
 

 

Programa Institucional de Cursos de Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional 
PICCAP 

 

Processo de Seleção Para Ingresso no Curso de Capacitação de Enfermagem em 
Pesquisa Clínica 
 

Público-alvo: Enfermeiros com um ano de experiência assistencial comprovada 

Objetivos:  

Proporcionar aos participantes os conhecimentos teórico-práticos básicos para a atuação 
como enfermeiro de pesquisa clínica em centro de referência no Brasil. Oportunizar 
vivência na condução, gerenciamento e assistência de participantes de pesquisa de 
estudos clínicos conforme padrões institucionais e normas internacionais de segurança. 
Oportunizar a experiência no desenvolvimento de ferramentas a serem aplicadas no 
Centro de Pesquisa Clínica assim como ser exposto ao treinamento científico e de 
produção acadêmica em desenvolvimento. 

 
Local de atuação: Grupo de Pesquisa e Pós Graduação 

Número de vagas: 1 turno manhã (7h às 13h) e 1 turno tarde (13h às 19h) 

Carga horária: 480 horas 
 
Duração prevista: 4 meses  

Investimento: R$ 1.200,00 (4 parcelas de R$ 300,00) 

Pré-requisitos: Graduação em Enfermagem, registro no COREN, e um ano de 
experiência assistencial comprovada 

Critérios de seleção para ingresso: Análise de currículo e entrevista 

Inscrições através do e-mail: l-cpc-enfermagem@hcpa.edu.br 

Documentos necessários para matrícula: Após seleção os candidatos deverão entregar 
no Grupo de Ensino sala 168 – 1º andar do HCPA conforme a Relação de Documentos no 
verso do Formulário de Inscrição disponível na página https://goo.gl/CW2tpi 

Prazo para inscrição: 28/02/2018  
Entrevistas: 05/03 a 07/03/2018  
Divulgação da seleção: 12/03/2018 
 



 

 

Entrega da documentação no Grupo de Ensino (sala 168 – 1º andar) até: 23/03/2018 
Início do curso: 10/04/2018 
 

PROGRAMA DO CURSO: 

PLANO TEÓRICO: 

- Enfermagem em Pesquisa Clínica: (Normas e Rotinas) Apresentação da equipe e Área 
física: Recepção, consultórios, área de coleta, serviços de apoio, Escritório de Projetos. 
Apresentação dos estudos desenvolvidos pela enfermagem. Certificação de equipamentos. 
Agendamento de participantes por salas e equipe; 

 - Infusão em Pesquisa Clínica: (Infusão de medicação) Apresentação dos protocolos de 
pesquisa; Orientações sobre a infusão ou procedimento; Orientação dos Cuidados após 
infusão com QT e Anticorpo monoclonal ou outras drogas específicas; Atendimento aos 
eventos adversos e intercorrências;  

- Gerenciamento de Enfermagem em Pesquisa Clínica: Gerenciamento da escala de 
infusões; Gerenciamento de materiais e equipamentos; Áreas de apoio; Avaliação de área 
de projetos de pesquisa via web GPPG; Aspectos éticos na pesquisa; Registros de 
Enfermagem; Integração Setorial.  

- Aspectos operacionais de um estudo: Boas Práticas Clínicas; Portfólio de estudos; 
Sistema de Padronização Documental; Perfil de acesso; Questionário de Viabilidade do 
estudo; Racional do estudo; Tópicos especiais: plano de recrutamento e seleção, 
randomização e cegamento. Submissão Plataforma Brasil/ WEBGPPG; Sistematização 
das etapas de condução dos estudos clínicos.  

- Gestão em Pesquisa: Viabilidade financeira do estudo; Negociação de orçamentos; 
Ferramentas de gestão financeira; Conferência e tramitação de invoice;.  

- Tópicos Avançados em Pesquisa Clínica: Regulamentação e condução de Pesquisa 
Clínica em estudos envolvendo emergências; Regulamentação e condução de Pesquisa 
Clínica envolvendo grupos especiais; Recrutamento e adesão dos participantes em 
Pesquisa Clínica.  

- Desenvolvimento de Plano de Ação na área de Enfermagem em Pesquisa Clínica: 
Desenvolvimento do plano de ação.  

PLANO PRÁTICO: 

- Realizar treinamento em Boas Práticas Clínicas;  

- Conhecer o Processo de Padronização Documental – Sistema GEO;  



 

 

- Participar dos treinamentos obrigatórios Matriz de Capacitação;  

- Participar dos treinamentos e elaboração de POPs da rotina de condução de estudos; 

 - Participar dos treinamentos de Protocolos Clínicos específicos de maior complexidade, 
como estudos multicêntricos internacionais e/ou de fase II; 

 - Participar da elaboração de POPs relacionados à enfermagem de pesquisa clínica, bem 
como acompanhar o processo de submissão no GEO; 

 - Participar das reuniões da enfermagem – GPPG/SENCI;  

- Realizar infusões de medicação em estudo conforme protocolo, após ser delegada na 
equipe;  

-  Aplicar o plano de ação na área de enfermagem em pesquisa clínica; 

 - Apresentar em evento científico (em forma de resumo) os resultados do Plano de Ação 
desenvolvido. 

 


