: 

Elaborar o perfil de competências necessárias para os coordenadores de ensaios clínicos. 



 

1.4.1. Objetivos Específicos: 

- Identificar o perfil dos profissionais que atuam como coordenadores de ensaios clínicos; 

- Descrever as atividades que os coordenadores de ensaios clínicos desenvolvem; 

- Elencar as competências dos coordenadores de ensaios clínicos para realizarem suas 

atividades. 

 

1.5. Motivação 

 

Minha aproximação pelo tema competência começou ainda como acadêmica de 

Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), onde me inseri no 

Núcleo de Estudos em Cidadania e Gerência na Enfermagem (NECIGEN), e nele permaneci 

por dois anos como bolsista de Iniciação científica com o projeto de pesquisa “Competências 

Gerenciais do Enfermeiro: a formação, o Projeto Pedagógico do Curso e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais” (SILVINO e CHRISTOVAM, 2009).  Ao finalizar este projeto, 

decidi avaliar o conhecimento dos alunos da EEAAC sobre as competências gerenciais, e por 

isso realizei o meu Trabalho de Conclusão de Curso seguindo a mesma linha de pesquisa com 

o projeto “Competências Gerenciais do Enfermeiro: o conhecimento dos alunos do curso de 

Graduação em Enfermagem e Licenciatura da Universidade Federal Fluminense”. 

Com a conclusão do curso e a inserção no mercado de trabalho, aguçou-me a 

possibilidade de, através de uma apropriação científica, estudar as competências dos 

profissionais já inseridos no mercado de trabalho, já que é um fator de grande importância na 

empregabilidade desse profissional. Muito se lê sobre as competências dos profissionais de 

saúde que estão atuando na assistência, mas não vejo esse tema relacionado com os 

profissionais que atuam na pesquisa em saúde, área essa que influencia diretamente a tomada 

de decisão no tratamento dos pacientes. 

Em reuniões do NECIGEN foi construído um projeto guarda-chuva intitulado 

"Atribuições do Coordenador de Estudos Clínicos, adaptação transcultural e validação para a 

língua portuguesa do instrumento Ontario Protocol Assessment Level". Esse projeto tem dois 

objetivos, o primeiro é “levantar as atribuições do coordenador de ensaios clínicos”; que trata-

se dessa dissertação, pois a partir do levantamento das atribuições, traçaremos o perfil de 

competências desses profissionais. 

O segundo objetivo é realizar a adaptação transcultural da ferramenta Ontario protocol 

assessment level (OPAL) que mensura a carga de trabalho do enfermeiro coordenador de 



ensaios clínicos baseado na complexidade dos protocolos de pesquisa clínica. Que trata-se da 

dissertação de outro membro do NECIGEN, todavia participa do projeto a mesma Equipe de 

Pesquisa. 

Existem evidências científicas de que esses estudos são essenciais para o avanço da 

ciência médica, e são considerados prioridade para os centros de saúde acadêmicos, 

universitários e também para as agências nacionais e internacionais que financiam pesquisas. 

Por isso, nota-se o crescimento do número de pesquisas clínicas desenvolvidas no País e 

consequentemente do quantitativo de profissionais envolvidos, incluindo os coordenadores de 

ensaios clínicos. 

Entretanto, tal crescimento não é proporcional ao número de trabalhos divulgados 

nessa área. Ou seja, existe uma carência de estudos científicos voltados principalmente para a 

atuação dos coordenadores de estudos em relação às atividades que lhes competem e de sua 

repercussão para pesquisa clínica nacional. O que me estimulou a estudar as atividades 

desenvolvidas por esses profissionais, traçando um perfil de competências necessárias para a 

realização das atividades desses profissionais tão importantes para o avanço da ciência 

médica.

Como contribuição do estudo destaca-se a maior visibilidade aos Coordenadores de 

Ensaio Clínico, a partir da divulgação de suas atividades específicas e do direcionamento do 

desenvolvimento das competências desses profissionais, que além de favorecer a eficácia e a 

garantia do sucesso no seu trabalho, pode ainda estabelecer especificações para a contratação 

desses profissionais. Também existe contribuição no ensino, que é a possibilidade da inserção 

de discussões sobre Pesquisa clínica ainda na Graduação, pois os discentes aprendem sobre 

como desenvolver pesquisa, mas não especificamente a Pesquisa Clínica, o que acaba por 

divulgar esse campo no mercado de trabalho, dando maiores possibilidades de atuação para 

esse profissional que ainda está sendo formado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1.  Fundamentando as Competências Profissionais 

O surgimento do modelo de gestão pautada no desenvolvimento de competência é uma 

transformação que vem se desenvolvendo em longo prazo na história e, para se firmar 

completamente precisa substituir o modelo dominante do mercado de trabalho. Inicialmente, 

de acordo com Zarifian (2002), o modelo que dominava o mercado no início do século XVIII 

era o modelo da profissão, construído ainda nas corporações artesanais urbanas, caracterizado 

pela aprendizagem pelos pares, forte hierarquização e monopólio local. 

Com o avanço industrial, no final do século XVIII começa a surgir o modelo do posto 

de trabalho, caracterizado principalmente pelo maquinismo favorecendo o crescimento do 

fordismo e taylorismo, em que as garantias no trabalho diziam respeito somente ao salário e 

ao emprego, não dando muita importância ao conteúdo do trabalho e à qualificação do 

profissional (ZARIFIAN, 2002). 

O desenvolvimento no mercado de trabalho, a partir do início da década de 80, fez 

surgir novas organizações produtivas, particularmente influenciadas pelo modelo japonês de 

gestão. Nesse sistema, a responsabilidade pela execução das tarefas passa a ser do grupo e não 

do indivíduo isolado, e o trabalhador atua de forma mais participativa na dinâmica da 

organização, ou seja, os gerentes passam a incluir os trabalhadores no processo de 

desenvolvimento das empresas ou instituições (BALDASSARE, 2007).  

No modelo japonês, habilidades e conhecimentos começam a se transformar em 

competências e os trabalhadores necessitam ter uma visão estratégica da empresa, resultando 

na oportunidade do processo de requalificação para os profissionais menos qualificados. O 

sucesso das empresas japonesas fez surgir, no ocidente, o conceito de gestão estratégica dos 

recursos humanos e esse conceito foi rapidamente incorporado às estratégias de negócios das 

empresas (BALDASSARE, 2007). 

Nesse momento, iniciou-se as discussões sobre competências entre psicólogos e 

administradores nos Estados Unidos, marcando a literatura Americana a respeito do tema. 

Nessa perspectiva, o conceito de competência é pensado como o conjunto de conhecimentos, 



habilidades e atitudes, ou seja, um estoque de recursos que um indivíduo detém. Nessa linha 

americana de pensar, a gestão por competência é apenas um rótulo mais moderno para 

administrar uma realidade organizacional ainda fundada nos princípios do fordismo e do 

taylorismo (FLEURY e FLEURY, 2001). 

Com o surgimento de uma maior instabilidade no mercado de trabalho gerada pela 

competitividade de um mundo globalizado, começou a ser discutido a não adequação dessa 

concepção americana a uma organização empresarial mais complexa. Insatisfeitos com o 

descompasso que se observava entre as necessidades do mundo do trabalho e principalmente 

da indústria, os franceses procuraram aproximar o ensino das necessidades reais das 

empresas, visando aumentar a capacitação dos trabalhadores e suas chances de se 

empregarem. 

O debate francês a respeito de competência nasceu ainda nos anos 70, justamente do 

questionamento do conceito de qualificação e do processo de formação profissional. Do 

campo educacional o conceito de competência passou a outras áreas, como o campo das 

relações trabalhistas, para se avaliarem as qualificações necessárias ao posto de trabalho 

(ZARIFIAN, 2001). 

Outra discussão importante para o entendimento dessa temática é o conflito entre os 

termos qualificação e competência. Zarifian (2002) afirma que é preciso parar de opor esses 

termos, por isso chama de qualificação aquilo que sobressai dos recursos, como os 

conhecimentos, habilidades e até mesmo valores do profissional, que foram adquiridos por 

formação ou por experiência profissional. Enquanto que competência significa a utilização de 

todos esses recursos na prática desse profissional. 

 Seguindo essa linha de pensamento, o conceito de competência, que emerge na 

literatura francesa dos anos 90, procurava ir além do conceito de qualificação. Assim, Zarifian 

(2001) foca três mutações principais no mundo do trabalho, que justificam a emergência do 

modelo de competência para a gestão das organizações: 

 Noção de incidente: aquilo que ocorre de forma imprevista, não programada, vindo a 

perturbar o desenrolar normal do sistema de produção, ultrapassando a capacidade 

rotineira de assegurar sua auto-regulação; isto implica que a competência não pode 

estar contida nas pré-definições da tarefa; a pessoa precisa estar sempre mobilizando 

recursos para resolver as novas situações de trabalho. 

 Comunicação: comunicar implica compreender o outro e a si mesmo; significa entrar 

em acordo sobre objetivos organizacionais, partilhar normas comuns para a sua gestão. 



 Serviço: a noção de serviço, de atender a um cliente externo ou interno da organização 

precisa ser central e estar presente em todas as atividades; para tanto, a comunicação é 

fundamental. 

 

Na década de 90, em decorrência da crescente competitividade e globalização, as 

políticas de gestão de recursos humanos foram definitivamente associadas às estratégias 

empresariais, que incorporaram o conceito de competência à prática organizacional, como 

base do processo de gerenciamento de pessoas. 

Baseado em Quinn et al. (2003) os modelos de gestão começaram a surgir ao longo do 

século XX, e o fato de compreendê-los melhor proporciona aos gerentes maior leque de 

escolhas, já que nossos modelos de gestão são freqüentemente vinculados à nossa identidade e 

emoções. Eles acreditam que para o gerente atingir eficácia organizacional num ambiente que, 

hoje, é profundamente dinâmico, precisa-se enxergar os modelos como elementos de uma 

matriz, ou seja, é possível e desejável que o gerente tenha um bom desempenho em todos os 

modelos concomitantemente, mesmo sendo eles antagônicos. Caso contrário, reduz-se o 

potencial e a efetividade do gerente.  

Os estudiosos da administração contemporânea confirmam por meio de pesquisas que 

atualmente os empregadores valorizam pessoas com perfil para assumir posições de gerência, 

reunindo características como saber determinar prioridades, conhecer suas competências e 

saber explorá-las, desenvolver suas habilidades, descobrir como atingir resultados, 

aperfeiçoar-se na gestão de pessoas levando os colaboradores a adquirirem conhecimento, 

aprender também com aqueles que não são clientes, buscarem continuamente a atualização de 

seus conhecimentos, preparando-se para mudanças. É nesse contexto, portanto, que se insere 

o modelo de gestão de pessoas por competências (ZARIFIAN, 2002). 

Com o propósito de entender bem e definir competência, buscou-se os termos 

competence e competency. O termo competence está relacionado com a questão da capacidade 

(ability), enquanto que competency está relacionada à questão técnica com a habilidade (skill), 

experiência prática, destreza, na qual uma habilidade seria um tipo particular de capacidade, 

uma capacidade de fazer algo bem feito (RUTHES, 2008). 

Aprende-se que a competência não se efetiva apenas no âmbito dos conhecimentos e 

habilidades, mas demanda a mobilização desses recursos para a ação, isto é, criando 

condições para a aplicabilidade em situações práticas respondendo às exigências do mercado 

de trabalho. Atualmente o mercado almeja profissionais que desenvolvam competências para 

assumir papéis de liderança compatíveis com modelos de gestão histórico-sociais, atuando 



como: negocioador, diretor, facilitador, monitor e coordenador (MANENTI, CIAMPONE, 

MIRA, et al, 2012).  

Deve-se ainda chamar atenção para o fato de que o desenvolvimento de competências 

no profissional agrega valor econômico para as Instituições, que terão profissionais mais aptos 

em desenvolver suas funções e consequentemente alcançarão melhores resultados. E, valor 

social para o indivíduo (FLEURY e FLEURY, 2001), ou seja, as pessoas ao desenvolverem 

competências essências para o sucesso de uma organização, estão também investindo em si 

mesmas.  

 

2.2. Concepções a cerca do Ensaio Clínico 

Um ensaio clínico é um estudo sistemático de medicamentos e/ou especialidades 

medicinais em voluntários humanos que seguem estritamente as diretrizes do método 

científico. Seu objetivo é descobrir ou confirmar os efeitos e/ou identificar as reações 

adversas ao produto investigado, além de estudar a farmacocinética dos ingredientes ativos, 

de forma a determinar sua eficácia e segurança. Os ensaios clínicos são necessários para 

descobrir novas respostas terapêuticas às doenças. (OMS, 2005).  

O ensaio clínico aplica-se a toda forma de experimento planejado que envolve o paciente 

e é destinado a elucidar o tratamento mais apropriado de futuros pacientes com uma 

determinada condição médica. Há evidências científicas de que os ensaios clínicos são 

essenciais para o avanço da ciência médica e considerados prioridade para os centros de saúde 

acadêmicos, universitários e também para as agências nacionais e internacionais que 

financiam pesquisas. No Brasil, além da pesquisa patrocinada pela indústria farmacêutica 

internacional, com produtos inovadores, há informações de que está havendo um aumento nas 

pesquisas com medicamentos brasileiros (CARNEIRO, ANDRADE, BASTOS, 2009). 

Atualmente, exige-se uma demonstração anterior da eficácia e da segurança de um 

medicamento, para aprovar tanto sua comercialização ou uma nova indicação, nas diferentes 

normas regulatórias nacionais, bem como na área internacional. No entanto, só se podem 

demonstrar eficácia e segurança por meio de ensaios clínicos controlados. Os resultados 

obtidos nesses estudos são o que determinam a autorização e subsequente comercialização do 

medicamento testado. (OMS, 2005). 

Segundo Teixeira (2006), nos dicionários da língua portuguesa, pesquisa significa 

estudo, investigação minuciosa e sistemática, com a finalidade de descobrir novos 

conhecimentos. Os ensaios clínicos ou protocolos de ensaios clínicos fazem parte desse 



processo e consistem na investigação de um produto ou medicamento, com o objetivo de 

comprovar a eficácia do mesmo. 

Até o século XVIII, a pesquisa científica era uma atividade eminentemente amadora e, 

a partir da segunda metade do século XIX, passou a dispor de métodos partilhados e 

reconhecidos como válidos por uma determinada comunidade de detentores do saber, 

tornando-se, assim, uma atividade acadêmica realizada nos grandes centros de estudo 

universitários. Mas é no século XX que se dá a grande fusão entre universidade e indústria, 

formando o complexo científico-industrial-tecnológico. Neste processo, a pesquisa clínica, e 

em especial os ensaios para o desenvolvimento de novos métodos diagnósticos, preventivos e 

terapêuticos, tornaram-se, definitivamente, uma atividade industrial (BRASIL, 2013). 

 São diferenciadas quatro fases na pesquisa clínicas (ANDRADE; MORRIS, 2002 e 

FOWLER; STACK, 2007). Na Fase I os estudos são feitos pela primeira vez em humanos, 

envolvem voluntários saudáveis em número inferior a 100 e avaliam a segurança e a toxidade 

de uma intervenção. Já na Fase II necessita-se de mais voluntários, entre 100 e 300, e 

investiga-se a segurança, a eficácia e ajustes das doses dos medicamentos. Na Fase III é feita 

a comparação do tratamento estudado com outro tratamento já existente, ou então com um 

placebo, quando ainda não existir nenhum tratamento disponível naquele momento. E, os 

estudos da Fase IV avaliam os tratamentos após a sua comercialização. 

 Abaixo apresenta-se um esquema que facilita o entendimento das fases e andamento 

dos Ensaios Clínicos: 

 

Figura 1: Representação das 4 Fases de um Ensaio Clínico 

Fonte: Adaptado – BRASIL, 2013. 



Os ensaios clínicos patrocinados pela indústria, principalmente fase II e III, têm se 

deslocado para os países emergentes, especialmente do Leste Europeu, América Latina e 

alguns países asiáticos. A razão para tal deslocamento se dá pela habilidade desses países de 

reduzir custo operacional ao recrutar um grande número de pacientes em tempo hábil, ritmo 

rápido de crescimento do mercado, boa capacidade regulatória na condução da pesquisa e 

harmonização das diretrizes na prática da condução da pesquisa clínica (BRASIL, 2013). 

Entre as regiões em crescimento, a América Latina tem desempenhado seu papel com 

êxito. O continente possui um grande número de doentes não tratados, investigadores e outros 

profissionais qualificados com elevado padrão cientifico e ótima qualidade na condução das 

pesquisas com custos reduzidos (BRASIL, 2013).  

O Brasil vem avançando na participação de pesquisas clínicas voltadas para o 

desenvolvimento de novos fármacos, sendo considerado um país emergente para a condução 

de estudos clínicos. E, isso se define por comandar 40% do mercado farmacêutico da América 

Latina, por ser um país populoso e industrializado, por representar 67% do mercado do 

Mercosul e por possuir legislação específica para condução de estudos clínicos (ZAGO,2004) 

 Tratando-se de protocolos nacionais, a pesquisa clínica no Brasil, ainda está iniciando, 

pois existem poucos centros de pesquisa com experiência em estudos de Fase I (QUENTAL; 

SALLES FILHO, 2006). A indústria farmacêutica nacional é pouco inovadora e a maioria dos 

ensaios clínicos aqui realizados são a fim de regularizar a situação dos medicamentos que já 

encontram-se no mercado internacional. 

Dados do Clinical Trials apontam que a maior parte das pesquisas realizadas no Brasil 

é de fase III, sendo a maioria, 58,4%, financiada pela indústria farmacêutica, e 37,9% 

contando com incentivo das universidades (BRASIL, 2013). 

Cada ensaio clínico é pormenorizado e explicado num documento chamado protocolo 

de pesquisa, o qual contém os objetivos do estudo e detalha, de modo específico, os 

procedimentos necessários para se alcançar os objetivos propostos. Esses documentos 

especificam todos os aspectos do estudo, incluindo a seleção de pacientes, o regime de 

tratamento, a coleta de dados, a notificação de toxicidade, a determinação de resposta, os 

procedimentos de controle, e os procedimentos necessários para análise dos dados. Assim, os 

resultados do ensaio, permitem chegar a conclusões que podem modificar a maneira de se 

tratar uma determinada doença (CAMARGO, 2002). 

Além do Protocolo de Pesquisa, o desenvolvimento desse tipo de pesquisa requer 

fundamentalmente um centro de pesquisa organizado, para o desenvolvimento da pesquisa 

clínica de qualidade, que contemple infra-estrutura adequada e equipe qualificada de 



pesquisadores, com constante compromisso com a qualidade dos dados produzidos nos 

estudos e esclarecimento aos sujeitos da  pesquisa (CARNEIRO,2009). 

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), na resolução 466/2012, 

estabelece que um centro de pesquisa é “uma organização, pública ou privada, legitimamente 

constituída e habilitada, na qual são realizadas investigações científicas”. Devem “contar com 

os recursos humanos e materiais necessários que garantam o bem-estar do sujeito da pesquisa, 

devendo haver ainda, adequação entre a competência do pesquisador e o projeto proposto” 

(BRASIL, 2012). 

Em 2005, foi criada no Brasil a Rede Nacional de Pesquisa Clínica (RNPC), através de 

uma iniciativa conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência e Tecnologia, 

visando a construção de um novo modelo de pesquisa, voltado às necessidades do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A consolidação da RNPC é uma estratégia que tem demonstrado bons 

frutos, pois a rede favorece a cooperação e o intercâmbio entre os pesquisadores, o que 

potencializa e acelera a obtenção de resultados significativos em termos de produção de 

conhecimentos (BRASIL, 2010).  

Inicialmente, a RNPC era formada por 19 Centros de Pesquisa, em sua grande maioria 

de natureza pública, fortemente concentrados no Sul e no Sudeste do país. Nesse período, os 

centros que compunham a Rede se estruturaram e as equipes se capacitaram e em Novembro 

de 2009, aconteceu um importante passo, a ampliação da rede com mais 13 hospitais de 

ensino, totalizando 32 centros de Pesquisa que deram um impulso ao cenário da pesquisa 

clínica nacional (BRASIL, 2010). Abaixo apresenta-se uma figura que representa os 32 

Centros de Pesquisa clínica espalhados pelo Brasil. 

 

 

 



 

Figura 2: Representação dos 32 Centros de Pesquisa Clínica do Brasil integrantes da 

RNPC. Fonte: adaptado – BRASIL, 2010. 

 

A estruturação adequada dos centros de pesquisa clínica, com grupos de 

investigadores bem treinados, com capacidade para elaborar, conduzir, compreender e aplicar 

os resultados das pesquisas permitirá à RNPC participar do fortalecimento e do 

desenvolvimento tecnológicos em saúde. A RNPC, integrada e articulada, contribuirá para 

colocar o país em uma situação de maior autonomia quanto ao desenvolvimento de ensaios 

clínicos estratégicos, conduzindo novos estudos nacionais, longitudinais, multidisciplinares e 

translacionais capazes de gerar respostas aos problemas de saúde da população brasileira, 

dentro de uma política tecnológica competitiva e autossuficiente (BRASIL, 2010). 

 

 

 



2.2.1. Princípios Éticos 

 

As preocupações com aspectos éticos na saúde surgiram com Hipócrates, mas o debate 

em torno da ética na pesquisa só ganhou força no final da II Guerra Mundial, com a revelação 

ao mundo das experiências nos campos de concentração e de diversas técnicas de pesquisa em 

seres humanos pelo mundo sem o consentimento livre e esclarecido dos pacientes (BRASIL, 

2013). 

Por volta do meio do século XX, surgiu o primeiro documento de caráter 

internacional, com normas para pesquisa médica com seres humanos. O chamado, Código de 

Nuremberg de 1947, foi preparado por médicos estadunidenses visando dar subsídios aos 

juízes do Tribunal de Nuremberg para os julgamentos dos crimes contra a humanidade 

cometidos em pesquisas médicas conduzidas nos campos de concentração
 
(CASTILHO, 

KALIL, 2005). 

Em seguida, surge como diretrizes e normas para pesquisas em seres humanos, a 

Declaração de Helsinki, aprovada em assembleia da Associação médica Mundial, em 1964. A 

Declaração de Helsinki mantém esse nome, mesmo após revisões realizadas em diferentes 

sítios como: Tóquio, em 1975; Veneza, em 1983; Hong Kong, em 1989, Sommerest, em 1996 

e Edimburgo, em 2000 (CASTILHO, KALIL, 2005). 

Em 1981, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Conselho de Organizações 

Internacionais de Ciências Médicas (COICIM) elaboram um documento intitulado Diretrizes 

Internacionais Propostas para a Pesquisa Biomédica em Seres Humanos com atualizações 

em 1993 e 2002 (CASTILHO, KALIL, 2005). Levando em consideração esses documentos, 

em toda pesquisa médica, em que tem-se um ser humano como sujeito, deve-se atentar para 

todos estes conceitos éticos.  

No Brasil, em 1988, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) elaborou uma norma sobre 

ética em pesquisa médica – a Resolução nº 01/1988. Este documento mescla aspectos éticos 

das pesquisas com questões e aspectos de biossegurança e de vigilância sanitária. Este fato, 

segundo alguns estudiosos (HOSNE, 2003), explica a não implantação da resolução na 

medida desejada. A atual Constituição das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa 

envolvendo seres humanos, no nosso País, é a Resolução nº 466/2012 do CNS. 

Tais resoluções, além de caracterizarem um compromisso das autoridades 

governamentais com os voluntários de pesquisa, representaram um passo significativo para a 

criação de indumentárias legais essenciais para a regulamentação da pesquisa clínica no 

Brasil, pois por meio da estruturação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) nas diversas 



instituições de pesquisa e da constituição da CONEP, explicitou-se a preocupação do Estado 

com a segurança e a garantia de que os direitos do sujeito de pesquisa fossem respeitados 

durante a condução dos ensaios clínicos (NISHIOKA, SÁ. 2006). 

A CONEP é uma instância colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, 

educativa, independente e vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. Ela insiste 

exaustivamente no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Esse consentimento 

surge nos Estados Unidos da América (EUA) com a denominação de consentimento 

informado ou consentimento pós-informação. A CONEP entende o consentimento como livre 

por não poder haver nenhum tipo de limitação a influenciar a vontade e a decisão do sujeito 

da pesquisa, e esclarecido na medida em que se considera que o compromisso com o sujeito 

da pesquisa não é apenas o de informar, mas o de esclarecer (CASTILHO, KALIL, 2005).  

A pesquisa clínica no Brasil vem apresentando um grande crescimento nos últimos dez 

anos. Por motivos históricos, para se realizar ensaios clínicos com medicamentos neste país 

faz-se necessária, a aprovação do protocolo de pesquisa por dois órgãos governamentais, a 

CONEP, que é ligada ao CNS, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) feita 

para estudos com medicamentos e produtos para a saúde com finalidade de obter registro no 

país (NISHIOKA, SÁ, 2006).   

A conduta nos princípios éticos em pesquisa implica avaliar, entre outros aspectos, o 

respeito à autonomia e à dignidade dos sujeitos de pesquisa, seguindo os quatro referenciais 

da bioética (CASTILHO et al, 2005): 

 Não maleficência: este princípio refere-se à garantia de prevenção contra danos 

previsíveis aos sujeitos de pesquisa. Implica o compromisso do pesquisador em não 

infligir danos desnecessários, reduzir os efeitos adversos ou indesejáveis e minimizar o 

sofrimento que possa ser produzido pelas ações diagnósticas e terapêuticas no ser 

humano; 

 Beneficência: a pesquisa, além de contribuir para o bem estar, deve incluir todas as 

formas de ação que tenham o propósito de beneficiar os outros. Deve-se ponderar riscos e 

benefícios, buscando maximizar os benefícios e minimizar os danos e riscos. Neste caso, 

o bem do sujeito da pesquisa é prioritário em relação aos demais interesses da sociedade e 

da ciência; 

 Justiça: a pesquisa deve ser conduzida de forma equitativa, com o objetivo de alcançar 

o máximo benefício para o maior número possível de pessoas, sem deixar ninguém em 

desvantagem. O princípio de justiça pressupõe tratamento igual entre as pessoas, 



independente do país que sedia a pesquisa, assim como os benefícios futuros desta devem 

ser distribuídos equitativamente, não se restringindo apenas a uma só parte da população. 

 Autonomia: está relacionada com o consentimento voluntário, ou seja, com o direito 

do indivíduo de deliberar sobre suas escolhas pessoais e ter sua capacidade de decisão 

respeitada. 

