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Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino

Objetivos

A implantação da Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Hospitais de Ensino (RNPC), em 2005, 
foi uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia com a finalidade de 
alcançar um modelo institucional de pesquisa clínica baseado nas melhores práticas de pesquisa 
voltadas às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

A RNPC foi idealizada com o intuito de incentivar a integração dos centros de pesquisa clínica 
para proporcionar maior intercâmbio entre pesquisadores e incrementar a produção científica 
e tecnológica em todo o território nacional, reunindo esforços em ações prioritárias para a 
população brasileira. Com a capacitação regional advinda da integração nacional dirigida, 
haverá aceleração do crescimento e capacidade científica de cada um destes centros, 
que estarão aptos a desenvolver ferramentas próprias com objetivo de solucionar desafios 
específicos do nosso país. 

A constituição de uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento da pesquisa, produzindo 
uma progressiva fonte de investigadores bem treinados com capacidade para conduzir, 
compreender e aplicar os resultados das pesquisas permitirá à RNPC o fortalecimento do 
desenvolvimento tecnológico no complexo industrial da saúde. O desenvolvimento da tecnologia 
nacional, com capacidade para competir com a tecnologia estrangeira, constitui-se também uma 
prioridade da RNPC.

•  Ajustar o papel da pesquisa clínica à sua rota estratégica de desenvolvimento científico, 
acompanhando os avanços tecnológicos obtidos especialmente no âmbito do complexo 
produtivo da saúde;

•  Disponibilizar infraestrutura básica para o desenvolvimento de todas as fases de ensaios 
clínicos de fármacos, procedimentos, equipamentos e dispositivos para diagnósticos;

•  Converter as atividades de pesquisa clínica em benefícios nos campos da formação   profissional 
e da capacitação técnico-científica;

•  Efetivar o comprometimento das pesquisas clínicas realizadas nas instituições beneficiadas 
com as necessidades do país e com as prioridades da Política Nacional de Saúde;

•  Apoiar o envolvimento dos pesquisadores nacionais com a formulação dos protocolos de 
pesquisa, com o seu desenvolvimento e com a guarda e utilização dos resultados;

•  Buscar a integração das atividades de pesquisa clínica nos hospitais de ensino, visando 
à constituição de uma massa crítica necessária ao desenvolvimento tecnológico e à 
autossustentação dessas unidades.

Contatos:  pesquisaclinica@saude.gov.br 
                   (61) 3315-2637
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REGIÃO CENTRO-OESTE

REGIÃO NORTE

REGIÃO SUDESTE

REGIÃO NORDESTE

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás
Coordenador: Salvador Rassi / srassi@cardiol.br / (62) 3202-0801

Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília
Coordenador: Gustavo Romero / gabhub@unb.br / (61) 3273-5008

Fundação de Medicina Tropical do Amazonas
Coordenador: Luiz Carlos de Lima Ferreira / ferreira@fmt.am.gov.br / (92) 2127-3432

Hospital Universitário João de Barros Barreto da Universidade Federal do Pará 
Coordenador: Maria Rita de Cássia Costa Monteiro / marita@ufpa.br / (91) 3201-6663

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Coordenador: Rony Schaffel / rony@hucff.ufrj.br / (21) 2562-2558

Instituto Fernandes Figueira
Coordenador: Maria Elizabeth Lopes Moreira / bebeth@iff.fiocruz.br / (21) 2554-1911

Instituto Nacional de Câncer
Coordenador: Carlos Gil Moreira Ferreira / cferreira@inca.gov.br / (21) 3233-1375

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo – USP-Ribeirão Preto
Coordenador: Eduardo Barbosa Coelho / ebcoelho@fmrp.usp.br / (16) 3602-2632 ou 2956

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense
Coordenador: Beni Olej / cpcuffb@huap.uff.br / (21) 2629-2404 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
Coordenador: Eduardo Moacyr Krieger / edkrieger@incor.usp.br / (11) 3069-5048 ou 5391

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade 
Estadual Paulista
Coordenador: Carlos Antônio Caramori / upeclin@fmb.unesp.br / (14) 3811-6213 ou 6576 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais
Coordenador: Ricardo Amorim / cpcoordest@hc.ufmg.br / (31) 3409-9822

Instituto Nacional de Cardiologia
Coordenador: Bernardo Rangel Tura / tura@centroin.com.br / (21) 2235-3380

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia
Coordenadora: Maria Eugênia Leite Duarte / mduarte@into.saude.gov.br / (21) 3512-4999

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo
Coordenadora: Isabela Judith Martins Benseñor / isabensenor@hu.usp.br / (11) 8431-8959 

Hospital São Paulo da Universidade Federal de São Paulo
Coordenador: Afonso Celso Pinto Nazário / nazario.gineco@epm.br / (11) 5579-3321 

Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas
Coordenador: Heitor Moreno / hmoreno@uol.com.br / (19) 3521-7793

