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REDE NACIONAL DE PESQUISA CLÍNICA: IMPLANTANDO BOAS PRÁTICAS CLÍNICAS COMO GARANTIA DE 
ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA 
LICIANE DA SILVA COSTA; LISSANDRA DAL LAGO; FERNANDA FONTELLA; MARIA APARECIDA LIMA DA 
SILVA; MATHIAS BRESSEL; JOAÉ ROBERTO GOLDIM 
A Rede Nacional de Unidades de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino é uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Saúde e 
da Ciência e Tecnologia que visa um novo modelo institucional de pesquisa clínica voltado às reais necessidades do Sistema 
Único de Saúde, que está sendo implementado desde 2005, em 19 hospitais de ensino brasileiros. Neste projeto, o Centro de 
Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA/UFRGS), em conjunto com o Hospital Universitário de Santa 
Maria (HUSM/UFSM), com a colaboração do Laboratório de Pesquisa em Bioética e Ética na Ciência do HCPA, têm um projeto 
de implementação de um curso de Boas Práticas Clínicas. As boas práticas clínicas (Good Clinical Practice - GCP) são definidas 
como um padrão de qualidade internacional ético e científico para o desenho, a condução, o registro e a publicação de estudos 
clínicos que envolvam a participação de seres humanos. Com o cumprimento deste padrão, além dos princípios e normas 
estabelecidas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS – CONEP) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), tem-se a garantia de que os direitos, a segurança e o bem-estar dos sujeitos de pesquisa são preservados, e de que os 
dados publicados a partir dessas pesquisas podem ser considerados como confiáveis. Inicialmente, este curso será viabilizado no 
próprio HCPA e, futuramente, ser disponibilizado, via educação à distância, para todas as demais instituições participantes, 
através de seus gestores e bolsistas, além de ser oferecido a todos os pesquisadores e estudantes interessados ou envolvidos com 
pesquisa clínica. Com isto pretendemos garantir um padrão de qualidade na elaboração e condução de estudos clínicos, 
especialmente os conduzidos na própria Rede Nacional de Pesquisa Clínica.  
  