Sendo assim, o objetivo maior da avaliação ética de projetos de pesquisa é garantir que 

seja respeitada a dignidade humana. Nesta garantia devem ser incluídas todas as pessoas que 

possam vir a ter alguma relação com a pesquisa, seja o sujeito da pesquisa, o pesquisador, o 

trabalhador das áreas em que ela se desenvolve e, em última análise, a sociedade como um 

todo (BRASIL, 2013). 

 

2.2.2. Princípios de Boas Práticas Clínicas  

Recentemente, por meio da Conferência Internacional de Harmonização (ICH), a 

Comunidade Européia, os Estados Unidos e o Japão elaboraram diretrizes padronizando 

critérios em diferentes áreas relativas a medicamentos. Dentro da estrutura da ICH, surgiram 

as Diretrizes para Boas Práticas Clínicas, que estabelecem uma série de critérios para 

planejamento, implementação, auditoria, conclusão, análise e relato de ensaios clínicos, de 

forma a assegurar sua confiabilidade. (OMS, 2005). 

Os princípios éticos baseados primariamente na Declaração de Helsinki devem ser a 

base para a aprovação e condução dos ensaios clínicos. Três princípios éticos básicos de igual 

força moral, a saber, respeito pelas pessoas, beneficência e justiça, permeiam todos os 

princípios de Boas Práticas Clínicas (BPC), enumerados abaixo (OMS, 2005, pag. 7 e 8): 

1- Os ensaios clínicos devem ser conduzidos apenas se os benefícios 

antecipados para o indivíduo sujeito da pesquisa e para a sociedade 

ultrapassarem claramente os riscos envolvidos; 

2- Embora o benefício dos resultados do ensaio clínico para a ciência 

e a sociedade sejam importantes e devem ser considerados, as 

considerações mais importantes são as relativas aos direitos, 

segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa; 

3- Um ensaio clínico deve ser conduzido em consonância com o 

protocolo que recebeu aprovação/opinião favorável anteriormente por 

parte da comissão de revisão institucional (CRI)/comitê independente 

de ética (CEI); 

4- A aprovação de ensaios clínicos depende de informações não-

clínicas adequadas e, quando aplicável, de informações clínicas dos 

produtos em investigação. 

5- Os ensaios clínicos devem ser cientificamente sólidos e descritos 

protocolos claros e detalhados; 



6- Deve-se obter o consentimento informado dado livremente por cada 

sujeito antes da participação nos ensaios clínicos; 

7- Médicos qualificados (ou, se apropriado, dentistas qualificados) 

devem ser responsáveis pelo atendimento médico dos sujeitos da 

pesquisa, bem como para qualquer decisão médica tomada em seu 

nome; 

8- Esses profissionais devem ser qualificados adequadamente por 

meio de educação, treinamento e experiência para desempenhar suas 

tarefas relativas ao ensaio clínico e aos sujeitos da pesquisa; 

9- O registro, o manuseio e o armazenamento de todas as informações 

do ensaio clínico devem ser apropriados para permitir o relato, a 

interpretação e a verificação precisa do ensaio; 

10- A privacidade dos registros que poderiam identificar os sujeitos 

deve ser protegida, respeitando a privacidade e as regras de 

privacidade, em consonância com a(s) exigência(s) regulatória(s) 

aplicável(is); 

11- Os produtos em investigação devem ser manufaturados, 

manejados e armazenados de acordo com as boas práticas de 

fabricação (BPF) aplicáveis e devem ser usados em consonância com 

o protocolo aprovado; 

12- Devem ser implementados sistemas com procedimentos que 

assegurem a qualidade de cada aspecto do ensaio clínico. 

 

 

 

2.3. Envolvidos na Pesquisa Clínica 

 

Para que um ensaio clínico seja conduzido de forma adequada, segura e eficiente, como já 

foi dito é necessário que a integridade científica da pesquisa seja preservada. Portanto, fica 

claro que, além de todas as exigências éticas, a equipe envolvida na pesquisa clínica deve ter 

habilidade e conhecimento tanto da finalidade do estudo e de como ele será desenvolvido, 

como da participação e da competência de cada profissional, no estudo que será realizado. 

Na Figura 3, apresentada abaixo temos uma visão geral sobre a posição ocupada por cada 

participante dos estudos dentro do contexto da condução de pesquisa envolvendo seres 

humanos. Nesse esquema encontram-se: os investigadores, os patrocinadores, os monitores e 

os coordenadores dos ensaios clínicos.  



 

Figura 3 – Representação geral da condução de Pesquisas Clínicas 

Fonte: Lousana e Acceturi, 2002. 

 

No Manual de Boas Práticas Clínicas (OMS, 2005), são descritas as qualificações e as 

atividades desenvolvidas pela maioria dos profissionais envolvidos na pesquisa, exceto dos 

coordenadores de ensaios clínicos, como podemos ver a seguir: 

 

 



ATIVIDADES E QUALIFICAÇÕES DOS PATROCINADORES (OMS,2005): 

 

- Garantia de Qualidade e Controle de Qualidade 

- Organização Representativa de Pesquisa Clínica (ORPC): Um patrocinador pode transferir 

qualquer ou todas as tarefas e funções do patrocinador relativas ao ensaio clínico à ORPC, 

mas a responsabilidade definitiva pela qualidade e integridade dos dados da pesquisa é do 

patrocinador. 

- Conhecimento Médico (O patrocinador deve designar pessoal médico adequadamente 

qualificado que estará prontamente disponível para dar consultoria sobre questões ou 

problemas médicos relativos ao ensaio clínico.) 

- Planejamento da Pesquisa Clínica 

- Gerenciamento da Pesquisa Clínica, Manuseio de Dados, Manutenção de Registros e 

Comitê Independente de Monitoramento de Dados 

- Seleção de Pesquisador 

- Alocação de Deveres e Funções 

- Compensação a Sujeitos e Pesquisadores 

- Financiamento 

- Notificação/Submissão a Autoridades Regulatórias 

- Confirmação de Revisão por parte do Comitê Independente de Ética (CEI)/Comissão 

Institucional de Revisão (CIR) 

- Informações sobre Produto(s) da Pesquisa 

- Fabricação, Embalagem, Rotulagem e Codificação de Produto(s) de Pesquisa 

- Fornecimento e Manuseio de Produto(s) da Pesquisa 

- Acesso aos Registros 

- Informações sobre Segurança 

- Relatos de Reações Adversas a Medicamentos (RAM) 

- Auditoria 

- Descumprimento: O descumprimento do protocolo, Procedimentos Operacionais Padrão 

(POPs), BPC e/ou exigências regulatórias aplicáveis por parte de um pesquisador/instituição, 

ou por membro(s) da equipe do patrocinador, deve levar a uma pronta ação por parte do 

patrocinador para garantir o cumprimento. 

- Monitoramento: Seleção e qualificação dos monitores 

 

 



 

 

ATIVIDADES E QUALIFICAÇÕES DOS MONITORES (OMS, 2005): 

 

- Atuação como principal linha de comunicação entre o patrocinador e o pesquisador; 

- Verificação que o pesquisador possui qualificações e recursos adequados e estes 

permanecem adequados durante todo o período do estudo, e que a equipe e as instalações, 

incluindo laboratórios e equipamentos, são adequados para a condução segura e apropriada do 

estudo e que permanecem adequadas durante todo o período do estudo; 

- Verificação, quanto ao(s) produto(s) de pesquisa: 

- Verificação que o pesquisador segue o protocolo aprovado e todas as emendas aprovadas, se 

houver. 

- Verificação que o consentimento informado escrito foi obtido antes da participação de cada 

sujeito no ensaio clínico. 

- Garantia de que o pesquisador receba a Brochura do Pesquisador/Investigador atual, todos 

os documentos e todos os suprimentos do ensaio clínico, necessários para a condução 

apropriada e para o cumprimento das exigências regulatórias aplicáveis. 

- Garantia de que o pesquisador e sua equipe envolvida no ensaio clínico estão 

adequadamente informados sobre o estudo. 

- Verificação que o pesquisador e sua equipe envolvida no ensaio clínico estão 

desempenhando as funções específicas, em consonância com o protocolo e qualquer outro 

acordo escrito entre o patrocinador e o pesquisador/instituição, e não tenha delegado essas 

funções a pessoas não autorizadas. 

- Verificação que o pesquisador está incluindo apenas sujeitos elegíveis. 

- Relato da taxa de recrutamento de sujeitos. 

- Verificação que os dados/documentos fonte e outros registros do ensaio clínico são precisos, 

completos, atualizados e mantidos. 

- Verificação que o pesquisador fornece todos os relatos, notificações, solicitações e 

submissões exigidos, e que esses documentos são precisos, completos, oportunos, legíveis, 

datados e identificam o ensaio clínico. 

- Verificação da precisão e integridade das entradas do Case Report Form (CRF), 

dados/documentos fonte e outros registros relativos ao estudo uns com os outros.  

- Os dados exigidos pelo protocolo são relatados precisamente sobre os CRFs e são 

consistentes com os dados/documentos fonte. 



- Informação ao pesquisador sobre qualquer erro, omissão ou ilegibilidade de entrada no CRF. 

O monitor deve garantir que as correções, os acréscimos ou as eliminações são feitos, datados, 

explicados (se necessário) e rubricados pelo pesquisador ou por um membro da equipe do 

pesquisador envolvida no ensaio clínico, que seja autorizada a rubricar as alterações no CRF 

para o pesquisador. Essa autorização deve ser documentada. 

- Determinação se todos os eventos adversos são relatados apropriadamente dentro dos 

períodos de tempo exigidos pelas BPC, pelo protocolo, pelo CEI/CIR, pelo patrocinador e 

pelas exigências regulatórias aplicáveis. 

- Determinação se o pesquisador está mantendo os documentos essenciais. 

- Comunicação de desvios do protocolo, POPs, BPC e exigências regulatórias aplicáveis ao 

pesquisador e a tomada de ações adequadas para evitar a recorrência dos desvios detectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES E QUALIFICAÇÕES DO INVESTIGADOR (OMS, 2005): 

 

1.1 Os pesquisadores devem ser qualificados por meio de educação, treinamento e experiência 

para assumir a responsabilidade pela condução apropriada do estudo, devem ter todas as 

qualificações especificadas pelas exigências regulatórias aplicáveis e devem fornecer 

provas de tais qualificações com um curriculum vitae atualizado e/ou outra documentação 

relevante solicitada pelo patrocinador, pela CEI/CIR e/ou pelas autoridades regulatórias. 

1.2 Os pesquisadores devem ter total familiaridade com o uso apropriado do(s) produto(s) da 

pesquisa, conforme descrito no protocolo, na Brochura do Pesquisador/Investigador atual, 

nas informações do produto e em outra fonte relevante de informação. 

1.3 O pesquisador deve estar ciente das BPC e das exigências regulatórias aplicáveis, e deve 

cumpri-las. 

1.4 O pesquisador/instituição deve permitir o monitoramento e a auditoria por parte do 

patrocinador, a inspeção por parte das autoridades regulatórias apropriadas e a auditoria por 

parte do CEI/CIR. 

1.5 O pesquisador deve manter uma lista de pessoas adequadamente qualificadas para as 

quais o pesquisador tenha delegado tarefas significativas referentes ao ensaio. As informações 

detalhadas sobre os nomes das pessoas, funções e tarefas específicas que foram delegadas 

devem ser documentadas antes do início do estudo e mantidas atualizadas durante o estudo. O 

pesquisador pode apenas delegar tarefas/atividades, mas não responsabilidades; e, 

ocasionalmente, quando iniciar ou conduzir o estudo com nenhum outro patrocinador, o 

pesquisador também pode ser responsável como patrocinador. 

- Recursos Adequados 

- Consentimento Informado: um processo por meio do qual um sujeito confirma 

voluntariamente seu desejo de participar de um estudo, particularmente após ter sido 

informado sobre todos os aspectos relevantes à sua decisão de participar. O consentimento 

informado é documentado em um formulário de consentimento escrito, assinado e datado. 

- Atenção Médica dos Sujeitos da Pesquisa 

- Comunicação com o Comitê de Ética Independente/Comissão Institucional de Revisão 

(CEI/CIR) 

- Cumprimento do Protocolo: O protocolo é escrito e assinado pelo pesquisador e pelo 

patrocinador. Nele contém as seguintes informações do ensaio clínico: Informações Gerais, 

Histórico, Objetivos, Planejamento, Seleção e Retirada de Sujeitos, Tratamento dos Sujeitos, 

Avaliação da eficácia e da segurança, Estatísticas, Controle e garantia da qualidade. 



- Produto(s) da Pesquisa 

- Procedimentos de Randomização e Quebra do Cegamento 

- Registros e Relatórios (Relatório de Progresso, de Segurança e Final) 

- Término Prematuro ou Suspensão de um Ensaio Clínico 

- Aspectos Financeiros 

 

Como podemos observar acima as atividades, qualificações e as responsabilidades dos 

investigadores, patrocinadores e monitores estão definidas de maneira clara na 

regulamentação espanhola em ensaios clínicos e nas diretrizes internacionais em Boas 

Práticas Clínicas. Mas, as atividades, qualificações, responsabilidades e principais tarefas dos 

Coordenador de Ensaios Clínicos não estão descritas nesses documentos. 

(VILLADEMOROS, FR; HERNANDO, T; SANZ, JL; et all. 2004) 

No Brasil, a função de coordenador de ensaio clínico é recente, o que permite o 

surgimento de várias dúvidas sobre este profissional, que apesar de fundamental na condução 

do estudo clínico, ainda não possui uma estrutura de trabalho clara. Por isso, buscou-se outros 

autores que descreviam as atividades desenvolvidas por esses profissionais. 

 

2.4. Coordenador de Ensaio Clínico 

 A figura do Coordenador de Ensaios Clínicos (CEC) no Brasil surgiu como uma 

necessidade de serviço para o desempenho de algumas tarefas específicas de um estudo 

clínico, mais que como um novo cargo na carreira do profissional de saúde. As atividades a 

serem desenvolvidas pelo CEC serão baseadas no grau de conhecimento do profissional. 

Devemos lembrar ainda que a experiência acumulada ao longo dos anos será fundamental 

para a expertise do coordenador. (LOUSANA; ACCETURI, 2002) 

 De acordo com Lousana e Acceturi (2002): 

“Um coordenador de estudo clínico será o responsável pelo suporte 

operacional das ações relacionadas à condução de um projeto de 

pesquisa envolvendo seres humanos. Como suporte devemos entender 

a tomada de medidas que auxiliem o investigador clínico a proceder 

de acordo com o projeto de pesquisa, cumprindo todas a exigências 

metodológicas e éticas obrigatórias, culminando com a obtenção de 

resultados confiáveis e com a garantia do bem estar dos sujeitos de 

pesquisa envolvidos no estudo.” 

 

 As mesmas autoras lançaram um guia prático para os Coordenadores de ensaios 

Clínicos e nele, relacionaram diversas funções do CEC, salientando que não devem ser 



entendidas como ações isoladas, mas sim como complementações importantes de uma rotina. 

São elas: 

- Analisar o projeto de pesquisa, seus objetivos, metodologia, critérios de inclusão e exclusão, 

suas necessidades laboratoriais e serviços de suporte como apoio psicológico, serviço social, 

empresas transportadores, etc. 

- Estabelecer sistemas de controle que possibilitem o início do estudo no menor tempo 

possível e com maior segurança quanto ao cumprimento de todas as regulatórias locais e 

internacionais; 

- Implementar técnicas que possibilitem a elaboração do TCLE; 

- Desenvolver Manuais de Procedimentos Operacionais Padrão do Centro de Pesquisa; 

- Estabelecer técnicas para o recrutamento de potenciais sujeitos de pesquisa; 

- Fazer levantamento institucional em prontuários e/ou sistemas de registro de pacientes, que 

permitam traçar um perfil de inclusão do centro de pesquisa; 

- Desenvolver ferramentas de trabalho que possibilitem a coleta resumida das informações 

obtidas sobre os potenciais sujeitos de pesquisa; 

- Elaborar técnicas que minimizem falhas no sistema de captura de dados; 

- Desenvolver sistemas que facilitem a adesão dos sujeitos de pesquisa, possibilitando uma 

baixa taxa de abandono de seguimento; 

- Elaborar ferramentas que possibilitem a rápida visualização do estudo como um todo, aos 

profissionais que estarão diretamente envolvidos com a assistência do sujeito, visando sempre 

sua segurança; 

- Garantir que os dados coletados sejam precisos e repassados a central de dados de acordo 

com o previsto inicialmente no estudo; 

- Estabelecer registros de acordo com as exigências regulatórias; 

- Manter os registros do estudo atualizados e sempre passíveis de inspeções por autoridades 

regulatórias; 

- Manter registros sobre as auditorias sofridas, implementado as sugestões geradas; 

- Manter registros sobre a qualificação dos membros da equipe, certificando-se que os 

mesmos seguem rigorosamente os procedimentos operacionais padrão adotados e aprovados 

pelo Centro de Pesquisa; 

- Manter os patrocinadores do estudo e as autoridades cabíveis, atualizadas sobre o status do 

estudo; 

- Manter o sujeito de pesquisa atualizado sobre os dados de segurança do estudo; 



- Desenvolver sistemas que possam ser acessados pela equipe autorizada e que permita o 

rápido acesso às informações do estudo de forma a aumentar a garantia de segurança do 

sujeito, nos casos de eventuais intercorrências; 

- Manter sistemas de segurança de dados que possibilitem rastrear o sujeito de pesquisa; 

- Utilizar programas de estatísticas que possibilitem a análise dos dados obtidos, gerando 

relatórios, gráficos, planilhas e demais controles que atualizem os órgãos competentes através 

de contato permanente; 

- Desenvolver programas de treinamento constante a equipe; 

- Garantir que todos os membros da equipe sejam habilitados para exercer suas funções; 

- Auxiliar na redação de artigos científicos, visando publicação; 

- Planejar os custos gerados pela condução do estudo, programando o tempo total para a 

realização do projeto; 

- Planejar a necessidade de espaço físico, equipamentos, pessoal, kits laboratoriais, recursos 

em geral; 

 - Manter um sistema integrado com equipe médica para relatos de farmacovigilância dos 

eventuais produtos utilizados, sejam eles registrados ou não; 

- Garantir que medidas corretivas sejam adotadas imediatamente após qualquer desvio 

observado, garantido a qualidade do estudo e zelando pela segurança e bem estar do sujeito; 

- Manter sistemas que possibilitem a rápida comunicação entre os membros da equipe e  os 

sujeitos da pesquisa nos casos de intercorrências; 

 

 Davis, Hull e Grady (2002) também destacaram outras inúmeras atribuições do CEC, 

identificando um total de 128 atividades. Com base em suas afirmações, quando um centro de 

pesquisa mantém um coordenador na equipe, ocorre um ganho geral de eficiência no 

desempenho dos protocolos de pesquisa. Sendo assim, consideram que esse profissional é a 

mão invisível de um centro de pesquisa, por estar presente e auxiliando em todas as áreas de 

atuação da equipe. 

 Apesar da formação e das atribuições dos Coordenadores de ensaio clínico não 

estarem definidas em um documento oficial como o Manual de Boas Práticas Clínicas (OMS, 

2005), observa-se um movimento que começa a definir essa prática, como vimos nos estudos 

citados acima. Entretanto, existem ainda muitas lacunas a serem trabalhadas nesse campo de 

conhecimento. 

 

  



2.4.1. O Enfermeiro como Coordenador de Ensaio Clínico 

 Durante a pesquisa bibliográfica foi percebido que muitos dos artigos que abordam 

ações dos coordenadores de ensaios clínicos, relacionam-nas com atividades desenvolvidas 

por enfermeiros. Essa evidência é ainda mais forte quando se trata de ensaios clínicos 

oncológicos.  

Algumas das habilidades do enfermeiro como coordenador de ensaios clínicos têm 

sido descritas, principalmente no campo da oncologia, reconhecendo-os como profissionais 

habilitados para a condução desse tipo de pesquisa. Esses profissionais exercem função de 

gerência e administração dos dados de um estudo, aliada aos conhecimentos que possuem 

sobre pesquisa e metodologia, demonstrando plena interação com outras especialidades 

profissionais (ALVES, DAMES, LIMA, 2011). 

A coordenação de ensaios clínicos em oncologia pode envolver profissionais de 

diferentes categorias como: médicos, farmacêuticos, biólogos, fisioterapeutas e enfermeiros. 

No INCA, muitos enfermeiros exercem essa função, ocupando assim mais um espaço de 

atuação que envolve atividades científicas, burocráticas e de cuidado ao paciente. Portanto, o 

enfermeiro pode atuar na equipe multidisciplinar na coordenação de ensaios clínicos nacionais 

e internacionais (LIMA, BRANDAO, 2004). 

Incluem-se nas atividades do enfermeiro CEC a viabilização dos estudos clínicos no 

centro de pesquisa durante a fase de pré-aprovação nas instancias regulatórias, na qual se 

encontra condutas burocráticas como a elaboração de diversos documentos e a estruturação do 

ambiente e da equipe envolvida para atender à demanda do estudo. Além disso, desenha 

protocolos clínicos e questionário para coleta de dados juntamente com os demais 

profissionais da equipe multidisciplinar (VILLADEMOROS, HERNANDO, SANZ, 2004).  

E ainda, durante a fase de condução do estudo clínico, desempenha atividades 

organizacionais para proporcionar ao paciente um tratamento com segurança e uma coleta de 

dados fidedigna em concordância com as regulamentações vigentes, estando disponível à 

demanda de monitorias e auditorias que venham a ocorrer. Na fase de término do estudo, 

contribui para a análise estatística e fechamento dos dados (VILLADEMOROS, 

HERNANDO, SANZ, 2004).  

Assim, no papel de coordenadora, a enfermeira deve ter conhecimento de todos os 

aspectos do processo de tratamento, dos sistemas médicos, das implicações dos tratamentos 

em estudo e habilidades para lidar e resolver problemas não esperados que surjam e que 

exigem intervenção e assistência de enfermagem. A gerência do protocolo portanto, aumenta 

a segurança e a eficiência do ensaio clínico. O processo de enfermagem que evolve 



diagnóstico, planejamento, intervenção e avaliação, é realizado em todas as atividades 

associadas à gerência do protocolo (CAMARGO, 2002). 

A Coordenação de Pesquisa Clínica e Incorporação Tecnológica do INCa tem o 

compromisso institucional de formar recursos humanos para os centros de pesquisa clínica em 

oncologia.  Por isso, eles promovem a capacitação de novos profissionais para atuar em 

diversos segmentos públicos e privados que englobam as atividades de Pesquisa Clínica, 

oferecendo assim a oportunidade de tornarem-se referência em pesquisa no Brasil. 

Anualmente acontece o Curso de Especialização em Pesquisa Clínica em Oncologia, 

voltado aos profissionais de nível superior da área biomédica, ou seja, a coordenação de 

Pesquisa Clínica e Incorporação Tecnológica do INCa não exige que esses profissionais sejam 

enfermeiros. O curso possui carga horária de 480 horas e duração de seis meses (INCa, 

Coordenação de Pesquisa Clínica e Incorporação tecnológica). 

Neste contexto, os ensaios clínicos vêm demandando reflexões a cerca do 

posicionamento dos enfermeiros em relação ao seu papel como coordenador de estudos de 

forma a delinear o âmbito de sua competência e garantir o espaço na equipe multidisciplinar, 

assumindo caráter científico, sem negligenciar o conhecimento em torno dos cuidados aos 

direitos dos pacientes (CAMARGO, 2002). 

Atualmente, busca-se uma padronização correspondente à prática do enfermeiro no 

cenário de estudos clínicos através de reuniões científicas, artigos publicados e criação de 

grupos e associações como a Associação Brasileira de Enfermeiros de Pesquisa Clínica 

(SOBEPEC) que, a partir de 21 de maio de 2009, oficialmente tem como um dos seus 

objetivos promover e difundir a coordenação de estudos clínicos, como área de atuação do 

enfermeiro (ALVES, DAMES, LIMA, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA, 

 

3.1. Desenho de pesquisa 

 

As pesquisas são classificadas de acordo com seus objetivos, este estudo busca traçar o 

perfil de competências e descrever as atividades desenvolvidas pelos coordenadores de ensaio 

clínico. Nesse sentido, a pesquisa classifica-se como qualitativa exploratória do tipo estudo de 

caso. 

Segundo Minayo (2008), a pesquisa qualitativa é a que se aplica no estudo da história, 

das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 

interpretações que os homens fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si 

mesmos, sentem e pensam. Esse tipo de método que tem fundamento teórico, além de permitir 

desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a 

construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a 

investigação.  

Caracteriza-se: 

“(...) pela empiria e pela sistematização progressiva de conhecimento 

até a compreensão da lógica interna do grupo ou do processo em 

estudo. Por isso, é também utilizado para a elaboração de novas 

hipóteses, construção de indicadores qualitativos, variáveis e 

tipologias.” (MINAYO, 2008, p.57)  

 

Segundo Silverman (2009), o ponto forte da pesquisa qualitativa é que ela usa dados 

que ocorrem naturalmente para encontrar as sequências em que os significados dos 

participantes são exibidos e, assim, estabelecer o caráter de algum fenômeno.  

Para Gil (2002), a pesquisa do tipo exploratória tem como principal finalidade ampliar, 

esclarecer e alterar o sentido de conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas 

mais precisos que são desenvolvidas com o objetivo de propiciar uma visão geral, do tipo 

aproximativo, sobre determinado fato. 

 Dentre as alternativas metodológicas fornecidas pela abordagem qualitativa optou-se 

pela realização de um estudo de caso, com o uso de várias fontes de evidência, o que 

possibilita a investigação de um conjunto de informações em seu contexto. A opção pelo 



estudo de caso respalda-se em Yin (2005) que indica que ele pode ser utilizado para testar 

hipóteses iniciais, ou as relações entre algumas variáveis, sem relação direta de causa e efeito. 

Nesse estudo será discutido e avaliado o caso dos Coordenadores de Ensaio Clínico, uma 

profissão específica diante das outras que atuam no cenário da pesquisa clínica. 

Este método possibilita a realização de inferências de relações causais com o 

acompanhamento da unidade de observação, permite o esclarecimento de causas múltiplas de 

determinado fenômeno, e auxilia, ainda, no entendimento geral de determinado sistema 

escolhido para análise. Ressalta-se que o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que foca 

no entendimento de uma dinâmica dentro de parâmetros próprios. Estudos de caso combinam 

geralmente métodos diversos de coleta de dados como pesquisa em arquivos, entrevistas, 

questionários e observação, com evidências de caráter qualitativo, quantitativo ou ambos. 

Dessa forma, o estudo de caso foi escolhido por permitir uma análise intensiva e em 

profundidade do objeto de estudo em questão.  