Fundação Oswaldo Cruz
Coordenadora: Ana Rabello / pesquisaclinica@fiocruz.br / (21) 3865-9595

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira 
Coordenador: Davi Pereira de Santana / davi.santana@nudfac.com.br / (81) 3302-6593

Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará
Coordenador: Francisco Ayrton Castro da Rocha / arocha@ufc.br / (85) 3366-8590

Hospital Universitário Oswaldo Cruz e Pronto Socorro Cardiológico de 
Pernambuco da Universidade de Pernambuco
Coordenador: Moacir de Novaes Lima Ferreira / moacir.novaes@upe.br / (81) 2101-1357

Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia
Coordenador: Edgar Marcelino de Carvalho Filho / edgar@ufba.br / (71) 3237-7353 

Hospital de Messejana / Universidade Federal do Ceará
Coordenador: Manoel Odorico de Moraes Filho / odorico@ufc.br / (85) 3366-8201

Hospital Geral de Fortaleza
Coordenador: José Artur Costa D’Almeida / rnpc.hgf@gmail.com / (85) 3101-7090

Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão
Coordenadora: Adalgisa Ferreira / adalgisa@huufma.br / (98) 2109-1242

Hospital São Rafael - Monte Tabor
Coordenador:  Luiz Guilherme Costa Lyra / luiz.lyra@hsr.com.br / (71) 3176-2272 (ramal 272) e 3281-6111

Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Coordenador: Aldo da Cunha Medeiros / aldo@ufrnet.br / (84) 3202-3719 e 3215-4250

REGIÃO SUL

Hospital Universitário Regional de Maringá da Universidade Estadual de Maringá
Coordenador: Sérgio Seiji Yamada / ssyamada@uem.br / (44) 2101-9119

Hospital Nossa Senhora da Conceição / Universidade do Sul de Santa Catarina
Coordenador: Daisson José Trevisol / daisson.trevisol@unisul.br / (48) 3631-7000 

Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul da Fundação Universitária de Cardiologia
Coordenador: Renato Abdala Karam Kalil / kalil@cardiologia.org.br / (51) 3217-2729

Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Coordenador: Jussara Fiterman / fiterman@pucrs.br / (51) 3320-3000

Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Coordenadora: Nadine Clausell / clausell@portoweb.com.br / (51) 3359-8704

Centros de pesquisa integrantes da RNPC

Histórico
A  Rede Nacional de Pesquisa Clínica (RNPC) foi criada em 2005 através de uma iniciativa 
conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência e Tecnologia visando a construção de 
um novo modelo de pesquisa, voltado às necessidades do SUS. Nessa primeira chamada pública 
foram comprometidos R$ 35 milhões, principalmente na estruturação física e na capacitação de 19 
centros integrantes da RNPC.

Nos anos de 2007 e 2008, foram lançadas duas chamadas públicas para fomento à pesquisa 
clínica onde foram alocados R$ 30 milhões. Em 2009, foi ampliado o número de centros da RNPC 
totalizando 32 centros.  A ampliação da Rede contribuiu para ajustar o papel da pesquisa clínica 
à sua rota estratégica de desenvolvimento científico, acompanhando os avanços tecnológicos 
obtidos especialmente no âmbito do complexo produtivo da saúde. Em 2010 houve uma terceira 
chamada pública, com o objetivo da integração universidade/indústria onde foram alocados 
R$ 10 milhões. Foram realizadas parcerias entre o Ministério da Saúde e instituição privada 
para a capacitação da RNPC em temas avançados em pesquisa clinica. 

Além de apoiar projetos de interesse do sistema público de saúde, a Rede contribui para a institu-
cionalização das atividades de pesquisa clínica nos hospitais de ensino. A importância da Rede se 
situa na possibilidade de reunir esforços em ações prioritárias para o SUS e de interligar centros de 
pesquisa do país propiciando o aumento do intercâmbio entre pesquisadores de diferentes regiões.

As experiências internacionais demonstram que o financiamento privado é importante e se 
estabelece com a capacidade de elaboração e execução de projetos das unidades. No entanto, 
é necessário um contingente de recursos contínuo e renovável, obtidos de forma competitiva com 
recursos públicos que atendam a projetos de interesse para o desenvolvimento tecnológico e em 
consonância com as políticas de saúde.

FMT-AM

HUWC-CE HUOL-RN
HM-CE

HUOC-PE

Imip-PE

HSR-BA

HUPES-BA

HC-UFG

HUB-UnB

HSP-Unifesp
HUAP-UFF INC-RJ

HU-USP HU-UFRJ

INCA-RJ
HC-FMB-UNESP Fiocruz-RJ

HC-FMRP

INTO-RJ HC-UFMG
IFF HC-Unicamp

HC-USP

HUM-UEM

HNSC

HSL-PUC
IC-FUC-RS

HCPA

HU-UFPA

HU-UFMA HGF-CE


