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RESUMO 
 

 

 

Os ensaios clínicos representam uma ferramenta essencial de geração de conhecimento e 

inovação para a indústria farmacêutica. Apesar de o Brasil ser o 7º maior mercado para a 

indústria e apresentar uma demografia diversa e favorável para a condução dos ensaios clínicos, 

o país parece não explorar seu potencial de participação no campo dos ensaios clínicos. A partir 

de uma análise dos registros dos ensaios clínicos de intervenção medicamentosa de fases II e 

III patrocinados pela indústria na base de dados internacional ClinicalTrial.gov esta pesquisa 

identificou os países que mais receberam ensaios clínicos nos últimos 15 anos, os países que 

ganharam destaque neste período e quais foram os patrocinadores que mais financiaram estes 

ensaios clínicos. Entrevistas semi-estruturadas com profissionais experientes deste campo de 

atuação exploraram o processo de escolha das localidades, os critérios utilizados pela indústria 

e as características que fazem com que o Brasil seja considerado para alguns ensaios, mas não 

para outros. 

 

Palavras-chave: Ensaio clínico. Ensaios clínicos na indústria farmacêutica. Participação em 

ensaios clínicos. Localidades de ensaios clínicos. Patrocínio de ensaios clínicos. Países 

participantes de ensaios clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

Clinical trials represent an essential component for the pharmaceutical industry in the 

knowledge building and innovation process. Despite the fact that Brazil is the 7th largest 

pharmaceutical market in the world, and its diverse and favorable demographic for conducting 

clinical trials, the country does not seem to explore its potential in the field of clinical trials. 

Based on the phases II and III drug intervention clinical trials sponsored by the industry 

registered in the ClinicalTrial.gov database, this research identified the countries that received 

the most trials in the last 15 years and those that gained prominence in the same period. It was 

also identified the sponsors that financed such trials. Semi-structured interviews with 

experienced professional in this field explored the sponsors processes to choose the locations, 

the main criterias and the characteristics that make Brazil to be considered for some trials but 

not for others. 

 

Keywords: Clinical Trials. Pharmaceutical industry Clinical Trials. Clinical Trials 

participation. Clinical Trials locations. Clinical trial sponsorship. Clinical trial countries. 
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1 INTRODUÇÃO 

Então Daniel disse ao guarda a quem o chefe dos eunucos tinha encarregado 

de cuidar de Daniel, Ananias, Misaled e Azarias: ‘Por favor, faze conosco uma 

experiência durante dez dias, dando-nos legumes para comer e água para 

beber! Depois faze um confronto entre os nossos rostos e os dos moços que 

tomam a comida do rei, e então faze conosco de acordo com o que vires!’ Ele 

aceitou esta proposta, submetendo-os à experiência durante dez dias. 

Terminados os dez dias, eles tinham melhor aparência e estavam mais bem 

nutridos que todos os outros moços que se alimentavam da mesa do rei. Por 

isso o guarda deixou de lado a comida e o vinho que deviam tomar e lhes dava 

legumes (BÍBLIA, Daniel, 1, 11-16). 

 

A citação acima talvez seja um dos mais antigos registros de algo semelhante ao que 

se conhece hoje por ensaio clínico com grupo controle para observação de resultados quando 

recebem tratamentos distintos. Os ensaios clínicos têm sido uma ferramenta de geração de 

conhecimento desde a antiguidade com grande evolução dos métodos e de sua relevância para 

diferentes setores da economia e certamente para a indústria farmacêutica onde o Brasil 

representa o 7º maior mercado mundial (SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS, 2020). Porém, o Brasil parece não explorar seu potencial de participação 

no campo dos ensaios clínicos, em especial dos ensaios clínicos de fases II e III para estudo de 

intervenção medicamentosa patrocinados pela indústria farmacêutica. Neste (estudo os ensaios 

clínicos analisados são aqueles que resultam dos seguintes filtros de pesquisa: I) fases II e III; 

II) intervenção medicamentosa; III) patrocinados pela indústria. 

O mercado farmacêutico global de US$ 1.24 trilhões em 2020 representou 13,4% dos 

gastos com saúde. Estima-se que esta mesma indústria investiu US$ 188 bilhões em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) de novos produtos, cifra que poderá chegar a US$ 227 bilhões em 

2025, significando um investimento acumulado de mais de US$ 1 trilhão nos próximos 5 anos 

(FITCHSOLUTIONS, 2021b). Representantes da indústria afirmam que 39% deste valor é 

gasto com as fases II e III dos ensaios clínicos e que 22% dos gastos com P&D da indústria 

aconteceram fora dos seus países sede. 

Tradicionalmente os maiores mercados da indústria farmacêutica também se destacam 

no ranking das localidades de ensaios clínicos, mas apesar de algumas características 

promissoras da demografia e diversidade da população, o Brasil não se destaca nesse ranking. 

No Brasil os participantes da indústria faramacêutica, pesquisadores e profissionais 

especializados em ensaios clínicos têm defendido bandeiras de apoio ao setor, além disso, há 

em tramitação no congresso nacional um projeto de lei que revisa especificamente a 

regulamentação do processo de aprovação dos ensaios clínicos no país com o objetivo de tornar 
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o país mais competitivo neste campo. Este estudo pretende oferecer a estes agentes uma visão 

pragmática das tendências observadas, dos processos de decisão dos patrocinadores sobre as 

localidades e das motivações que embasam estas decisões. 

 

1.1 Delimitação do tema e definição do problema 

A primeira fase desta pesquisa delimitou seu estudo em ensaios clínicos de intervenção 

medicamentosa de fases II e III patrocinados pela indústria e registrados na base de dados 

internacional ClinicalTrials.gov. A análise de tendências foi realizada a partir dos dados dessa 

plataforma por ser a mais completa plataforma mundial de registros de ensaios clínicos 

disponível e a que oferece boas ferramentas de análise, filtros e ordenamento dos dados.  

Ao limitar a análise a estudos de “intervenção”, esta pesquisa exclui de seu escopo os 

estudos observacionais e os estudos de acesso expandido ou uso compassivo registrados na 

plataforma. São estudadas as intervenções que envolvam medicamentos, de modo que estudos 

de intervenção com equipamentos ou de procedimentos sejam desconsiderados. 

Optou-se por limitar a análise às fases II e III pelo entendimento de que na fase I, 

quando é testada a segurança do medicamento em pacientes saudáveis, é menor a necessidade 

de recrutar participantes fora da localidade sede do patrocinador. Além disso, os dados para as 

fases II e III encontram-se mais completos na plataforma já que os órgãos de regulação Food 

and Drugs Administration (FDA) e European Medicines Agency (EMA) exigem o registro a 

partir da fase II, e a EMA exige também fase I para estudos pediátricos. 

Por último, esta pesquisa limita-se a estudos patrocinados pela indústria, considerando 

que a escolha das localidades para execução dos ensaios clínicos depende principalmente de 

requisitos econômicos e de competitividade enquanto os estudos financiados por órgãos 

públicos ou institutos governamentais podem orientar-se pelas variáveis não econômicas que 

pautam seus objetivos. 

Definido o escopo da análise, observa-se a participação pouco relevante do Brasil nos 

ensaios clínicos analisados, aparentemente incompatível com a relevância de seu mercado para 

produtos farmacêuticos. Desta forma, a pesquisa busca compreender os critérios utilizados 

pelos patrocinadores na escolha das localidades e levantar pontos de ação que permitiriam ao 

Brasil ganhar relevância neste mercado. 

 

 

1.2 Objetivos 
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Os objetivos desta pesquisa foram estabelecidos a partir da observação da discrepância 

entre a posição do Brasil de 7º maior mercado para o setor farmacêutico e apenas o 20º na 

classificação de participação nos ensaios clínicos analisados. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar, junto aos profissionais que atuam no setor 

de ensaios clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica, quais motivações direcionam a 

escolha dos países e o que poderia ser feito para que o Brasil participasse de forma mais 

relevante dos ensaios clínicos analisados. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos se dividem em 2 etapas:  

Etapa I: Análise de tendências e identificação dos países selecionados e principais 

patrocinadores 

a) Analisar a evolução dos países participantes dos ensaios clínicos analisados e 

identificar os países selecionados de acordo com a relevância de sua participação; 

b) Identificar os principais patrocinadores dos ensaios clínicos analisados nos 

países selecionados; 

Etapa II: Entrevistas com profissionais e especialistas 

a) Compreender o processo de decisão para definição dos países em que ocorrerem 

os ensaios clínicos analisados;  

b) Elencar os critérios e as motivações de escolha dos países;  

c) Obter impressões sobre a participação do Brasil;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
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Nesta seção é apresentada a revisão da literatura considerada fundamental e necessária 

para boa compreensão do contexto e dos resultados apresentados. 

 

2.1 A indústria farmacêutica mundial 

O mercado farmacêutico mundial de US$ 1.24 trilhões em 2020 representou 13,4% 

dos gastos globais com saúde no mesmo ano que foram de US$ 9.25 trilhões. Ou seja, 1,5% do 

Produto Interno Bruto (PIB) mundial. As projeções do mesmo estudo apontam para um 

mercado farmacêutico de US$ 1.60 trilhões em 2025 (FITCHSOLUTIONS, 2021b).  

O estudo de Urquhart e Water (2020), estima que esta mesma indústria investiu US$ 

188 bilhões em P&D de novos produtos, cifra que poderá chegar a US$ 227 bilhões em 2025, 

significando um investimento acumulado de mais de US$ 1 trilhão em 5 anos. Cerca de 40% 

destes investimentos estão concentrados nas 10 empresas que mais investem em P&D na 

indústria farmacêutica: Roche, Merck & Co, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer, Bristol-

Myers Squibb, GlaxoSmithKline, AstraZeneca, AbbVie, e Eli Lilly. 

 Membros da Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PHRMA) 

investiram US$ 83 bilhões em P&D em 2019 e 38,6% deste valor foi gasto com as pesquisas 

clínicas de fases II e III, além disso, 22,4% dos gastos com P&D aconteceram fora dos seus 

países sede (PHARMACEUTICAL RESEARCH AND MANUFACTURERS OF 

AMERICAPHRMA, 2020).  

Considerando a relevância da inovação através de P&D na indústria farmacêutica, 

Guimarães (2018) apresenta a história da indústria de acordo com as principais evoluções em 

P&D de cada época: 

a) Random Screening: Época em que a pesquisa se baseava na experiência e 

intuição dos cientistas químicos e em uma metodologia de tentativa e erro. Uma das mais 

importantes descobertasdesta época foi a penicilina em 1928 que iniciou sua comercialização 

em 1941.  

b) Rational Drug Design: Em meados dos anos 1970, a partir do conhecimento da 

biologia celular, farmacologia e fisiologia, princípios ativos puderam ser imaginados e 

desenvolvidos. Este período teve também um forte investimento público, especialmente na 

pesquisa de base através de universidades.  

c) Modelo Atual: a pesquisa no campo da biologia molecular tem atraído a atenção 

das grandes empresas. Mas, diferente das fases anteriores, a base científica e o desenvolvimento 
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de novos produtos parecem não acompanhar a velocidade demandada pela indústria, gerando 

certa escassez de inovação radical. 

A história da inovação na área da indústria foi acompanhada pela evolução da 

regulamentação, mas também por episódios trágicos. Paine (2017) comenta que no início da 

década de 1930 o Dr. Gerhar Domagk descobriu que o corante industrial prontosil protegia 

ratos de infecções com estreptococos, o que levou à produção dos primeiros fármacos a 

combater infecções bacterianas, a sulfanilamide, que foi testada em animais e humanos e 

aprovada em 1937. Inicialmente comercializada em cápsulas e comprimidos, a empresa 

S.E.Massengill Company criou uma apresentação líquida para atender à demanda do mercado 

através de uma solução com dietilenoglicol. Em setembro de 1937 o chamado Elixir 

Sulfanilamide foi comercializado e consumido por 353 pacientes, causando a morte de 34 

crianças e 71 adultos. Ficou constatado que o dietilenoglicol, e não a sulfanilamide, era o 

componente tóxico. No ano seguinte o congresso americano criaria o FDA, aprimorando a 

legislação e aumentando a regulação da indústria farmacêutica que passou a exigir testes de 

toxidade de novas drogas antes de seu lançamento ao mercado. 

Nessa época, provas de eficácia não eram exigidas, testes em animais não eram 

padronizados e ensaios em humanos não eram executados de forma apropriada. Outro episódio 

trágico se refere à participação dos EUA na mais emblemática tragédia relacionada à criação 

de novas drogas, a tragédia da talidomida. 