 

3.2. Cenários e Sujeitos da Pesquisa 

 

Os cenários definidos para a realização da Pesquisa foram o Centro de Pesquisa 

Clínica do Instituto Nacional do Câncer (INCA) e o Centro de Pesquisa Clínica do Hospital 

Universitário Antonio Pedro (HUAP).  

Em poucas áreas da medicina a incorporação de novos conhecimentos à prática clínica 

se dá de maneira tão dinâmica como na Oncologia. Para que tais avanços aconteçam, a 

existência de centros de pesquisa clínica de excelência para a realização de estudos com 

novos medicamentos é fundamental. Nos últimos 10 anos, o Instituto Nacional de Câncer 

(INCA) tem investido na sua consolidação como Centro de Pesquisa Clínica. Ao longo do 

tempo, tal objetivo foi atingido e o INCA é hoje reconhecido como um centro de referência na 

condução de estudos clínicos oncológicos inovadores, além de ser também integrante da Rede 

Nacional de Pesquisa Clínica (RNPC) (BRASIL, 2010). 

A instituição não é somente um centro atuante em estudos multicêntricos 

internacionais, mas um centro capaz de propor e conduzir estudos de fase I, II, III e até IV, em 

parceria com a indústria farmacêutica. Todas as pesquisas clínicas são realizadas no próprio 

Hospital, porém com o diferencial de a equipe possuir profissionais exclusivos para sua 

realização (BRASIL, 2010).  

A equipe fixa é composta por médicos para a triagem dos pacientes; médicos 

investigadores ou subinvestigadores; coordenadores de estudo; um técnico de laboratório para 



a coleta e manipulação das amostras biológicas; farmacêuticas para recebimento, dispensação,  

armazenamento, contabilidade e manipulação da droga; assistente administrativo na 

radiologia para agendamento, acompanhamento e envio dos exames de imagem; radiologistas 

e uma equipe de análise e gerenciamento de dados. Anualmente, todos os envolvidos com a 

condução dos estudos clínicos do Centro participam do Curso de Atualização em Boas 

Práticas Clínicas. Nele são discutidos os principais aspectos que envolvem as atividades 

desenvolvidas na área (BRASIL, 2010). 

A Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) é um 

centro multidisciplinar da RNPC, com profissionais de saúde de diferentes perfis e amplo 

espectro de linhas de pesquisa. A participação de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, 

odontólogos, nutricionistas e educadores físicos mostra a diversidade do corpo técnico e o 

interesse em inserir, da melhor forma possível, as diversas áreas do Hospital e da 

Universidade Federal Fluminense em prol da qualidade da pesquisa clínica (BRASIL, 2010). 

Desde 2006, quando foi inaugurada a Unidade, 14 pesquisas foram realizadas no 

Centro, e a capacidade instalada atualmente permite que até três estudos sejam realizados por 

mês. Para a realização dos projetos, parcerias estratégicas foram estabelecidas com 

instituições municipais (Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde), 

estaduais (Hemorio e Instituto Vital Brazil) e nacionais (Hemobrás, Centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas), demonstrando o reconhecimento da capacidade da Unidade. A ideia dos 

pesquisadores é trabalhar em conjunto para assegurar a durabilidade dos estudos, mais 

produtividade e competitividade (BRASIL, 2010). 

A entrada na RNPC contribuiu para que a Unidade estabelecesse também o 

intercâmbio com os demais membros da Rede, como vantagens desta participação destacam-

se o desenvolvimento de projetos conjuntos, a discussão de problemas comuns e o 

aprendizado mútuo. A expectativa dos pesquisadores do Hospital é que se mantenha o 

permanente intercâmbio entre os centros na padronização de procedimentos, no 

enfrentamento das dificuldades semelhantes das instituições e na capacitação técnica. Outro 

interesse é que sejam pensadas alternativas para a incorporação de mais recursos humanos em 

pesquisa clínica, uma demanda de grande parte dos centros (BRASIL, 2010). 

Os sujeitos foram todos os coordenadores de Ensaio Clínico que atuam nos Centros de 

Pesquisa em questão, o único critério de exclusão seria a ausência de algum coordenador no 

Centro de Pesquisa por se encontrar de férias ou de licença durante o período em que a coleta 

de dados fosse realizada. Entretanto, todos os coordenadores alocados nos dois Centros de 

Pesquisa estavam disponíveis para a coleta de dados. 



Participaram da pesquisa um total de 13 coordenadores de ensaios clínicos, 12 

alocados no INCA, divididos em três unidades que são denominadas HCI, HCII e HCIII. A 

unidade HCI é composta por 6 coordenadores e caracterizada por assumir protocolos de 

pesquisa das especialidades do sistema pulmonar, gastrointestinal, genitourinário e 

hematológicos. A unidade HCII é composta por 02 coordenadoras e caracterizada por assumir 

protocolos de pesquisas ginecológicos, de melanoma e sarcoma. E, por último a HCIII 

composta por 04 coordenadores e caracterizada por assumir protocolos de pesquisa em câncer 

de mama.  

A outra coordenadora está alocada na Unidade de Pesquisa Clínica (UPC) do HUAP, 

sendo esta gerente e única coordenadora de ensaios clínicos da unidade, que assumi 

protocolos nas mais variadas especialidades por se tratar de um Hospital Geral. Assim, foi 

possível alcançar a totalidade dos CECs alocados nessas duas instituições. 

 

3.3. Instrumento de Coleta de Dados 

 

 Como instrumento de coleta de dados foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, e 

como ferramenta, utilizou-se um roteiro preliminar contendo 06 perguntas abertas, apoiadas 

nas questões e teorias descritas no estudo, de forma a oferecer um amplo campo de 

interrogativas, que surgiram à medida que recebi as informações do sujeito (Apêndice-3).  

 Esta técnica nos permite obter todas as informações pré-estabelecidas e ao mesmo 

tempo dar liberdade para o entrevistador acrescentar novas perguntas ao roteiro para 

aprofundar e esclarecer pontos que considere relevantes aos objetivos do estudo, e dar 

liberdade também para os sujeitos expressarem seus pensamentos da maneira desejada. 

(MOURA, FERREIRA e PAINE, 1998). 

Além disso, foi utilizado um questionário com o objetivo de traçar o perfil sócio-

demográfico dos coordenadores que participaram da pesquisa (Apêndice-2). Os dados foram 

coletados entre dezembro de 2012 e setembro de 2013. 

   

3.4. Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

A pesquisa "Competências Profissionais dos Coordenadores de Pesquisa" está incluída 

em um projeto guarda-chuva intitulado "Atribuições do Coordenador de Estudos Clínicos e 

adaptação transcultural e validação para a língua portuguesa do instrumento Ontario Protocol 

Assessment Level", o projeto guarda-chuva foi submetido ao Comitê de Ética do INCa, como 



Instituição Coparticipante, e o parecer de aprovação do CEP do INCa (Anexo 1) é datado em 

09/11/2012, sob nº da CAAE: 07006612.5.0000.5274.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa e discussões realizadas com os membros do 

Núcleo de Pesquisa em Cidadania e Gerência (NECIGEN) observou-se a possibilidade de 

desenvolver esta pesquisa também em um Centro de Pesquisa locado em um Hospital Geral e 

não somente num Hospital de patologia específica, como a oncologia no INCA. Dessa forma, 

tornou-se necessária a submissão de um novo projeto à Plataforma Brasil para aprovação e 

autorização da pesquisa no CPC do HUAP. Após nova submissão da pesquisa "Competências 

Profissionais dos Coordenadores de Pesquisa” à Plataforma Brasil, esta foi aprovada no CEP 

da UFF (Anexo 2) sob nº da CAAE: 11201413.0.0000.5243 em 08/03/2013. 

Foram obedecidos todos os preceitos da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde, que dispõe sobre a pesquisa com seres humanos. Os sujeitos foram convidados a 

participar da pesquisa, foram marcados dias e horas de encontros com cada coordenador e 

todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice-1). 

Depois responderam o questionário do perfil sócio-demográfico e em seguida foram 

realizadas as entrevistas. Essas foram gravadas, com a autorização dos sujeitos e 

posteriormente transcritas para montagem do corpus de texto do Alcest e realização da 

análise. 

Não foram utilizados métodos que afetassem diretamente os participantes da pesquisa, 

assim esta não enseja riscos aos seus participantes. Tendo em vista que a participação foi 

voluntária, podendo o participante retirar-se em qualquer momento da pesquisa. Serão 

mantidos o anonimato dos participantes e o material obtido será especificamente para os 

propósitos da pesquisa. 

 

3.5. Análise e Interpretação dos Dados 

 

A análise das entrevistas foi realizada através do software ALCEST 4.9. O ALCEST 

(Analyse Lexicale por Context dún Essemble de Segments de Texte) é um programa que 

permite realizar a análise de dados textuais ou a análise de estatísticas matemáticas 

verificando a principal informação presente no texto (CAMARGO, 2005). A análise de um 

conjunto de segmento de texto está baseada na identificação das palavras, ou seja, o léxico 

mais significativo. O que permite a análise de grande volume de dados textuais de forma 

automática. 



Esse programa realiza uma análise léxica das palavras através do agrupamento de 

raízes semânticas, definindo-as por classes e levando em consideração a função da palavra 

dentro de um texto. Assim, tanto é possível quantificar, como inferir sobre a delimitação 

dessas classes, que são definidas em função da ocorrência e da co-ocorrência das palavras, 

além de sua função textual, categorizando-as semelhante ao método de análise de conteúdo 

(AZEVEDO, et. al., 2013). 

Para realização desse tipo de análise, o programa toma como base um único arquivo 

chamado de corpus. Esse corpus estrutura-se em um conjunto de dados elaborados a partir da 

união de textos, nessa pesquisa os textos que formaram o conjunto de dados foram as 

respostas das entrevistas transcritas e salvas sequencialmente num mesmo arquivo.  

Para que o corpus de dados seja montado é necessária formatação dos aspectos 

técnicos do texto como: tipo e tamanho de fonte, ausência de parágrafo, ausência de hífen, 

entre outras especificações. Além da homogeneização do texto através da criação de um 

dicionário de sinônimos para que o programa não interprete palavras com o mesmo valor 

semântico como palavras diferente, já que a análise é feita de acordo com a frequência que o 

radical dessas palavras aparece no corpus. Um exemplo dessa homogeneização é a 

substituição de todos os termos “Pesquisa clínica” presentes no texto por “Ensaio Clínico”, 

para que o programa interprete os dois termos com a mesma significância, caso contrário o 

programa interpretaria os dois termos de maneira diferente já que o as raízes semânticas são 

diferentes. Esse dicionário de sinônimos é desenvolvido pelo pesquisador. 

Devem-se preparar ainda no corpus, as unidades de contextos iniciais (UCI), que é  a 

unidade a partir da qual o programa efetuará a fragmentação inicial, que pode ser capítulos de 

um livro, artigos de revistas ou respostas de entrevistas. No caso das entrevistas, instrumento 

dessa pesquisa, as UCIs correspondem a cada entrevista realizada levando em consideração as 

respostas, ou seja, o discurso do participante e, desprezando as perguntas utilizadas 

(CAMARGO, 2005). 

Nesse estudo foram definidas variáveis para compor as linhas de comando da UCI de 

cada entrevista, essas linhas também podem ser denominadas como linhas estreladas. As 

variáveis usadas para compô-las foram: 

- coord_x, em que o x indica o número do coordenador entrevistado (Ex: coord_1, 

coord_8); 

- cpc_y, em que o y indica qual centro de pesquisa clínica(cpc) o coordenador pertence 

(Ex: cpc_inca; cpc_huap); 



- hc_1 ou upc_1, que significam o nome da unidade que o coordenador pertence, então 

hc_1 corresponde à unidade HCI do INCa  e upc_1 à unidade de pesquisa clínica do HUAP, 

como é chamada. Pode ainda existir a variável hc_2 e hc_3 que correspondem às outras duas 

unidades do INCA; 

- est_rj, que significa o estado onde a pesquisa foi realizada. 

 

Exemplo de uma linha estrelada do estudo:  

**** *coord_1 *cpc_inca *hc_1 *est_rj.  

Essa UCI significa dizer que o Coordenador 1 pertence à unidade de Pesquisa 1 (HCI) 

do Centro de Pesquisa do INCA no Rio de Janeiro. 

   Para um funcionamento ótimo, o Alceste deve analisar um corpus com minimamente 

70.000 caracteres, aproximadamente 20 páginas de texto seguindo as regras de formatação do 

material textual (CAMARGO, 2005). O corpus desse estudo possuía 117.925 caracteres e 34 

páginas, bem adequados ao funcionamento do programa. 

O ALCESTE produz um arquivo volumoso de resultados, oferecendo várias fontes de 

interpretação. Computa, para cada classe, uma lista de palavras que são características dessa mesma 

classe, gerada a partir do Teste Qui-quadrado que revela a força associativa entre cada palavra e sua 

classe. As listas são os resultados a serem interpretados, considerando o domínio do pesquisador e seu 

conhecimento do campo conceitual desenhado, para a interpretação teórica empiricamente justificada 

(AZEVEDO, et. al., 2013). 

A análise realizada pelo ALCEST abrange 4 etapas (SOUZA, et. al., 2009): 

Etapa 1 – Leitura do texto e cálculo dos dicionários, em que ocorre a reformatação e 

divisão do texto em seguimentos (u.c.e.) e a redução das palavras com base em suas raízes 

que da origem as chamadas formas reduzidas das palavras; 

Etapa 2 – Cálculo das matrizes de dados e classificação das UCEs, em que ocorre a 

seleção das UCEs a serem consideradas e cálculo das matrizes para classificação hierárquica 

descendente e classificação hierárquica descendente propriamente dita; 

Etapa 3 – Descrição das classes de UCEs, em que ocorre a definição das classes 

escolhidas, a descrição das classes e análise fatorial por correspondência; 

Etapa 4 – Cálculos complementares, esses cálculos abrangem a seleção das UCEs 

mais características de cada classe, a pesquisa dos segmentos repetidos por classe, a 

classificação hierárquica ascendente (focada no léxico) e a seleção de palavras mais 

características de cada classe. 

O resumo dessa análise da pesquisa em questão é apresentado no anexo 3. 



Nesse estudo o programa apresentou a formação de 04 classes de acordo com o 

aparecimento das formas reduzidas, expostas no início das discussões de cada classe, no 

capítulo dos resultados. As representações gráficas das classes produzidas durante a análise 

lexical e contextual do corpus montado estão apresentadas nos Anexos 4, 5 , 6 e 7. De acordo 

com a segunda representação hierárquica das classes que o programa apresenta, observa-se a 

composição de duas categorias, uma formada pelas classes 2 e 1 e a outra pelas classes 4 e 3, 

como observa-se abaixo: 

 

 

As classes obtidas são constituídas por um grupo de Unidades de Contexto Elementar 

(UCE), organizadas de acordo com a classificação e distribuição dos respectivos vocabulários. 

Uma UCE é definida pelo programa de forma aleatória, mantendo um intervalo sequencial de 

três linhas ou de oito a dez palavras e/ou, ainda, um trecho do texto. As UCEs são definidas 

pelo programa em função dos respectivos vocabulários, através dos quais são cruzadas as 

matrizes significativas (AZEVEDO, et. al., 2013). 

 Inicialmente, as classes e suas UCEs foram submetidas a um exaustivo processo de 

leitura e interpretação dos achados da análise léxica, na compreensão da sua coerência interna, 

e posteriormente, foram confrontadas com a análise temática. Após a interpretação chegou-se 

ao seguinte resultado: 02 categorias, compostas por duas classes cada uma, dividias em um 

total de 06 grupos temáticos, conforme estão apresentados a seguir, e que serão discutidos e 

contextualizados no próximo capítulo. 

 



  

O Alceste opera com o pressuposto de que, quando o corpus do texto é produzido por 

diferentes indivíduos, o discurso é analisado de diferentes formas, reproduzido com o uso de 

um vocabulário próprio, específico, que detecta diferentes formas de pensar sobre o fenômeno 

de interesse. Assim, o software distingue classes de palavras que representam diferentes 

formas de discurso que discute o fenômeno de interesse. Nesta metodologia, os traços 

sintáticos das palavras são deixados de lado, pois nem todas as palavras carregam sentido 

relevante para a análise e posterior interpretação do pesquisador.  

É reconhecida a complexidade do ALCESTE, embora versátil e transparente na 

medida em que familiariza os seus processos estatísticos e os resultados apresentados em 

listas de palavras, configuração das classes, figuras e gráficos resultantes da Análise 

Hierárquica Descendente e da Análise Fatorial de Correspondência. Sendo assim, a partir dos 

exemplos expostos nessa pesquisa, admite-se a viabilidade do uso desse tipo de análise de 

pesquisas qualitativas nos fenômenos de pesquisa na Saúde e na Enfermagem.  
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4. APESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. Caracterização do Perfil dos Coordenadores de Ensaio Clínico 

 

A fim de alcançar o primeiro objetivo específico do estudo, foi traçado o perfil dos 

coordenadores de ensaio clínico através do questionário sócio-demográfico aplicado a todos 

coordenadores, sendo possível abordar diversas questões necessárias à caracterização desse 

perfil. O primeiro critério abordado foi a faixa etária em que os coordenadores se encontram, 

observou-se uma variedade na idade de 27 a 35 anos, que foram divididas em três faixas como 

apresentadas no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1: Relação da quantidade de coordenador por faixa etária. Niterói-RJ, 2013. 

 

A segunda questão abordou o gênero dos coordenadores de ensaio clínico. Robert, 

Rickard e Foote (2006) destacam a existência de evidências de que em 96% dos casos a 

função do CEC é exercida por mulheres, assemelhando-se ao que foi encontrado nos centros 

de pesquisa clínica estudados, pois dos 13 coordenadores que participaram do estudo, 

somente 01 era do sexo masculino, o que se aproxima muito da porcentagem encontrada na 

literatura, como apresentado no gráfico seguinte: 



           

Gráfico 2: Porcentagem de coordenador por gênero. Niterói-RJ, 2013. 

 

Em relação ao estado civil, 54% dos coordenadores, o que cooresponde a 07 deles, são 

casados e desses, 05 possuem filhos. E todos eles moram em bairros situados nas Cidades do 

Rio de Janeiro (10), em Niterói (02) e em São Gançalo (01).  

Quanto a carga horária do trabalho, 12 dos coordenadores cumprem um total de 40 

horas semanais, todos esses alocados nas três unidades do INCa, diferente da única 

coordenadora da UPC do HUAP que cumpre uma carga horária de 30 horas semanais. O 

tempo que cada coordenador atua na sua instituição varia da seguinte maneira: 

         

Gráfico 3: Relação da quantidade de coordenador por tempo de serviço na Instituição. 

Niterói-RJ, 2013. 

 

A formação acadêmica foi questionada sobre duas principais vertentes, a graduação e a 

pós-graduação lato sensu ou stricto sensu desses profissionais. Para isso, os profissionais 

foram novamente dividos por unidades de atuação. Assim foi observado que dos 12 

coordenadores que trabalham no INCa, 10 o que corresponde a 83% possuem graduação em 

Enfermagem, 1 coordenadora possui Graduação em Farmácia e 1 coordenadora em Ciências 



Biológicas. A coordenadora da UPC do HUAP também possui Graduação em Enfermagem, 

totalizando 85% de coordenadores Enfermeiros nas duas unidades pesquisadas, o que também 

se assemelha ao que é apontado por Robert, Rickard e Foote (2006), que afirmam que em 

alguns centros de pesquisa 94% das coordenadoras que são do sexo feminino, são 

enfermeiras.  

Para facilitar a visualização das pós-graduações que esses coordenadores possuem foi 

montado o quadro abaixo: 

Coordenadores 
Pós-Graduação Lato sensu 

(- por coordenador) 

Pós-Graduação Stricto 

sensu 

(Mestrado) 

Enfermeiros – INCa 

              (N-10) 

- 01 coordenadora não possui 

- Enfermagem do Trabalho 

- Hemoterapia e Hematologia 

- Paciente Crítco + Estomaterapia 

+ Oncologia 

- Oncologia + Pesquisa Clínica 

- Oncologia + Pesquisa Clínica 

- Oncologia + Pesquisa Clínica 

- Oncologia + Pesquisa Clínica 

- UTI neonatal + Oncologia             

(em curso) 

- Oncologia 

Desses 10 coordenadores:  

- 01 possui Mestrado:  

Gestão em Saúde (ENSP) 

- 01 está cursando o Mestrado 

Profissional em Enfermagem 

Assistencial. 

     

Farmacêutica – INCa 
- Farmácia Hospitalar em 

Oncologia 

- 

Bióloga – INCa 
- Biologia celular e molecular + 

Pesquisa Clínica 

- 

Enfermeira – HUAP - Enfermagem do Trabalho - Ciências Neurógicas (UFF) 

Quadro1: Representação das pós-graduações lato e strictu senso que os coordenadores 

de ensaio clínico possuem. Niterói-Rj, 2013. 

 

Assim, podemos afirmar que dos 13 coordenadores somente 05 (38%) possuem 

formação específica em Pesquisa Clínica, sendo 04 Enfermeiros e 01 bióloga. E, 07 dos 

coordenadores que trabalham nas unidades do INCa possuem formação específica em 

Oncologia, que devido à unidade que estão inseridos também pode ser considerado 



especialização na área de atuação, dentre eles encontramos 06 enfermeiros e 1 farmacêutica. 

Observando que os mesmos coordenadores possuem as duas especializações, 08 (61%) dos 13 

CECs possuem formação específica na área de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Categoria 1: “ DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO COORDENADOR 

DE ENSAIO CLÍNICO” 

 

 

 

 
Diagrama 1: Representação da categoria 1 - Desenvolvimento do trabalho do Coordenador de 

Ensaio Clínico. Fonte: próprio. Niterói-RJ, 2013. 
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Caracterização da Categoria 1: 

A categoria 1 define o desenvolvimento do trabalho dos Coordenadores de Ensaio 

Clínico, incluindo a discussão sobre o papel que esses profissionais desenvolvem, a descrição 

de suas atribuições, e a discussão sobre a importância do cuidado, mais especificamente da 

gestão do cuidado na prática desse profissional. Sendo assim, esta categoria é composta pela 

classe 4 denominada “Descrição das atividades desenvolvidas pelos Coordenadores de Ensaio 

Clínico”, e pela classe 3 denominada “O cuidado no trabalho do Coordenador de ensaio 

Clínico”. 

Para a formação dos grupos temáticos, respeitou-se o conjunto de formas reduzidas de 

palavras plenas destas classes, e assim definiu-se dois grupo temáticos para a classe 4 e 

apenas um grupo temático para a classe 3, que serão apresentados e discutidos a seguir. 

 

4.2.1. CLASSE 4 - “Descrição das atividades desenvolvidas pelos Coordenadores de Ensaio 

Clínico”. 
 

Os aspectos operacionais desta classe caracterizam-se da seguinte forma: 

 Ela está constituída por 64 formas reduzidas de palavras plenas incluindo a 

caracterização da amostra do estudo. Estas formas reduzidas representam as palavras mais 

características distribuídas nas 109 unidades de contexto elementar (u.c.e - recortes realizados 

nos textos pelo Alceste) que compõem a classe. Essas u.c.e. são os enunciados que formam o 

discurso analisado; 

 As variáveis associadas a esta classe foram: o centro de pesquisa clínica que o 

coordenador pertence (*cpc_) e o nome da unidade de pesquisa que o coordenador pertence 

(*hc_). Ainda é possível observar que as falas que tiveram o maior peso para a construção 

dessa classe foram as do coordenador_6, do coordenador_2 e do coordenador_7. O Quadro 2 

mostra as variáveis associadas a esta classe, com seus respectivos dados estatísticos: 

FORMA 
REDUZIDA 

X² f corpus f classe % classe VARIÁVEL 

*hc_1 31 136 65 48% Unidade de Pesquisa 1 do INCA 

*coord_6 24 57 33 58% Coordenador 6 

*coord_2 15 29 18 62% Coordenador 2 

*coord_7 11 32 18 56% Coordenador 7 

*cpc_inca 3 340 107 31% Centro de Pesquisa Clínica do INCA 

 Quadro 2:  Variáveis Associadas à Classe 4. Niterói-RJ, 2013. 

 O contexto semântico das formas reduzidas de palavras plenas com maiores 

valores de x
2
 expressa um panorama geral da classe em relação aos seus conteúdos. A análise 



das formas reduzidas juntamente com as formas plenas das palavras e o conteúdo das u.c.e. 

possibilitou o delineamento de uma configuração do campo enunciativo da classe, originando 

dois grupos temáticos: “Papel do Coordenador de Ensaio Clínico”, e “Atribuições dos 

Coordenadores de Ensaio Clínico”. 

 

4.2.1.1. GRUPO TEMÁTICO 4.1. “Papel do Coordenador de Ensaio Clínico”. 

FORMA REDUZIDA X² f classe f corpus % classe 
PALAVRAS PLENAS ou CONTEXTO 

SEMANTICO 

patrocinador+ 65 34 31 91% Patrocinador, patrocinadores 

protocolo+ 44 91 53 58% Protocolo(s) 

papel_do_coordenado 26 16 14 88% Papel do coordenador 

cep 25 18 15 83% Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

ensaio_clinico 18 55 30 55% Ensaio Clínico 

documento+ 16 7 7 100% Documento(s) 

responsave+ 16 7 7 100% Responsável, responsáveis 

conducao 14 6 6 100% Condução 

coordenador+ 14 215 82 38% Coordenador(s) 

regulatoria+ 14 6 6 100% Regulatória(s) 

envolvidos_na_pesqu 14 6 6 100% Envolvidos na Pesquisa 

industria_farmaceut 12 8 7 88% Indústria(s) farmacêuticas 

etica+ 8 10 7 70% Ética, eticamente 

garant+ 8 6 5 83% Garantia, garantir, garantem 

monitor+ 8 10 7 70% Monitor(s) 

objetivo+ 8 8 6 75% Objetivo(s) 

boas_praticas_clini 8 6 5 83% Boas Práticas Clínicas 

assum+ 7 3 3 100% Assumir, assume, assumem 

elo_de_comunicacao 6 7 5 71% Elo de Comunicação 

seguranca_do_pacien 6 11 7 64% Segurança do paciente 

cert+ 4 6 4 67% Certo(a), certamente 

estudos 4 6 4 67% Estudos 

gerenciar 4 6 4 67% Gerenciar 

qualific+ 4 4 3 75% Qualificação, qualificam 

receb+ 2 5 3 60% Recebido, receber, recebem 

avali+ 2 5 3 60% Avaliar, avaliam, avaliação 

Quadro 3: Formas Reduzidas de Palavras Plenas do Grupo Temático “Papel do Coordenador 

de Ensaio Clínico”. Niterói-RJ, 2013. 

