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Desenvolvimento Tecnológico em 

Medicamentos na Indústria 

Farmacêutica Brasileira Gabriel Tannus 

ComoJaço com outros países, exorto o Brasil a aceitar seu papel no 

sistema econômico global. Apelo para que aqui, como em outros lugares, 

isso não signifique o sacrjficio da legislação de serviços e assistência social. 

É preciso um compromisso inteligente e humano entre essas duas 

grandes tendências e necessidades mundiais e globais. 

John K. Galbraith (1996) 

A descoberta, a invenção e o desenvolvimento de medicamentos remontam ao início 

da civilização humana. De início associadas à religião, tais atividades foram, ao longo do 

tempo, tomando caminhos próprios até a especialização dos dias de hoje. 

Abençoado por uma rica flora e fauna e contando com milenar cultura indígena, o 

Brasil deveria apresentar um produtivo quadro de contribuição para a invenção de novos 

medicamentos. Apesar da existência desses fatores essenciais, eles ainda não foram sufi

cientes para fazer com que o país atingisse um resultado positivo nesse campo. 

O MUNDO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

Entre inventar um medicamento e colocá-lo no mercado são consumidos em média dez 

anos (Figura 1). Esse tempo é conseqüência da necessidade de comprovações de eficácia e 
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