Paine (2017) comenta que Dr Frances Kelsey bloqueou a aprovação da talidomida nos 

Estados Unidos preocupado com possíveis efeitos colaterais em mulheres grávidas. Nos países 

onde ela foi comercializada inicialmente como na Europa, Australia e Canadá, o impacto foi 

marcante causando defeitos de nascença em mais de 5.000 bebês. A tragédia da talidomida 

levou os EUA a mais uma reforma legislativa, a aprovação do Kefauver-Harris Drug 

Amendments em 1962 que responsabilizava o FDA por monitorar todos os estágios de 

desenvolvimento de novas drogas, desde o início das pesquisas e os testes e animais até os 

ensaios clínicos que passavam a ter padrões mais rigorosos. Eliminava ainda o prazo 

estabelecido para o FDA aprovar novas drogas, que até então permitia a comercialização do 

medicamento que não eram avaliados no prazo de 60 dias. A World Medical Association 

também reagiu ao caso e publicou, em 1964, a declaração de Helsinki que fixou padrões para a 

pesquisa clínica e levou a comunidade econômica europeia a promulgar a Diretiva nº65/65CEE, 

de 26 de janeiro de 1965. 
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No Brasil a talidomida começou a ser comercializada em março de 1958, 

posteriormente à identificação dos efeitos adversos na Alemanha. Moro e Invernizzi (2017) 

apresentam uma revisão bibliográfica que relata as notas do Diário Oficial para retirada do 

medimento de comercialização em agosto de 1962 que só se efetivou em 1965, permanecendo 

ainda em algumas drogarias do país sem uma regulamentação que proibisse sua venda. Alguns 

anos depois a mesma droga foi aprovada para o tratamento do Eritema Nodoso Hansênico 

(ENH) de alta prevalência no Brasil que faz com que o país ainda seja um grande consumidor 

da medicação, a ponto de em 2003 a talidomida ser objeto da Lei nº 10.651, sendo o único 

medicamento no país a possuir lei própria. Neste período, uma série de avanços regulatórios 

aconteceu no país, com influência clara de episódios como o da talidomida. 

Esta dependência da indústria farmacêutica de um constante processo de inovação ao 

lado do avanço da regulamentação que restringe o processo de pesquisa e desenvolvimento 

acaba por impor desafios inerentes ao setor.  

Alguns dos principais desafios atuais da indústria farmacêutica se relacionam ao 

processo de inovação, como o término de patentes de medicamentos rentáveis, a escassez de 

novas descobertas inovadoras, o maior rigor dos critérios regulatórios e a maior proteção aos 

participantes das pesquisas clínicas.  

Para enfrentar a escassez de inovações radicais diante do alto risco que envolve as 

pesquisas de base, os países desenvolvidos têm aumentado o esforço governamental no 

desenvolvimento de pesquisas e incentivado as parcerias entre universidades e indústria. 

Iniciativas como o Accelerating Medicines Partnership, apoiada pelo National Institutes of 

Health, Organizações não governamentais (ONGs) e grandes grupos privados, também buscam 

aproximar os pesquisadores da indústria. 

O início da década de 1990 foi marcado pela criação da International Council for 

Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH), que 

criou uma plataforma de cooperação internacional para a pesquisa de novos medicamentos. 

Em 2004 o FDA reconheceu o desafio da queda no desenvolvimento de novos 

produtos em seu relatório: Challengeand Opportunity on the Critical Path to New Medical 

Products, trazendo os seguintes apontamentos:  

a) O processo de desenvolvimento de produtos médicos fica cada vez mais 

desafiador, ineficiente e custoso.  

b) Inovadores concentram seus esforços em produtos com alto potencial de retorno 

financeiro.  
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c) A vasta maioria dos produtos que entram em fase de ensaio clínico falha.  

d) O retorno dos poucos casos de sucesso precisa pagar as despesas dos casos que 

falham, aumentando ainda mais o custo de desenvolvimento (FOOD AND DRUG 

ADMINISTRATION, 2004). 

O processo de desenvolvimento de produtos médicos já não é capaz de 

acompanhar o ritmo das inovações da pesquisa de base. Apenas um esforço 

orquestrado de aplicar a ciência biomédica no desenvolvimento de produtos 

médicos poderá ser bem sucedido na modernização do caminho crítico da 

inovação (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2004, p. 2). 

 

Este relatório do FDA levou à criação da iniciativa chamada “The Critical Path 

Initiative” que publicou uma lista de oportunidades de melhoria em parceria com o US 

Department of Health and Human Services elencando 76 desafios e oportunidades de melhoria 

para acelerar o desenvolvimento e a aprovação de produtos médicos. (FOOD AND DRUG 

ADMINISTRATION, 2006) 

 No entanto, o último relatório de avanços da iniciativa foi o “The Critical Path”onde 

foram relatados alguns progressos nas áreas de desenvolvimento de biomarcadadores para 

tratamentos personalizados, modernização de ensaios clínicos, e aumento da segurança dos 

produtos. Neste relatório de atualização destaca-se também o estabelecimento de novos 

objetivos para os anos seguintes, porém não foram encontradas novas atualizações sobre a 

iniciativa que parece ter sido descontinuada ou tomado outra forma dentro das agências 

regulatórias norte-americana (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2009) 

Estes desafios e a busca por eficiência também levaram as empresas a terceirizarem 

partes relevantes de seus negócios a fim de alcançar uma operação mais enxuta e focada em 

suas especialidades. Observou-se então uma tendência de terceirização de alguns processos 

chave, desde a produção do produto acabado Contract Manufacturing Organizations (CMOs) 

até a venda dos produtos Contract Sales and Marketing Organizations (CSOs), passando por 

empresas de pesquisa clínica Contract Research Organizations (CROs) que oferecem 

eficiência através de escala e tecnologia ao processo de ensaios clínicos. 
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2.1.1 A indústria farmacêutica no Brasil 

No Brasil, o mercado farmacêutico de R$ 93.18 bilhões em 2020 representou 12,4% 

dos gastos em saúde. Assim, 1,25% do PIB brasileiro é gasto com medicamentos e as projeções 

apontam para um gasto de R$133.15 bilhões em 2025 (FITCHSOLUTIONS, 2021a). 

Estes números colocaram o país em 7º lugar no ranking dos mercados mundiais no 

ano de 2018, com projeção para que seja alcançada a 5ª posição em 2023. Dados do Ministério 

da Economia/Camex apontam que o setor farmacêutico apresentou um déficit da balança 

comercial do setor de produtos farmacêuticos de US$ 5.98 bilhões no ano de 2020. Resultado 

que se mantêm dentro de um intervalo estável nos últimos 10 anos sendo US$ 5.05 bilhões em 

2011 e US$ 6.13 bilhões em 2019, representando respectivamenteo menor e o maior valor deste 

período (SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 2020).  

O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (2020) destacou os seguintes 

dados sobre o ano de 2020:  

a) 69,4% das unidades de medicamento vendidas exigiram prescrição médica, 

enquanto 30,6% são isentos de prescrição.  

b) 34,9% do volume, em caixas, e 15% das vendas, em Reais (R$), foram de 

medicamentos genéricos.  

c) 76 % do volume, em caixas, e 55,2% das vendas, em R$, foram de laboratórios 

de origem nacional.  

Estes dados evidenciam que os medicamentos genéricos são, em média, mais baratos 

que os medicamentos de marca. Mostra ainda que os medicamentos de laboratórios de capital 

estrangeiro são mais caros que os medicamentos de laboratórios de capital nacional, um reflexo 

da forte presença do capital nacional na produção e comercialização de medicamentos genéricos 

e da imposição da legislação e do controle de preços realizados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). 

  A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2021) apresenta alguns dados que 

permitem observar a dinâmica de mercado entre empresas de capital nacional e internacional: 

a) Dentre os 20 grupos econômicos do setor farmacêutico que mais faturaram em 

2019 temos 8 nacionais e 12 internacionais.  

b) Dentre as 20 empresas independentes do setor farmacêutico que mais faturaram 

em 2019, temos 8 nacionais e 12 internacionais.  
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São 5 grupos econômicos e 7 empresas independentes de capital nacional que 

faturaram acima de R$ 1 bilhão em 2019, enquanto 8 grupos econômicos e 9 empresas 

independentes de capital internacional superaram esta marca no mesmo ano. 

Mas ao observar a classificação por tipo de produto percebe-se a diferença vocacional 

entre as empresas de capital nacional e internacional. A tabela 1 mostra a predominância de 

empresas de capital internacional no grupo das que faturam acima de R$ 500 mm em produtos 

novos e produtos biológicos, enquanto as empresas de capital nacional dominam a lista de 

empresas que faturam mais de R$ 500 mm em produtos similares e genéricos 

 

Tabela 1 - Número de empresas com faturamento anual acima de R$ 500mm por tipo de produto 

 

 

 

 

 
Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021 

 

Tavares (1991) analisou a década de 1980 em um contexto em que o Brasil apresentava 

um mercado interessante para as multinacionais mesmo sem respeitar as patentes de 

medicamentos no país. As multinacionais compraram participação no mercado através da 

aquisição de 66 empresas nacionais no período de 1970 a 1985. Tanto as empresas nacionais 

quanto as subsidiárias das multinacionais dedicavam suas operações no Brasil à fase final da 

cadeia produtiva: plantas de produção da fase final e comercialização dos medicamentos. O 

mercado das multinacionais era assegurado pelo controle da etapa de P&D de novas moléculas 

e pela fabricação dos fármacos nos seus países de origem, inviabilizando a competitividade da 

indústria nacional. Com isto, em 1985 apenas um laboratório nacional figurava entre os 20 

maiores em atuação no Brasil. Ao final da década de 80 as 280 empresas de capital nacional 

     

 

Medicamentos

Novos 

Medicamentos

Biológicos Similares Genéricos 

Grupos Economicos (Nacionais) 2 0 4 4 

Grupos Economicos (Internacionais) 8 6 0 2 

EmpresasIndependentes (Nacionais) 0 3 4 3 

EmpresasIndependentes 

(Internacionais) 4 6 0 1 

     

Total (Nacionais) 2 3 8 7 

Total (Internacionais) 12 12 0 3 
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representavam apenas 15% da participação de mercado em faturamento, enquanto 55 empresas 

de origem estrangeira concentravam 85% do faturamento em uma clara demonstração de força 

de mercado e de domínio dos produtos de maior valor agregado. 

A saída para a indústria nacional parecia ser a de verticalização e produção dos 

próprios fármacos através de cópias até então permitidas já que até 1994 o Brasil não reconhecia 

patentes de medicamentos, permitindo a indústria nacional atuar na produção local. Porém, em 

1994 o país aderiu à Trade Related Aspects of intelectual Property Rights (TRIPS), uma 

harmonização em benefício das detentoras de patentes. O país implementou as restrições na Lei 

nº 9.279 de 1996 conhecida como Lei das Patentes, 2 anos depois da ocorrência de uma série 

de dificuldades à indústria nacional (PARANAGUÁ et al., 2013). 

Em 1999 foi promulgada a Lei nº 9.787, conhecida como Lei dos Genéricos, que além 

de impulsionar o crescimento do mercado como um todo viria a fortalecer a indústria nacional 

à medida que se preparavam para participar de uma competição por escala e eficiência. Ainda 

havia a dependência dos fármacos importados, mas com a produção destes insumos já 

disseminada por outros países como Índia e China a dominação estratégica das multinacionais 

já não apresentava o mesmo efeito, permitindo a indústria nacional atingir um bom grau de 

competitividade mesmo com insumos importados. A posição de destaque de várias empresas 

de capital nacional no ranking de mercado atual se deve ao crescimento do mercado de 

genéricos nas últimas duas décadas. 

Perin e Paranhos (2017) apontam que a internaciolização da indústria nacional ganhou 

força em meados da década de 2000 e que em 2013 conseguiu inverter a tendência do aumento 

do déficit comercial do setor. 

Os dados apresentados apontam para um momento favorável para que a industrial 

nacional aproveite a situação financeira para expandir internacionalmente e se dedicar à 

inovação através de pesquisa e desenvolvimento próprio, em parceria com universidades 

nacionais e multinacionais que priorizam os produtos protegidos por patente. 

 

 

 

 

 

2.2 Os ensaios clínicos 
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O uso de múltiplos países para os ensaios clínicos ganhou força após a adoção do ICH 

GPC que permitiu o intercâmbio de dados clínicos entre os órgãos regulatórios dos Estados 

Unidos, Europa e Japão em 1996. Segundo Misik et al. (2014), este avanço foi proporcionado 

pelos esforços da indústria biofarmacêuticas que buscavam aumentar a produtividade do 

desenvolvimento de novos produtos através da redução da duração do ensaio clínico e do custo 

por participante. 

