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RESUMO

A Iniciação Científica (IC) é um instrumento para introduzir estudantes de graduação na pesquisa científica. No âmbito da Pesquisa Clínica 
(processo de investigação científica envolvendo seres humanos), habitualmente, o aluno é engajado em um projeto em andamento conduzido 
por um docente orientador atuando, geralmente, de forma pontual, em etapas do processo previamente definidas. Sendo essa uma experiência 
importante, muitas vezes, porém, o aluno não está envolvido na fase do processo criativo e da tomada de decisões para definição da pergunta da 
pesquisa (relevância, originalidade, viabilidade), escolha do desenho do estudo e do protocolo de pesquisa (local do estudo, população, 
procedimentos e desfechos clínicos), o que dificulta o desenvolvimento do pensamento científico mais abrangente. O objetivo deste projeto foi 
criar uma IC em que os alunos fossem os principais responsáveis por todas as etapas de criação e desenvolvimento do protocolo de pesquisa. O 
projeto se inicia no final de 2015, a partir da demanda de estudantes do 6º período de Medicina por uma IC em Pesquisa Clínica. Baseado na 
expertise anterior do orientador, surgiu então a proposta de “Avaliação do risco cardiovascular da população de adultos jovens residentes na área 
de abrangência da Unidade Básica de Saúde vinculada à Universidade”, que é um dos mais importantes cenários de prática do nosso curso. O 
desenho do estudo foi a criação de uma coorte populacional com uma fase transversal de captação dos participantes e uma fase longitudinal de 
acompanhamento a longo prazo. Os próprios alunos desenvolveram o protocolo de pesquisa, submetido por eles ao Comitê de Ética em Pesquisa 
da Instituição, os formulários (cadastro, questionários e rotinas para realização dos exames) e um banco de dados que é alimentado 
semanalmente por eles. Anualmente há um processo seletivo para alunos do 2º ao 8º período, com tempo mínimo de permanência no projeto de 
12 meses, sendo o treinamento realizado pelos mais antigos. Os alunos são organizados em equipes que atuam na captação dos participantes de 
pesquisa e os bolsistas são responsáveis pelos diferentes braços do estudo: hipertensão arterial, apneia obstrutiva do sono, perfil metabólico e 
renal, fundoscopia e eletrocardiograma. Iniciadas as atividades em março de 2016, o estudo LapARC já obteve resultados robustos. Já foram 
cadastrados 563 indivíduos, realizados 490 questionários de sono, 387 MRPAs, 317 ECGs e 295 exames laboratoriais. Já foram treinados 88 
alunos. No momento, 33 atuam em 10 equipes de atendimento (1 chefe de equipe e 2 alunos), 1 equipe de busca ativa (ações educativas na 
comunidade alvo) e 5 equipes responsáveis pelos braços do estudo, além de um coordenador geral (bolsista PIBIC/CNPq) que acompanha todo o 
processo de desenvolvimento do projeto. Atualmente temos 8 bolsas institucionais, 2 da FAPERJ e 1 do CNPq. Já obtivemos financiamento 
também do CNPq e da FAPERJ para criação e manutenção da infraestrutura. Os alunos participam das análises parciais do estudo, preparando 
resumos para Congressos já apresentados em 4 eventos Internacionais e 12 nacionais. Já promoveram 2 eventos científicos dentro da Instituição 
e estão em fase final de preparação de 5 artigos científicos com os primeiros resultados obtidos. Essa experiência se baseia no aluno como parte 
do processo do aprendizado, que ao invés de ocorrer pela simples transferência de conhecimento, cria possibilidades para a produção criativa e 
para a autonomia do estudante. Em conclusão, vemos que essa experiência tem despertado a vocação acadêmica dos estudantes, introduzindo-
os no domínio do método científico e proporcionando ao aluno, orientado por um pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e 
métodos e o desenvolvimento do pensar científico crítico e criativo frente aos confrontos diretos com os problemas de pesquisa.
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