 

Observa-se que as formas reduzidas das palavras plenas com maior poder de 

associação estatística (x
2
) à classe são: patrocinador+, protocolo+, papel_do_coordenado, 

regulatoria+ e gerenciar. Neste caso, o conteúdo das u.c.e é que vai definir o contexto 

semântico (campo enunciativo) da forma reduzida.  



Os grupos de formas reduzidas de palavras têm um grau de associação entre si, que 

reúnem uma ideia que caracteriza este grupo. Esse agrupamento de formas reduzidas permitiu 

o resgate dos conteúdos das u.c.e. e o entendimento dos sentidos neles contidos possibilitando 

assim, explorar seus conteúdos e os nomear. O contexto temático deste grupo representado 

pelas suas u.c.e. evidencia conteúdos relacionados ao papel do profissional que atua como 

CEC. 

Segundo Holey (1969, apud Lima, 1996) o conceito de papel é complexo e implica em 

um status, ou seja, uma posição ocupacional específica. Um padrão de comportamentos 

associados a essa posição, o qual é independente das características dos indivíduos que a 

ocupam, em relação a esse ocupante de determinada posição ou profissão, existe um padrão 

de expectativas sociais que tem a ver com a forma como esse profissional deve agir. Isso 

significa que os profissionais assumem um grau de previsibilidade em seus comportamentos, 

o que faz com que diversos atores tenham uma noção geral do comportamento adequado de 

cada papel e que hajam de acordo com essa noção. 

Atualmente a noção de papel profissional pode estar associada ao conceito de 

identidade profissional, que segundo Carvalho (2012) é o que os membros de um grupo têm 

em comum e que os diferencia significativamente dos membros de outros grupos. O que une 

os membros de um grupo profissional é o seu paradigma, ou seja, uma visão coletiva, 

constituída por um conjunto de crenças inquestionáveis que constituem uma perspectiva 

única, partilhada por todos os membros desse grupo. O paradigma então define uma profissão 

e apresenta ideais sobre sua prática.  

Na medida em que se define a natureza e o propósito dessa profissão, constitui-se uma 

cultura, que é a fonte de significado e reconhecimento desses profissionais. Enquanto cultura 

profissional, o paradigma permite que os profissionais e a sociedade em geral compreendam o 

que esses profissionais desenvolvem especificamente na sua prática. Sendo assim, o 

paradigma de uma profissão é o que dá aos seus membros uma identidade profissional distinta 

das outras profissões (CARVALHO, 2012). 

Pensando nesses conceitos e avaliando a fala dos sujeitos estudados, fica fácil a 

identificação do papel dos coordenadores de Ensaio Clínico, que trazem em suas falas 

diversos aspectos importantes e necessários ao desenvolvimento de sua função com 

competência e eficácia. Por isso, destacam-se aqui alguns tópicos enfatizados por esses 

profissionais que foram fundamentais para a definição desse papel.  



A fala inicial da maioria dos sujeitos mostra que a função geral do CEC é gerenciar 

todos os procedimentos necessários para a condução e andamento do Ensaio clínico de acordo 

com o que está descrito e definido em cada Protocolo de Pesquisa, como se observa abaixo: 

 

O papel_do_coordenador, eu acho que assim, sem o coordenador 

voce nao consegue atingir os objetivos de um ensaio_clinico, porque 

o coordenador que gerencia de fato o-que-e pedido ali no protocolo. 

(u..c.e. : 82  Classe : 4  Khi2 : 8) 

 

(...) mas aqui pra essa instituicao o papel_do_coordenador e 

realmente gerenciar o ensaio_clinico, e de realmente tocar os 

ensaios_clinicos, todos os procedimentos tudo que o protocolo 

determina. (u.c.e. : 116  Classe : 4  Khi2 : 24) 

 

 (...) bom eu defino o papel_do_coordenador mais ou menos como 

gerente de protocolo, o coordenador e responsavel por programar 

toda parte logistica do processo daquele protocolo, entao o 

coordenador, o papel_do_coordenador e coordenar todos os 

setores,(u.c.e. : 243  Classe : 4  Khi2 : 12) 

 

 (...) alem-disso, o coordenador e o responsavel pela conducao do 

ensaio_clinico, conducao e operacionalizacao, e o coordenador que 

coloca em pratica o-que esta no protocolo, esse e o 

papel_do_coordenador. (u.c.e. : 196  Classe : 4  Khi2 : 8) 

 

O protocolo de pesquisa, segundo a Resolução 466/12, é um documento que deverá 

contemplar o projeto de pesquisa detalhado, para isso, deve conter: Objetivos, material e 

métodos, casuística, resultados esperados, bibliografia, cronograma, orçamento e local onde 

serão realizadas as diferentes etapas da pesquisa; Informações relativas ao sujeito da pesquisa 

como os critérios de inclusão, exclusão e formas de recrutamento; Qualificação dos 

pesquisadores, para isso precisam anexar currículo ou indicar link para o Currículo Lattes do 

pesquisador. O protocolo de pesquisa deve conter ainda um termo de compromisso do 

pesquisador responsável e da instituição onde será desenvolvida a pesquisa (BRASIL, 2012). 

Em geral, protocolo é um documento que descrimina minuciosamente as atividades 

que terão que ser desenvolvidas para um determinado fim. O protocolo de pesquisa clínica 

não é diferente do que foi exposto, por isso ele irá descrever todas as etapas que deverão ser 

obedecidas para o desenvolvimento do ensaio clínico em questão. E, quem deve garantir que 

essas etapas e atividades sejam desenvolvidas exatamente como descritas é o coordenador, 

mostrando a grande importância que esse profissional tem diante da pesquisa clínica. 



Para facilitar o gerenciamento dos protocolos de pesquisa, os CECs enfatizam a 

necessidade de atuarem como o elo de Comunicação entre todas as equipes envolvidas na 

pesquisa clínica: 

 

(...) funcionar mesmo como um elo_de_comunicacao pra que todas 

as atividades envolvidas por cada-um dos profissionais 

envolvidos_na_pesquisa, cada-um dos profissionais delegados 

naquela pesquisa saiam de-acordo-com o-que o protocolo preconiza. 

(u.c.e. : 33  Classe : 4  Khi2 : 5) 

 

(...) é um trabalho que o coordenador depende de milhares de outros 

setores, de milhares de pessoas, entao o coordenador tem que tentar 

o-melhor relacionamento_interpessoal possivel, comunicacao mais 

clara e aberta possivel, em todas as equipes. (u.c.e. : 153  Classe : 4  

Khi2 : 2) 

 

O coordenador tem que mediar, intermediar a comunicacao da 

industria_farmaceutica e centro_de_pesquisa, 

industria_farmaceutica e investigador, industria_farmaceutica e 

cep. vamos ver mais o-que, acho que de um modo geral as 

atribuicoes_do_coordenador sao essas. O mais_importante e mediar 

o elo_de_comunicacao do paciente com o centro_de_pesquisa, e com 

o investigador, com a equipe do centro_de_pesquisa em si. (u.c.e. : 

246  Classe : 4  Khi2 : 19) 

 

Além do ensaio clínico ser seguido fielmente como o protocolo de pesquisa determina, 

os coordenadores tem que garantir ainda que tudo seja desenvolvido de forma ética, seguindo 

todos os princípios das Boas Práticas Clínicas e das demais instâncias regulatórias que 

autorizam o desenvolvimento do estudo para que não nunca tornem duvidoso o resultado do 

mesmo. 

 

 (...) criar ferramentas para-que o andamento do ensaio_clinico seja 

de-acordo-com o protocolo e o coordenador tambem tem que pensar 

na parte regulatoria e etica. que os coordenadores tem que seguir as 

boas_praticas_clinicas e as legislacoes_nacionais, agora que mudou. 

(u.c.e. : 478  Classe : 4  Khi2 : 12) 

 

 (...) que muitas das vezes a gente tem drogas_experimentais, entao 

assim, e o-que o coordenador mais presa. nao e a-toa que existem as 

boas_praticas_clinicas, documentos_da_america e uma serie de 

legislacao que e justamente pra isso, garantir antes-de mais nada a 

etica na pesquisa_clinica, (u.c.e. : 44  Classe : 4  Khi2 : 2) 

 

(...) entao eu acho que e isso, o coordenador tem que zelar pela 

seguranca_do_paciente de-acordo-com as legislacoes_nacionais, as 

boas_praticas_clinicas e o protocolo seguir o andamento de acordo 



como foi escrito. (u.c.e. : 479  Classe : 4  Khi2 : 10) 

 

Garantir o desenvolvimento da Pesquisa de forma ética também está relacionado com 

a prevenção de fraudes. Segundo Lousana (2007) a existência de fraude na ciência é algo que 

preocupa a todos uma vez que sua incidência é desconhecida e suas implicações podem 

comprometer a aplicabilidade do estudo. A mesma autora caracteriza fraude como a violação 

das normas regulatórias, que pode demonstrar falta de conhecimento sobre as Boas Práticas 

clínicas, bem como da legislação vigente. 

Pode-se considerar fraude também a fabricação ou a modificação dos dados, assim 

também é considerada função do coordenador garantir a integridade dos dados produzidos 

pela pesquisa. No âmbito civil e especificamente analisando a questão no campo da Pesquisa 

clínica, a fraude poderá gerar uma indenização, baseada no dolo do agente em causar prejuízo 

a outrem. Embora a fraude seja uma palavra que cause desconforto àqueles que honram a 

profissão, ela pode estar presente naqueles que por ambição pretendem alcançar resultados e 

atingir objetivos de forma rápida e às vezes sem repeitar a vida de outros (LOUSANA, 2007). 

Ainda seguindo o pensamento ético, esbarramos em mais uma questão que é bem 

falada pelos sujeitos como outra função do coordenador, garantir a segurança do paciente que, 

nesses casos além de pacientes, são sujeitos de pesquisa e por isso estão sendo expostos a 

riscos por consequência do desenvolvimento de um Ensaio Clínico. 

 

O papel_do_coordenador, acredito que o principal e assegurar pela 

seguranca_do_paciente, assegurar o paciente, prezar que os direitos 

dos pacientes sejam prevalecidos, que o protocolo que esteja em 

andamento, esteja com todas as aprovacoes no CEP. (u.c.e. : 305  

Classe : 4  Khi2 : 2) 

 

O coordenador zela pela seguranca_do_paciente e o coordenador 

agora esta vendo a parte regulatoria e parte etica, que vai estar 

sempre comunicando ao cep, ao patrocinador. mas tem coisas que 

fogem do nosso controle, por exemplo, o paciente tem que fazer um 

exame a cada seis semanas, o coordenador faz a 

marcacao_do_exame, faz tudo, mas o paciente vai la e falta, ou o 

aparelho quebra, (u.c.e. : 497  Classe : 4  Khi2 : 2) 

 

 (...) principalmente na questao da seguranca_do_paciente que o 

paciente deveria ter feito a medicacao naquele dia e nao foi feito. 

(u.c.e. : 163  Classe : 4  Khi2 : 0) 

 

De acordo com a OMS, segurança do paciente corresponde à redução ao mínimo 

aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde (BRASIL, 2013).  



Seguindo os princípios éticos da não maleficência, beneficência, justiça e autonomia, 

nenhuma pesquisa pode ser desenvolvida quando os risco para os sujeitos sobreporem os 

benefícios (CASTILHO et al, 2005).  

A legislação brasileira deixa clara a responsabilidade dos médicos, cirurgiões, 

farmacêuticos, parteiras e dentistas ao dispor no artigo 1.545 do Código Civil, que esses 

profissionais são obrigados a satisfazer o dano, sempre que da impudência, negligência, ou 

imperícia, em atos profissionais, resultar morte, inabilitação de servir ou ferimento. No campo 

da pesquisa Clínica ao que se sabe até o momento, não existe nenhum caso registrado no 

Brasil que tenha por objeto a responsabilização das indústrias farmacêuticas por pacientes de 

ensaios clínicos, em relação ao próprio projeto e expectativa de cada paciente na cura de sua 

doença (LOUSANA, 2007). 

Lausana (2007) acredita que cabe aos profissionais envolvidos nessa área a missão de 

criar leis e ferramentas que regulamentem este item da pesquisa clínica no Brasil, buscando 

proteger os sujeitos da pesquisa e ser justos com quem busca novos horizontes no ramo da 

medicina. A autora ainda reconhece o crescimento da pesquisa clínica no Brasil, bem como o 

interesse público no que tange ao bem estar e à segurança dos pacientes, o que dá ainda mais 

importância as funções desses profissionais. 

A partir da observação e discussão sobre tudo que foi falado por esses coordenadores, 

definimos que o papel do Coordenador de Ensaio Clínico é: gerenciar todos os procedimentos 

necessários à condução da Pesquisa Clínica, fazendo com que o protocolo da pesquisa seja 

seguido fielmente de maneira ética, de acordo com as boas práticas clínicas garantindo a 

integridade dos dados encontrados e principalmente a segurança dos pacientes.  

Para realizar esse papel com sucesso, os coordenadores devem possuir competências 

para desenvolverem diversas atribuições e/ou atividades, essas atribuições serão especificadas 

no grupo temático a seguir. 

 

4.2.1.2. GRUPO TEMÁTICO 4.2. “Atribuições do Coordenador de Ensaio Clínico”. 

 

FORMA REDUZIDA X² f classe f corpus % classe 
PALAVRAS PLENAS ou CONTEXTO 

SEMANTICO 

atribuicoes_do_coor 26 11 11 100% Atribuições do coordenador 

visita+ 23 10 10 100% Visita(s) 

centro_de_pesquisa 19 37 23 62% Centro de Pesquisa 

ensaio_clinico 18 55 30 55% Ensaio Clínico 

dado+ 16 12 10 83% Dados(s) 

documento+ 16 7 7 100% Documento(s) 



atividade+ 16 12 10 83% Atividade(s) 

responsave+ 16 7 7 100% Responsável, responsáveis 

final 15 9 8 89% Final 

conducao 14 6 6 100% Condução 

escrito+ 14 6 6 100% Escrito(s) 

closeout 14 6 6 100% Closeout 

coordenador+ 14 215 82 38% Coordenador(s) 

mand+ 12 8 7 88% Mandar, mandam, mandarem 

procedimento+ 12 12 9 75% Procedimento(s) 

verific+ 10 9 7 78% Verificar, verificam, verificação 

desvio_de_protocolo 10 7 6 86% Desvio(s) de protocolo 

equipe+ 9 13 9 69% Equipe(s) 

formul+ 9 4 4 100% Formular, formulam 

report+ 9 4 4 100% Reportar, reportam 

analise_dos_dados 9 4 4 100% Análise dos dados 

clar+ 8 6 5 83% Claro, clareza 

etica+ 8 10 7 70% Ética, eticamente 

garant+ 8 6 5 83% Garantia, garantir, garantem 

monitor+ 8 10 7 70% Monitor(s) 

objetivo+ 8 8 6 75% Objetivo(s) 

 acompanh+ 7 3 3 100% Acompanham, acompanhamento 

fechamento 7 3 3 100% Fechamento 

questionario+ 7 3 3 100% Questionário(s) 

medica+ 6 7 5 71% Médica,  medicação, medicações 

comunic+ 6 11 7 64% Comunicar, comunica, comunicação 

inici+ 4 15 8 53% Início, iniciação 

analis+ 4 4 3 75% Análise, analisam 

estudos 4 6 4 67% Estudos 

coorden+ 4 8 5 63% Coordenação, coordenam 

servico+ 4 6 4 67% Serviço(s) 

qualific+ 4 4 3 75% Qualificação, qualificam 

particip+ 4 12 7 58% Participantes, participam, partcipação 

atu+ 2 5 3 60% Atuar, atuação 

receb+ 2 5 3 60% Recebido, receber, recebem 

avali+ 2 5 3 60% Avaliar, avaliam, avaliação 

treina+ 2 5 3 60% Treinam, treinamento(s) 

respond+ 2 7 4 57% Responder, responde, respondem 

sistema+ 2 5 3 60% Sistema(s) 

prontuario+ 2 5 3 60% Prontuário(s) 

administracao_de_me 2 5 3 60% Administração de medicações 

Quadro 4: Formas Reduzidas de Palavras Plenas do Grupo Temático “Atribuições do 

Coordenador de Ensaio Clínico”. Niterói-RJ, 2013. 

 



Observa-se que as formas reduzidas das palavras plenas com maior poder de 

associação estatística (x
2
) à classe são: atribuicoes_do_coor, documento+, visita+, atividade+ 

e equipe+. Neste caso, o conteúdo das u.c.e é que vai definir o contexto semântico (campo 

enunciativo) da forma reduzida.  

Os grupos de formas reduzidas de palavras têm um grau de associação entre si, que 

reúnem uma ideia que caracteriza este grupo. Esse agrupamento de formas reduzidas permitiu 

o resgate dos conteúdos das u.c.e. e o entendimento dos sentidos neles contidos possibilitando 

assim, explorar seus conteúdos e os nomear. O contexto temático deste grupo representado 

pelas suas u.c.e. evidencia conteúdos relacionados às atribuições dos CEC. 

De acordo com Lousana (2007) o CEC será de vital importância para que todas as 

atividades administrativas e organizacionais de um centro de pesquisa possam ocorrer. A 

definição deste elemento na equipe de trabalho será decisiva para a condução bem sucedida 

do protocolo de pesquisa. Tão logo o pesquisador tenha um protocolo para ser iniciado, um 

coordenador deverá ser indicado, pois assim, desde o princípio, o coordenador, o investigador 

e o monitor poderão desenvolver importante relação de trabalho, que deverá culminar em 

resultados favoráveis aos objetivos propostos. 

Para transcorrer sobre as atribuições desse profissional, apresenta-se um esquema 

sobre todas as atividades necessárias ao desenvolvimento de uma pesquisa clínica. Todas as 

atividades que o CEC está envolvido foram destacadas com margem verde e, a partir desse 

esquema, fica evidente a grande quantidade de atividades que o CEC está inserido no decorrer 

das pesquisas. 

 



 

Figura 4 – Representação geral dos procedimentos/atividades da Pesquisa Clínica. Fonte: 

Adaptado – BRASIL, 2013. 

 

A fim de facilitar o entendimento das atribuições desenvolvidas pelos coordenadores 

de ensaio clínico, essas foram divididas em três tópicos que foram nomeados da seguinte 

maneira: Pré-atribuições - são todas as atividades desenvolvidas pelo coordenador antes do 

ensaio clínico iniciar efetivamente no centro de Pesquisa Clínica; Trans-Atribuições – são 

todas as atividades desenvolvidas pelo coordenador durante a realização do ensaio clínico, ou 

seja, a partir do momento que todos os sujeitos já estão incluídos no estudo; e, Pós-

atribuições – são todas as atividades desenvolvidas após a coleta dos dados, relacionadas com 

o encerramento do estudo. 

De acordo com as falas dos CECs, foram listadas como Pré-atribuições: a avaliação da 

Viabilidade do Estudo, o tramite regulatório para inclusão da Pesquisa no Centro de Pesquisa, 



a delegação das funções dos outros profissionais envolvidos, captação e triagem dos pacientes 

que serão inseridos nos estudos e avaliação da equipe envolvida observando a necessidade de 

treinamentos. 

Ao se idealizar um protocolo de pesquisa clínica, alguns itens que independem do 

planejamento devem ser considerados. A existência de uma equipe completa e competente, 

um comitê de ética local, patrocínio para execução do projeto, sujeitos de pesquisa com 

critérios necessários e um espaço físico compatível, são exigências mínimas para que se tenha 

garantida a condução de um protocolo clínico (LOUSANA, 2007). Para dar conta dessas 

exigências o CEC responde ao questionário de viabilidade e está envolvido na decisão de 

desenvolver ou não aquele estudo no seu centro de pesquisa, como observa-se nas seguintes 

falas: 

 

(...) pra ver se o centro_de_pesquisa poderia ou nao receber o 

ensaio_clinico, entao o coordenador responde esse 

questionario_de_viabilidade, depois o centro_de_pesquisa discute. ai 

os patrocinadores mandam uma sinopse do protocolo e o 

centro_de_pesquisa discute a possibilidade. (u.c.e. : 481  Classe : 4  

Khi2 : 8) 

 

(...) eu acho que as atribuicoes_do_coordenador aqui sao ate bem 

ampla, porque a gente recebe, primeira coisa que acontece e que o 

centro_de_pesquisa recebe um convite. E ai, os patrocinadores 

mandam um questionario de viabilidade, entao aqui o coordenador 

responde esse questionario_de_viabilidade, que a 

industria_farmaceutica pergunta as coisas que o instituto tem, o-que 

nao tem. (u.c.e. : 480  Classe : 4  Khi2 : 3) 

 

u.c.e. : 39  Classe : 4  Khi2 : 13 

(...) entao os coordenadores tem que-se preocupar com toda essa 

parte de qualificacao; verificar se esta dentro dos parametros que o 

patrocinador ou o investigador exigem, isso pre_ensaio_clinico.  

 

Quando se inicia um protocolo de pesquisa, os profissionais devem estar certos de que 

haverá um local reservado para o atendimento ao paciente, possibilitando a realização de 

procedimentos que vão desde a aplicação do TCLE até eventuais consultas, coleta de material 

biológico, ou demais exames pré-estabelecidos e para isso já é necessário nesse momento a 

existência de uma equipe organizada (LOUSANA, 2007).  

Deve-se observar a capacidade do centro de pesquisa em selecionar e alocar 

corretamente o número programado de sujeitos da pesquisa, além de garantir que estes 

tenham condição de privacidade que permita expor todas as suas dúvidas. Nesse momento 



ainda precisa ser pensado e organizado um local para guardar todos os materiais específicos 

do estudo (LOUSANA, 2007). 

 Cumprido os passos de análise preliminar, deve-se iniciar os trâmites regulatórios, que 

incluem enviar o projeto ao CEP de sua instituição e, quando necessário enviar também às 

demais instância regulatórias como o CONEP e ANVISA. Os coordenadores também estão 

envolvidos nessa etapa do processo como vemos a seguir: 

 

Devemos estar ciente do que esta acontecendo regulatoriamente com 

o protocolo pra entrada dele aqui no centro_de_pesquisa, pra iniciar 

o ensaio_clinico. entao o coordenador tem que participar do tramite 

regulatorio na etapa_pre_inclusao do ensaio_clinico. (u.c.e. : 199  

Classe : 4  Khi2 : 15) 

 

(...) todo esse tramite regulatorio do cep, conep e anvisa, o 

coordenador deve agilizar as documentações. (u.c.e. : 198  Classe : 4  

Khi2 : 6) 

 

 (...) entao, primeiro, muitas das vezes, dependendo do local, da 

instituicao que o coordenador trabalha, comeca a existir 

atribuicoes_do_coordenador muito antes do protocolo chegar pronto. 

O coordenador acompanha toda parte de submissao ao cep, todas as 

pendencias que o cep gera, o coordenador junto com o investigador 

sana essas pendencias para-que, a partir do momento que esteja 

aprovado, ai sim, o coordenador reune todas as equipes (u.c.e. : 410  

Classe : 4  Khi2 : 4) 

 

De acordo com o que já foi dito, para conduzir adequadamente o protocolo de 

Pesquisa é necessário a organização de toda equipe e de todos os setores que serão envolvidos 

ainda no início do Estudo. Muitas das vezes as atividades que serão desenvolvidas no 

protocolo não são integralmente compatíveis com a rotina daquela instituição e por isso, deve-

se estabelecer antes do início do estudo quem será responsável pelas diversas atividades 

obrigatórias para a correta condução do protocolo de pesquisa. 

 

 (...) entao, o coordenador que vai ser a pessoa responsavel para 

direcionar tarefas para a equipe_multiprofissional, o coordenador 

que vai trabalhar pra aquele protocolo, entao se determinada 

atividade tem que ser feita pela equipe_do_laboratorio o 

coordenador que vai direcionar aquela atividade. (u.c.e. : 112  Classe 

: 4  Khi2 : 3) 

 

As atribuicoes_do_coordenador, quando inicia o ensaio_clinico tem 

a parte do delegation, que e quando a gente tem que ver todos os 

profissionais que vao participar daquele ensaio_clinico, se os 

profissionais estao realmente treinados, (u.c.e. : 6  Classe : 4  Khi2 : 



70) 

 

 Segundo Lousana (2007), o pesquisador deve ter sempre em mente que, ao se conduzir 

um estudo em uma instituição, os recursos estarão sendo agregados e os mesmos deverão ser 

repassados de acordo com o estabelecido por setor aos diversos elementos envolvidos. Pensar 

que qualquer profissional, de determinado serviço, poderá atender pacientes alocados em um 

protocolo sem ter recebido previamente treinamento sobre o que está estabelecido pelas Boas 

Práticas Clínicas, fará com que qualquer estudo seja fadado ao insucesso.  

Por isso, é essencial a avaliação e o treinamento constante de todos os membros 

envolvidos, para que se preserve a fidedignidade dos dados dos estudos. E, como se observa 

na fala dos CEC, eles também estão envolvidos nessas atividades. 

(...) ate porque eles sao da rotina e o coordenador/ inclui um 

protocolo de pesquisa_clinica na rotina deles. aqui a/ 

equipe_de_enfermagem e do inca, o coordenador orienta a equipe, 

faz os/ treinamentos, a equipe_de_enfermagem participa dos sites 

iniciation e eles/ estao delegados, de-acordo-com as regulamentacoes 

no ensaio_clinico. (u.c.e. : 208  Classe : 4  Khi2 : 9) 

 

As atribuicoes_do_coordenador sao verificar se o investigador esta 

desenvolvendo todas as atividades de delegacao por evento, se todos 

os envolvidos_na_pesquisa estao devidamente treinados, isso antes 

do protocolo iniciar. (u.c.e. : 36  Classe : 4  Khi2 : 24) 

 

 (...) o investigador fica mais responsavel por treinar a 

equipe_medica, os coordenadores acabam treinando os demais 

membros da equipe antes da delegacao; verificar todas as partes de 

qualificacao, dependendo de cada-um dos servicos que os 

coordenadores precisam, sejam servicos_de_imagens, 

servicos_de_laboratorio(...) (u.c.e. : 38  Classe : 4  Khi2 : 8) 

 

Após todas as atividades descritas terem sido realizadas, a equipe envolvida já possui 

maiores condições para dar continuidade ao desenvolvimento da pesquisa, então o próximo 

passo é iniciar a captação e a triagem dos pacientes que serão sujeitos da pesquisa, essa é uma 

das etapas fundamentais para a condução do estudo e o responsável por ela também é o CEC.  