A European Medicines Agency (2012) listou algumas das considerações que levam à 

escolha de determinado país para fazer parte de um ensaio clínico: 

a) Disponibilidade de pacientes com o perfil e diagnóstico desejado e que se 

disponha a participar do estudo.  

b) Disponibilidade de pesquisadores qualificados que desejem conduzir os ensaios. 

c) Preparação do pedido de registro para comercialização nestes países. 

d) Busca por redução de custo. 

e) Velocidade de aprovação do estudo 

f) Desejo dos pacientes em participar de estudo para ter acesso a tratamentos de 

alto padrão que não estariam disponíveis de outra forma.  

g) Poucos pacientes relevantes nos mercados desenvolvidos tradicionais 

h) Disponibilidade de treatment-naivepatients (pacientes que nunca receberam 

determinado tratamento para determinada condição, também chamado pela indústria de 

“pacientes virgens de tratamento”). 

i) Dificuldade de recrutar em países desenvolvidos devido às diferenças no padrão 

do cuidado.  

 

2.2.1 História e Evolução no mundo 

Gallin, Ognibene e Johnson (2018) citam fatos e personagens históricos relacionados 

à pesquisa clínica: 

Em 2850 A.C, Imhotep foi o primeiro médico do Egito Antigo e chegou a descrever o 

câncer em um de seus 48 casos clínicos registrados. 

Em 2737 A.C, ShenNung, pai da medicina Chinesa, fez experimentos com venenos e 

plantas medicinais. 

Em 1130 A.C, I Yin, primeiro-ministro chinês da dinastia Shang, descreveu a extração 

de medicamentos de plantas fervidas.  
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Em 1500 A.C, a Bíblia registra passagens que ilustram uma abordagem científica à 

medicina e a origem da pesquisa clínica, como o livro de Daniel em seu capítulo 1, 11-16. 

Em 600 A.C, Sushruta, pai da cirurgia indiana, escreveu uma enciclopédia de ensino 

de medicina. 

Em 460-370 A.C, Hipócrates foi considerado o pai da medicina moderna, e 

apresentava a disciplina e o rigor requerido para um pesquisador clínico. Com ênfase em 

pesquisa clínica, observação e documentação, manteve registros detalhados de 42 casos 

clínicos. Também deu ênfase à ética, chamou a atenção para medidas sanitárias e dominou o 

ensino da medicina por séculos. 

Em 130-200 D.C, Cludius Galen médico do imperador Marcus Aurelius foi um dos 

primeiros a usar animais nos estudos das doenças. 

Em 980-1037 o persa Ibn Sina-Avicenn escreveu The Canonof Medicine onde 

descreveu 7 condições para reconhecer o efeito de um medicamento através da experimentação: 

usar drogas puras; testar apenas uma doença; usar grupos de controle; usar escala de dosagem; 

observação de longo prazo; resultados que podem ser reproduzidos; testar em humanos após 

animais. 

A partir do século XVIII alguns ensaios clínicos ganham notoriedade no estudo de sua 

história.  

James Lind conduziu estudo para observar os efeitos de diferentes tratamentos ao 

escorbuto em 12 marinheiros britânicos. Os 2 que consumiram frutas cítricas foram curados 

enquanto os que receberam ácido sulfúrico, vinagre, água marinha, cidra e remédios dos 

médicos não. 

James Jurin publicou artigos entre 1723 e 1727 sobre vacinação e proteção à varíola, 

comparando mortalidade de quem não foi inoculado, 5 em 6, com os que foram inoculados, 1 

em 60.  

Em 1788, Benjamin Franklin foi o responsável pelo primeiro estudo a apontar a 

importancia do efeito placebo em seu estudo com grupo cego sobre os efeitos curativos do 

magnetismo animal.  

Também no século XVIII a corte condenou os médicos no caso Slater vs. Baker & 

Stapleton por terem desunido uma fratura parcialmente curada para poder realizar uma cirurgia. 

A corte julgou razoável que o paciente fosse informado antecipadamente sobre o procedimento 

a que seria submetido e em que consintia sua execução. Foi o primeiro caso que evidenciou a 

importância do consentimento informado dos pacientes.  
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Situações semelhantes ocorreram com o Norueguês Gerhard Armauer Hansen (1841-

1921) que demonstrou a relação da lepra com o microorganismo Mycobacteriulepraea pós 

inocular bacilos vivos em enfermeiras e pacientes sem consentimento e por isso perdeu a 

posição de diretor do leprosário onde fez os experimentos, apesar de manter o cargo de médico 

chefe da enfermidade.  

Em 1897 o bacteriologista italiano Giuseppe Sanarelli anunciou a descoberta do bacilo 

da febre amarela após injetar o organismo vivo em 5 pessoas e foi publicamente criticado. 

Walter Reed que demonstrou que o mosquito é o vetor de transmissão da febre amarela. Todos 

seus relatórios sobre a febre amarela incluíam a frase “com seu total consentimento”, indicando 

que os voluntários da pesquisa estavam cientes dos procedimentos.  

No século 19, Ignaz Philipp Semmelweis (1818-65) produziu sofisticado estudo 

preventivo de ensaio clínico, estabelecendo a importância de se lavar as mãos na prevenção de 

proliferação de infecções. 

O século 20 foi marcado por grandes avanços na medicina, com universidades bem 

estabelecidas nos EUA e na Europa onde ensino e pesquisa estavam articulados.Este grande 

avanço foi impulsionado pelo investimento público em biomedicina ao lado do investimento 

privado na indústria farmacêutica. Gallin, Ognibene e Johnson (2018) apresentam alguns 

exemplos. 

Em 1910 Paul Ehrlick cunhou o termo quimioterapia e o conceito de injetar químicos 

no sangue para combater várias doenças, principalmente as causadas por parasitas. Ehrlick 

desenvolveu o Salvarsan, quimioterapeutico baseado em arsênico para curar sífilis, que foi 

comercializado pela Hoechst AG.  

A descoberta da penicilina em 1928 por Sir Alexander Fleming e da insulina em 1921 

por Frederick Banting foram outros avanços notáveis. Mas é importante destacar a presença da 

inovação incremental e colaborativa. Em 1921, por exemplo, Banting e seu aluno Charles Best 

descobriram a insulina. O químico James Collip desenvolveu métodos de purificação da 

insulina encontrada em vacas para uso em humanos e o escocês JJR Macleod produziu estudos 

confirmatórios. Banting e Macleod ganhariam o Prêmio Nobel em 1923. 

A partir de 1920 o britânico Sir Ronald Aylmer Fisher introduziu estatística aplicada 

em seus experimentos. Conceitos de randomização, análise de variânça são utilizados até hoje. 

Em 1930 Torald Sollmann enfatizou a importância do estudo controlado e do grupo cego com 

placebo sem conhecimento do observador. 
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2.2.2 Aspectos éticos, regulatórios e jurídicos 

Para compreender os aspectos éticos e regulatórios, é importante diferenciar pesquisa 

clínica e prática clínica. A pesquisa clínica tem o propósito de gerar conhecimento através do 

teste de hipóteses que permitam generalizar as conclusões, melhorar o cuidado médico e a saúde 

pública. Busca o benefício da coletividade, e não necessariamente beneficia o indivíduo 

envolvido na pesquisa. A tomada de riscos é justificada pela geração do conhecimento e não 

apenas pelo benefício do indivíduo. Já na prática clínica, o objetivo é diagnosticar, prevenir, 

tratar e cuidar do indivíduo através de métodos e procedimentos já evidenciados pela pesquisa 

clínica. Busca beneficiar o indivíduo e as decisões de risco são tomadas em consideração ao 

benefício esperado para ele. 

Esta diferenciação passou a ser percebida a partir da metade do século 20 quando 

houve enorme avanço da indústria farmacêutica e as pesquisas passaram a ser vistas como 

utilitárias, para um bem maior. No entanto, esta visão utilitarista levou a casos trágicos como 

nas pesquisas feitas indiscriminadamente em humanos nos Estados Unidos ou até para tentar 

justificar as atrocidades cometidas pelos médicos nazistas de Nuremberg. A partir dos anos 

1960 as regras de proteção dos participantes se fortaleceram e atualmente são seguidos os 

parâmetros do Departamento de Saúde e Serviços Humanos estabelecidos em 1991. 

Nos anos 1990 começou-se a perceber uma nova perspectiva, principalmente para 

doenças até então sem cura como Vírus da Imunodeficiência Humana  (HIV) e o Câncer, onde 

participantes das pesquisas acabam se beneficiando dos resultados encontrados imediatamente. 

Na versão mais atual, o envolvimento da comunidade passa a direcionar as prioridades 

das pesquisas clínicas. A pesquisa clínica passa a ser vista como uma atividade colaborativa 

que beneficia grupos e comunidades que devem se envolver com seu propósito de estabelecer 

prioridades, planejar e aprovar pesquisas, avaliar riscos e benefícios durante e após os ensaios, 

influenciar aspectos de recrutamento, consentimento informado e benefícios para a 

comunidade. 

Gallin, Ognibene e Johnson (2018), apresentam alguns dos principais marcos da 

regulamentação e do código de ética:  

a) The Nuremberg Code-1949: Em resposta aos experimentos nazistas, contém 

10 itens no documento final do julgamento de Nuremberg que reconhecem o valor do 

conhecimento científico, mas enfatizam a necessidade absoluta da participação voluntária. 

b) Declaração de Helsinki-1964 (revisto várias vezes até 2013): Reconhece que 

a pesquisa pode acontecer em paralelo com o cuidado clínico e estabelece que o sujeito não 
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pode ser colocado em desvantagem em relação ao cuidado médico. Exige o consentimento 

informado, permitindo que crianças e incapacitados tenham seu consentimento dado pelo 

guardião legal. A World Medical Assembly é responsável pela revisão periódica da declaração. 

c) The NationalComission’s Belmont Report-1979: Estabele 3 princípio sa partir 

dos quais os códigos devem ser construídos: Respeito pelas pessoas e seu poder de decisão; 

Maximizar benefícios minimizando prejuízos com avaliação de risto/benefício e Distribuição 

justa dos benefícios e dos esforços. 

d) CIOMS International Ethical Guidelines for Biomedical Research 

Involving Human Subjects - 1982, 2002, 2015: Em conjunto com a WHO, admite diferenças 

de condições entre países de alta e baixa renda. Adota os princípios de Belmont e a maioria dos 

códigos de Nuremberg e Helsinki, mas adiciona aspectos valiosos para pesquisas patrocinadas 

em população vulnerável. A revisão de 2015 trata de compensação por danos causados pela 

pesquisa, uso de dados e materiais biológico armazenados, implementação da ciência entre 

outros. 

e) United States Code of Federal Regulations (USCFR) - 1981, 

(revistoperiodicamente): Title 45, Part 46, “The Common Rule” Title 21, Part 50, “Protection 

of Human Subjects” e 56, “Institutional Review Boards”, para produtosreguladospelo FDA, 

comodrogas, biológicos, e medical devices. 

f) International Conference on Harmonization Guidelines for Good Clinical 

Practice - 1996: A ICH busca harmonizar as orientações entre Estados Unidos, União Européia 

e Japão através de condutas éticas e confiáveis. A WHO apresenta orientações que incorpora a 

ICH-GCP e vem sendo adotada por muitos países. Em geral, os princípios da ética em pesquisa 

clínica devem atender aos seguintes requisitos: 

Valor social ou científico: A questão de pesquisa deve possuir valor relevante para a 

sociedade e/ou para a comunidade cientifica (não se dedica recursos, e não se submete 

voluntários à pesquisa se a resposta não for relevante). 

Validade: A pesquisa é desenhada com o rigor científico que valide seu resultado.  

Seleção justa: O processo de seleção da população do estudo deve considerar primeiro 

os critérios científicos. A seleção deve ser ampla e respeitar os critérios de benefícios, riscos, e 

vulnerabilidade desta população em busca da equidade. 

Risco/benefício favorável: O benefício para o indivíduo e/ou comunidade deve ser 

maior que o risco, porém nem sempre o benefício e o risco já são totalmente conhecidos, já que 

muitas vezes este é justamente o objetivo da pesquisa. Por isso deve-se fazer uma análise 
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buscando maximizar o benefício e minimizar o risco. Deve-se considerar também o risco de a 

pesquisa não ser realizada. 

Revisão independente: Aderência no desenho e condução do processo aos princípios 

éticos é avaliada por terceiros independentes. 

Consentimento informado: Informações adequadas e claras. 

Respeito aos participantes: Respeito aos direitos e ao bem-estar dos participantes 

durante e posteriormente ao processo. 

