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Histórico da Plataforma de Pesquisa Clínica do INI 

 

A criação de uma Plataforma de Pesquisa foi pensada pela primeira vez ainda durante a gestão 

da Dra. Valdiléa Veloso (2010-2013). A ampliação das competências do então Instituto de 

Pesquisa Clínica Evandro Chagas (IPEC), conjugado com o crescimento dos laboratórios, o 

aumento dos recursos disponíveis em âmbito federal e a regularidade de concursos para novos 

servidores, permitiu vislumbrar a possibilidade de criação de um setor específico para atender 

as demandas de conhecimento técnico especializado em áreas correlacionadas à pesquisa 

clínica no instituto. Em 2011, com o ingresso dos servidores aprovados no concurso de 2010, foi 

dado o primeiro passo na direção da estruturação do setor, o qual foi consolidado na gestão do 

Dr. Alejandro Hasslocher Moreno. 

Inicialmente, a Plataforma de Pesquisa encontrava-se vinculada à Coordenação de Pesquisa, 

sob a chefia da Dra. Regina Lana. Em 2013, a transição de IPEC para Instituto Nacional de 

Infectologia Evandro Chagas (INI) e a revisão do organograma institucional permitiram a criação 

efetiva da Plataforma enquanto setor, oficializada pela Portaria n° 20/2014 (14/03/2014). A partir 

de então, a Plataforma de Pesquisa Clínica (PPClin), sob a chefia da Dra. Jennifer Braathen 

Salgueiro, estaria subordinada à Vice Direção de Pesquisa Clínica do INI. Já no seu primeiro ano 

de existência, a Plataforma se organizou para concorrer a um edital de pesquisa tendo o seu 

primeiro projeto próprio sido contemplado no Edital FAPERJ N°28/2014. No ano de 2016, a 

equipe da Plataforma foi realocada em uma nova sala, onde foi possível instalar toda a equipe, 

garantindo maior dinamismo na realização das atividades. 

 

 Atuação da PPClin 

Atualmente, a PPClin atua de forma multidisciplinar, contando com 9 membros de diferentes 

áreas relacionadas à Pesquisa Clínica, dentre elas: assuntos regulatórios, bioética, condução de 

estudos clínicos, desenvolvimento e manutenção de formulários de Pesquisa e Teleform, 

epidemiologia, estatística, farmacocinética e gerenciamento de dados para biorrepositórios. 

A Plataforma colabora com diversos laboratórios de pesquisa do INI, em diferentes etapas de 

seus estudos clínicos. Além disso, tem oferecido regularmente para a comunidade a 

oportunidade de capacitação através de cursos e treinamentos de equipes de pesquisa, nas 

modalidades presencial e à distância. 

Os cursos já oferecidos contemplaram os temas de Boas Práticas Clínicas (Curso Básico e 

Avançado), de Estatística (Curso Básico e Curso de Introdução ao R) e de Biorrepositório (Curso 

Aplicado), somando 113 colaboradores capacitados (Tabela 1). Os membros da Plataforma 

também realizam regularmente treinamentos de colaboradores ligados a projetos específicos, 

com enfoque nas áreas de Ética em Pesquisa (42 profissionais capacitados), Processo de 

Consentimento do Participante de Pesquisa (20 profissionais capacitados), Boas Práticas 

Clínicas (34 profissionais capacitados) e Procedimentos estudo específico (63 profissionais 

capacitados). 
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Tabela 1. Relação de cursos ministrados pela Plataforma de Pesquisa Clínica no período de 

2014 a 2016. 

Curso Ano  N° profissionais capacitados 

Curso Introdutório de Estatística no SPSS 2014 16 
Curso Aplicado de Boas Práticas Clínicas 2014 11 
Curso de Introdução ao R 2015 10 
Curso Avançado de Boas Práticas Clínicas 2015 6 
Curso de Boas Práticas Clínicas 2016 14 
Curso de Introdução ao R 2016 10 
Curso Aplicado de Biorrepositório 2016 11 
Curso de Boas Práticas Clínicas* 2016 35 

*Ministrado à equipe do Centro de Referência Professor Hélio Fraga. 

 

 Parceria com a Vice-Presidência de Pesquisa e Laboratórios de Referência (VPPLR) 

Com início em 2013, a parceria entre a Plataforma de Pesquisa Clínica do INI e a Plataforma de 

Pesquisa Clínica da VPPLR tem se mostrado bastante efetiva e, com o tempo, tem se 

intensificado. 

Inicialmente, os membros da plataforma participavam de reuniões das Comunidades de Prática 

(CdPs), implementadas pela VPPLR para a discussão de diferentes temas relacionados à 

pesquisa clínica, e no Comitê Gestor da Plataforma de Pesquisa Clínica – Fiocruz. A Plataforma 

de Pesquisa Clínica do INI também esteve presente nas discussões acerca da criação do 

biobanco da Fiocruz, contando com um membro no Grupo de Trabalho (GT) de Biobanco da 

FIOCRUZ (2014) e no GT Rede Fiocruz de Biobanco da FIOCRUZ (2015), ambos propostos pela 

VPPLR. Desde 2015, a Plataforma atua no Curso de Especialização em Monitoria de Ensaios 

Clínicos (uma parceria Vice Direção de Ensino do INI, Plataforma de Pesquisa Clínica da VPPLR 

e DNDi – Drugs for Neglected Disease Initiative), sendo que em 2016 passou a ofertar parte do 

estágio dos alunos por meio de chamada pública para laboratórios de pesquisa do INI. 

 

 Participação em questões institucionais da FIOCRUZ 

A Plataforma de Pesquisa Clínica tem atuação em fóruns institucionais no âmbito da Fiocruz e 

do INI. Participa ativamente das reuniões do Conselho Deliberativo e da Subcomissão de 

Avaliação de Desempenho do INI. Além disso, teve dois delegados no Congresso Interno de 

2015. 

O setor também está presente em atividades de caráter gerencial, contando com um membro 

participando do Programa de Desenvolvimento de Competências Gerenciais, realizado pela 

Fundação Dom Cabral para servidores da Fiocruz em cargos de gestão. 

Finalmente, tem participação também em fóruns de discussão que visam a melhoria nas 

condições de trabalho, pesquisa e ensino na Fundação. 