 (...) o coordenador aqui tinha uma visao um pouco mais ampla, o 

coordenador fazia triagem_do_paciente, desde a parte de 

triagem_do_paciente ate-a parte final que era o 

acompanhamento_do_paciente dentro do ensaio_clinico. (u.c.e. : 

341  Classe : 4  Khi2 : 4) 

 

 (...) que o centro_de_pesquisa tem uma meta, na etapa inicial do 

ensaio_clinico o coordenador coloca dez pacientes pra entrar no 

ensaio_clinico, entao o coordenador tem que triar_os_pacientes pra 

tentar conseguir atingir pelo menos essa meta prometida. (u.c.e. : 201  



Classe : 4  Khi2 : 2) 

 

Ao iniciar o processo de captação de candidatos a sujeitos da pesquisa, o coordenador 

deve ter montada uma estrutura para recebê-los e iniciar o processo de obtenção do TCLE. 

Quando esses candidatos forem atendidos pela primeira vez, os coordenadores devem estar 

preparados para explicar o que é pesquisa clínica, do que se trata especificamente o estudo e 

seus procedimentos e ainda devem deixar claro os riscos e benefícios que esses candidatos 

podem esperar se decidirem participar (LOUSANA, 2007). 

Após a obtenção do TCLE devem ser seguidos os procedimentos estabelecidos no 

protocolo de pesquisa. Esses procedimentos variam de acordo com os protocolos, mas 

possuem como principal objetivo verificar se tais sujeitos encaixam-se nos critérios de 

inclusão ou exclusão previstos no estudo, o que garante que a população escolhida não seja 

exposta a riscos excessivos (LOUSANA, 2007). Portanto esses primeiros procedimentos são 

de crucial importância e devem ser seguidos cuidadosamente pelo CEC. 

É importante que nesse momento, os coordenadores usem sua experiência clínica para 

avaliarem cuidadosamente cada um dos candidatos como ser humano completo e não apenas 

como portador de uma condição ou de uma patologia que o qualifica como sujeito de uma 

pesquisa clínica. Essa avaliação é fundamental para verificar se essas pessoas possuem 

condições físicas, psíquicas e sociais de participarem da pesquisa, considerando-se que faz 

parte do papel do coordenador zelar pela segurança desse paciente. 

Após ter incluído todos os sujeitos necessários ao desenvolvimento do estudo, tem 

início a etapa que chamamos de Trans-atribuições, que são as atribuições dos CEC 

relacionadas ao andamento dos procedimentos para coleta dos dados da pesquisa, como 

estabelecido por cada protocolo. Por isso, estão presentes nessa etapa todas as atividades que 

envolvem o sujeito, como administração da marcação de exames e consultas, a realização de 

consultas e orientações e a administração de alguns medicamentos.  

 

 (...) entao o coordenador copila esses dados pro sistema e 

orienta_o_paciente. as atribuicoes_do_coordenador e exatamente 

isso, o coordenador tem toda a parte com o paciente que e 

marcacao_de_exames, procedimentos, marcacao_de_consulta e a 

consulta, aplicacoes de questionarios de qualidade_de_vida antes da 

consulta_medica. (u.c.e. : 66  Classe : 4  Khi2 : 9) 

 

O papel_do_coordenador e saber administrar_visitas, os 

procedimentos das visitas; fazer as consultas e o-que vai ser preciso; 

avaliar os criterios, ver se tem insumos para-que a visita ocorra; 



administracao_de_medicacao; orientar_o_paciente com relacao a 

como ele usa uma medicacao; (u.c.e. : 97  Classe : 4  Khi2 : 2) 

 

Observando a fala desses CEC, fica difícil não relacionar essas atividades com as 

atividades de um enfermeiro, pois para realizá-las é necessário um saber específico e um 

conhecimento clínico que irá orientar esses profissionais no desenvolvimento dessas 

atividades. Quando falam da realização de consultas e orientações que o CEC desenvolve, 

observa-se a estreita relação com as consultas de enfermagem, que para Oliveira, et. al. (2012) 

traz benefícios à comunidade e proporciona orientação de medidas favoráveis que visam à 

abordagem apropriada às necessidades peculiares dos pacientes. 

A consulta de Enfermagem é uma estratégia eficaz para a detecção precoce de desvios 

de saúde e acompanhamento de medidas instituídas, as quais se dirigem ao bem-estar das 

pessoas. Também viabiliza o trabalho do enfermeiro durante o atendimento ao paciente, 

facilitando a identificação de problemas e as decisões a serem tomadas. Destaca-se o 

potencial da consulta de Enfermagem como estratégia tecnológica de cuidado importante e 

resolutiva, respaldada por lei, privativa do enfermeiro, e que oferece inúmeras vantagens na 

assistência prestada, facilitando a promoção da saúde, o diagnóstico e o tratamento precoce, 

além da prevenção de situações evitáveis (OLIVEIRA, et.al., 2012). 

Esse olhar crítico que favorece a observação e principalmente a prevenção de 

situações evitáveis é fundamental ao CEC, já que ele está à frente de pacientes que por serem 

sujeitos de pesquisa estão expostos a riscos que como já foi falado, devem ser prevenidos. 

Sendo assim, ao realizar uma boa consulta os coordenadores devem observar atentamente o 

aparecimento ou não de eventos adversos para assim prevenirem maiores complicações. 

Por eventos adversos entende-se qualquer ocorrência médica inconveniente sofrida por 

um sujeito de pesquisa que não necessariamente apresenta relação causal com o medicamento 

em investigação (BRASIL 2013), e também é função do CEC comunicar aos patrocinadores e 

ao CEP o aparecimento desses eventos no decorrer do estudo. Bem como, devem comunicar 

também os desvios de protocolos, que acontecem quando por algum motivo, os 

procedimentos realizados saem diferente do que foi pré-estabelecido nos protocolos de 

pesquisa. 

 

 (...) se algum procedimento nao foi feito da forma correta, como o 

protocolo determina, isso chama_se de desvio_de_protocolo, entao 

isso a_gente tem que ser reportado ao cep local(u.c.e. : 128  Classe : 

4  Khi2 : 6). 

 

 (...) o coordenador que faz isso e tenta minimizar qualquer 



desvio_de_protocolo, o coordenador tem que garantir a 

seguranca_do_paciente. quanto aos protocolos desenvolvidos. 

(u.c.e. : 87  Classe : 4  Khi2 : 10) 

 

 (...) entao o coordenador que vai ter que formular um documento 

pra reportar, por-mais-que justifique no documento que nao foi 

culpa do centro_de_pesquisa que foi porque a medicacao nao 

chegou, imagina a quantidade de trabalho que tem. (u.c.e. : 162  

Classe : 4  Khi2 : 5) 

 

 (...) e depois aparecer um, dois, cinco, dez desvios_de_protocolos, 

quer dizer que o coordenador nao esta conseguindo. entao assim, 

quanto maior o numero de desvios_de_protocolos que tem em-cima 

daquele protocolo, gera uma imagem ruim do centro_de_pesquisa, 

e ate uma desconfianca da pesquisa pelo cep e pelo proprio 

patrocinador. (u.c.e. : 149  Classe : 4  Khi2 : 3) 

 

Os coordenadores devem ser especialmente cuidadosos em cumprir todos os 

procedimentos previstos no protocolo de pesquisa, por isso devem estar sempre atentos às 

datas, aos prazos, tanto para manter a fidedignidade dos dados coletados quanto a segurança 

dos sujeitos da pesquisa. Assim, qualquer desvio encontrado deve ser imediatamente 

registrado e comunicado ao patrocinador ou demais responsáveis pelo estudo, que irão propor 

atitudes e soluções cabíveis para prevenção de qualquer dano (LOUSANA, 2007). 

Todas as informações colhidas e observadas durante a realização das medicações, dos 

exames e das consultas, resultarão em dados que deverão ser registrados. Outra atribuição do 

CEC é preencher a ficha clínica dos estudos, comumente chamada de CRF, inicias da 

expressão Case Report Form. Terão ainda que analisar se todos esses dados conferem com os 

dados dos prontuários ou documentos fonte. Na ficha clínica contém todos os dados que 

deverão ser coletados, de acordo com os procedimentos descritos no protocolo de pesquisa, e 

que serão avaliados para posterior análise dos resultados obtidos. 

 

O papel_do_coordenador e vital, sem o coordenador o 

centro_de_pesquisa nao funciona, porque o coordenador que 

estrutura o centro_de_pesquisa, e atraves do coordenador que 

chegam todos os dados, o coordenador tem que copilar todos os 

dados que ficam no documento fonte que e o prontuario e o 

coordenador vai copilar num sistema, antigamente as crf eram no 

papel, hoje em dia todas as crf sao em sistema. (u.c.e. : 65  Classe : 4  

Khi2 : 2) 

  

As CRFs são as ferramentas para a coleta de dados, essas são desenvolvidas pelos 

patrocinadores que estão interessados em pontos muito específicos, relevantes à droga 



experimentada. Essas fichas devem conter todas as informações essenciais para a pesquisa 

como, por exemplo, história médica, sinais vitais, exames físico, dados demográficos, 

critérios de inclusão e exclusão, medicação concomitante, medicação do estudo, efeitos 

adversos e demais procedimentos (LOUSANA, 2007). 

As CRFs serão revisadas quanto à adesão e às orientações de preenchimento, assim 

como os documentos fonte, que são os prontuários e/ou qualquer outro registro com dados da 

evolução do paciente, estas revisões serão realizadas pelos monitores da pesquisa. Este é um 

profissional que prestará serviços ao patrocinador desde o início dos procedimentos de 

implementação de um estudo no centro de pesquisa, até seu encerramento. Segundo Lousana 

(2007), a boa relação entre o monitor e os demais envolvidos na pesquisa, é um fator crucial 

para que a condução do estudo seja bem sucedida. 

Como podemos observar nas falas a seguir, cabe também ao CEC disponibilizar todo o 

material e acompanhar todas as visitas de monitoria. 

 

(...) tem inumeras monitorias que sao os representantes das 

industrias_farmaceuticas que vem ate-o centro_de_pesquisa pra 

pode saber se o-que o coordenador esta colocando no prontuario e o-

que condiz com a realidade e e o-que condiz com o protocolo. (u.c.e. : 

214  Classe : 4  Khi2 : 2) 

 

 (...) os/ coordenadores sao responsaveis por fornecer os dados pra 

analise e objetivo/ final do ensaio_clinico. normalmente nao sao os 

coordenadores que sao/ responsaveis por analise_dos_dados, os 

coordenadores sao responsaveis por/ manter a qualidade_dos_dados 

e a integridade_dos_dado. (u.c.e. : 41  Classe : 4  Khi2 : 12) 

 

O Manual de Boas Práticas Clínicas define a monitorização como o ato de 

supervisionar o progresso do Ensaio clínico e de garantir que este seja conduzido, registrado e 

relatado de acordo com o Protocolo e com exigências legais (OMS, 2005). As visitas de 

monitorização de rotina podem ser realizadas semanalmente, quinzenalmente ou 

mensalmente, e os monitores ainda avaliarão a qualidade, exatidão e integridade dos dados, 

assegurando que são precisos e completos, além de certificarem que os direitos e bem estar 

dos sujeitos estejam sendo respeitados. 

Ainda é caracterizada como trans-atribuição do CEC o desenvolvimento de relatórios 

específicos sobre o andamento da pesquisa: 

  

(...) comunicacao dos relatorios pra instancias_regulatorias, 

principalmente pro cep, relatorio_semestral, relato de 

evento_adverso, relato de susar que sao aqueles eventos inesperados 



ocorridos no mundo. isso tudo, o centro_de_pesquisa tambem tem um 

administrativo, mas o coordenador tem que esta ciente do que esta 

acontecendo, do que esta indo pro cep, de como esta esse tramite 

regulatorio inclusive durante a conducao do ensaio_clinico. (u.c.e. : 

210  Classe : 4  Khi2 : 9) 

 

 (...) porque todo ensaio_clinico semestralmente ou no inicio ou no 

termino do protocolo tambem se manda um documento pro cep 

informando a situacao do protocolo no centro_de_pesquisa. entao 

quantos pacientes entraram, quantos pacientes foram incluidos no 

protocolo, quantos pacientes foram falhas de triagem, quantos 

eventos_adversos que tiveram, enfim um resumo do que aconteceu 

naquele tempo, quem formula sao os coordenadores. (u.c.e. : 131  

Classe : 4  Khi2 : 70) 

 

 Com o desenvolvimento dos relatórios de pesquisa encerram-se as trans-atribuições, e 

a única atribuição relacionada ao encerramento do ensaio clínico encontrada nos discursos dos 

coordenadores foi a disponibilização e o controle de dados para os monitores durante as 

visitas de closeout, visitas essas que caracterizam o final do ensaio clínico. 

 

 (...) as atribuicoes_do_coordenador sao acompanhar todos os 

protocolos desde a etapa inicial ate-o-que a gente chama closeout, 

ate-o fechamento do ensaio_clinico. (u.c.e. : 197  Classe : 4  Khi2 : 

23) 

 

 (...) mas essa visita de closeout varia de-acordo-com o desempenho e 

organizacao durante o ensaio_clinico, tem ensaios_clinicos que 

duram cinco, seis anos e o coordenador vai ter uma visita de closeout 

rapida e bem sucedida se a conducao do coordenador la no inicio foi 

muito bem feita ate-o final. (u.c.e. : 220  Classe : 4  Khi2 : 10) 

 

 (...) o coordenador/ participa da visita de closeout que e a 

conferencia de todos os documentos/ essenciais, sao os documentos 

que tem que estar dentro do arquivo do/ investigador e o coordenador 

viabiliza os dados que estao faltando ou não. (u.c.e. : 219  Classe : 4  

Khi2 : 8) 

 

 De acordo com Lousana (2007), a visita final de monitorização é formal e só é 

realizada depois que todos os sujeitos da pesquisa tenham completado o estudo, assegurando-

se que todos os dados resultantes dos procedimentos decorrentes do estudo foram verificados 

e coletados. Deve existir ainda um resumo do Estudo documentando seu encerramento oficial 

e fornecendo o status dos voluntários, o qual será enviado ao CEP e aos patrocinadores que a 

partir de todas essas informações desenvolverão a análise e os resultados finais do ensaio 

clínico. 



 

 

4.2.2. CLASSE 3 – “O cuidado no trabalho do Coordenador de ensaio Clínico”. 

 

 

Os aspectos operacionais desta classe caracterizam-se da seguinte forma: 

 Ela está constituída por 32 formas reduzidas de palavras plenas incluindo a 

caracterização da amostra do estudo. Estas formas reduzidas representam as palavras mais 

características distribuídas nas 60 unidades de contexto elementar (u.c.e - recortes realizados 

nos textos pelo Alceste) que compõem a classe. Essas u.c.e. são os enunciados que formam o 

discurso analisado; 

 As variáveis associadas a esta classe foram: o centro de pesquisa clínica que o 

coordenador pertence (*cpc_) e o nome da unidade de pesquisa que o coordenador pertence 

(*hc_). Ainda é possível observar que as falas que tiveram maior peso para a construção dessa 

classe foram as do coordenador_9, do coordenador_10 e do coordenador_5. O Quadro 5  

mostra as variáveis associadas a esta classe, com seus respectivos dados estatísticos: 

 

FORMA 
REDUZIDA 

X² f corpus f classe % classe VARIÁVEL 

*hc_3 10 127 32 25% Unidade de Pesquisa 3 do INCA 

*coord_9 4 21 7 33% Coordenador 9 

*cpc_inca 3 340 60 18% Centro de Pesquisa Clínica do INCA  

*coord_10 3 42 11 26% Coordenador 10 

*coord_5 2 8 3 38% Coordenador 5 

 Quadro 5:  Variáveis Associadas à Classe 3. Niterói-RJ, 2013. 

 

 O contexto semântico das formas reduzidas de palavras plenas com maiores 

valores de x
2
 expressa um panorama geral da classe em relação aos seus conteúdos. A análise 

das formas reduzidas juntamente com as formas plenas das palavras e o conteúdo das u.c.e. 

possibilitou o delineamento de uma configuração do campo enunciativo da classe, originando 

o grupo temático: “A prática da gestão do cuidado através dos coordenadores de Ensaio 

Clínico”. 

 

 

 

 



4.2.2.1. GRUPO TEMÁTICO 3.1. “A prática da gestão do cuidado através dos 

coordenadores de Ensaio Clínico”. 

 

FORMA REDUZIDA X² f classe f corpus % classe 
PALAVRAS PLENAS ou 

CONTEXTO SEMANTICO 

tratamento_do_pacie 39 12 10 83% Tratamento do paciente 

prazo+ 34 9 8 89% Prazo(s) 

rotina 26 13 9 69% Rotina 

agenda+ 25 5 5 100% Agenda(s) 

impossivel 25 5 5 100% Impossível 

depend+ 21 10 7 70% Depender, depende, dependem 

paciente+ 20 95 30 32% Pacientes(s) 

atend+ 19 6 5 83% Atender, atendem, atendimento 

hospital+ 17 14 8 57% Hospital, hospitais, hospitalar 

marcacao_de_exame+ 16 9 6 67% Marcação de exame(s) 

inclu+ 15 7 5 71% Inclusão, incluir, inclui 

demor+ 15 3 3 100% Demora, demoram 

suporte 15 3 3 100% Suporte 

radiolog+ 14 5 4 80% Radiológico(a) 

marc+ 12 8 5 63% Marcar, marcação 

numero 12 8 5 63% Número 

tri+ 11 6 4 67% Triar, triagem, triam 

tomografia 10 4 3 75% Tomografia 

demanda_grande 8 7 4 57% Demanda grande 

dificult+ 7 5 3 60% Dificuldade, dificultam 

primeira+ 7 5 3 60% Primeira(s) 

dia+ 6 22 8 36% Dia(s) 

func+ 5 9 4 44% Funciona, funcionar 

divid+ 5 3 2 67% Dividir, divido, dividem 

exame+ 5 12 5 42% Exame(s) 

auditor+ 5 3 2 67% Auditor(a), auditoria 

tratamento 5 3 2 67% Tratamento 

segu+ 3 11 4 36% Seguir, seguem 

grande 3 7 3 43% Grande 

reuni+ 3 4 2 50% Reunião, reuniões 

padrao 3 4 2 50% Padrão 

processo 3 4 2 50% Processo 

Quadro 6: Formas Reduzidas de Palavras Plenas do Grupo Temático “A prática da gestão do 

cuidado através dos coordenadores de Ensaio Clínico”. Niterói-RJ, 2013. 

 

Observa-se que as formas reduzidas das palavras plenas com maior poder de 

associação estatística (x
2
) à classe são: tratamento_do_pacie, rotina, agenda+ e 



marcacao_de_exame+. Neste caso, o conteúdo das u.c.e é que vai definir o contexto 

semântico (campo enunciativo) da forma reduzida.  

Os grupos de formas reduzidas de palavras têm um grau de associação entre si, que 

reúnem uma ideia que caracteriza este grupo. Esse agrupamento de formas reduzidas permitiu 

o resgate dos conteúdos das u.c.e. e o entendimento dos sentidos neles contidos possibilitando 

assim, explorar seus conteúdos e os nomear. O contexto temático deste grupo representado 

pelas suas u.c.e. evidencia conteúdos relacionados à gestão do cuidado que é praticada pelos 

coordenadores de ensaio clínico. 

Avaliando toda a discussão sobre o papel do CEC e o desenvolvimento de suas 

atribuições, pode-se relacionar esse trabalho a uma coordenação da produção de cuidado, pois 

apesar desses profissionais gerenciarem ações relacionadas ao desenvolvimento do ensaio 

clínico como resoluções burocráticas da pesquisa, envio de documentos ao CEP e demais 

instância regulatórias e aplicações de TCLE, a maioria das suas ações estão relacionadas à 

gestão de cuidado à população que apesar de pacientes das instituições são sujeitos de 

pesquisas e necessitam ter sua segurança garantida.   

A preocupação que os CECs possuem com a garantia do atendimento, da atenção e do 

tratamento desses pacientes é muito clara nos seguintes discurso: 

 A primeira atribuicao_do_coordenador e quando chega, 

atender_o_paciente, orientar_o_paciente porque que ele veio 

encaminhado pra pesquisa, qual o objetivo da pesquisa que ele vai 

participar, qual o plano de tratamento_do_paciente. (u.c.e. : 307  

Classe : 3  Khi2 : 18) 

 

(...) essa acho que e a funcao principal no trabalho_do_coordenador, 

é assim cuidar_do_paciente eticamente e burocraticamente. (u.c.e. : 

306  Classe : 3  Khi2 : 4) 

 

 (...) o coordenador tem que traçar a logistica do protocolo inteiro. os 

agendamentos, no caso especifico de oncologia, 

marcacao_de_exames radiologicos, do tratamento_do_paciente em 

si, da quimioterapia. O contato do coordenador com o paciente e 

muito mais proximo do que de varios outros profissionais, porque ali 

o coordenador tem que estar explicando todo o passo-a-passo do que 

e, qual o objetivo daquele ensaio_clinico para o paciente. (u.c.e. : 412  

Classe : 3  Khi2 : 4) 

 

O coordenador tambem tem o contato com os sujeitos atraves da 

marcacao_de_consultas, marcacao_de_exames, tudo nos 

coordenadores que fazemos, nos coordenadores que programamos 

todo o tratamento_do_paciente, exames, quimioterapia, radioterapia. 

(u.c.e. : 11  Classe : 3  Khi2 : 1) 

 



Eu acho que essa e a atribuicao_do_coordenador mais_importande, 

o elo_de_comunicacao entre o paciente com a pesquisa_clinica. O 

sucesso da pesquisa_clinica, do tratamento_do_paciente e esse 

vinculo que tem, se o paciente nao confiar no coordenador e o 

coordenador nao confiar no paciente, nada faz. (u.c.e. : 250  Classe : 

3  Khi2 : 1) 

 

No caminhar dessa discussão é possível direcionar a ação dos coordenadores ao 

gerenciamento do cuidado desses pacientes. De acordo com CHRITOVAM (2009), gerência 

do cuidado é a atividade na qual o profissional realiza ações instrumentais e expressivas 

voltadas à organização, coordenação e sistematização do cuidado direto, através da 

implementação de ações de cuidado indireto, tais como a gestão de pessoas, materiais e do 

ambiente terapêutico, considerando as necessidades individuais e coletivas dos clientes, da 

equipe e os objetivos da instituição hospitalar. 

Sendo que está função de gerência do cuidado está relacionada na literatura ao 

profissional enfermeiro. Seguindo as ideias da mesma autora, o termo gerência do cuidado 

compreende a articulação entre as esferas gerencial e assistencial que compõem o trabalho do 

enfermeiro nos mais diversos cenários de atuação. Ele tem sido utilizado para caracterizar, 

principalmente, as atividades dos enfermeiros visando à realização de melhores práticas de 

cuidado nos serviços de saúde por meio do planejamento das ações de cuidado, da previsão e 

provisão de recursos necessários para assistência e da potencialização das interações entre os 

profissionais da equipe de saúde visando uma atuação mais articulada. 

Através da descrição das atribuições dos CEC em conjunto com a preocupação com o 

tratamento desses pacientes, observa-se que esse profissional desenvolve ações do cuidado 

direto como administração de medicamentos, realização de consultas e orientações, através da 

implementação de cuidados indiretos, caracterizado por toda ação gerencial que é de 

responsabilidade do CEC que permite a realização de suas atividades e garantem o cuidado 

integral desse paciente.  

Grande parte da preocupação que surge nesses profissionais em garantir o atendimento 

integral desses pacientes é causada pela questão de que apesar deles estarem incluídos nas 

pesquisas, eles não tem nenhum tipo de preferência no atendimento da instituição, o que é 

questionado e muito bem contextualizado pelos CEC, já que esses pacientes estão sendo 

expostos a riscos, em razão do desenvolvimento da pesquisa. Por isso, precisam ter seu 

tratamento garantido e muitas vezes a grande demanda da instituição dificulta o 

desenvolvimento das atividades necessárias para garantia desse atendimento. 

(...) o volume de pacientes e muito grande, e o paciente de 



pesquisa_clinica ele nao tem prioridade alguma sobre os pacientes da 

rotina do hospital. (u.c.e. : 191  Classe : 3  Khi2 : 6) 

 

 (...) o paciente da pesquisa_clinica vai entrar na fila como todos os 

outros pacientes, ate existe uma agenda da pesquisa, mas assim, o 

medico que vai atender, ele vai atender os outros pacientes tambem, 

entao nao tem uma dia especial pra pesquisa_clinica. (u.c.e. : 192  

Classe : 3  Khi2 : 18) 

 

 (...) os pacientes sabem que vao ter dificuldade. aqui o coordenador 

que faz a marcacao_de_exames, o coordenador leva o paciente ate 

no colo, pra poder ficar redondinho, eles tem que seguir o prazo, eu 

tenho o prazo, eu tenho que marcar pros pacientes. (u.c.e. : 385  

Classe : 3  Khi2 : 13) 

 

Por possuírem essa dificuldade de marcação de exames, de consultas e de 

procedimentos, os coordenadores devem possuir a competência de Negociação a fim de 

garantirem a continuidade da assistência e do tratamento desses pacientes, como vemos 

adiante: 

 

(...) porque o coordenador depende de-todo mundo aqui dentro, o 

trabalho_do_coordenador nao funciona sem o trabalho dos outros 

profissionais do hospital, e impossivel. tudo aqui e um fluxo 

hospitalar e o coordenador depende de-todo mundo. ainda mais que o 

coordenador tem prazos, tem tudo, se nao o coordenador nao anda 

com o trabalho. (u.c.e. : 405  Classe : 3  Khi2 : 2) 

 

 (...) os prazos sao curtos, se o coordenador pedir, ligar pra central 

de colocacao de cateter e so tem pra daqui a tres meses, impossivel 

porque o coordenador precisa colocar daqui a quinze dias, trinta 

dias,no máximo. (u.c.e. : 365  Classe : 3  Khi2 : 25) 

 

 (...) o coordenador precisa pedir todos os exames, tem quatorze dias 

pra fazer todos os exames, pra incluir o paciente no protocolo e ai o 

INCA nao tem vaga, isso acontecia muitas vezes. (u.c.e. : 508  Classe 

: 3  Khi2 : 4) 

  

(...) tem dificuldade em marcacao_de_exames pela demanda_grande 

do hospital, e isso dificulta um pouco, as vezes o coordenador prefere 

por seguranca_do_paciente, o coordenador prefere que siga o 

tratamento_do_paciente que estiver disponivel na rotina porque aqui 

o coordenador acaba dependendo obrigatoriamente dos exames, de 

laudos, (u.c.e. : 438  Classe : 3  Khi2 : 11) 

 

Segundo Boehs, a negociação é o ato ou efeito de negociar, contrato, ajuste, discussão 

de um assunto de interesse comum entre agentes autorizados. Apresenta-se como uma 

interação verbal em que as partes propõem, contrapõem e argumentam, visando um resultado 



que é um acordo, uma determinada proposição prática que recebe o assentimento das partes 

envolvidas, objetivando solucionar divergências. No caso do CEC, a negociação objetiva o 

desenvolvimento de todas as atividades propostas no protocolo de pesquisa, dentro dos prazos 

estabelecidos, com a garantia do tratamento e da segurança do paciente. 