Alguns aspectos adicionais devem ser observados quando se trata de estudos em 

grupos randomizados em que parte da população receberá placebo ou outro tratamento. Entre 

eles: “Equipoise”, não se faz estudo randomizado se já há evidência de que uma intervenção é 

melhor que outra; Escolha e justificativa do tratamento dado ao grupo controle; Randomização, 

mitigando viés do pesquisador; Cego ou duplo-cego, também diminuindo viés; Informações 

Preliminares devem ser analisadas e, eventualmente, utilizadas para alterar a avaliação do risco 

benefício. 

Também deve haver procedimentos claros a serem tomados no caso de intercorrências 

imprevistas ou indesejadas. Deve estar pré-estabelecido em que situações podem, por exemplo, 

quebrar o duplo-cego e que procedimento será adotado. 

Outro tema fundamental da pesquisa é a gestão, armazenamento e compartilhamento 

dos dados. A boa ciência demanda um bom registro de dados que facilite a comunicação, ainda 

que também se responsabilize pela sua confidencialidade.  

Além dos cuidados com as pessoas que participam dos ensaios clínicos, regras de uso 

também se aplicam quando se utiliza material biológico humano (Ácido desoxirribonucleico 

(DNA), tecidos, órgãos, sangue, gametas, embriões e dejetos). Trabalhos envolvendo animais 

também têm suas regras específicas. 

Destaca-se também, alguns pontos de atenção na condução e publicação de um estudo 

clínico que incluem: o potencial conflito de interesses, arevisão por pares e autoria e 

reprodutibilidade. 

 

2.2.3 International Conference on Harmonisation (ICH) 

O ICH foi estabelecido em 1990 a partir de uma necessidade mundial de facilitar a 

troca de informações e experiências entre as diferentes agências regulatórias dos países ou 

regiões, a ICH desenvolve a maior parte dos padrões técnicos utilizados pelas agências 

mencionadas anteriormente. 
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A missão do ICH é promover a saúde pública através de recomendações para 

harmonizar a interpretação e aplicação de normas técnicas e requisitos para registro de produtos 

farmacêuticos. Sua atuação pode ser classificada em 4 tópicos: S-Safety, Q-Quality, E-Efficacy 

e M-Multidisciplinary. Foi criado a partir de incentivos econômicos, já que atender a diferentes 

regras em diferentes países encarecia o processo de registro. Sua atuação, e a harmonização, 

trazem benefícios que incluem a prevenção de duplicação de ensaios clínicos e a proteção da 

população participante. 

Uma de suas principais contribuições foi o E6 Good Clinical Practices, que ainda hoje 

tem papel fundamental no crescimento dos ensaios clínicos multi-regionais. Sua especificidade 

garante a interpretação correta e harmônica dos resultados e, portanto, mitiga a dúvida em 

relação aos resultados que serão obtidos com o investimento no ensaio clínico. 

Outra contribuição relevante do ICH foi o Common Technical Document (CTD) para 

a indústria apresentar o pedido de registro às agências. O uso de uma mesma estrutura de dossiê 

por toda a indústria para todas as agências cria uma padronização que traz eficiência, segurança 

e agilidade ao processo, além da possibilidade de submissão ao mesmo tempo a diferentes 

agências. 

Por fim, o ICH desenvolveu também o Medical Dictionary for Regulatory Activities 

(MedDRA), que padroniza de forma bastante específica a terminologia médica utilizada pelas 

agências regulatórias. 

Inicialmente, o ICH foi fundado por agências regulatórias e representantes da indústria 

dos Estados Unidos, União Européia, e Japão. Posteriormente, com a grande adesão das 

agências, foi criado o Global Cooperation Group onde autoridades e iniciativas regionais 

podem participar de suas conferências bienais e ter acesso ao material técnico. Com o objetivo 

de se tornar cada vez mais acessível a vários países, em 2015 foi criado o ICH na Suiça. 

 

 

 

2.2.4 Os registros dos ensaios clínicos e a plataforma ClinicalTrials.Gov 

A Organização Mundial da Saúde, através da International Clinical Trials Registry 

Platform, estabeleceu critérios mínimos de dados e coordena uma rede mundial de registros dos 

ensaios clínicos. No entanto, Zarinet et al. (2017) relatam que dos 323.018 estudos registrados, 

208.822 estavam registrados na plataforma ClinicalTrials.gov. Dentre as outras 15 plataformas 

participantes, a segunda mais relevante é a European Union ClinicalTrials Register (EU-CTR) 
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com 27.380, sendo que 33% destas são uma sobreposição à ClinicalTrials.gov. O Brasil 

participa com sua própria plataforma, chamada de Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 

(ReBec), desde 2010 que aparece neste levantamento com 746 estudos em março de 2016. 

A plataforma ClinicalTrials.gov, apresenta dados sobre a evolução dos registros dos 

ensaios clínicosnos últimos anos da qual destaca-se: 

a) 1997: O Congresso dos Estados Unidos aprova o Food and Drug Administration 

Modernization (FDAMA), a primeira lei federal do país a requerero registro dos ensaios 

clínicos. Foi requerido ao National Institutes of Health (NIH) a criação de uma plataforma com 

informações públicas reguladas pelo FDA. 

b) 2000: Em 29 de Fevereiro a primeira versão do ClinicalTrials.gov é 

disponibilizado pela National Library of Medicine, da NIH, com apoio do FDA. 

c) 2005: O International Committee of Medical Journal Editors passa a requerer o 

registro dos ensaios como condição de publicação. 

d) 2006: A WHO declara que todos os ensaios clínicos devem ser registrados e 

estabelecendo um conjunto de dados mínimos. No ano seguinte lançou o portal International 

Clinical Trials Registry Platform que inclui o ClinicalTrials.gov e várias outras plataformas 

internacionais. 

e) 2007: O Congresso dos Estados Unidos aprova o Food and Drug Administration 

Amendments Act of  2007 (FDAAA). Na seção 801 expande os ensaios clínicos que estão 

sujeitos ao registro e inclui informações adicionais, além de estabelecer multas pelo não 

cumprimento das exigências de registros. 

f) 2008: A 59ª assembléia geral do World Medical Associational alterou a 

Declaração de Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 

incluindo 2 princípios considerando o registro dos ensaios. Em 2013 esses princípios foram 

atualizados e fortalecidos na 64ª assembléia geral da mesma entidade (Declaração..., 2013). 

g) 2013: A European Medicines Agency atualiza o European Clinical Trials 

Database onde notadamente os dados requeridos estão substancialmente alinhados com os 

dados requeridos pelo ClinicalTrials.gov. 

h) 2016: O US Departmentof Health and Human Services publica a regulamentação 

final, denominada Final Rule for ClinicalTrials Registration and Results Information 

Submission que esclarece e expande os requerimentos e procedimentos para registro dos 

ensaios clínicos em ClincalTrial.gov. 
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Em Tse, Williams e Zarin (2009), publicado logo após a aprovação da FDAAA, são 

apresentadas as mudanças da emenda e de sua seção 801 que inclui entre os ensaios clínicos a 

serem registrados aqueles de fases II a IV que envolvam drogas, produtos biológicos e 

equipamentos médicos e que tenham alguma localidade nos EUA ou que trate de pesquisa de 

novas drogas. Estão excluídos da exigência os estudos concluídos até 27 de setembro de 2007. 

A responsabilidade do registro é atribuída ao patrocinador ou a um pesquisador responsável 

indicado por ele. 

De acordo com Zaron et al. (2016) a plataforma contava com mais de 224.000 registros  

que apresentavam as principais características disponibilizadas neste mesmo ano com o 

objetivo de esclarecer a comunidade envolvida nos ensaios clínicos sobre os critérios e as 

informações que deveriam ser registradas. Informações sobre quais ensaios deveriam ser 

reportados assim como seus resultados, e os prazos para registro foram apresentados de maneira 

clara. Definições de como deveria ser o controle dos ensaios, as medidas dos desfechos 

primários e secundários foram incluídas. Também se aumentou a transparência com exigência 

do registro de efeitos adversos e dos resultados dos estudos não aprovados com o objetivo de 

fornecer informações para os comitês que analisam e aprovam o início de novos estudos no 

mesmo tema. 

 

2.2.5 Migração das localidades 

Alguns estudos têm se dedicado a analisar as tendências de migração de localidades 

dos ensaios clínicos. Misik et al. (2014) por exemplo, avaliaram as localidades adicionadas em 

ClinicalTrials.gov no período de 2007 a 2012 comparando a participação dos países avaliados 

entre dois períodos: 2007-2009 e 2010-2012. Aplicando os filtros de estudos de intervenção 

patrocinados pela indústria em fases II e III, os autores observaram que o conjunto de países 

desenvolvidos perdeu 2,1% de participação de mercado (Estados Unidos perdeu 2,6% e Europa 

Ocidental perdeu 1,1%). Dentre os países desenvolvidos, Japão, Australia e Nova Zelândia 

ganharam 1,2%, 0,3% e 0,3% de participação respectivamente. Neste mesmo período, os países 

da Europa Central e Oriental ganharam 1,5% de participação e os países emergentes da Ásia 

ganharam 0,7%. Este estudo já mostrava a América Latina com um comportamento estagnado 

em 4,3% de participação de mercado dos quais o Brasil era responsável por 1,2%. 

 

2.2.6 Os esforços brasileiros 
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A comunidade de pesquisadores, centros de pesquisa, e a própria indústria farmacêutica através 

de suas associações de classe tem se organizado em esforço conjunto para conscientizar a classe 

política e a sociedade em geral dos benefícios de uma maior participação do país no setor de 

pesquisas clínicas. É possível destacar as iniciativas da Interfarma e o Projeto de Lei nº 7.082 

de 2017 em trâmite no Congresso Nacional que conta com o apoio da Associação Brasileira 

das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica (ABRACO). 

 

2.2.6.1 A Interfarma 

A Interfarma é a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, uma entidade 

setorial, sem fins lucrativos, que representa 51 associadas, empresas e pesquisadores que 

buscam promover e incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação voltada para a 

produção de insumos farmacêuticos, matérias-primas, medicamentos e produtos para a saúde 

humana. 

Em seu Guia de 2020 destaca vários aspectos da inovação na indústria farmacêutica e 

a posição do Brasil, tais como: 

a) O ciclo de desenvolvimento de um medicamento pode levar até 10 anos entre 

pesquisa pré-clínica, as fases de ensaios clínicos, registro sanitário e registro de preço, além do 

prazo adicional de até 4 anos para incorporação do medicamento no Sistema Único de Saúde 

(SUS) e/ou no mercado de saúde suplementar através da ANS. 

b) Um mapa da pesquisa clínica e a posição do Brasil no ranking 

c) As principais áreas terapêuticas com estudos clínicos em andamento no mundo, 

com destaque para a oncologia e as doenças do sistema nervoso central, e as principais áreas 

terapêuticas dos estudos no Brasil. 

d) Os benefícios esperados caso o Brasil amplie seu protagonismo em pesquisa 

clínica, com estimativas dos investimentos diretos esperados (ASSOCIAÇÃO DA 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA, 2020). 

 

2.2.6.2 Projeto de Lei nº 7.082 de 2017 

Está em trâmite no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 7.082 de 2017que dispõem 

sobre a pesquisa clínica com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa 

Clínica com Seres Humanos (BRASIL, 2017). 

O projeto de lei trata de questões críticas do atual arcabouço regulatório, entre os quais: 

o processo de aprovação junto aos comitês de ética visando dar autonomia aos comitês 
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acreditados e diminuir a necessidade de dupla aprovação; estabelecer prazos para análise e 

resposta da ANVISA para os novos estudos; rever a política de fornecimento de medicamentos 

pós-estudo. 

Trata-se, portanto de temas sensíveis que, como tal, abrem uma discussão abrangente 

com a sociedade. 

 

3 SOBRE A ABORDAGEM E MÉTODOS UTILIZADOS 

 

A abordagem desta pesquisa parte de um paradigma que Burrel e Morgan (1979) 

classificam como “Funcionalista”, o que equivale dizer que foi adotada uma visão objetiva da 

natureza das ciências sociais e um entendimento regulador da natureza da sociedade. Portanto, 

a ontologia deste estudo é realista com uma epistemologia positivista, acreditando-se que o 

conhecimento pode ser adquirido pelo pesquisador a partir da análise de dados de um campo 

do qual não participa e da capacidade dos entrevistados de transferir conhecimento de maneira 

verdadeira. A realidade estudada é vista como consequência do meio e das estruturas impostas, 

ainda que se acredite na possibilidade de mudanças incrementais, sempre partindo de um 

pressuposto de que o status quo é consensuado, coeso e integrado de forma a atender as 

necessidades dos participantes. Portanto não se deve esperar pela possibilidade de mudanças 

radicais, mas identificar as mudanças incrementais que poderiam alcançar determinados 

objetivos sem se confrontar com a estrutura estabelecida. O uso de entrevistas semi-estruturadas 

é aplicado de forma a trazer a pesquisa qualitativa o mais próximo possível de uma metodologia 

nomotética e rigorosa. 

