
SUPORTE ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO 
DE PROJETOS DE PESQUISA CLÍNICA

CLINICAL RESEARCH PLATFORM OF THE VICE-PRESIDENT 
FOR RESEARCH AND BIOLOGICAL COLLECTIONS, FIOCRUZ
SPECIALIZED SUPPORT FOR CONDUCTING CLINICAL TRIALS

PLATAFORMA DE PESQUISA 
CLÍNICA DA VICE-PRESIDÊNCIA 
DE PESQUISA E COLEÇÕES 
BIOLÓGICAS DA FIOCRUZ

PROCESSO DE ENTRADA 
DE PROJETOS
Os projetos são selecionados para a Plataforma por 
meio de chamadas públicas internas específi cas 
para pesquisa clínica voltadas para desenvolvimento 
tecnológico e por demandas resultantes de acordos 
e cooperações tanto nacionais, como internacionais.

Projetos selecionados por meio 
de chamada pública específi ca. O 
fi nanciamento dos projetos provém 
de recursos do orçamento da 
VPPCB/Fiocruz oriundos do Tesouro 
Nacional (Exemplo: Programa de 
Excelência em Pesquisa – Pesquisa 
e Ensaios Clínicos/PROEP-PEC)
promovidos por meio de convênio 
entre Fiocruz e CNPq.
Projects are selected through specifi c public calls 
for projects. Project fi nancing is through budget 
funds from VPPCB/FIOCRUZ, coming from the 
Brazilian National Treasury (Example: PROEP – 
Program for Excellence in Research – Clinical 
Research and Trials, through an agreement 
between FIOCRUZ and the National Council for 
Scientifi c and Technological Development (CNPq).

Projetos selecionados por meio 
de acordo de cooperação e 
contrapartidas. Estes projetos 
devem ter como objetivo a geração 
de um produto para saúde pública 
e sua entrada é pactuada com base 
na análise da demanda e perfi l do 
suporte necessário ao projeto. 
Projects selected through cooperative 
agreements and matching funds. Such 
projects must aim to generate products for 
public health, and their entry is negotiated 
on the basis of an analysis of the demand for 
necessary support and the project’s profi le.  
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PROCESS
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calls for clinical trials focused on 

the development technological and 
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25 projetos fi nanciados pela 

VPPCB por meio de 3 editais 

PROEP (desde 2011) somando 

6,9 milhões de reais
25 projects fi nanced by the Vice-President 
through 3 PROEP calls for projects (since 2011), 
totaling BRL 6.9 million (U$ 1.8 million)

39 projetos receberam 
suporte da Plataforma 
de Pesquisa Clínica 
da VPPCB
39 projects received support from the 
Clinical Research Platform of the VPPCB

19 especialistas em monitoria de 
ensaios clínicos formados desde 2013
19 specialists trained since 2013 in monitoring clinical trials 

AÇÕES DE DESTAQUES
■ Participação em projetos fi nanciados pela 

Comunidade Europeia e pela Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS) e Instituto Butantan.

■ Realização de monitorias internacionais.

■ Participação no consórcio internacional 
“Iniciativa em Pesquisa Clínica para a Saúde 
Global” CRIGH – promovido pela Rede Europeia 
de Infraestrutura de Pesquisa Clínica – ECRIN. 

■ Participação no programa de bolsas para pesquisa 
e desenvolvimento clínico European & Developing 
Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) do 
Programa do Especial de Pesquisa e Treinamento 
em Doenças Tropicais (TDR, em inglês).

■ Cooperação com a iniciativa Medicamentos 
para Doenças Negligenciadas – DNDi.

FEATURED ACTIVITIES

■ Participation in projects fi nanced 

by the European Community, Pan 

American Health Organization 

(PAHO), and Butantan Institute.

■ International monitoring visits.

■ Participation in the international 

consortium “Clinical Research 

Initiative for Global Health” 

CRIGH – promoted by the 

European Clinical Research 

Infrastructures Network – ECRIN. 

■ Participation in the European & 

Developing Countries Clinical Trials 

Partnership (EDCTP) of the Special 

Program for Research and Training 

in Tropical Diseases (TDR).

■ Cooperation with the Drugs for 

Neglected Diseases Initiative (DNDi).