Envolvida na questão da segurança do paciente está a condição de trabalho dos 

profissionais, pois à medida que o movimento em prol da segurança do paciente amadurece, 

está ficando cada vez mais claro que a abordagem das características organizacionais que 

afetam de maneira adversa o bem-estar e o desempenho dos profissionais será essencial nos 

esforços para se obter melhoras duradouras em termos de segurança (LANDRIGAN, 2011). 

E, a sobrecarga no trabalho desses profissionais em questão fica bastante evidente nas falas 

abaixo, que mostram que ela foi observadas inclusive por auditores internacionais, que muitas 

vezes duvidam do desenvolvimento desse trabalho. 

 

(...) veio uma auditora externa americana, olhou pro nosso trabalho, 

perguntou quantos protocolos eu tinha e na epoca eu estava com 

nove protocolos, ela olhou pra minha cara e falou que era impossivel, 

eu falei que não. (u.c.e. : 294  Classe : 3  Khi2 : 7) 

 

(...) estamos nesse momento em baixa, porque e o momento, a 

pesquisa_clinica ela e ciclica, tem momentos que voce vai chegar 

aqui e pra ter essa entrevista ia ser impossivel, do coordenador nao 

sentar, nao ter horario de almoco. E, tem tempos que abaixa, nos 

estamos no tempo da baixa e nosso tempo da alta vai comecar daqui 

a dois meses, que vao entrar seis ensaios_clinicos concomitantes. 

(u.c.e. : 270 e 271  Classe : 3  Khi2 : 16) 

 

(...) hoje eu tenho tres protocolos, mas normalmente a media e entre 

seis e sete protocolos por coordenador, mas os meus protocolos tem 

muitos pacientes, cerca de setenta pacientes, ai fica pesado, por-isso 

eu tenho tres, fica bem mais dividido. (u.c.e. : 30  Classe : 3  Khi2 : 0) 

 

O coordenador faz a pesquisa_clinica, mas quando a auditoria vem 

do exterior e pergunta quantos estudos voce fica e olha pro nosso 

trabalho, eles falam que e brincadeira. (u.c.e. : 293  Classe : 3  Khi2 : 

0) 

 
 

Apesar da evidente sobrecarga, os CECs demonstram desenvolver seus trabalhos com 

êxito, mas não podemos deixar de considerar essa questão, já que a carga de trabalho é uma 

das falhas do formato que comprovadamente diminuem a segurança do paciente e o bem-estar 

dos profissionais dos sistemas de atendimento à saúde em todo o mundo (LANDRIGAN, 

2011). 



Diante desse exposto, defino a estreita relação que esse trabalho tem com o objetivo de 

realizar a adaptação transcultural da ferramenta Ontario protocol assessment level (OPAL) 

que mensura a carga de trabalho do coordenador de ensaios clínicos baseado na complexidade 

dos protocolos de pesquisa clínica, objetivo esse referente ao outro trabalho incluído no 

projeto guarda-chuva intitulado "Atribuições do Coordenador de Estudos Clínicos, adaptação 

transcultural e validação para a língua portuguesa do instrumento Ontario Protocol 

Assessment Level", no qual essa tese se integra. 

Pois aqui se confirma a sobrecarga de trabalho desses profissionais e discute-se o 

quanto isso pode atingir o desenvolvimento de suas funções. A ferramenta OPAL é capaz de 

medir a carga de trabalho independente da quantidade de protocolos de pesquisa que esse 

profissional assume, o que sem dúvidas facilita a distribuição das funções e consequentemente 

melhora o trabalho do CEC, refletindo no desenvolvimento dos ensaios clínicos, no 

atendimento e principalmente na segurança dos sujeitos da pesquisa. 

Assim encerro a discussão e contextualização da categoria 1, intitulada como 

“Desenvolvimento do trabalho do Coordenador de Ensaio Clínico”, na qual foi definido como 

papel desse profissional “gerenciar todos os procedimentos necessários à condução da 

Pesquisa Clínica, fazendo com que o protocolo da pesquisa seja seguido fielmente de maneira 

ética, de acordo com as boas práticas clínicas garantindo a integridade dos dados encontrados 

e principalmente a segurança dos pacientes”. 

Para que esse papel seja desenvolvido com competência, os coordenadores de ensaio 

clínico devem garantir que suas atividades clínicas, administrativas e organizacionais 

descritas, sejam desenvolvidas com eficácia. Ficou muito clara, durante a discussão dessas 

atividades, a relação que possuem com o trabalho do profissional enfermeiro, já que 

evidenciou-se que para realizar essas atividades é necessário que o CEC possua um saber 

específico e um conhecimento clínico que o orienta e facilita o desenvolvimento do seu 

trabalho. 

Seguindo essa linha de pensamento destaco a presença da gestão do cuidado no 

desenvolvimento do trabalho desse profissional, pois apesar de gerenciarem ações 

relacionadas ao desenvolvimento do ensaio clínico como resoluções burocráticas da pesquisa, 

envio de documentos ao CEP e demais instância regulatórias, a maioria das suas ações estão 

relacionadas ao cuidado da população envolvida na pesquisa clínica. 

 

 

 



 

 

4.3. Categoria 2: “O PROFISSIONAL QUE ATUA COMO COORDENADOR DE 

ENSAIO CLÍNICO” 
 

 

 
Diagrama 2: Representação da categoria 2 - O profissional que atua como Coordenador de 

Ensaio Clínico. Fonte: próprio. Niterói-RJ, 2013. 
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Caracterização da Categoria 1: 

 

A categoria 2 aborda o que é necessário para o coordenador de ensaio clínico 

desenvolver seu trabalho, incluindo a problematização da formação acadêmica desse 

profissional, suas características e habilidades essenciais e a discussão das facilidades e 

dificuldades encontradas no desenvolvimento do seu trabalho. Sendo assim esta categoria é 

composta pela classe 2 denominada “Organização do trabalho dos Coordenadores de Ensaio 

Clínicos”, e pela classe 1 denominada “Caracterização do profissional que atua como 

coordenador de Ensaio Clínico”. 

Para a formação dos grupos temáticos, respeitou-se o conjunto de formas reduzidas de 

palavras plenas destas classes, neste sentido, definiu-se um grupo temáticos para a classe 2 e 

dois grupos temáticos para a classe 1, conforme seguem apresentadas abaixo. 

 

4.3.1. CLASSE 2 - “Organização do trabalho dos Coordenadores de Ensaio Clínicos”. 
 

Os aspectos operacionais desta classe caracterizam-se da seguinte forma: 

 Ela está constituída por 33 formas reduzidas de palavras plenas incluindo a 

caracterização da amostra do estudo. Estas formas reduzidas representam as palavras mais 

características distribuídas nas 50 unidades de contexto elementar (u.c.e - recortes realizados 

nos textos pelo Alceste) que compõem a classe. Essas u.c.e. são os enunciados que formam o 

discurso analisado; 

 As variáveis associadas a esta classe foram: o centro de pesquisa clínica que o 

coordenador pertence (*cpc_) e o nome da unidade de pesquisa que o coordenador pertence 

(*hc_). Ainda é possível observar que as falas que tiverem o maior peso para a construção 

dessa classe foram as do coordenador_8 e do coordenador_12. O Quadro 7 mostra as 

variáveis associadas a esta classe, com seus respectivos dados estatísticos: 

 

FORMA 
REDUZIDA 

X² f corpus f classe % classe VARIÁVEL 

*coord_8 20 45 16 36%  Coordenador _8 

*hc_2 5 77 17 22%  Unidade de Pesquisa 2 do INCA 

*cpc_huap 4 16 5 31%  Centro de Pesquisa Clínica do HUAP 

*coord_12 4 16 5 31%  Coordenador_12 

 Quadro 7:  Variáveis Associadas à Classe 2. Niterói-RJ, 2013. 

  

 O contexto semântico das formas reduzidas de palavras plenas com maiores 

valores de x
2
 expressa um panorama geral da classe em relação aos seus conteúdos. A análise 



das formas reduzidas juntamente com as formas plenas das palavras e o conteúdo das u.c.e. 

possibilitou o delineamento de uma configuração do campo enunciativo da classe, originando 

o grupo temático: “Dificuldades e facilidades e encontradas no trabalho dos Coordenadores 

de Ensaio Clínicos”. 

 

4.3.1.1. GRUPO TEMÁTICO 2.1. “Dificuldades e facilidades e encontradas no trabalho dos 

Coordenadores de Ensaio Clínicos”. 

 

As formas reduzidas da classe 2, foram agrupadas em um único grupo temático, em 

que podemos observar que as formas reduzidas das palavras plenas com maior poder de 

associação estatística (x
2
) à classe são: estrutur+, dificuldade+, brasil+, instituic+. Neste caso, 

o conteúdo das u.c.e é que vai definir o contexto semântico (campo enunciativo) da forma 

reduzida.  

Os grupos de formas reduzidas de palavras têm um grau de associação entre si, que 

reúnem uma ideia que caracteriza este grupo. Esse agrupamento de formas reduzidas permitiu 

o resgate dos conteúdos das u.c.e. e o entendimento dos sentidos neles contidos possibilitando 

assim, explorar seus conteúdos e os nomear. O contexto temático deste grupo representado 

pelas suas u.c.e. evidencia conteúdos relacionados às circunstâncias em que os coordenadores 

de ensaios clínicos apresentam maiores dificuldades ou facilidades em desenvolver seu 

trabalho. 

 

FORMA REDUZIDA X² f classe f corpus % classe 
PALAVRAS PLENAS ou 

CONTEXTO SEMANTICO 

dificuldade+ 75 25 18 72% Dificuldade(s) 

estrutur+ 56 13 11 85% Estrutura(s) 

facilidade+ 40 14 10 71% Facilidade(s) 

brasil+ 32 11 8 73% Brasil, brasileira (o) 

Inca 20 29 12 41% INCA 

complicad+ 19 7 5 71% Complicado(a) 

instituic+ 14 15 7 47% Instituição, instiuições 

exame+ 13 12 6 50% Exame(s) 

pesquisa_clinica 13 53 16 30% Pesquisa Clínica 

compar+ 12 4 3 75% Comparar, comparação 

consegu+ 12 37 12 32% Conseguir, consegue 

Qualidade 12 4 3 75% Qualidade 

hospital_publico 12 4 3 75% Hospital Público 

Mundo 11 10 5 50% Mundo 

relac+ 11 7 4 57% Relação, relações 

problema+ 11 7 4 57% Problema(s) 



rapid+ 9 5 3 60% Rápido, rapidez 

risc+ 7 3 2 67% Risco(s) 

falt+ 7 6 3 50% Falta, faltam 

setor+ 7 25 8 32% Setor, setores 

public+ 5 7 3 43% Público(s) 

assistenci+ 5 11 4 36% Assistência, assistencial 

demanda_grande 5 7 3 43% Grande demanda 

trabalh+ 4 51 12 24% Trabalho(s) 

dificil+ 4 12 4 33% Difícil 

vaga+ 3 5 2 40% Vaga(s) 

Criar 3 5 2 40% Criar 

Facil 3 5 2 40% Fácil 

cham+ 3 5 2 40% Chamar, chamam 

estud+ 3 17 5 29% Estudar, estudo(s) 

precis+ 3 27 7 26% Precisa, precisamos 

contrat+ 3 9 3 33% Contrato(s), contratação 

profission+ 2 42 9 21% Profissional, profissionais 

Quadro 8: Formas Reduzidas de Palavras Plenas do Grupo Temático “Dificuldades e 

facilidades e encontradas no trabalho dos Coordenadores de Ensaio Clínicos”. Niterói-RJ, 

2013. 

 

O contexto dos Serviços de Saúde Brasileiro indica alguns fatores que podem 

influenciar a satisfação dos usuários e dos profissionais que nele atuam, entre eles estão a 

estrutura, a organização e os modelos assistenciais vigentes no País. Dentre as questões 

estruturais, observadas em qualquer sistema de saúde, evidenciam-se os desequilíbrios entre a 

oferta do sistema, e a demanda dos usuários, que impõe necessidades de racionalização da 

assistência à saúde. 

Ao longo desses vinte anos de existência, o SUS apresenta números imponentes, 

dignos do maior projeto público de inclusão social no Brasil. Conforme dados do Ministério 

da Saúde são realizados, em média, por ano, onze milhões de internações, 1,4 bilhão de 

procedimentos ambulatoriais, 44 milhões de consultas especializadas e 250 milhões de 

consultas básicas por uma enorme rede, composta de mais de 5,8 mil hospitais, sessenta mil 

unidades ambulatoriais e quinhentos mil leitos (FARIAS, et.al. 2011). A despeito dessa 

magnitude, o SUS enfrenta até hoje, proporcionalmente gigantescas dificuldades, pela 

complexidade do desafio representado pela sua implementação. 

O tópico apresentado como maior dificuldade no trabalho do CEC, está relacionado 

exatamente à estrutura dos hospitais onde os centros de pesquisa estão alocados, tanto em 

relação à falta de determinados recursos, quanto, principalmente, a grande demanda da 

população que precisa ser atendida nessas instituições, o que dificulta a marcação de 



determinados exames, agendamento de consultas entre outros fatores que consequentemente 

atingem o trabalho desses profissionais, como exposto a seguir:  

 

 (...)  a dificuldade mesmo e a logistica da instituicao, mas por conta de 

demanda_grande mesmo, porque a instituicao nao atende so a 

pesquisa_clinica, atende toda a populacao e ainda tem gente que vem de-
fora do rio_de_janeiro. (u.c.e. : 29  Classe : 4  Khi2 : 20) 

 

(..)  a gente precisa de um exame e nao tem vaga, e a pesquisa_clinica esta 
crescendo tambem, entao um coordenador tenho varios pacientes, o outro 

coordenador tem varios pacientes, e as vezes nao tem vaga pra um 

coordenador, mas tem pro outro coordenador, (u.c.e. : 28  Classe : 4  Khi2 : 
15) 

 

(...) assim, as vezes o profissional e contratado pra trabalhar num lugar que 

nao tem como mudar, igual aqui, uma instituicao publica, eu vou ate onde 
eu consigo, mas ate hoje nao consegui fechar os consultorios pra garantir 

sigilo nas consultas, (u.c.e. : 457  Classe : 4  Khi2 : 11) 

 
 (...) tem dificuldades em como qualquer outra estrutura do sus, porque eu 

ja trabalhei em outros centro_de_pesquisa do sus, entao e a mesma coisa, a 

dificuldade e a mesma quando se trata do sus, relacao a estrutura, 
falta_de_equipamento, (u.c.e. : 78  Classe : 4  Khi2 : 2) 

 

A estrutura, em qualquer hospital_publico aqui a gente tem uma estrutura, 

que infelizmente, nao e adequada quando se compara com o exterior. (u.c.e. 

: 288  Classe : 4  Khi2 : 37) 

 

Considerando que a utilização dos serviços de saúde é produto da interação entre 

usuários, profissionais de saúde e serviços de saúde, e que um dos principais problemas para 

que essa interação ocorra é a forma como o usuário consegue acessar os serviços, o acesso e o 

acolhimento são elementos essenciais do atendimento para que se possa incidir efetivamente 

sobre o estado de saúde do indivíduo e da coletividade (GOUVEIA, et.al. 2011). 

Mesmo existindo diversas justificativas para as dificuldades encontradas pelos CECs 

devido a grande demanda e dificuldade do acesso de pacientes em suas instituições, um 

coordenador considerou esse fato uma facilidade, já que também é função desses profissionais 

captar pacientes para serem sujeitos das pesquisas clínicas, o que com tamanha demanda 

facilita especificamente esse processo. 

 (..) como e um servico de saude com demanda_grande, os pacientes vem, o 

coordenador nao precisa ir atras dos pacientes, ficar naquela busca ativa. 

(u.c.e. : 81  Classe : 4  Khi2 : 9) 

 

 Apesar dos relatos da falta de estrutura dos hospitais onde se encontram os Centro de 

Pesquisa, de uma maneira geral, a estrutura dos setores onde são realizadas os Ensaios 



Clínicos foi bem elogiada, considerando até mesmo a presença de profissionais específicos e 

qualificados. 

 (...) aqui no inca a facilidade que eu vejo e que existe realmente um setor, 

porque por exemplo no fundao, agora que eles estao montando um 
centro_de_pesquisa realmente estruturado, e aqui esse setor ja e 

bem_estruturado, existem profissionais_especificos, (u.c.e. : 62  Classe : 4  

Khi2 : 15) 

 

Eu ja trabalhei em ensaio_clinico fora daqui e a facilidade e porque o inca 

e uma instituicao que e referencia_em_pesquisa, tudo a gente consegue 
aqui, nos temos profissionais muito capacitados, medicos muito capacitados, 

aparelhos pra fazer ressonancia, tomografia, ate quimioterapia, (u.c.e. : 26  

Classe : 4  Khi2 : 7) 

 

Os Centros de Pesquisa estudados são integrantes da Rede Nacional de Pesquisa 

Clínica (RNPC), e a fala desses sujeitos aponta para a confirmação de um dos objetivos da 

RNPC que é o fortalecimento do desenvolvimento tecnológicos em saúde, a partir da 

estruturação adequada dos centros de pesquisa clínica, com grupos de investigadores bem 

treinados, com capacidade para elaborar, conduzir, compreender e aplicar os resultados das 

pesquisas (BRASIL, 2010). 

Além disso, foi visto que os países da América Latina, em geral, tem desempenhado 

seu papel na pesquisa clínica com êxito. Pois, o continente possui um grande número de 

doentes não tratados, investigadores e outros profissionais qualificados com elevado padrão 

cientifico e ótima qualidade na condução das pesquisas e ainda com custos mais reduzidos 

que nos países mais desenvolvidos (BRASIL, 2013).  

Outra facilidade destacada dentro desses centros de pesquisa é o Trabalho em Equipe e 

parceria entre todos os envolvidos na pesquisa. Fortuna et al. (2005, p. 264) conceituam o 

trabalho em equipe como “uma rede de relações entre pessoas, rede de relações de poderes, 

saberes, afetos, interesses e desejos, onde é possível identificar processos grupais”. As autoras 

destacam a dinâmica grupal das equipes e propõem o reconhecimento e a compreensão desses 

processos grupais pelos seus integrantes como forma de construir a própria equipe, 

concebendo o trabalho em equipe como as relações que o grupo de trabalhadores constroem 

no cotidiano do trabalho. 

E como observa-se nos discursos a seguir, as relações que os grupos desses 

profissionais construíram facilita o andamento do trabalho e consequentemente o 

desenvolvimento das Pesquisas. 

 (...) a gente sabe que cada-um tem problemas e tem dificuldades enfim do 
proprio setor e do proprio trabalho, mas quando cada 

envolvido_na_pesquisa consegue fazer seu trabalho e existe a parceria de 

todos, ou dentro do proprio centro_de_pesquisa,tudo é facilitado. (u.c.e. : 



180  Classe : 4  Khi2 : 28) 

 

(...) as facilidades sao que trabalho_em_equipe aqui e muito-bom (u.c.e. : 
81  Classe : 4  Khi2 : 9) 

 

A politica de boa vizinhanca, o relacionamento_interpessoal e importante 

porque como e uma instituicao publica a gente tem nossas limitacoes, o 
coordenador precisa da ajuda de alguns setores especificamente, (u.c.e. : 

363  Classe : 4  Khi2 : 16) 

 

A organização do trabalho em equipe ocorre a partir da necessidade de incluir 

tecnologias em saúde que levem em consideração a integralidade, a complexidade dos objetos 

de intervenção e a intersubjetividade. Estas permitem a produção de mudanças tecnológicas 

na assistência e no cuidado. A integralidade aponta para a ruptura de valores tradicionais na 

saúde, como hierarquia, distribuição de categorias profissionais e compartimentalização do 

saber. A proposição de mudança das práticas no SUS pressupõe um saber fazer comum, que 

contribui para a superação da fragmentação no cotidiano dos serviços. Não há integralidade 

onde não haja troca de conhecimentos. A interdisciplinaridade e a circulação do conhecimento 

são fundamentais para a construção de práticas integrais. (BORGES, SAMPAIO, GURGEL, 

2012) 

Por interdisciplinaridade entende-se a possibilidade de superação da fragmentação das 

ciências e dos conhecimentos produzidos por elas, onde simultaneamente se exprime a 

resistência sobre um saber parcelado. A interdisciplinaridade retoma, aos poucos, o caráter de 

interdependência e interatividade existente entre as coisas, resgata a visão de contexto da 

realidade, demonstra que vivemos numa grande rede ou teia de interações complexas e 

recupera a tese de que todos os conceitos e teorias estão conectados entre si (FORTUNA, et 

al., 2005)  

A interdisciplinaridade é um movimento que acredita na criatividade das pessoas, na 

complementaridade dos processos, no diálogo e na atitude crítica e reflexiva do profissional, é 

uma visão articuladora que rompe com o pensamento disciplinar, hierárquico e fragmentado, 

que marcou por muito tempo a concepção cartesiana de mundo. 

Confirmando o trabalho em equipe evidenciado acima, cabe revelar a ruptura de 

valores tradicionais da saúde, através dos discursos que apresentam como outra facilidades no 

trabalho a autonomia que esses profissionais possuem para desenvolver seu trabalho, como 

evidenciado abaixo: 

A facilidade e essa, o coordenador ser enfermeiro, o coordenador consegue 

criar um elo_de_comunicacao com os profissionais, com o paciente 
envolvido mais facil, o enfermeiro ja vem com a habilidade de lideranca e 



ja vem com a habilidade de criar uma equipe, de gerar, de manter uma 

equipe e nao deixa de ser uma equipe, em pesquisa_clinica nao existe muito 

esse lance de hierarquia que a gente ve na assistencia, (u.c.e. : 279  Classe : 
4  Khi2 : 12) 

 

 (...) e na mao do coordenador que esta o sucesso daquele protocolo. entao 

isso ja e uma facilidade, que e na figura do coordenador que as coisas vao 
acontecer. (u.c.e. : 282  Classe : 4  Khi2 : 2) 

 

Entretanto, não basta os trabalhadores interagirem cordialmente ou compartilharem 

uma mesma situação de trabalho para constituírem uma equipe integrada. É necessário um 

investimento na articulação das ações, preservando as especificidades de cada componente da 

equipe, sendo que esta atitude requer o reconhecimento do trabalho do outro (PEDUZZI, 

2007).  

Apesar de afirmarem a facilidade do trabalho em equipe, pode-se observar em alguns 

discursos a presença de conflitos no trabalho, mas principalmente com profissionais de outros 

setores, como segue abaixo: 

 (...) mas enfim, cada-um com a sua funcao, com a sua competencia, 

os profissionais vao acabar vendo que estamos juntos pra somar, 

trabalhar_em_equipe, nao pra deixar os profissionais separados e 

criar um conflito, nada disso, (u.c.e. : 404  Classe : 2  Khi2 : 4) 

 

(...) eu acho que o gerenciamento_de_conflitos realmente e a parte 

mais complicada. (u.c.e. : 62  Classe : 2  Khi2 : 19) 

 

O gerenciamento de conflitos, como parte do processo de trabalho gerencial, exige que 

os espaços de tensão sejam mediados em prol do cuidado ao paciente e valorização da 

instituição. Por meio da mediação de conflitos são estabelecidas relações informais e 

consolidados laços afetivos como forma de minimizar os problemas vivenciados no cotidiano 

dos diferentes profissionais. Dessa forma, o CEC ocupa importante papel no gerenciamento 

dos enfrentamentos cotidianos, favorecendo o andamento do trabalho e o do protocolo de 

pesquisa (SIQUEIRA e KURCGANT, 2012). 

Assim é possível constatar que o Trabalho em Equipe aconteça mais especificamente 

dentro do Centro de Pesquisa, pois também foi encontrado um discurso que aponta como 

dificuldade a falta de reconhecimento do trabalho dos coordenadores, por profissionais de 

outros setores: 

 (...) eu acho que a visao do inca esta mudando um pouco em relacao a 
pesquisa_clinica, que era uma visao que parecia um setor a parte, que a 

gente aqui fica um pouco isolada, eles falam que no setimo andar nao tem 

nada, so tem pesquisa_clinica, (u.c.e. : 395  Classe : 4  Khi2 : 20) 
 



O prazer no trabalho ocorre quando é permitido ao trabalhador desenvolver suas 

potencialidades, o que confere liberdade de criação e de expressão e favorece os laços 

cognitivos-técnicos com o resultado das atividades realizadas. Isso promove a satisfação do 

trabalhador por meio da conscientização de seu papel na organização em que trabalha e 

também para a sociedade em que está inserido (SANTOS, et.al. 2013).  

O sofrimento acontece quando há uma falha na intermediação entre as expectativas do 

trabalhador e a realidade imposta pela organização e gerência do trabalho. Dessa forma, por 

um lado, o sofrimento opera como um mobilizador dos investimentos para a transformação da 

realidade e essa possibilidade de modificar a realidade; por outro, proporciona prazer ao 

trabalhador (MENDES, 2007).  

Os coordenadores percebem o prazer no exercício profissional quando recebem 

retorno positivo do seu trabalho, seja pelo reconhecimento por parte dos colegas, seja pela 

valorização e satisfação do paciente em relação à organização, efetivação da assistência 

prestada e consequente fechamento da pesquisa, garantindo integridade dos dados e segurança 

dos pacientes como o mínimo desvio de protocolos possíveis. 

 

4.3.2. CLASSE 1 - “Caracterização do profissional que atua como Coordenador de 

Ensaio Clínico”. 
 

Os aspectos operacionais desta classe caracterizam-se da seguinte forma: 

 Ela está constituída por 54 formas reduzidas de palavras plenas incluindo a 

caracterização da amostra do estudo. Estas formas reduzidas representam as palavras mais 

características distribuídas nas 137 unidades de contexto elementar (u.c.e - recortes realizados 

nos textos pelo Alceste) que compõem a classe. Essas u.c.e. são os enunciados que formam o 

discurso analisado; 

 As variáveis associadas a esta classe foram: o centro de pesquisa clínica que o 

coordenador pertence (*cpc_) e o nome da unidade de pesquisa que o coordenador pertence 

(*hc_ e *upc_). Ainda é possível observar que as falas que tiveram o maior peso para a 

construção dessa classe foram as do coordenador_11 e do coordenador_12. O Quadro 9 

mostra as variáveis associadas a esta classe, com seus respectivos dados estatísticos: 

 

FORMA 
REDUZIDA 

X² f corpus f classe % classe VARIÁVEL 

*hc_3 12 127 64 50%  Unidade de Pesquisa 3 do INCA 

*coord_11 7 25 16 64%  Coordenador 11 

*upc_1 2 16 9 56%  Unidade de Pesquisa 1 do HUAP 



*cpc_huap 2 16 9 56%  Centro de Pesquisa Clínica do HUAP 

*coord_12 2 16 9 56%  Coordenador 12 

Quadro 9:  Variáveis Associadas à Classe 1. Niterói-RJ, 2013. 