Creswell (2010) define os métodos mistos sequenciais como aqueles em que o 

pesquisador procura elaborar ou expandir os achados de um método com os de outro método e 

complementa afirmando que o estudo pode iniciar com um método quantitativo, no qual uma 

teoria ou conceito é testado, seguido por um método qualitativo que envolva uma exploração 

detalhada de alguns casos ou indivíduos. Tashakkori e Teddlie (1998) destacam que os 

resultados de um método podem ajudar a identificar os participantes a serem estudados ou as 

perguntas a serem feitas pelo outro método, também descrevem a teoria fundamentada como 

uma estratégia de investigação em que o pesquisador deriva uma teoria geral, abstrata, de um 

processo, ação ou interação fundamentada nos pontos de vista dos participantes. Fala-se ainda 

em múltiplos estágios de coleta de dados e refinamento da informação. Enquanto esta parece 

ser uma boa descrição do objetivo deste estudo, é fato que ele se limita ao que talvez seria um 

primeiro passo em direção a afirmações bem fundamentadas. Ao selecionar criteriosamente os 
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participantes das entrevistas, aplicar uma metodologia objetiva e pragmática na sua execução e 

na análise dos dados pode-se derivar hipóteses que precisarão ser testadas e verificadas em 

trabalhos futuros. 

Qu e Dumay (2011), em seu estudo de revisão de literatura sobre entrevistas 

qualitativas, analisam a perspectiva de Alvesson (2003) relacionando a posição neopositivista 

com entrevistas estruturadas e a posição romântica com entrevistas não estruturadas, permitindo 

ainda que entrevistas semi-estruturadas ofereçam uma combinação entre estrutura e 

flexibilidade que pode atender a ambos e também aos localistas que entendem a própria 

entevista como um evento empírico a ser estudado e cujo contexto deve ser considerado em 

uma interpretação reflexiva do conteúdo obtido. Os autores enfatizam a necessidade de 

entrevistas bem planejadas para que os dados obtidos tenham valor à pesquisa. Apresenta a 

entrevista semi-estruturada como forma de transpassar limites da entrevista estruturada ao 

permitir que perguntas de esclarecimento, confirmação, ou aprofundamento sejam feitas ao 

entrevistado. Esta possível variação entre as entrevistas pode, porém, induzir ou distorcer o 

conteúdo adquirido, requerendo cuidados como utilizar o mesmo entrevistador em todas as 

entrevistas, que deve ser consciente de seu papel e dos objetivos da pesquisa, e considerar o 

contexto da entrevista ao analisar seu conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Método de pesquisa 

O método desta pesquisa pode ser classificado como misto sequencial uma vez que foi 

desenvolvido em duas fases:  

a) Análise das tendências dos ensaios clínicos analisados no mundo a partir da base 

de dados disponibilizada pelo ClinicalTrial.gov.  

b) Análise qualitativa de entrevistas semi-estruturadas com especialistas do setor e 

profissionais envolvidos com o processo decisório de localidades para ensaios clínicos.  

A primeira etapa permitiu identificar os países bem estabelecidos no campo dos 

ensaios clínicos, os países que vêem ganhando relevância nos últimos anos e ainda os principais 

patrocinadores dos ensaios clínicos analisados no Brasil e no mundo. Já a segunda etapa mostra 



36 

 

uma série de hipóteses presentes na impressão dos participantes da indústria quanto ao processo 

de decisão, aos critérios e sobre o que o Brasil poderia fazer diferente para aproveitar melhor 

seu potencial competitivo natural. 

 

3.2 Fase I: análise das tendências 

Para a análise das tendências, toda a extração de dados se deu a partir de consultas ao 

site www.clinicaltrials.gov durante os meses de Julho e Agosto de 2021. Para manter a 

consistência dos dados durante o período em que o levantamento foi executado, considerarou-

se apenas as inclusões dos registros até 30 de junho de 2021. 

 

3.2.1 Ensaios clínicos analisados 

Os ensaios clínicos analisados foram obtidos através da seleção apenas dos estudos do 

tipo “intervenção”, com intervenção de medicamentos1, nas fases II e III e financiados pela 

indústria. Para isso, foram aplicados filtros de pesquisa da seguinte forma: 

Study type = Interventional Studies (Clinical Trials) 

Intervention/treatment = “Drug” 

Phase 2 = checked; Phase 3 = checked 

Funder Type = Industry 

Figura 1- Filtros para seleção dos ensaios clínicos analisados 

 

Fonte: Próprio autor (2021) 

3.2.2 A Evolução da participação dos países nos últimos anos 

Para observação da evolução da participação de cada país ao longo do tempo 

consultou-se o ranking por localidade dos ensaios clínicos analisados em diferentes períodos 

conforme descrito no quadro 1, sempre considerando a primeira data em que o estudo foi 

registrado na base de dados. Os períodos considerados foram trianuais até 31/12/2019, portanto 

anterior a possíveis efeitos da pandemia Covid-19.  

 

 
1 Ao inserirmos o termo “Drug” como filtro na ferramenta de busca do www.clinicaltrials.gov são 

automaticamente também considerados seus sinônimos: “Agent”, “Pharmaceutical”, “medications”, “Medicine”, 

“medicinal products”, “Pharmaceutic Preparations”, “Pharmacologic Substance”  

http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.clinicaltrials.gov/
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Quadro 1- Períodos de pesquisa da participação dos países nos ensaios clínicos analisados 

Período Início Fim 

Período I 01/01/2005 31/12/2007 

Período II 01/01/2008 31/12/2010 

Período III 01/01/2011 31/12/2013 

Período IV 01/01/2014 31/12/2016 

Período V 01/01/2017 31/12/2019 

Fonte: Próprio autor (2021) 

 

 

 Para cada um dos períodos, foi consultado o ranking das 100 localidades que mais 

participaram dos ensaios clínicos analisados. Foram eliminadas as sublocalidades que 

representam regiões ou estados dentro dos países, como Estados Unidos, Canadá e Austrália, 

de modo que apenas países fizessem parte da análise. Este corte das sublocalidades reduziu os 

dados para 432 países por período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Restaram 43 localidades no Período I. Os Períodos subsequentes variaram entre 44 e 46, dependendo 

do número de sublocalidades que foram excluídas. Descartamos as informações a partir da posição 44 em todos 

os períodos. 
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Figura 2 - Filtros e seleção das localidades para o período I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

Próprio autor (2021) 

Considerou-se como período central da análise o período V, por ser o mais recente 

antes dos impactos da Covid-19 e foram analisadas a evolução durante os 5 períodos dos 35 

países que estavam mais bem ranqueados no período V. Os 35 paises foram classificados em: 

Estáveis: Variou 2 ou menos posições desde o período I até o período V. 

Crescentes: Subiram 3 ou mais posições desde o período I até o período V. 

Em queda: Caíram 3 ou mais posições desde o período I até o período V. 

 

3.2.3 Os Patrocinadores 

A análise anterior permitiu a identificação de 12 países crescentes, que melhoraram sua 

posição no raking, e 8 países estáveis que mantiveram suas posições entre os 10 mais bem 

colocados. Foram descartados os países estáveis em posições intermediárias, abaixo da 10ª 

posição. 

Para estes 20 países e para o Brasil, buscou-se identificar quais foram os patrocinadores 

que mais financiaram ensaios clínicos analisados. Para isto, foram aplicados filtros do Período 

V para os ensaios clínicos analisados e, para cada um dos 21 países, foi extraída a lista dos 100 

patrocinadores que mais financiaram os ensaios clínicos analisados. A figura 3 ilustra como foi 

realizada a pesquisa para os Estados Unidos. 
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Figura 3 - Pesquisa para os Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor (2021) 

 

Esta análise demonstrou que 606 patrocinadores foram mencionados ao menos uma vez 

dentre os 100 patrocinadores que mais financiaram estudos em cada um dos países. Para cada 

patrocinador, foi consolidado o número de localidades (dentre os países selecionados) que 

fizeram parte dos ensaios clínicos analisados no período V. A classificação dos patrocinadores 

por esta totalidade foi identificar os 62 patrocinadores que financiaram mais de 50 localidades 

para realização dos ensaios clínicos analisados registrados no período V. Destes 62, 3 foram 

descartados por serem patrocinadores que claramente financiam apenas estudos em seus 

próprios países. Restando, portanto, 59 patrocinadores a serem considerados na segunda fase 

desta pesquisa, referente às entrevistas qualitativas. 

É importante salientar que a totalidade de localidades é, quase sempre, maior que o 

número de ensaios clínicos analisados financiados pelo patrocinador, já que os ensaios 

multicêntricos acontecem em várias localidades para um único ensaio. 
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3.3 Entrevistas semi-estruturadas 

3.3.1 A seleção dos profissionais entrevistados 

O recrutamento de profissionais para entrevista se mostrou um desafio importante para 

a pesquisa. Em uma primeira tentativa de se entrevistar representantes dos principais 

patrocinadores nas matrizes destas empresas, foram enviados 47 emails/convites para os 

endereços disponibilizados na www.ClinitalTrials.gov. No entanto, esta tentativa resultou em 

apenas 1 confirmação de entrevista, direcionada pela empresa para sua representante na filial 

no Brasil. 

Utilizou-se então de contatos de relacionamento do pesquisador para recrutar 

representantes e especialistas do setor que estivessem em condições de contribuir com a 

pesquisa. Ressaltando, no entanto, que apesar de contar com a indicação de pessoas do 

relacionamento do pesquisador, nenhum dos entrevistados tinha qualquer relacionamento direto 

com o pesquisador até o início deste projeto. 

Ao final, foram entrevistados 8 profissionais e especialistas que concordaram em 

participar de entrevista por vídeo conferência gravada e transcrita, sendo que a participação, 

opiniões e impressões fornecidas durante a entrevista são pessoais e não representam a empresa 

ou instituição à qual o participante está ligado. Concordou-se ainda que trechos transcritos da 

entrevistas poderiam ser citados nesta pesqusa de forma anonimizada. Todos os participantes 

assinaram eletronicamente o Termo de Consentimento (Apêndice D).  

 

3.3.2 O guia da entrevista 

O roteiro da entrevista semi-estruturada, disponível no (Apêndice C), foi elaborado da 

seguinte forma: 

Abertura: Os principais pontos do termo de consentimento foram reforçados e 

confirmados. 

Perguntas de Controle: Utilizadas para qualificar o entrevistado e confirmar suas 

experiências e conhecimentos úteis ao propósito da pesquisa.  

Perguntas sobre o processo decisório: Utilizadas para compreender como se dá o 

processo pelo qual é tomada a decisão sobre as localidades. 

Perguntas sobre os critérios de decisão: Utilizadas para extrair informações do 

entrevistado sobre os principais critérios utilizados na decisão das localidades. Foram utilizadas 

perguntas abertas, sem mencionar ou ilustrar com qualquer possível critério conhecido pelo 

entrevistador de modo a evitar-se algum tipo de influência nas respostas do entrevistado. 

http://www.clinitaltrials.gov/
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Perguntas sobre os países bem estabelecidos: Utilizadas para apresentar ao 

entrevistado a lista dos países que ocupam posição de destaque na classificação desde o Período 

I. Buscou-se extrair argumentos que justificassem a presença destes países no topo da 

classificação. 

Perguntas sobre os países em crescimento: Utilizadas para apresentar ao apresentado 

a lista dos países que mais cresceram no período estudado. Buscou-se extrair argumentos ou 

impressões que justificassem o crescimento destes países na classificação. 

Perguntas sobre o Brasil: Utilizadas para identificar como o entrevistado percebe ou 

considera o Brasil em suas pesquisas. Se há experiências passadas ou sugestões para que o país 

possa melhorar sua posição no ranking. 

Por último, foi permitido ao entrevistado apresentar suas considerações finais. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Fase I: tendências 

Em 18 de julho de 2021 o site www.clinicaltrials.gov apresentava em sua base 383.535 

registros de pesquisas em 220 países dos quais 383.179 haviam sido incluídos pela primeira vez 

até 30 de junho de 2021, data de corte para observação da pesquisa.  

Ao aplicar os filtros referentes aos ensaios clínicos analisados, identificou-se 46.022 

estudos financiados por 7.997 patrocinadores da indústria. 

