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Ensaios Clínicos em Medicamentos 

capacitação nacional para apoio à inovação 
farmacêutica Cristiane Machado Quental 

Sérgio Salles Filho1 

Um ensaio clínico é qualquer investigação em seres humanos voltada para descobrir 

ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos e/ou farmacodinâmicos de um produto sob 

investigação, e/ou identificar quaisquer reações adversas a um produto sob investigação, 

e/ou estudar a absorção, distribuição, metabolismo e excreção de um produto sob investi

gação com o objetivo de averiguar sua segurança e/ou eficácia (ICH, 2004). 

No Brasil, os ensaios clínicos foram o componente da pesquisa e do desenvolvimento 

(P&D) farmacêuticos que mais cresceu na última década. Tal fato despertou muito interesse 

e alguma esperança, uma vez que o segmento tem capacidade científica instalada e mercado 

relevante, porém o investimento privado no desenvolvimento de novos produtos é incipiente, 

gerando total dependência tecnológica do exterior. Tradicionalmente, as empresas estran

geiras instaladas no Brasil, que dominam o mercado nacional, fazem pouca P&D no país. A 

Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), que congrega 27 filiais de 

multinacionais, responsáveis por 63% do mercado nacional, reporta gastos de suas afilia

das de menos de 1 % do faturamento em 2002 - R$ 112 milhões de P&D em R$ 11,5 bilhões 

de faturamento (Interfarma, 2005). Mas o esforço nacional tampouco é expressivo, além de 

restrito a poucas empresas privadas e poucos produtores públicos. Assim, numa indústria 

caracteristicamente intensiva em P&D como a farmacêutica, os gastos com essas atividades 

ficam, no Brasil, em cerca de 0,83% de sua receita de vendas, segundo a Pesquisa Industrial 

de Inovação Tecnológica (IBGE, 2002, apud Albuquerque, Souza & Baessa, 2004). 
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