 

 O contexto semântico das formas reduzidas de palavras plenas com maiores 

valores de x
2
 expressa um panorama geral da classe em relação aos seus conteúdos. A análise 

das formas reduzidas juntamente com as formas plenas das palavras e o conteúdo das u.c.e. 

possibilitou o delineamento de uma configuração do campo enunciativo da classe, originando 

dois grupos temáticos: “Problematização da formação do coordenador de ensaio clínico” e 

“Habilidades necessárias ao profissional que atua como coordenador de ensaio clínico”. 

 

4.3.2.1. GRUPO TEMÁTICO 1.1. “Problematização da formação do Coordenador de Ensaio 

Clínico” 

 

FORMA REDUZIDA X² f classe 
f 

corpu
s 

% classe 
PALAVRAS PLENAS ou 

CONTEXTO SEMANTICO 

enfermeir+ 56 43 39 91% Enfermeiro (s), enfermeira(s) 

enferm+ 20 15 14 93% Enfermagem 

inglês 15 9 9 100% Inglês 

conhecimento_clinic 15 9 9 100% Conhecimento clínico 

experi+ 13 11 10 91% Experiência(s), experiente 

profission+ 13 42 27 64% Profissional, profissionais 

graduacao_na_saude 13 8 8 100% Graduação na Saúde 

facilit+ 12 10 9 90% Facilita, facilitam, facilitador 

aprend+ 11 7 7 100% Aprender, aprendem 

farmaceut+ 11 7 7 100% Farmacêutico(s), farmacêutica(s) 

area_da_saude 11 7 7 100% Área da Saúde 

graduacao 10 9 8 89% Graduação 

conhecimento+ 10 6 6 100% Conhecimento(s) 

form+ 9 24 16 67% Formar, formei, formam, formação 

biolog+ 8 5 5 100% Bióloga, Biológicas 

profiss+ 8 5 5 100% Profissão, profissões 

pos_graduacao 8 5 5 100% Pós Graduação 

administrador+ 8 5 5 100% Administradores 

formacao_do_coorden 8 5 5 100% Formação do Coordenador 

necessario+ 6 4 4 100% Necessário(s) 

curso+ 5 3 3 100% Curso(s) 

conhec+ 5 8 6 75% Conhecer, conhecem 

diferenca 5 3 3 100% Diferença 

benefici+ 5 3 3 100% Benefício(s), beneficiam 

faculdade+ 5 3 3 100% Faculdade(s) 



curso_de_especializ 5 8 6 75% Curso de Especialização 

desenvolv+ 3 7 5 71% Desenvolvimento, desenvolver 

assistenci+ 3 11 7 64% Assistência, assistencial 

informac+ 2 4 3 75% Informação(s) 

area_especifica 2 4 3 75% Área Específica 

Quadro 10: Formas Reduzidas de Palavras Plenas do Grupo Temático “Problematização da 

formação do Coordenador de Ensaio Clínico”. Niterói-RJ, 2013. 

 

Observa-se que as formas reduzidas das palavras plenas com maior poder de 

associação estatística (x
2
) à classe são: enfermeir+, formação_do_coord, experi+, graduacao, 

inglês, graduação_na_saúde. Neste caso, o conteúdo das u.c.e é que vai definir o contexto 

semântico (campo enunciativo) da forma reduzida.  

Os grupos de formas reduzidas de palavras têm um grau de associação entre si, que 

reúnem uma ideia que caracteriza este grupo. Esse agrupamento de formas reduzidas permitiu 

o resgate dos conteúdos das u.c.e. e o entendimento dos sentidos neles contidos possibilitando 

assim, explorar seus conteúdos e os nomear. O contexto temático deste grupo representado 

pelas suas u.c.e. evidencia conteúdos relacionados à formação acadêmica necessária para o 

profissional estar capacitado para assumir a coordenação de um ensaio clínico. 

Ao buscar o perfil do CEC na literatura, fica claro que este profissional deve possuir 

formação com curso superior e este deve ser preferencialmente na área da saúde. Lousana e 

Accetturi (2012) sugerem alguns critérios de qualificação para um coordenador de ensaio 

clínico, considerando o mínimo necessário para o bom desempenho em suas tarefas. Dentre 

todos os critérios, o primeiro destacado é o curso de nível superior, preferencialmente na área 

da saúde. A formação na área da saúde pode ainda ser opcional ou mandatória, dependendo 

do organograma da Instituição em que se encontra o Centro de Pesquisa.  

Nos centros de pesquisa onde o estudo foi realizado, para contratação desses 

profissionais foi exigido formação na área da saúde, mas nenhuma profissão específica foi 

destacada durante o processo seletivo. Os discursos dos sujeitos deixam claro esse critério em 

discussão. 

 (...) entao eu acho que qualquer graduacao_na_saude ja facilita, assim eu 

acho que, eu acredito que-se tivesse uma lei pra falar assim o perfil, tinha 

que ser graduacao_na_saude. ( u.c.e. : 325  Classe : 1  Khi2 : 6) 

 
 (...) entao assim, eu acredito que pra ser um bom coordenador, eu nao vou 

dizer que isso e fundamental, mas eu acredito que ajuda muito voce ter 

graduacao_na_saude, (u.c.e. : 167  Classe : 1  Khi2 : 1) 
 

 (...) mas penso que pode ser qualquer profissional da area_da_saude. 

(u.c.e. : 391  Classe : 1  Khi2 : 27) 

 



É importante que cada Centro de Pesquisa defina seu organograma e descritivo de 

atividades para que de acordo com as necessidades de cada instituição seja possível a 

contratação de profissionais que possam desempenhar suas tarefas de forma competente e 

compatível com sua formação.  

Apesar dos sujeitos afirmarem que o CEC deve possuir graduação na área da saúde, 

muitos deles defendem o profissional enfermeiro como coordenador. Em 2010, foi divulgada 

uma revisão dos Estudos Clínicos, classificada como um guia para os Comitês de Ética. Nele 

encontra-se uma sessão que destaca as responsabilidades apenas do investigador principal, 

como a maioria dos guias encontrados na literatura. Entretanto, descrevem a equipe necessária 

para a realização da pesquisa da seguinte maneira (KARLBERG e SPPERS, 2010, p.24):  

“A equipe de investigação, que consiste no investigador (investigador 

principal), um ou vários co-investigadores, uma ou várias enfermeiras do 
estudo (coordenadores de pesquisa clínica, CRCs), e, se necessário, outros 

funcionários de apoio estudo.” 

 

 Dessa forma definem os Coordenadores de ensaios clínicos como enfermeiras de 

pesquisa. Além disso, mais adiante afirmam que: 

 “A coordenadora da pesquisa clínica (CRC) lida com a maioria das 

responsabilidades administrativas de um ensaio clínico, atuando como elo de 
ligação entre o investigador e o patrocinador, e também rever todos os dados 

e registros antes de uma visita do monitor. São sinônimos: coordenador de 

julgamento, coordenador do estudo, coordenador da pesquisa, o coordenador 

clínico, enfermeiro de pesquisa e enfermeira de protocolo.” (KARLBERG 

e SPPERS, 2010, p.24) 

 

Destaca-se no trecho supracitado, a coordenadora da pesquisa clínica usado no gênero 

feminino e a definição de que coordenadora de pesquisa clínica e enfermeiro de 

pesquisa/enfermeira de portocolos são sinônimos. O guia não divulga nada em relação a 

formação desse profissional, mas sem dúvida associa essa função ao profissional enfermeiro. 

O que torna ainda mais claro a  importância da realização de pesquisas que analisem o papel e 

a participação dos enfermeiros que atuam na pesquisa clínica. 

Alguns coordenadores trazem em seus discursos algumas justificativas que apontam 

para a ideia que a Enfermagem é a profissão que melhor se adapta ao cargo de CEC, entre elas 

destacam-se o conhecimento clínico importante no desenvolvimento de diversas atividades, o 

conhecimento sobre administração aprendido ainda na graduação especificamente desses 

profissionais e a facilidade em criar vínculo com os pacientes e sujeitos dos Ensaios Clínicos. 

Para esses coordenadores, esses são fatores inerentes ao enfermeiro que facilitam o trabalho 

como CEC. 



Segundo Machado (1995), as características de uma profissão são: domínio de um 

conjunto de conhecimentos adquiridos por um longo processo de formação; oferecimento de 

serviços especializados ao público; ser desenvolvida por indivíduos com vocação e regidos 

por um código de ética; a existência de regras para controle do exercício profissional 

elaboradas pelo grupo através de entidades que os representem na sociedade; 

desenvolvimento da atividade em tempo integral, sobrevivendo desta remuneração; e gozar de 

autonomia profissional. 

Assim, pode-se afirmar que "profissão" designa a qualificação de um grupo de 

trabalhadores especializados na realização de determinadas atividades, os quais dominam os 

conhecimentos que fundamentam a sua realização (PIRES, 2009). 

Ainda em relação aos atributos de uma profissão, mas destacando a profissão do 

Enfermeiro, esta domina um campo de conhecimentos que lhe dá competência para cuidar das 

pessoas, em todo o seu processo de viver. Esse processo de cuidar tem três dimensões básicas 

(PIRES, 2009):  

 Cuidar de indivíduos e grupos da concepção à morte.  

 Educar e pesquisar que envolve o educar intrínseco ao processo de cuidar; a educação 

permanente no trabalho; a formação de novos profissionais e a produção de conhecimentos 

que subsidiem o processo de cuidar.  

 A dimensão administrativo-gerencial de coordenação do trabalho coletivo da 

enfermagem, de administração do espaço assistencial, de participação no gerenciamento da 

assistência de saúde e no gerenciamento institucional. 

Observando esses três dimensões, vê-se que o Coordenador de Ensaio Clínico cuida 

dos pacientes que são inseridos nos ensaio clínicos, educa, pois como veremos mais a frente, é 

ele quem orienta o paciente e ainda realiza alguns treinamentos para o resto da equipe, 

pesquisa pois está inserido em um Centro de Pesquisa e obviamente também tem função 

administrativa-gerencial, já que é ele quem coordena os protocolos de Pesquisa que estão 

sendo desenvolvidos naquele Centro de Pesquisa. 

O cuidar em enfermagem, em termos genéricos, tem o sentido de promover a vida e o 

bem estar dos seres humanos na sua individualidade, complexidade e integralidade. Envolve 

um encontro interpessoal com objetivo terapêutico, de conforto e cura quando possível e, 

também, de preparo para a morte quando inevitável. No entanto, a prática concreta da 

enfermagem nos espaços institucionais muitas vezes não corresponde a essa perspectiva 

específica, necessitando uma análise sob o olhar da categoria do trabalho que este profissional 

está inserido (PIRES, 2009). 



Pensando sob essa ótica, o conhecimento clínico citado por alguns sujeitos caracteriza-

se como o conhecimento das técnicas que são de competência do Enfermeiro realizar, ou seja, 

o saber da Enfermagem, técnicas que ajudam no desenvolvimento dos Ensaio Clínicos, por 

exemplo, é função do Coordenador controlar e a administrar algumas drogas, sendo que 

algumas delas são injetáveis, outros profissionais não poderão realizar esse procedimento, 

mas o enfermeiro sim, o que faz muita diferença no desenvolvimento do trabalho do 

coordenador na perspectiva desses profissionais. Outros exemplos encontram-se nas falas 

abaixo: 

O coordenador ser da area_da_saude facilita, nao exatamente ser um 

enfermeiro, mas como o enfermeiro ja sabe lhe dar com o paciente, tem 

esse conhecimento_clinico e o coordenador lida muito com o paciente, 
(u.c.e. : 390  Classe : 1  Khi2 : 14) 

 

 (...) porque o coordenador ta lidando com procedimentos medicos. mas 

porque que o enfermeiro tem uma facilidade maior, porque ele aprendeu a 
desenvolver procedimentos medicos, possui conhecimentos_clinicos ao 

longo da graduacao_em_enfermagem, entao aqui facilita muito. (u.c.e. : 

168  Classe : 1  Khi2 : 9) 

 

(...) so que tem coisas que eu identifico que na area_da_saude o 

enfermeiro consegue verificar mais-do-que as outras profissoes. 

(u.c.e. : 518  Classe : 1  Khi2 : 3) 
 

(...) nao adianta, porque nao e so a parte de coordenador, o coordenador 

usa o conhecimento_clinico de enfermagem quando vai 
orientar_o_paciente, realizar administracao_de_medicacoes, identificar 

eventos_adverso e isso faz muita diferenca no ponto de vista de um 

farmaceutico. (u.c.e. : 277  Classe : 1  Khi2 : 1) 
 

 

E, diferente de outro profissional o enfermeiro pode coordenar o 

ensaio_clinico e atender_os_pacientes porque o enfermeiro estudou pra 
atender_os_pacientes, o enfermeiro tem conhecimento clinico pra isso. O 

enfermeiro sabe fazer procedimento_invasivo que muitos protocolos pedem, 

o farmaceutico nao faz, o biomedico nao faz, os outro profissionais podem 

ate entender mas nao tem esse contato com o paciente e o enfermeiro 
consegue. (u.c.e. : 463  Classe : 1  Khi2 : 19) 

 
 

Levando em consideração todas as atribuições assistenciais que o CEC possui e a 

necessidade de um conhecimento clínico específico para sua atuação, destaca-se aqui a 

competência Atenção à Saúde, definida como a aptidão em desenvolver ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada 

profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com 

as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os 

problemas da sociedade e de procurar soluções para eles (BRASIL, 2001).  



No caso do CEC, destaco ainda a aptidão em assegurar que sua prática, além de 

integrada e contínua com as demais instâncias do SUS, seja também integrada às demais 

instâncias regulatórias e às Boas Práticas Clínicas, incluindo os preceitos da pesquisa nessa 

competência. 

Outro fator diferencial para o enfermeiro se adaptar melhor ao cargo de CEC são as 

disciplinas de administração que são ministradas ao enfermeiro ainda na graduação, que 

desenvolvem nesse profissional maior habilidade no gerenciamento dos protocolos e dos 

próprios Centros de Pesquisa Clínica. 

 

E eu acredito assim, que a graduacao tem que ser base, 
graduacao_na_saude preferencialmente, como eu sou enfermeiro eu 

acredito que o enfermeiro tem bastante formacao por conta que o 

enfermeiro tem muita materia de gerencia na faculdade, (u.c.e. : 323  
Classe : 1  Khi2 : 21) 

 

 (...) a gente as vezes nao fica muito naquela coisa de assistencial, pelo 
menos na minha formacao eu tive a gerencia um, dois e tres. entao por essa 

coisa mesmo, do enfermeiro ser formado muito pra organizar setor, pra 

gerenciar, o enfermeiro tem uma formacao bem embasada e soma tambem 

ao conhecimento_clinico, que o coordenador tambem tem que ter um pouco 
do conhecimento_clinico, (u.c.e. : 324  Classe : 1  Khi2 : 2) 

 

 (...) das biomedicas, da area_de_saude, e o unico profissional que sai da 
graduacao com a maior bagagem de administracao e pra ser um bom 

coordenador tem que ser um bom administrador, se voce tiver boa bagagem 

de administracao voce e um bom coordenador, (u.c.e. : 262  Classe : 1  

Khi2 : 10) 

 

A história do ensino da disciplina Administração Aplicada à Enfermagem no Brasil 

tem suas raízes nos currículos praticados pelas primeiras escolas de enfermagem do país, 

desde o fim do século XIX. As leis que regulamentaram o ensino e a prática profissional 

desde então, reconhecem a função administrativa desempenhada pelo enfermeiro e a 

necessidade da inclusão desse conteúdo na sua formação. A ênfase desse conteúdo no 

currículo sofreu algumas variações, crescendo em intensidade e aumentando sua carga horária 

com o passar do tempo (SANNA, 1999).  

Também as leis que dispõem sobre o exercício profissional atestam o desempenho da 

função administrativa do enfermeiro e evidenciam a importância do ensino da disciplina 

Administração Aplicada à Enfermagem, uma vez que admite como prerrogativa da 

enfermeira, entre outras atividades, a de planejar, organizar, coordenar, orientar e avaliar 

serviços de assistência de enfermagem, bem como participar de programas de treinamento e 



aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente de programas de educação continuada 

(SANNA, 1999).  

O último fator destacado pelos sujeitos seria facilidade que o enfermeiro tem em criar 

vínculo com os sujeitos participantes da pesquisa clínica, que são fundamentais para o 

andamento do protocolo. É certo que a competência profissional em enfermagem inclui os 

aspectos clínicos e técnicos, mas é o aspecto relacional que a completa (LOPES, AZEREDO e 

RODRIGUES, 2012). 

 

 (...) entao os pacientes ficam com temor e a figura que mais procuram e a 

do coordenador que no nosso caso sao enfermeiros. (u.c.e. : 253  Classe : 1  
Khi2 : 2) 

 

O principal foco do ensaio_clinico e o vinculo, e quem deixa o paciente no 
estudo e o coordenador, entao sem paciente nao tem estudo e nenhum 

coordenador melhor pra conseguir isso que o coordenador enfermeiro. 

(u.c.e. : 304  Classe : 1  Khi2 : 1) 

 

A Enfermagem enquanto disciplina do âmbito da ciência tem a responsabilidade de 

contribuir, permanentemente, com a produção de conhecimentos capazes de sustentar ações 

de cuidado tecnicamente competentes, moralmente aceitáveis e que contribuam para 

preservação da vida em sua plenitude nas diversas situações do processo de viver humano. No 

entanto, essa produção tem desafios científicos e políticos, destacando-se os limites 

disciplinares para dar conta da complexidade da vida em sociedade (PIRES, 2009). 

Considerando-se a definição do objeto, técnicas de investigação e teorias, pode-se 

dizer que a Enfermagem aproxima-se do patamar paradigmático ou da ciência normal. No 

entanto, é importante considerar que a construção de uma disciplina científica, assim como a 

organização de uma profissão, não se dá em um cenário neutro, sem disputa de poder e de 

interesses econômicos e políticos (PIRES, 2009). 

Na sociedade atual, estruturada sob os padrões do capitalismo, organizada para a 

competição e o mercado, a Enfermagem acaba por aproximar-se mais dos interesses das 

indústrias de produção de medicamentos e equipamentos hospitalares, e dos padrões da 

ciência positiva que fundamenta a biomedicina, do que de práticas de cuidado que se 

aproximam dos ideais de igualdade, de justiça social, de bem estar e de felicidade (PIRES, 

2009). 

Como foi visto no perfil dos profissionais estudados, apenas 61% dos CEC possuem 

pós-graduação lato sensu na área específica de atuação, entretanto quando perguntados sobre 

o que era necessário para a formação de um bom CEC, foi bem aparente a necessidade dos 

cursos de especialização, como podemos observar nos discursos abaixo abaixo: 



 

 (...)entao e essencialmente, se a gente for falar em um cenario ideal, 
graduacao_na_saude, pos_graduacao na area_especifica de atuacao, no 

caso em oncologia, e pos_graduacao em pesquisa_clinica,(u.c.e. : 229  

Classe : 1  Khi2 :) 
 

 (...) o coordenador aprendeu e dali pra frente procura nao errar mais, 

entao eu acho que realmente deveriam haver mais 

cursos_de_especializacao em pesquisa_clinica para-que o profissional ja 
viesse realmente ciente e pronto pra atividade que vai desempenhar. (u.c.e. : 

60  Classe : 1  Khi2 : 3) 
 

O INCa sendo referência nacional na condução de ensaios clínicos destaca a 

importância de possuir uma equipe treinada e equipamentos e instalações adequadas para 

condução dos estudos. A Coordenação de Pesquisa Clínica e Incorporação Tecnológica do 

INCa tem o compromisso institucional de formar recursos humanos para os centros de 

pesquisa clínica em oncologia.  Por isso eles promovem a capacitação de novos profissionais 

para atuar em diversos segmentos públicos e privados que englobam as atividades de Pesquisa 

Clínica, oferecendo assim a oportunidade de tornarem-se referência em pesquisa no Brasil. 

Mesmo alguns sujeitos tendo destacado a importância de possuírem especializações na 

área de atuação, alguns deles definem a experiência um fator ainda mais importante do que a 

especialização.  

 (...) acho que pra ser um bom coordenador, o mais_importante no meu 

ponto de vista e a experiencia, hoje eu tenho doze anos de oncologia, entao 
eu te digo, a experiencia que eu tenho nao foi um curso de pos_graduacao 

em pesquis_clinica que me deu, (u.c.e. : 75  Classe : 1  Khi2 : 5) 

 
(...) eu poderia ter feito o curso_de_especializacao e nao saber nada do que 

eu sei hoje, entao pra mim nao e um diploma que vai fazer o profissional 

melhor ou nao, mais qualificada, o-que vai qualificar o profissional e a 
experiencia, (u.c.e. : 76  Classe : 1  Khi2 : 3) 

 

 (...) entao, e necessario pra o coordenador desenvolver bem, a experiencia 

mesmo, porque muita coisa o coordenador vai pegando, nao vai encontrar 
em livro, o coordenador nao vai encontrar em lugar nenhum, e na pratica, 

(u.c.e. : 431  Classe : 1  Khi2 : 3) 

 
(...) entao, o fato de o coordenador ter uma formacao_academica em 

pesquisa_clinica, ao meu ver eu acho que ajuda bastante porque ve a teoria 

e isso e importante, mas eu acho que e na pratica que o coordenador 
aprende, entao assim, independente do que seja,(u.c.e. : 175  Classe : 1  

Khi2 : 0) 

 

Na obra intitulada Saberes Docentes e Formação Profissional, Maurice Tardif (2002) 

discorre sobre várias concepções a cerca dos saberes docente e a sua relação com a formação 

profissional dos professores, iremos adaptar suas ideias e conceitos aos saberes e relações 



com a formação dos profissionais, especificamente dos CEC. Para este autor existem quatro 

tipos diferentes de saberes: os saberes da formação profissional; os saberes disciplinares; os 

saberes curriculares e, por fim, os saberes experienciais. 

Destacam-se aqui os saberes experienciais que tanto foi falado pelos CEC. Os saberes 

experienciais são os saberes que resultam do próprio exercício da atividade profissional. Esses 

saberes são produzidos por meio da vivência de situações específicas relacionadas ao espaço 

do trabalho e às relações estabelecidas com os clientes e colegas de profissão. No exercício 

cotidiano de sua função, os profissionais vivem situações concretas a partir das quais se faz 

necessário habilidade, capacidade de interpretação e improvisação, assim como segurança 

para decidir qual a melhor estratégia diante do evento apresentado (TARDIF, 2002). 

 Cada situação que acontece no cotidiano do trabalho não é exatamente igual à outra, 

mas guardam entre si certas proximidades que permitem ao profissional, então, transformar 

algumas das suas estratégias de sucesso em alternativas prévias para a solução de episódios 

semelhantes, no sentido de desenvolver um hábito específico a sua profissão. (TARDIF, 

2002). Através dos saberes experienciais, o profissional mantém um maior controle da sua 

prática profissional, possuindo assim maior segurança para tomada de decisão, o que torna a 

aquisição desse saber uma posição de destaque frente a todos os outros saberes. 

Aprende-se que a competência não se efetiva apenas no âmbito dos conhecimentos e 

habilidades, mas demanda a mobilização desses recursos para a ação, isto é, criando 

condições para a aplicabilidade desses saberes em situações práticas, ou seja, para ser 

competente não é necessário apenas saber e sim saber fazer, por isso vê-se que os saberes 

experienciais estão intimamente ligado ao saber fazer e consequentemente à competência do 

profissional. 

Outro destaque importante na formação do CEC que aparece na fala dos sujeitos é o 

domínio da língua inglesa, devido ao fato de muitos protocolos internacionais serem enviados 

ao centro de pesquisa em inglês. Além do que, os locais onde os CEC possuem suporte para a 

retirada de dúvidas também são em inglês. 

 

 (...) alem do ingles porque a maioria das industrias_farmaceuticas 

sao internacionais ai o-que domina e o ingles, e esta se aprimorando, 

estudando, (u.c.e. : 25  Classe : 1  Khi2 : 2) 

 

 (...) e assim se o coordenador nao souber falar ingles vai ficar muito 

dificil do coordenador conseguir resolver tal problema, ate porque a 

grande maioria da documentacao e em outro idioma que e o ingles, a 

maioria das vezes. (u.c.e. : 327  Classe : 1  Khi2 : 0) 



 

 (...)eu acho que atualmente o ingles e necessario_pro_coordenador 

tambem porque o coordenador lida com, (u.c.e. : 367  Classe : 1  Khi2 : 17) 

 

Nos critérios de qualificação para um coordenador de ensaio clínico, definidos por 

Lousana e Accetturi (2012), já citado anteriormente, também aparece como essencial na 

formação do CEC o conhecimento avançado ou até mesmo intermediário da língua inglesa. 

Nos campos científicos e acadêmicos, o Inglês é a língua comum e a implementação 

do Inglês é essencial para a análise dos resultados mais relevantes da pesquisa, e, portanto, a 

incorporação de evidências científicas em prática. Entre as dificuldades mais notáveis para o 

pleno desenvolvimento da pesquisa inclui, entre outros, as limitações no uso do idioma Inglês, 

essenciais para pesquisar bancos de dados internacionais e para a divulgação internacional da 

investigação, uma vez que as revistas científicas de maior impacto são publicados nesta 

língua. (BEJARANO, et.al. 2013) 

Existe ainda nos discursos dos sujeitos a evidência da necessidade de abordar o tema 

pesquisa clínica com os alunos que realizam a graduação em Enfermagem, divulgando um 

novo campo de atuação para o enfermeiro no mercado de trabalho. 