Nesta mesma selação, os ensaios clínicos analisados que realizaram estudos no Brasil 

(isoladamente ou como parte de estudos multicêntricos) foram 2.348, financiados por 535 

patrocinadores. 

 

4.1.1 Os Períodos I a V 

O quadro 2 mostra a quantidade de ensaios clínicos analisados que foram registrados 

em cada um dos períodos bem como a quantidade de países envolvidos e a somatória de 

localidades. A crescente razão da somatória de localidades pelo número de ensaios clínicos 

analisados indica uma tendência de um maior número de ensaios multicêntricos e/ou de um 

maior número de localidades por ensaio multicêntrico. De qualquer forma, a cada período os 

principais países têm participado de um maior número de ensaios clínicos analisados. 

 

Quadro 2 - Total de ensaios clínicos analisados por periodo 

Período 

# Ensaios 

clínicos 

analisados 

# Países ∑ Localidades 

∑ Localidades / # 

Ensaios clínicos 

analisados 

Período I 9.114 189 72.078 7,91 

Período II 8.856 197 77.464 8,75 

Período III 7.108 199 69.199 9,74 

Período IV 7.358 194 72.210 9,81 

Período V 7.481 194 76.446 10,22 
Fonte: Próprio Autor (2021) 

 

No Apêndice A é apresentado a lista dos 43 países das localidades que mais 

participaram dos ensaios clínicos analisados em cada um dos períodos analisados. Tomando 

como ponto de partida o período V, o mais recente antes dos efeitos da Covid-19, classificou-

se os 35 países melhor colocados em três categorias: 

http://www.clinicaltrials.gov/
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Estáveis: Que mantiveram suas posições no ranking entre o Períodos I e V, ou 

variaram em, no máximo, 2 posições. 

Crescentes: Que subiram 3 ou mais posições no ranking entre os Períodos I e V. 

Em Queda: Que caíram 3 ou mais posições no ranking entre os Períodos I e V. 

Os países analisados e classificados foram: Estados Unidos, Espanha, Alemanha, 

Reino Unido, Canada, França, Itália, Polônia, China, Australia, Coréia, Bélgica, Japão, Rússia, 

Holanda, Hungria, Taiwan, Israel, Áustria, Brasil, Argentina, Dinamarca, Ucrânia, Turquia, 

Bulgária, México Suécia, Grécia, Romênia, Suíça, Portugal, Nova Zelândia, África do Sul, 

Índia e Porto Rico. 

 

4.1.1.1 Países Estáveis 

Os 14 países classificados como estáveis foram: Estados Unidos, Alemanhã, Reino 

Unido, Canadá, França, Itália, Polônia, Austrália, Rússia, Hungria, Brasil, Dinamarca, Romênia 

e Porto Rico. Além do grande destaque dos Estados Unidos que segue inconteste na primeira 

posição em todos os períodos. Na tabela 2 é possível observar que 8 dos países estáveis 

ocupavam, e seguem ocupando, uma posição entre os 10 que mais participam dos estudos 

clínicos analisados, evidenciando a dificuldade de novos entrantes conseguirem este destaque. 

Outros 7 países estão em posições intermediárias, mas tem mantido sua colocação ao 

longo do tempo, como é o caso do Brasil cuja posição iniciou-se em 19º, chegou a alcançar o 

16º no Período II, regrediu para 23º e 25º nos períodos seguintes e recuperou-se para 20º no 

período V.  

Tabela 2 - Paises estáveis 

 

 

Fonte: Próprio autor (2021)  

Ao observar o gráfico 1 é possível perceber a estabilidade dos países no bloco de 

liderança e os caminhos percorridos pelos países estáveis do bloco intermediário.  

Período I Período II Período III Período IV Período V

Localidade Estudos Ranking Estudos Ranking Estudos Ranking Estudos Ranking Estudos Ranking

United States 4,551 1 4,714 1 3,774 1 4,197 1 4,465 1

Germany 1,482 2 1,617 2 1,406 2 1,406 2 1,363 3

United Kingdom 1,026 5 1,100 5 1,117 5 1,211 5 1,336 4

Canada 1,317 3 1,317 3 1,146 3 1,229 3 1,277 5

France 1,125 4 1,179 4 1,122 4 1,156 6 1,232 6

Italy 866 7 966 7 916 7 1,031 7 1,115 7

Poland 745 8 902 8 872 8 921 8 1,006 8

Australia 674 10 712 11 676 13 746 11 893 10

Russian Feder. 561 12 743 10 705 10 668 13 735 14

Hungary 486 14 570 13 628 14 637 14 625 16

Brazil 411 19 528 16 378 23 334 25 408 20

Denmark 406 21 358 28 372 24 345 24 398 22

Romania 297 29 499 17 394 22 376 21 270 29

Puerto Rico 209 37 246 35 211 35 193 37 199 35
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Gráfico 1- Evolução dos países estáveis 

 

Fonte: Próprio autor (2021)  

4.1.1.2 Países em Crescimento 

A tabela 3 apresenta os 9 países em crescimento. A Espanha é mais um dos países que 

estavam entre os 10 no Período I e segue entre os 10 no Período V, classificado como “em 

Crescimento” porque subiu sua posição de 6º para 2º lugar. Com isto, a China é a única 

novidade entre os 10 primeiros depois de um crescimento vertiginoso desde a 33º posição no 

Período I, ocupando o lugar da Bélgica, único país a sair do bloco dos 10 primeiros. Destacam-

se pelo importante crescimento os asiáticos: Córeia, Japão e Taiwan, os europeus: Ucrânia, 

Turquia, Bulgária, Grécia e Portugal além de Israel e Nova Zelândia.  

 

Tabela 3 - Países em crescimento 

 

 

Fonte: Próprio autor (2021) 

 

A movimentação destes países é ilustrada no gráfico 2 abaixo.  

Gráfico 2 - Evolução dos países em crescimento 

Período I Período II Período III Período IV Período V

Localidade Estudos Ranking Estudos Ranking Estudos Ranking Estudos Ranking Estudos Ranking

Spain 931 6 1,007 6 1,056 6 1,211 4 1,369 2

China 232 33 309 30 401 19 432 18 933 9

Korea, Rep. of 338 27 560 15 697 11 774 10 842 11

Japan 365 23 563 14 691 12 684 12 780 13

Taiwan 316 28 383 25 395 21 455 17 545 17

Israel 339 26 442 22 433 16 506 16 541 18

Ukraine 246 31 379 26 367 26 327 26 396 23

Turkey 185 39 237 36 257 30 300 28 380 24

Bulgaria 205 38 297 33 337 27 379 20 375 25

Greece 230 34 247 34 243 31 252 31 318 28

Portugal 209 36 201 41 187 37 217 33 230 31

New Zealand 176 41 188 43 215 34 202 34 228 32
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Fonte: Próprio autor (2021)  

4.1.1.3 Países em queda 

Foram 9 países classificados como em queda. Dentre os europeus, Bélgica, Holanda e 

Áustria perderam algumas posições enquanto Suíça e Suécia tiveram quedas mais expressivas, 

assim como os latinos Argentina e México, da Africa do Sul e da Índia, que mesmo 

recuperando-se no último período ainda esta distante da 24º posição que ocupava no Período I. 

Tabela 4 - Paises em queda 

 

 

Fonte: Próprio autor (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Evolução dos países em queda 

Período I Período II Período III Período IV Período V

Localidade Estudos Ranking Estudos Ranking Estudos Ranking Estudos Ranking Estudos Ranking

Belgium 725 9 789 9 759 9 774 9 818 12

Netherlands 668 11 610 12 554 15 619 15 651 15

Austria 451 15 465 21 412 18 391 19 425 19

Argentina 443 16 417 23 370 25 312 27 398 21

Mexico 429 18 468 20 396 20 372 22 360 26

Sweden 504 13 496 18 418 17 363 23 323 27

Switzerland 370 22 307 31 243 32 282 29 266 30

South Africa 410 20 392 24 320 28 266 30 226 33

India 363 24 493 19 185 38 119 99 200 34
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Fonte: Próprio autor (2021) 

 

4.1.2 Os patrocinadores 

O conjunto dos patrocinadores que aparecem entre os 100 que mais financiaram estudos 

clínicos analisados no período V em cada um dos 21 países selecionados somam 606, 

mostrando uma grande diversidade de patrocinadores. No apêndice B são apresentados os 20 

patrocinadores primeiros desta lista para cada país. Dentre os 606 patrocinadores que compõem 

este conjunto, 429 somaram menos de 10 localidades registradas no período V, enquanto 63 

financiaram estudos em mais de 50 localidades, sendo que 37 patrocinadores financiaram mais 

de 100 localidades. 

Na tabela 5 são apresentados os 63 patrocinadores por localidade para os ensaios 

clínicos analisados nos países selecionados. Destaca-se que o total apresentado supera o número 

de ensaios clínicos analisados de cada patrocinador, já que os estudos multicêntricos são 

considerados em todos os países participantes daquele estudo. 
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Tabela 5 - Patrocionadores por localidade 

 

Fonte: Próprio autor (2021)  

É interessante observar que são poucos os patrocinadores que concentram praticamente 

todos os seus ensaios clínicos analisados em um único país. Isto acontece com o Jiangsu Heng 

Rui Medicine Co., Ltd (China), National Cancer Institute-NCI (Estados Unidos), Dana-Faber 

CancerInstitute (Estados Unidos), Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Estados Unidos). 

Todos os demais patrocinadores utilizaram ao menos 10 países diferentes para seus ensaios 

clínicos analisados no período V. Após eliminar algumas duplicidades de nomes, chegou-se a 

uma lista de 43 principais patrocinadores que estão na tabela 6 classificadas ainda pelo número 

de vezes que cada um utilizou o Brasil em seus ensaios clínicos analisados. 
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1 Merck Sharp & Dohme Corp. 1350 250 79 88 89 74 68 58 84 95 34 77 65 52 58 35 48 3 12 13 26 42
2 Novartis 1029 126 103 68 65 68 67 45 36 85 26 43 54 47 33 2 50 30 32 20 0 29
3 Novartis Pharmaceuticals 991 116 99 65 62 67 63 42 35 82 25 42 52 47 33 0 50 30 32 20 0 29
4 Bristol-Myers Squibb 972 250 68 58 66 66 54 46 60 72 24 23 37 21 25 2 13 2 23 12 15 35
5 AstraZeneca 863 154 50 63 66 51 55 41 23 56 37 63 51 38 18 15 21 17 5 4 2 33
6 Hoffmann-La Roche 860 80 63 59 43 66 64 54 43 82 35 47 36 28 27 17 27 9 15 20 12 33
7 AbbVie 683 74 43 45 51 37 40 30 39 46 23 31 33 26 24 18 16 21 25 19 22 20
8 Sanofi 643 90 42 35 55 46 43 31 29 43 23 28 27 22 18 23 25 13 17 11 6 16
9 Eli Lilly and Company 640 98 46 34 35 39 42 38 40 51 27 30 53 23 28 8 10 0 13 3 2 20