A PLATAFORMA DE 
PESQUISA CLÍNICA/VPPCB 
TAMBÉM PARTICIPA:
■ da coordenação do Curso de Especialização em 

Monitoria de Ensaios Clínicos, realizado em parceria 
com o Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas (INI) e a DNDi (tradução da sigla: iniciativa 
Medicamentos para Doenças Negligenciadas);

■ na organização e condução da Rede 
Fiocruz de Pesquisa Clínica (RFPC);

■ na organização e condução Rede 
Fiocruz de Biobancos (RFBB);

■ na organização de reuniões do Fórum de Comitês 
de Ética em Pesquisa da Fiocruz (Fórum de CEPs);

■ da qualifi cação da Pesquisa Clínica realizada na 
Fiocruz por meio do aprofundamento em temas 
como Boas Práticas Clínicas (BPC), regulamentações 
brasileiras vigentes em pesquisa clínica e aspectos 
éticos nas pesquisas envolvendo seres humanos.

THE CLINICAL RESEARCH 
PLATFORM/VPPCB ALSO 
PARTICIPATES BY:

■ coordinating the Specialization 
Course in Monitoring Clinical 
Trials, in partnership with the 
National Institute of Infectious 
Diseases Evandro Chagas (INI) 
and the Drugs for Neglected 
Diseases Initiative (DNDi);

■ organizing and conducting 
the FIOCRUZ Clinical 
Research Network (RFPC);

■ organizing and conducting 
the FIOCRUZ Network 
of Biobanks (RFBB);

■ organizing meetings of the 
Forum of FIOCRUZ Local Ethics 
Committee (Local ECs Forum);

■ qualifying the clinical research 
performed at FIOCRUZ through 
in-depth training and capacity-
building in Good Clinical 
Practices (GCP), current Brazilian 
regulations in clinical research, 
and ethical aspects in research 
involving human subjects.

ESTRUTURA E EQUIPE 
DA PLATAFORMA
PLATFORM STRUCTURE AND TEAM

■ Coordenação
Coordinator 

■ Gerência de Projetos 
Project Managers 

■ Gerência da Qualidade 
Quality Manager  

■ Gerência de Processos Ético-Regulatórios
Regulatory Manager

■ Gerência de Ensino e Epidemiologia
Manager of Teaching and Epidemiology

■ Gerência de Dados
Data Manager

■ Assistência de Dados 
Data Assistant 

■ Monitoria Clínica
Clinical Research Associates (CRAs)

■ Gerência de Farmacovigilância
Pharmacovigilance Manager

■ Assistência de Farmacovigilância
Pharmacovigilance Assistant

NÚMEROS DA PLATAFORMA DE PESQUISA CLÍNICA 
CLINICAL RESEARCH PLATFORM IN NUMBERS

Equipe qualifi cada, integração do conhecimento 

e gerenciamento de projetos. 

É com este propósito que a Plataforma de 

Pesquisa Clínica da Vice-Presidência de 

Pesquisa e Coleções Biológicas da FIOCRUZ

(VPPCB) atua no acompanhamento e na 

realização de projetos de pesquisa clínica. 

A  Plataforma de Pesquisa Clínica da VPPCB tem 

como objetivo fortalecer as estruturas comuns 

de pesquisa clínica na instituição. O seu portfólio 

de projetos é orientado para o desenvolvimento 

tecnológico dedicado ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), na qual a entrega do produto 

poderá ser aplicada à saúde pública do país.

Qualifi ed team, knowledge 

integration, and project management. 

The Clinical Research Platform of 

the Vice-President for Research and 

Biological Collections at FIOCRUZ 

(VPPCB) works in the follow-up 

and performance of clinical trials. 

The Clinical Research Platform 

of the Vice-President aims to 

strengthen shared clinical research 

structures in the institution. The 

projects portfolio is focusing on 

the development technological 

dedicated to Brazil’s Unifi ed National 

Health System (SUS), where the 

product’s delivery can help meet 

the country’s public health needs.

ATIVIDADES DE 
SUPORTE AOS PROJETOS 
OFERECIDOS PELA 
PLATAFORMA DE 
PESQUISA CLÍNICA

■ Gerenciamento de projetos

■ Elaboração de protocolos clínicos e 
demais documentos do estudo

■ Suporte na estruturação de 
centros de pesquisa  

■ Gerenciamento de processos 
ético-regulatórios

■ Gerenciamento e análise de dados 

■ Garantia da qualidade 

■ Monitoria em pesquisa clínica

■ Farmacovigilância 

■ Formação de Comitês de Monitoramento 
de Dados de Segurança (CMDS)