 

 (...) na minha faculdade, eu me formei ha sete anos, eu nao vi pesquisa, foi 

a vida que me levou pra pesquisa, mas eu acho que a enfermeira se destaca 

nesse papel_do_coordenador porque a e muito observadora, a enfermeira e 

muito dedicada, (u.c.e. : 21  Classe : 1  Khi2 : 9) 

 

 (...) nem-que fosse optativa ou alguma coisa assim pros alunos entenderem 

como que funciona a pesquisa_clinica, qual e o papel do coordenador e que 
o enfermeiro tem um campo, um campo grande pra atuar. (u.c.e. : 462  

Classe : 1  Khi2 : 2) 

 

(...) entao eu acho que e um campo que os enfermeiros devem estudar mais 
na graduacao, porque ja sai um pouco mais formado. aqui nao foi 

pre_requisito eu ser enfermeira para ser contratada, e assim, eu tinha ate-

que escolher uma estagiaria pra me ajudar e provavelmente pra treinar pra 
ser coordenadora daqui, e eu quero uma enfermeira, eu nao quero outro 

profissional, (u.c.e. : 464  Classe : 1  Khi2 : 14) 

 
(...)eu acho que seu trabalho e muito interessante, acho que voce deveria 

apresentar isso pra graduacao ate. de algum jeito tentar envolver o pessoal 

que ta chegando pra nao esquecerem que existe tambem. (u.c.e. : 473  

Classe : 1  Khi2 : 2) 

 

Tornou-se comum para os enfermeiros buscar carreiras fora do domínio tradicional de 

trabalho com base na assistência hospitalar. Mueller e Mamo (2002) consideraram algumas 

posições que os enfermeiros estão ocupando dentro de biomedicina, e dentre todas 



encontradas destacam a do coordenador de ensaio clínico. Ainda sugerem a realização e a 

importância de novas novas pesquisas que analisem o papel e a participação dos enfermeiros 

que atuam na pesquisa clínica. 

 

4.3.2.2. GRUPO TEMÁTICO 1.2. “Habilidades necessárias ao profissional que atua como 

coordenador de ensaio clínico” 

 

FORMA REDUZIDA X² f classe f corpus 
% 

classe 
PALAVRAS PLENAS ou 

CONTEXTO SEMANTICO 

Ser 30 60 42 70% Ser 

organiz+ 26 24 21 88% Organizado, organização 

necessario_pro_coor 22 16 15 94% Necessário para o Coordenador 

dinamic+ 15 9 9 100% Dinâmico(s) 

aprend+ 11 7 7 100% 
Aprender, aprendem, 

aprendizado 

entend+ 11 15 12 80% 
Entender, entendem, 

entendimento 

dedicad+ 8 5 5 100% Dedicado(a), dedicação 

perceb+ 7 7 6 86% Perceber, percebem 

essencial+ 6 4 4 100% Essencial, essenciais 

necessario+ 6 4 4 100% Necessário(s) 

diferenca 5 3 3 100% Diferença 

benefici+ 5 3 3 100% Benefício(s) 

interess+ 5 3 3 100% Interesse(s), interessante 

identific+ 5 6 5 83% 
Identificar, identificam, 

identificação 

Perfil 4 10 7 70% Perfil 

diferente+ 4 18 11 61% Diferente(s) 

ajud+ 3 13 8 62% Ajuda, ajudo, ajudam 

pesso+ 3 25 14 56% Pessoal, pessoalmente 

adiant+ 3 7 5 71% Adiantar, adianta, adiantam 

procur+ 3 7 5 71% Procurar, procuram 

desenvolv+ 3 7 5 71% Desenvolver, desenvolvimento 

resolv+ 2 4 3 75% Resolve, resolver, resolução 

acontec+ 2 27 14 52% Acontecer, acontece 

encontr+ 2 4 3 75% Encontrar, encontro, encontram 

Quadro 11: Formas Reduzidas de Palavras Plenas do Grupo Temático “Habilidades 

necessárias ao profissional que atua como coordenador de ensaio clínico”. Niterói-RJ, 2013. 

 

Observa-se que as formas reduzidas das palavras plenas com maior poder de 

associação estatística (x
2
) à classe são: ser, organiz+, necessario_pro_coor, e dinamic+. Neste 

caso, o conteúdo das u.c.e é que vai definir o contexto semântico (campo enunciativo) da 

forma reduzida.  



Os grupos de formas reduzidas de palavras têm um grau de associação entre si, que 

reúnem uma ideia que caracteriza este grupo. Esse agrupamento de formas reduzidas permitiu 

o resgate dos conteúdos das u.c.e. e o entendimento dos sentidos neles contidos possibilitando 

assim, explorar seus conteúdos e os nomear. O contexto temático deste grupo representado 

pelas suas u.c.e. evidencia conteúdos relacionados às principais habilidades que os 

profissionais que atuam como coordenador de ensaio clínico devem possuir,  a fim de 

desenvolver seu trabalho com mais eficácia e competência.  

Apesar de não estarmos utilizando o modelo americano de competências, que a 

conceitua como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, é necessário traçar as 

habilidades desse profissional, pois através delas definem-se os saberes necessários para o 

CEC. 

De acordo com Taekman et al. (2004), habilidade pode ser definida como o saber fazer 

específico de um profissional, e por isso também é um elemento imprescendível quando trata-

se da definição do perfil de competências, já que de acordo com o referencial teórico que 

adota o modelo francês de competências, essas se manifestam e são avaliadas de acordo com 

as suas utilizações em situações profissionais, ou seja, de acordo com um saber fazer 

específico da profissão (ZARIFIAN, 2001).  

Algumas competências do CEC já foram traçadas no decorrer do trabalho, pois a todo 

tempo estamos discutindo a prática desse profissional, e nessas discussões também surgiram 

outros saberes específicos que permitiram a definição das competências Negociação e 

Atenção a Saúde. A partir das habilidades descritas nesse grupo temático, pelos próprios 

CEC, defino outras três competências que completam o perfil traçado para esse profissional 

em questão. 

Os Ensaios clínicos atualmente exigem comportamentos complexos e uma extensa 

compreensão do protocolo a ser estudado. E, obsevando à ampla gama de responsabilidades 

que um coordenador de ensaio clínico possui, Kee (2011) evidencia três principais habilidades 

que esse profissional deve possuir: atenção aos detalhes, a compreensão da organização e do 

processo, e confiança.  

Pensando no que foi encontrado na literatura e na importância da definição dessas 

habilidades, questionou-se isso aos sujeitos, que apresentaram em seus discursos  algumas das 

principais habilidades essenciais ao trabalho do CEC. Dentre elas destaca-se primeiramente o 

relacionamento interpessoal e o saber ouvir, descritas nos discursos seguintes. 

 

 Relacionamento Interpessoal: 



necessario_pro_coordenador, eu acho que primeiro tem que ter um bom 

relacionamento_interpessoal com a equipe_de_pesquisa, foi o-que eu falei 

nao e um trabalho_individual, e um trabalho_em_equipe, (u.c.e. : 152  
Classe : 1  Khi2 : 13) 

 

  O que e necessario_pro_coordenador como 

caracteristica_do_coordenador e com-certeza a boa_comunicacao, 
relacionamento_interpessoal, e inviavel conseguir alguma coisa sem ter 

uma boa comunicacao (u.c.e. : 226  Classe : 1  Khi2 : 4) 

 
(...) cuidar pra que-se mantenha a seguranca_do_paciente e a 

integridade_do_paciente durante todo o ensaio_clinico, isso tambem junto 

com medicos, farmaceuticos que cuida da parte de 

dispensacao_de_medicacao. entao e um trabalho_em_equipe mesmo, bem 
multidisciplinar. entao alguma coisa que tem de diferente e que o 

coordenador tem um contato muito proximo entre medicos, farmaceuticos, o 

coordenador que pode ser enfermeiro ou outra profissao da 
area_da_saude. (u.c.e. : 408  Classe : 1  Khi2 : 11) 

 

Para Costa (2002) a relação interpessoal é a seiva vital para a operação de uma 

organização, pois é a estrutura de contatos e comunicações humanas a partir da qual os 

problemas de política de pessoal e de tomada de decisões podem ser compreendidos e tratados 

pelos administradores. Por isso, possui grande importância tanto para os indivíduos quanto 

para as organizações, relativamente à produtividade e à qualidade de vida no trabalho. 

Fundamental para estabelecer uma boa relação interpessoal seja com a equipe, seja com o 

cliente, é a habilidade de saber ouvir. 

 

 Saber ouvir: 

 (...) na realidade, o paciente sempre tem aquele ouvinte, ele sempre escolhe 

alguem como ouvinte e de um modo geral o enfermeiro sai da 

graduacao_em_enfemagem com isso, entao e entender_o_paciente, e 

prestar_atencao no paciente, (u.c.e. : 247  Classe : 1  Khi2 : 1) 
 

 

Essas habilidades sem dúvida integram uma competência específica que é a 

comunicação. Ruthes e Feldman (2008) definem a comunicação como um processo de 

compreender e compartilhar mensagens enviadas e recebidas. É um fluxo contínuo circular de 

energia, no qual seus elementos interagem e, continuamente, há influência de uns sobre os 

outros. E, isso interfere em nossas ações e em toda a equipe. Através dessa competência, o 

homem enriquece seu referencial de conhecimentos, obtém satisfação de suas necessidades, 

transmite sentimentos e pensamentos, esclarece, interage e conhece o que os outros pensam. 

A comunicação é uma das competências mais importantes, pois através dela que as 

pessoas conseguem estabelecer relações entre si, e essas relações, sejam elas com a toda 



equipe envolvida na pesquisa ou com os pacientes, é que vão definir o tipo de trabalho de 

cada profissional. 

A percepção de que comunicação é um componente essencial do trabalho derivou da 

constatação de que a qualidade das interações é fundamental para melhorar o desempenho das 

organizações. Comunicar-se é, principalmente, construir um entendimento recíproco e bases 

de compromisso que serão a garantia de sucesso das ações desenvolvidas em conjunto. Além 

disso, a questão da comunicação junta-se a do evento, ou seja, das situações inusitadas, pois a 

partir delas que os profissionais se mobilizam e as necessidades de comunicação são mais 

acentuadas (ZARIFIAN, 2001).  

Outro bloco de habilidades evidenciadas nos discursos dos coordenadores são a 

capacidade de ser dinâmico e organizado e a de poder prever situações:  

 

 Ser dinâmio e organizado: 

 (...) eu acho que e necessario_pro_coordenador que ela seja um 
profissional primeiramente metodico, organizado, porque e uma das coisas 

que o coordenador mais tem que ter, que e a questao da organizacao pra 

manter todo o ensaio_clinico, (u.c.e. : 51  Classe : 1  Khi2 : 12) 

 

 (...) alem-disso, o coordenador tem que ser dinamico, tem que ser 

dinamico, tem que ser um profissional atento e profissional organizado, 

porque e muita documentacao, nem-que seja digital, mas e muita 

documentacao, (u.c.e. : 265  Classe : 1  Khi2 : 6) 

 

(..) se for assim voce vai ficar pra tras. entao eu acho que e 

necessario_pro_coordenador ser dinamico. em media, o coordenador aqui 

fica com mais ou menos seis a sete protocolos. (u.c.e. : 322  Classe : 1  Khi2 
: 4) 

 

 (...) o coordenador tem que estar trabalhando com tudo ao mesmo tempo 
que as demandas surgem de-acordo-com o-que acontece. E 

necessario_pro_coordenador muita organizacao, muito foco que esta 

ligado na organizacao, eu digo que no inicio e muito, muito dificil, quando 

o profissional comeca a trabalhar como coordenador, e complicado porque 
e muita informacao, (u.c.e. : 429  Classe : 1  Khi2 : 3) 

 

 (...) so que outras demandas podem vir, entao o coordenador tem que ter a 
mente mais organizada possivel pra nao se perder. porque o coordenador ta 

fazendo varios protocolos ao mesmo tempo e tem que saber de todos, nao 

existe a possibilidade de fazer so isso e nada mais, (u.c.e. : 428  Classe : 1  

Khi2 : 2) 
 

Esses discursos deixam clara a relação entre as habilidades de ser dinâmico e 

organizado com o acúmulo do número de protocolos de pesquisa que cada CEC é responsável 

num mesmo período de tempo, o que gera um acúmulo das tarefas a serem realizadas, e 



justifica a necessidade dessas habilidades para que o coordenador não se perca, ou não se 

confunda, garantindo o andamento correto de cada protocolo de acordo com todas as regras a 

serem seguidas. 

 

 Capacidade de Previsão: 

 (...) o coordenador tem que ter iniciativa de identificar o-que esta errado, 
poder prever o-que pode acontecer de errado e comunicar pra 

equipe_de_pesquisa, (u.c.e. : 226  Classe : 1  Khi2 : 4) 

 
(...) ai quando for avaliar alguem se o profissional conseguir prever, assim 

eu trabalho muito com previsao, acontece alguma coisa hoje, eu penso, po 

isso aqui nao vai dar certo assim porque o protocolo e assim, e melhor 

mudar. (u.c.e. : 320  Classe : 1  Khi2 : 3) 

 

 (...) sinalizar pra alguem intervir antes-que um prejuizo aconteca, o 

coordenador consegue prever, o coordenador consegue agir dessa forma, 
entao isso traz uma satisfacao maior, entao e isso que me mantem nesse 

trabalho. (u.c.e. : 446  Classe : 1  Khi2 : 2) 

 
 

Através dos discursos expostos podemos relacionar essas habilidades à competência 

de Administração, em que os profissionais devem estar aptos a fazer o gerenciamento tanto da 

força de trabalho, quanto dos recursos físicos e materiais, da informação, da mesma forma que 

devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou líderes na equipe de 

saúde (BRASIL, 2001), assim como os CECs devem agir nos centros de pesquisa. 

A última habilidade destacada nessa sessão é a Pró-atividade que pode ser definida 

como o conjunto de comportamentos extrapapel em que o trabalhador busca espontaneamente 

mudanças no seu ambiente de trabalho visando metas de longo prazo que beneficiam a 

organização. Tais comportamentos são restritos à organização e podem manifestar-se de 

diferentes formas no contexto de trabalho, envolvendo a busca ativa por oportunidades de 

mudança, o planejamento e execução de ideias e o enfrentamento de obstáculos. (KAMIA e 

PORTO, 2011). A necessidade dessa habilidade para o coordenador de ensaio clínico é 

exposto abaixo: 

 (...) ter uma boa_comunicacao e ser pro_ativo, entao essas sao as 

duas principais caracteristicas_do_coordenado< boa_comunicacao e 

pro_atividade. (u.c.e. : 227  Classe : 1  Khi2 : 1) 
 

(...) o coordenador tem que ser resolutivo, pro_ativo, o coordenador tem que 

ter disposicao e aceitar desafios. (u.c.e. : 90  Classe : 1  Khi2 : 7) 

 

Essa habilidade está estritamente relacionada à competência Tomada de Decisão, em 

que o trabalho dos profissionais deve visar o uso apropriado, eficácia e custo efetividade, da 



força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para 

este fim, os profissionais devem possuir habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as 

condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas (BRASIL, 2001). 

 As dificuldades encontradas no mercado de trabalho e principalmente na saúde pública 

forçam o profissional a desenvolver competências necessárias para resolução de diversas 

situações, na maioria das vezes inesperadas. Para isso, o profissional necessita de uma rápida 

e certeira tomada de decisão, que além de resolver a dificuldade encontrada, irá também 

aumentar a perspectiva e a confiança no seu conhecimento técnico e gerencial da Pesquisa. 

 Traçadas todas as habilidades destacadas pelos CECs como essencial ao 

desenvolvimento de seu trabalho, foi possível a definição das competências Comunicação, 

Administração e Tomada de Decisão. Para facilitar a visualização de todas as competências 

discutidas no decorrer do trabalho, apresenta-se abaixo um quadro composto por todas as 

competências integrantes ao perfil do coordenador de ensaio clínico: 

 

Quadro 12: Competências que integram o perfil do Coordenador de Ensaio Clínico. Fonte: 

Próprio. Niterói-RJ, 2013. 

 

COMPETÊNCIA DEFINIÇÃO 

NEGOCIAÇÃO 

Conduzir o entendimento entre as partes 

apresentando argumentos para defender o 

interesse da organização, de forma 

equilibrada e respeitando as outras partes 

envolvidas. 

ATENÇÃO À SAÚDE 

Desenvolver atividades assistenciais visando 

a promoção da saúde e a prevenção de riscos, 

garantindo a segurança do sujeito ao agir em 

consonância com todos as instâncias 

regulatórias e preceitos das boas práticas 

clínicas. 

COMUNICAÇÃO 

Transmitir e receber informações pelos 

diferentes meios, de forma clara e objetiva, 

facilitando a disseminação e a compreensão 

dos conteúdos, facilitando a interação com os 

outros. 

ADMINISTRAÇÃO 

Prever situações inusitadas e agir de maneira 

dinâmica e organizada para conseguir 

gerenciar o trabalho de toda a equipe, os 

recursos e as informações/dados. 

TOMADA DE DECISÃO 

Busca ativamente oportunidades de mudança 

e de planejamento para garantir a resolução 

dos obstáculos através da execução de suas 

ideias.  



 

A identificação desse conjunto de competências reúne valor para a o profissional, para 

a instituição e para a sociedade. Pois, possuem o propósito de sinalizar oportunidades de 

desenvolvimento para manter os pesquisadores alinhados quanto às exigências de qualificação 

para o desempenho do cargo de Coordenador de Ensaio Clínico.  

A partir do desenvolvimento de melhorias nos saberes específicos que caracterizam 

essas competências, os profissionais terão maior facilidade em desenvolver seu trabalho, a 

sociedade logrará diversos benefícios ao ser atendida por esses profissionais e a instituição 

terá profissionais mais competentes e eficazes no desenvolvimento de suas funções e alcance 

geral dos seus objetivos, favorecendo o desenvolvimento dos ensaios clínicos e o consequente 

avanço da ciência médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, os 

atores do campo da ciência, tecnologia e inovação em saúde devem produzir e aplicar 

conhecimento na busca da universalidade e equidade, tendo como maior objetivo contribuir 

para que o desenvolvimento nacional se faça de modo sustentável, com apoio na produção de 

novos conhecimentos de acordo com a necessidade do país. Os Coordenadores de ensaio 

clínico fazem parte desses atores do campo da ciência e diante de suas atividades descritas, 

fica evidente a importância que o trabalho desse profissional tem no apoio da produção de 

novos conhecimentos. 

Observamos diversos relatos sobre a falta de estrutura dos hospitais onde se encontram 

os Centros de Pesquisa, mas esse é um problema público causado pela implementação da 

nossa própria política de saúde, mas contrapondo essa falta de estrutura dos hospitais, 

encontramos Centros de Pesquisas bem estruturados e com profissionais qualificados para o 

desenvolvimento  de suas funções, confirmando os objetivos e o investimento da Rede 

Nacional de Pesquisa Clínica, já que os dois centros estudos são integrantes dessa rede. 

Esses relatos também nos mostram que os centros de pesquisa estudados conseguem 

garantir a preservação da integridade científica de suas pesquisas, pois possuem infraestrutura 

adequada à realização dos procedimentos estabelecidos nos protocolos de pesquisa e uma 

equipe qualificada de pesquisadores que preocupam-se bastante com a segurança dos 

pacientes.  

Mesmo existindo poucos estudos direcionados ao papel e às atividades do CEC em 

pesquisas clínicas, com certeza esta é uma profissão em crescimento e com grande 

importância para o desenvolvimento do Brasil. Já que o Ministério da Saúde está investindo 

no desenvolvimento científico do País e muitas pesquisas clínicas vêm sendo propostas e 

realizadas nesses e em vários outros centros de Pesquisa Clínica, e o CEC é um dos 

profissionais fundamentais para o desenvolvimento e garantia da integridade científica dessas 

pesquisas. 

Durante o desenvolvimento do estudo foi possível o perfil dos profissionais que atuam 

como CEC nesses centros específicos, constatando que assim como a literatura mostra, em 

sua maioria esses profissionais são do sexo feminino e possuem como formação superior da 

área de saúde a Enfermagem, deixando claro o peso que essa profissão tem diante de um 

cenário tão específico e valorizado que é a Pesquisa Clínica e o avanço das ciências Médicas. 



A fim de descrever as atividades desenvolvidas por esses profissionais foi possível, 

através de suas falas, definir seu papel que é gerenciar todos os procedimentos necessários à 

condução da Pesquisa Clínica, fazendo com que o protocolo da pesquisa seja seguido 

fielmente de maneira ética, de acordo com as boas práticas clínicas garantindo a integridade 

dos dados encontrados e principalmente a segurança dos pacientes.  

Além disso, as atividades que os coordenadores desenvolvem foram identificadas 

juntamente com as principais habilidades e características desses profissionais, nos dando 

base para a discussão das competências necessárias no desenvolvimento eficaz do seu 

trabalho.  

Dentre todas as atividades, destaco a necessidade especificamente das atividades 

assistenciais e da preocupação da garantia do tratamento integral do paciente que se 

disponibiliza a ser sujeito de pesquisa clínica se expondo a riscos, portanto devem ter sua 

segurança preservada.  Com isso observa-se que esse profissional desenvolve ações do 

cuidado direto como administração de medicamentos, realização de consultas e orientações, 

através da implementação de cuidados indiretos, caracterizado por toda ação gerencial que 

certificam o cuidado integral desse paciente, o que salienta a gestão do cuidado na prática 

desse profissional, função relacionada na literatura ao profissional enfermeiro. 

 Em relação ao perfil de competências, foram evidenciadas como necessárias para o 

desenvolvimento eficaz do trabalho do CEC a negociação, a atenção à saúde, a comunicação, 

a administração e a tomada de decisão, competências essas fundamentas pelo saber fazer 

desses profissionais, já que para Zarifian (1999), o profissional competente é aquele que sabe 

utilizar seus conhecimentos, habilidades e comportamento na prática profissional, o que exige 

a agregação de recursos para a resolução de situações inusitadas, através da melhora do 

processo de comunicação interna nas organizações e estratégias de excelência no serviço. 

Com a percepção de que o profissional tem um importante papel no sucesso 

organizacional, e mais especificamente, no sucesso do desenvolvimento dos ensaios clínicos, 

fundamenta-se a preocupação referente às competências necessárias para os coordenadores de 

ensaios clínicos desenvolverem as atividades propostas nos protocolos da pesquisa clínica. 

Assim, ocorre uma valorização do conhecimento e da prática desses profissionais, que 

contribui para uma maior visibilidade favorecendo a eficácia e a garantia do sucesso no seu 

trabalho, podendo ainda estabelecer especificações para a contratação de profissionais dessa 

área. Destaco ainda a necessidade da inclusão de discussões sobre o tema na Graduação em 

Enfermagem, a fim de divulgar esse campo no mercado de trabalho e dar maiores 

possibilidades de atuação para o profissional enfermeiro que tem a presença tão impactante 



nessa área, por isso sugiro a realização de novas pesquisas que analisem o papel e a 

participação especificamente dos enfermeiros que atuam na pesquisa clínica nesses e nos 

demais Centros de Pesquisa clínica do Brasil. 

Conclui-se que com uma maior valorização do conhecimento, das habilidades e 

atitudes desses profissionais, visando identificar pessoas com maior potencial de crescimento, 

flexibilidade e pensamento estratégico, fica garantido o maior sucesso no desenvolvimento 

dos protocolos de Pesquisa Clínica e consequentemente maior sucesso no avança científico da 

saúde do País. 
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7.1. Apêndice – 1  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DOS CUIDADOS DA SAÚDE 

 

Convidamos você a participar da pesquisa intitulada: “Atuação dos Coordenadores de 

Ensaios Clínicos: Competências Profissionais”.  

 

A sua participação é muito importante, porém voluntária. Pretendemos com esse estudo: 

- Traçar o perfil dos profissionais que atuam como coordenadores de ensaios clínicos; 

- Descrever as atividades que os coordenadores de ensaios clínicos desenvolvem; 

- Discutir as competências necessárias para os coordenadores de ensaios clínicos realizarem 

suas atividades. 

 

Para isso os voluntários deverão preencher o questionário anexado a este TCLE, e participar 

de um entrevista que será realizada pela pesquisadora. 

 

Riscos: é considerado um estudo sem riscos 

 Obs: A pesquisa foi aprovada nos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal 

Fluminense (Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar, Centro-Niterói; Tel: (21)2629-9189; horário de 

funcionamento: terça e quinta de 10:00 às 16:00h), e do Instituto Nacional do Câncer (Rua do Resende, nº128, 

sala 203; Tel: (21)3207-4550; horário de funcionamento: seg. à sex. de 10:00 às 16:00h). Mas, ainda aguarda 

aprovação do CEP da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rua Prof. Rodolpho Paulo Rocco Nº255 Sala 

01D-46, Cidade Universitária-RJ Tel: (21)2562-2480; horário de funcionamento: seg. à sex. de 13:00 às 16:00h) 

 

Confiabilidade do Estudo: Sua identidade não será revelada e seu nome não constará em 

nenhum lugar da pesquisa. Além disso, você poderá obter informações atualizadas sobre o 

estudo. 

 

Atenciosamente Equipe de Pesquisa: Cristiane Damasceno de Oliveira (Mestranda) e Profª 

Drª Zenith Rosa Silvino (orientadora). 

  

Declaração de Consentimento: 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

Aceito voluntariamente participar da pesquisa: “Atuação dos Coordenadores de Ensaios 

Clínicos: Competências Profissionais”.  

 

Rio de Janeiro,_____de______de 2013. 

 

 

(ASSINATURA) 



7.2. Apêndice - 2 

 

QUESTIONÁRIO - PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Idade:_________________                                                       Sexo: (   ) M            (    ) F 

Casado(a) (   )   .........................   Solteiro(a) (   ) ............................  União estável (    ) 

Filhos: (    ) Não ........................ (   ) Sim ......................... Quantos: ________________ 

Onde Mora: ____________________________________________________________ 

 

Local de Trabalho:_______________________________________________________ 

Horário de Trabalho:_____________________ 

Cargo:_______________________________    Função:_________________________ 

Data de admissão:_________________  Tempo de Serviço na Instituição:___________  

Tempo de Serviço total:___________________________________________________    

  

Graduação:_____________________________________________________________ 

 

*Especialização:_________________________________________________________ 

 Instituição:  ______________________________________________________    

*Especialização:_________________________________________________________ 

 Instituição:  ______________________________________________________                        

*Especialização:_________________________________________________________ 

 Instituição:  ______________________________________________________                        

                     

Mestrado:______________________________________________________________ 

Instituição:_______________________________________________________     

                                                     

Doutorado:_____________________________________________________________ 

Instituição: _______________________________________________________   

 

Observações: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



7.3. Apêndice - 3 

                 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA LEVANTAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES 

DOS COORDENADOR DE ENSAIOS CLÍNICOS 

 

- Qual é o papel do Coordenador de Ensaios Clínicos? 

- Quais são as suas atribuições como Coordenador de Ensaios Clínicos do INCA? 

- O que é mais importante no trabalho do Coordenador de Estudos Clínicos? 

- O que é necessário para o Coordenador de Estudos Clínicos desenvolver o seu trabalho? 

- Quanto a formação do Coordenador de Estudos Clínicos no INCA, o que é essencial? 

- Quais as facilidades e dificuldades no desenvolvimento do seu trabalho? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