10 Janssen Research & Development, LLC 580 69 36 29 30 41 34 43 26 49 16 24 23 23 23 23 21 16 13 7 5 29
11 Pfizer 525 125 27 30 37 22 33 29 30 36 19 27 28 22 12 7 10 14 5 4 0 8
12 Incyte Corporation 386 72 29 25 22 27 31 24 19 33 4 16 20 13 18 4 7 5 5 4 2 6
13 Takeda 366 69 19 23 24 21 20 18 14 27 14 14 27 7 16 8 8 6 12 9 4 6
14 GlaxoSmithKline 362 76 29 38 42 21 17 17 21 32 10 15 14 3 2 3 2 6 3 1 2 8
15 Regeneron Pharmaceuticals 360 65 20 23 28 24 22 22 17 24 7 16 16 12 7 13 13 6 11 4 2 8
16 Novo Nordisk A/S 303 39 20 22 24 15 17 18 7 21 7 8 21 7 11 15 10 12 13 7 0 9
17 Amgen 291 63 23 15 22 23 18 13 13 20 5 11 15 7 4 6 6 7 9 7 0 4
18 Celgene 266 41 21 22 20 20 19 9 11 21 5 13 11 10 6 6 8 5 10 5 1 2
19 Boehringer Ingelheim 264 35 30 23 29 13 17 14 12 20 11 13 15 5 2 2 1 0 7 8 2 5
20 Gilead Sciences 263 51 20 21 22 20 18 10 16 18 0 11 10 10 10 4 1 3 2 1 14 1
21 Eisai Inc. 231 27 15 15 15 17 16 12 15 17 9 15 18 9 9 2 7 0 3 2 4 4
22 UCB Pharma 229 35 25 18 19 14 13 21 15 16 4 3 19 6 0 2 6 7 4 2 0 0
23 Bayer 215 34 11 15 11 11 15 11 7 15 5 8 19 7 9 4 3 11 6 8 3 2
24 BeiGene 206 22 10 15 3 15 14 12 16 15 36 8 8 13 0 1 3 2 2 1 9 1
25 Allergan 201 47 15 15 17 9 11 13 5 11 3 8 0 6 8 11 2 12 2 0 1 5
26 Astellas Pharma Inc 154 30 9 12 11 8 8 8 7 16 6 9 10 6 3 1 1 0 1 3 1 4
27 Genentech, Inc. 136 68 7 7 7 5 3 8 4 11 0 3 0 2 3 2 0 3 2 0 0 1
28 UCB Biopharma SRL 130 16 15 12 9 11 9 14 6 11 0 0 11 5 0 2 4 5 0 0 0 0
29 Actelion 127 14 10 8 9 9 6 10 5 7 6 2 2 6 6 5 4 6 1 3 2 6
30 Biogen 126 16 13 9 8 12 12 6 7 12 0 5 7 2 6 0 2 2 5 1 1 0
31 Vertex Pharmaceuticals Incorporated 125 26 18 20 14 7 5 5 16 6 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0
32 Galapagos NV 122 15 10 11 7 5 6 11 6 13 0 4 5 4 3 8 1 7 1 0 4 1
33 Shire 121 16 8 8 7 5 7 5 4 9 0 4 15 0 6 4 4 4 4 5 4 2
34 Ono Pharmaceutical Co. Ltd 105 12 4 6 6 6 7 5 5 9 4 6 14 5 2 0 5 0 3 1 0 5
35 Merck KGaA, Darmstadt, Germany 101 16 8 8 5 10 6 0 0 9 5 14 7 5 0 2 0 0 2 0 0 4
36 Astellas Pharma Global Development, Inc. 100 19 5 7 8 7 7 5 4 10 0 7 6 5 2 2 2 0 1 2 0 1
37 Seagen Inc. 100 22 8 8 7 8 10 0 6 11 0 7 5 2 3 0 2 0 0 1 0 0
38 Millennium Pharmaceuticals, Inc. 96 18 5 9 6 8 6 5 5 7 0 3 4 2 5 0 3 0 5 3 0 2
39 Jiangsu HengRui Medicine Co., Ltd. 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 European Network of Gynaecological Oncological Trial Groups 86 0 9 5 6 5 10 7 3 8 0 4 4 2 6 3 6 0 4 0 1 3
41 Alexion Pharmaceuticals 85 13 6 9 5 5 10 2 5 6 0 8 7 1 2 0 1 0 0 1 4 0
42 National Cancer Institute (NCI) 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 EMD Serono 83 21 6 0 5 6 4 3 0 7 5 7 6 5 0 2 1 0 1 0 0 4
44 UCB Biopharma S.P.R.L. 82 19 10 5 10 0 4 7 8 5 0 0 7 0 0 0 2 2 3 0 0 0
45 Alnylam Pharmaceuticals 81 0 7 11 5 10 5 2 6 5 0 5 4 4 5 0 1 3 1 3 2 2
46 Genzyme, a Sanofi Company 81 0 5 7 6 8 7 0 5 4 5 5 6 5 4 4 7 0 1 2 0 0
47 MedImmune LLC 78 18 7 6 7 5 4 3 4 6 0 3 2 2 2 2 0 3 0 2 2 0
48 Exelixis 77 18 5 5 3 5 5 5 5 6 0 3 0 3 4 0 2 0 2 0 2 4
49 Theravance Biopharma 77 0 5 5 4 5 5 6 5 6 0 3 2 2 5 6 0 6 3 5 4 0
50 Daiichi Sankyo, Inc. 72 0 3 8 5 7 7 0 2 10 0 6 10 3 4 0 2 0 2 1 0 2
51 EMD Serono Research & Development Institute, Inc. 71 13 6 0 3 7 4 0 0 7 5 7 6 5 0 2 1 0 1 0 0 4
52 Ipsen 71 20 5 6 5 8 6 0 4 6 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 3
53 Lexicon Pharmaceuticals 70 0 4 5 7 4 5 5 3 5 0 4 0 2 4 4 2 5 2 2 3 4
54 Dana-Farber Cancer Institute 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Idorsia Pharmaceuticals Ltd. 67 0 11 5 8 6 5 7 4 7 0 3 0 0 3 2 1 3 2 0 0 0
56 Iqvia Pty Ltd 62 0 4 9 5 4 5 5 5 9 0 3 2 0 3 0 2 2 0 1 0 3
57 Ionis Pharmaceuticals, Inc. 61 15 5 4 13 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 5 0
58 Teva Branded Pharmaceutical Products R&D, Inc. 59 14 0 4 6 0 6 7 3 7 0 0 0 0 5 5 0 2 0 0 0 0
59 Teva Pharmaceutical Industries 59 14 0 4 6 0 6 7 3 7 0 0 0 0 5 5 0 2 0 0 0 0
60 Daiichi Sankyo Co., Ltd. 57 0 3 5 3 5 5 0 2 6 0 6 11 3 2 0 1 0 2 1 0 2
61 Arena Pharmaceuticals 55 0 4 3 3 3 3 3 6 3 0 4 2 1 4 4 4 3 0 3 2 0
62 Loxo Oncology, Inc. 54 0 4 4 4 5 5 3 5 4 0 5 5 3 3 0 0 0 2 0 0 2
63 Memorial Sloan Kettering Cancer Center 51 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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Tabela 6 - Grupos A, B, C - Brasil 

Fonte: Próprio autor (2021) 

Vale destacar que as empresas patrocinadoras privilegiam primeiramente os países onde 

desenvolvem a pesquisa de base, usualmente seus países sede, onde também buscam a 

financiamento junto a institutos de pesquisa públicos, entidades de fomento e entidades não 

governamentais. Alguns dos grandes institutos mundiais como o NIH americano, têm 

participado do financiaemnto de estudos multicêntricos envolvendo múltiplos países. No Brasil, 

agências como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) financiam 

pesquisa de base junto às universidadese também ensaios clínicos da indústria nacional. 

A participação do Brasil está concentrada em 9 patrocinadores que utilizaram o país em 

mais de 15 estudos no Período V. Outros 24 patrocinadores utilizaram o país em menos de 10 

estudos e 10 países não incluíram o Brasil em nenhum de seus estudos no período V. 

 

4.2 Entrevistas 

 Nesta etapa apresenta-se uma análise do conteúdo obtido nas entrevistas semi-

estruturadas e que apontam hipóteses para a pergunta de pesquisa. Para respeitar identidade dos 

entrevistados, cada profissional será representado por um código. 

MN01: Profissional de pesquisa e desenvolvimento com carreira em multinacionais da 

indústria farmacêutica. 

MN02: Profissional de pesquisa e desenvolvimento com carreira em multinacionais da 

indústria farmacêutica. 
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MN03: Profissional de pesquisa e desenvolvimento com carreira em multinacionais da 

indústria farmacêutica. 

MN04: Profissional de pesquisa e desenvolvimento com carreira em multinacionais da 

indústria farmacêutica. 

BR01: Profissional de pesquisa e desenvolvimento com carreira em empresas 

brasileiras da indústria farmacêutica, 

BR02: Profissional, empreendedor e profissional brasileiro de inovação na indústria 

de rádiofarmácia. 

PR01: Profissional brasileiro com carreira em institutos de pesquisa nacionais. 

PR02: Profissional brasileiro com carreira em institutos de pesquisa nacionais. 

 

4.2.1 Qualificação dos entrevistados 

A seguir são apresentadas as qualificações dos entrevistados.  

MN01: Profissional com mais de 10 anos de experiência, atualmente responsável pelo 

time de pesquisa e desenvolvimento de uma multinacional no Brasil, já atuou em outras 

empresas e em CROs. 

MN02: Profissional com mais de 10 anos de experiência, atualmente responsável pelo 

time de pesquisa e desenvolvimento de uma multinacional no Brasil e participa de discussões 

de novos projetos com o time global. 

MN03: Médica com mais de 10 de experiênca em ensaios clínicos pela indústria 

farmacêutica, atualmente responsável pela área de medical affairs, já trabalhou em outras 

multinacionais e participa dos estudos de feasibility junto à matriz. 

MN04: Médica com mais de 10 anos de experiência em estudos clínicos, responsável 

pela área de pesquisa e desenvolvimento no Brasil de multinacional. Também acumula 

responsabilidade sobre a região da América Latina. 

BR01: Líder do time de pesquisa e desenvolvimento de indústria de capital nacional 

há mais de 3 anos. Anteriormente foi professor universitário e orientou trabalhos com ensaios 

não farmacológicos. É responsável por escolher os centros de pesquisa que participarão de seus 

estudos. 

BR02: Profissional pesquisador com mais de 10 anos de experiência em estudos 

clínicos, é responsável pela área de inovação de empresa nacional produtora de radiofármacos 

para a medicina nuclear. 
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PQ01: Médico e trabalha com estudos clínicos há 8 anos. Foi investigador principal de 

vários estudos multicêntricos com participação de vários países. É autor ou co-autor da maioria 

das publicações sobre os estudos em que participoudevido ao sucesso no recrutamento dos 

pacientes. 

PQ02: Médico pesquisador há 21 anos, lidera instituto de pesquisa em que atua com 

pesquisa clínica e estudos multicêntricos. Coordena estudos de iniciativa dos pesquisadores do 

instituto que dirige. 

 

4.2.2 Contribuições sobre o Processo 

O quadro 3 a seguir apresenta as principais contribuições dos entrevistados em relação 

ao processo de decisão dos países.  

Quadro 3 - Processo de decisão dos países 

Contribuições Entrevistados 

A decisão é tomada no desenho da pesquisa, pela casa matriz que 

elabora o protocolo. Alguns pesquisadores de renome participam dos 

comitês 

MN01, MN02, 

MN03, MN04, 

PQ01 

É feito um estudo de viabilidade por país MN02, MN04 

O usual é o Brasil ser considerado para as fases II e III 
MN01, BR01, 

BR02 

Em algumas vezes as CROs tem influência 
MN01, MN04, 

BR02, PQ01 

Processo se inverte quando o estudo é de iniciativa do pesquisador PQ02 
Fonte: Próprio autor (2021) 

 

MN01: Comenta que a decisão ocorre no início do processo de desenvolvimento 

quando se estuda a incidência da doença e a capacidade do país de conduzir determinado estudo. 

Poucos países conseguem entrar na fase I, pois a questão da velocidade é importante. O mais 

usual é ser envolvido nas fases II e III onde o Brasil já é normalmente considerado um país 

interessado. A escolha é feita pela indústria, mas as CROs tem a possibilidade de influenciar na 

decisão dos países. 

MN02: Explica que há um estudo de feasibility ou country verification para suportar a 

escolha dos países. A matriz estima a quantidade de países, centros de pesquisa e quantos 

pacientes serão necessários, além das áreas de pesquisa e desenvolvimento de cada país. Há um 

modelo com premissas e diferentes cenários de recrutamento que suporta a decisão que é 

tomada por um colegiado da empresa na maioria dos casos. 
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MN03: Revela que a decisão pelos países começa a ser tomada na fase de desenho do 

estudo quando já são estabelecidos quais os países farão parte. Esta decisão é feita pelos times 

globais de pesquisa e desenvolvimento das empresas. 

MN04: Explica que a decisão já vem anunciada da matriz global que começa a apontar 

os países participantes antes do estudo de feasibility. Os times locais têm mais influência para 

os estudos observacionais e uso das CROs.   

BR01: Comenta que nos estudos nacionais é definido o centro coordenador antes do 

envio do pedido para as agências regulatórias, mas que outros centros podem ser inseridos 

posteriormente e que novos são adicionados para aumentar o ritmo de inclusão. 

BR02: Comenta sobre a importância da contratação das CROs para elaboração dos 

protocolos dos ensaios clínicos e que a escolha dos centros é feita em conjunto. Na sua atuação, 

mapeia o desenvolvimento no exterior e faz parceriais para trazer o produto ao Brasil onde faz 

estudos de fabricação, estabilidade e fase III, muitas vezes de forma independente do estudo 

fase III da empresa detentora da molécula. Por ser um campo bastante específico, afirma já 

conhecer o perfil de cada centro de pesquisa que se encaixa a cada necessidade da empresa. 

PQ01: Explica que a indústria chega com o protocolo pronto quando faz a visita de 

qualificação do centro de pesquisa. Alguns pesquisadores brasileiros têm grande 

reconhecimento mundial e fazem parte dos steerling committees que desenham os estudos. 