■ Capacitação em Pesquisa Clínica

■ Organização de reuniões de investigadores 
e outras reuniões científi cas

■ Identifi cação de parceiros

RESEARCH PROJECT 
SUPPORT ACTIVITIES 
OFFERED BY THE 
CLINICAL RESEARCH 
PLATFORM

■ Project management

■ Elaboration of clinical protocols 
and other study documents

■ Support for structuring 
research sites  

■ Management of ethical and 
regulatory processes

■ Data management and analysis 

■ Quality assurance 

■ Monitoring of clinical trials

■ Pharmacovigilance 

■ Formation of Data Safety 
Monitoring Committees (DSMCs)

■ Training in Clinical Trials

■ Organization of the 
investigator’s meetings and 
other scientifi c events

■ Identifi cation of partners
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RESEARCH PROJECT 
SUPPORT ACTIVITIES 
OFFERED BY THE 
CLINICAL RESEARCH 
PLATFORM

■ Project management

■ Elaboration of clinical protocols 
and other study documents

■ Support for structuring 
research sites  

■ Management of ethical and 
regulatory processes

■ Data management and analysis 

■ Quality assurance 

■ Monitoring of clinical trials

■ Pharmacovigilance 

■ Formation of Data Safety 
Monitoring Committees (DSMCs)

■ Training in Clinical Trials

■ Organization of the 
investigator’s meetings and 
other scientifi c events

■ Identifi cation of partners
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SUPORTE ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO 
DE PROJETOS DE PESQUISA CLÍNICA

CLINICAL RESEARCH PLATFORM OF THE VICE-PRESIDENT 
FOR RESEARCH AND BIOLOGICAL COLLECTIONS, FIOCRUZ
SPECIALIZED SUPPORT FOR CONDUCTING CLINICAL TRIALS

PLATAFORMA DE PESQUISA 
CLÍNICA DA VICE-PRESIDÊNCIA 
DE PESQUISA E COLEÇÕES 
BIOLÓGICAS DA FIOCRUZ

PROCESSO DE ENTRADA 
DE PROJETOS
Os projetos são selecionados para a Plataforma por 
meio de chamadas públicas internas específi cas 
para pesquisa clínica voltadas para desenvolvimento 
tecnológico e por demandas resultantes de acordos 
e cooperações tanto nacionais, como internacionais.

Projetos selecionados por meio 
de chamada pública específi ca. O 
fi nanciamento dos projetos provém 
de recursos do orçamento da 
VPPCB/Fiocruz oriundos do Tesouro 
Nacional (Exemplo: Programa de 
Excelência em Pesquisa – Pesquisa 
e Ensaios Clínicos/PROEP-PEC)
promovidos por meio de convênio 
entre Fiocruz e CNPq.
Projects are selected through specifi c public calls 
for projects. Project fi nancing is through budget 
funds from VPPCB/FIOCRUZ, coming from the 
Brazilian National Treasury (Example: PROEP – 
Program for Excellence in Research – Clinical 
Research and Trials, through an agreement 
between FIOCRUZ and the National Council for 
Scientifi c and Technological Development (CNPq).

Projetos selecionados por meio 
de acordo de cooperação e 
contrapartidas. Estes projetos 
devem ter como objetivo a geração 
de um produto para saúde pública 
e sua entrada é pactuada com base 
na análise da demanda e perfi l do 
suporte necessário ao projeto. 
Projects selected through cooperative 
agreements and matching funds. Such 
projects must aim to generate products for 
public health, and their entry is negotiated 
on the basis of an analysis of the demand for 
necessary support and the project’s profi le.  

PROJECT ENTRY 

PROCESS

Projects are selected for the Platform 

through specifi c internal public 

calls for clinical trials focused on 

the development technological and 

according to demands resulting 

from national and international 

agreements and cooperation.

PROJETOS 
FINANCIADOS 
PELA VPPCB
PROJECTS FINANCED 

BY THE VPPCB 

1

PROJETOS 
SEM 

FINANCIAMENTO 
DA VPPCB

PROJECTS WITHOUT 
FINANCING BY THE 

VPPCB

2

só para produção de adesivos
Im

agens: acervo FIO
CR

U
Z Im

agens

Visite a página da VPPCB 
e conheça todas as 

iniciativas: <https://portal.
fi ocruz.br/vppcb>.

To learn more about the Vice-Presidency 

of Research and Biological Collections 

visit the website <https://portal.fi ocruz.

br/vppcb> or simply follow the QR Code.
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