Durante o estudo, a maior parte do relacionamento do pesquisador é com a CRO e não com a 

indústria. 

PQ02: Comenta dos estudos de iniciativa do pesquisador ou do instituto, em que 

coordenam os centros do país. Nestes casos, é necessário definir o patrocinador do estudo antes 

de submetê-lo aos comitês de ética. 

 

4.2.3 Contribuições sobre os critérios 

O quadro 4 abaixo apresenta as principais contribuições dos entrevistados em relação 

aos critérios de decisão.   

 

 

 

Quadro 4 - Critérios de decisão 

Contribuições Entrevistados 
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Demografia e epidemiologia do país / Tamanho do mercado 

MN01, MN03, 

MN04, BR01, BR02, 

PQ01, PQ02 

Ausência de restrições legais (medicamento não aprovado, uso de 

placebo vs tratamento convencional, terapia previa, etc.) 

MN02, MN03 

Qualidade dos Centros de Pesquisa e sua capacidade de 

recrutamento (quantidade e velocidade) 

MN01, MN02, 

MN03, MN04, BR01, 

PQ01 

Aspectos Regulatórios (ênfase em velocidade de aprovação do 

estudo) 

MN01, MN02, 

MN03, BR02, PQ01, 

PQ02 

Custo 
MN01, MN03, BR01, 

PQ02 
Fonte: Próprio autor (2021) 

 

MN1: Comenta que os 3 principais critérios são: a epidemiologia do país, a qualidade 

dos centros de pesquisa e os aspectos regulatórios. Como critérios adicionais são mencionados 

aspectos relacionados a custos e a necessidade em alguns casos de se contar com pacientes 

virgens de tratamento. A língua é apontada como um critério secundário na escolha, mas que 

dificulta a execução e acaba extendendo os prazos. 

MN2: Menciona que existe uma avaliação da possibilidade da realização do protocolo 

no país, pois em alguns casos, o protocolo contém medicamentos não aprovados ou exige grupo 

de controle com placebo enquanto alguns países só permitem com melhor tratamento 

disponível. Em seguida é feita a análise dos centros de pesquisa que estão capacitados e tem 

interesse no projeto, com uma estimativa de tempo para início e número de pacientes que 

poderia recrutar dentro de um período proposto. Alguns países são elencados por serem 

mercado alvo do medicamento em questão e por exigirem evidênciais com pacientes locais para 

o registro do medicamento.  

MN3: Cita como critério a especificidade da doença e sua prevalência no país onde 

será feito o estudo. Menciona que a velocidade do recrutamento é importante, o que começa 

com os aspectos regulatórios para adminitr um centro para o estudo. Aponta, no entanto, que 

há requisitos intransponíveis como a aprovação da terapia prévia que consta do protocolo de 

estudo. O custo do estudo é apontado como critério secundário, enquanto recrutamento e 

qualidade de execução são mais decisivos na escolha. 

MN4: Menciona a importância da existência de centros de pesquisa com boa estrutura 

instalada, bons pesquisadores que sejam líderes de opinião e que trabalhem desde o início do 

desenho do estudo. Mas destaca que o país precisa da incidência da doença. Além disso, língua 

é apontada como uma barreira. 
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BR01: Aponta o custo como principal critério enfatizando que para o registro 

internacional do produto é preciso utilizar centros dos locais de registro. Menciona também a 

presença de pesquisadores líderes de opinião sobre o tema do estudo e a necessidade de 

diversificação da população. 

BR02: Aponta que o maior critério é o tamanho do mercado e as relações com as 

maiores agências reguladoras do mundo: Estados Unidos, Europa e Japão. Somente depois 

viriam outros países a depender da necessidade do estudo. Lembra da importância do marco 

regulatório para fabricação, distribuição e uso do fármaco, critério especialmente importante 

para a área de radiofármacos em que os marcos regulatórios são mais recentes. 

PQ01: Elenca os aspectos regulatórios como critério mais relevante e adiciona à lista 

a presença de pesquisadores de referência, centros conhecidos por trabalhos prévios, bases de 

dados de incidência de determinadas doenças na escolha dos países ou regiões a serem 

consideradas. 

PQ02: Considera que os custos, a rede de assistência instalada no país, o tamanho do 

mercado, a diversidade e epidemiologia da população são critérios importantes. Menciona ainda 

a velocidade de aprovação dos estudos. Para os estudos de iniciativa dos pesquisadores, cita 

como critério a relevância do ponto de vista médico e a possibilidade de gerar informações úteis 

para a indústria no mercado, além das condições técnicas de elaborar e executar o projeto. 

 

4.2.4 Impressões sobre os países bem estabelecidos 

O quadro 5 abaixo apresenta as principais contribuições dos entrevistados em relação 

aos países bem estabelecidos 

Quadro 5- Países bem estabelecidos 

Contribuições Entrevistados 

Presença do FDA e do EMA e das matrizes das multinacionais 
MN01, MN02, MN03, 

BR01, BR02, PQ01 

Velocidade de aprovação do estudo 
MN01, MN04, PQ01, 

PQ02 

Bons Centros de Pesquisa, capacidade de recrutamento e estudos 

de iniciativa do pesquisador 

MN01, MN03, MN04, 

BR02, PQ01 

Pesquisa e ciência de base com líderes de opinião 
MN03, MN04, BR01, 

BR02, PQ01, PQ02 

Cultura de ensaios clínicos na sociedade MN03, PQ02 
Fonte: Próprio autor (2021) 

 

MN1: Coloca a presença do FDA nos Estados Unidos e da EMA nos países Europeus 

como uma motivação, pois estes países facilitam a aprovação junto a seus órgãos reguladores. 
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Lembra que no FDA a provação regulatória de um estudo é muito rápida. A Austrália e Polônia 

são lembradas por possuírem bons centros de pesquisa e sempre contribuírem com bom 

recrutamento. A Língua inglesa é lembrada ao se referir à Austrália, Nova Zelândia e Canadá. 

MN2: Afirma que os países dos órgãos reguladores mais importantes do mundo, FDA 

e EMA, serão sempre priorizados. Menciona que o Candá tem tido dificuldades regulatórias, 

mas segue recebendo estudos. 

MN3: Cita a presença do EMA e do FDA nos Estados Unidos e Europa, onde 

tradicionalmente a ciência é gerada. É onde estão os médicos e universidades que desenvolvem 

os estudos. Também fala sobre a cultura do país sobre o papel dos ensaios clínicos na sociedade, 

a presença das matrizes da indústria farmacêutica e a existência de muitos estudos de iniciativa 

do investigador. 

MN4: Comenta sobre o tempo de aprovação dos estudos, citando como exemplo os 

Estados Unidos onde os comitês de ética aprovam o estudo nacionalmente. Menciona ainda a 

expertise e a estrutura dos centros para realizar a pesquisa clínica e lembra que os líderes de 

opinião, autores dos principais artigos e autoridades científicas sobre determinada doença estão 

nestes países. 

BR01: Afirma que a liderança dos Estados Unidos se deve ao tamanho do mercado e 

a necessidade de registro no FDA. Menciona uma experiência negativa com determinado estudo 

para doenças raras no país, onde o centro não entregou o número de pacientes que prometeu na 

fase de feasibility, mas ainda assim continuam recebendo estudos. Lembra que vários destes 

países são casas das matrizes das maiores multinacionais farmacêuticas e são os locais onde 

estão os pesquisadores líderes de opinião. Levanta a hipótese de Espanha e Polônia serem 

competitivas em custo. 

BR02: Considera o tamanho do mercado destes países como a principal razão, mas 

adiciona a importância da área acadêmica, a estrutura para realização dos estudos clínicos, a 

presença de empresas multinacionais, universidades e hospitais capacitados. Lembra também 

que nestes países é comum a destinação de recursos financeiros por parte do governo, agências 

de fomento ou institutos não governamentais para pesquisa direcionada a determinadas doenças 

ou tratamentos. 

PQ01: Afirma que Estados Unidos e Alemanha são os principais centros de pesquisa 

da área oncológica e que a Espanha tem reconhecimento mundial por ter pesquisadores muito 

fortes, centros de excelência e proximidade com a indústria. Comenta que a Polônia aprova um 

estudo em poucos dias e demonstra surpresa por não ver a Republica Tcheka na lista. O aspecto 
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cultural também é mencionado com a afirmação de que nos Estados Unidos os médicos que 

não estão no mundo dos ensaios clínicos são mal-vistos pela comunidade médica. 

PQ02: Comenta do poder econômico destes países que são ricos e representam 

mercados fortes, além de uma experiência e participação intensa e consolidada em pesquisa 

clínica. Lembra que o ambiente regulatório tende a ser mais competitivo com aprovações éticas 

rápidas e descomplicadas. 

 

4.2.5 Impressões sobre os países em crescimento 

O quadro 6 abaixo apresenta as principais contribuições dos entrevistados em relação 

aos países em crescimento.  

Quadro 6 - Países em crescimento 

Contribuições Entrevistados 

Velocidade de recrutamento da Coréia do Sul com novo marco 

regulatório 

MN01, MN02 

Diversificação para Ásia, exigências específicas das agências 

regulatórias da China e Japão 

MN01, BR02 

 

Centros de Pesquisa de excelência em alguns países como Israel, 

Turquia, Nova Zelândia 

MN04, PQ02 

Custos maisbaixos MN04, BR01 

Japão e Israel são sedes de multinacionais importantes BR01, BR02 
Fonte: Próprio autor (2021) 

 

MN01: Menciona que o crescimento de Ucrânia, Taiwan e Coréia do Sul é visível no 

seu cotidiano e cita a velocidade de recrutamento da Coréia do Sul como destaque. Fala ainda 

de uma tendência de diversificação para a Ásia e das exigências específicas que as agências 

regulatórias de China e Japão fazem para aprovação de registros nos seus países. Lembra da 

proximidade da Nova Zelândia com a Austrália, que deve beneficiar aquele país. 

MN02: Menciona o novo marco regulatório da Coréia do Sul que impulsionou sua 

presença nos estudos clínicos. 

MN03: Não reconhece o crescimento e a presença relevante destes países no campo 

da oncologia e levanta a hipótese da legislação de recrutamento destes países que possam 

permitir, por exemplo, a divulgação do recrutamento e incentivar o referenciamento entre os 

centros de pesquisa. 

MN04: Menciona a existência de centros de excelência em Israel, Turquia e Nova 

Zelândia, além de núcleos desenvolvidos de entendimento de alguma doença pela sua 
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prevalência em determinada região. O custo e questões financeiras também podem ajudar estes 

países a se destacarem. 

BR01: Observa que se trata de países com renda per capita inferior às dos países bem 

estabelecidos e, portanto deve haver alguns aspectos de custos que beneficiem os países do 

Leste Europeu. Lembra que o Japão tem uma indústria forte com bastante inovação de produtos 

e em Israel também há a presença de sede de multinacional importante. 

BR02: Menciona uma parceria que participou com o governo de Taiwan para estudo 

de determinado produto. Israel tem presença de patrocinadores de estudos clínicos, inclusive 

com interesse em patrocinar estudos multinacionais. Aponta que o Japão é um país difícil de 

penetrar, com exigências regulatórias para registro que acabam atraindo os estudos para este 

país como forma de acesso ao mercado. Lembra ainda que muitos pesquisadores destes países 

vão estudar e se aprimorar nos centros de excelência como Estados Unidos e posteriormente 

retornam aos seus países de origem para trabalhar em pesquisa. 

PQ01: Comenta especificamente da China que tem muito volume de estudos devido 

ao tamanho da população e uma regulação flexível para startups e empresas de inovação. 

Menciona a terapia celular e a tecnologia de Car-t como campo em que há muitos produtos 

inovadores de origem chinesa. E também observa a ausência da República Tcheca. 

PQ02: Observa que nesta lista não tem país considerado de baixa renda per capita. São 

países ricos ou de renda per capita média em que a presença de recursos humanos bem treinados 

é evidente. Menciona a credibilidade e a desconfiança de novos entrantes como barreiras 

relevantes que estes países parecem ter conseguido ultrapassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 Impressões sobre o Brasil 

 

O quadro 7 abaixo apresenta as principais contribuições dos entrevistados em relação 

aos pontos positivos sobre o Brasil 
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Quadro 7 - Pontos positivos sobre o Brasil 

Contribuições Entrevistados 

Epidemiologia diversificada e virgem de tratamento. Oferece alto 

potencial de recrutamento, inclusive em doenças raras, e boa 

velocidade de recrutamento após aprovação do estudo  

MN01, MN03, 

MN04, BR01, BR02, 

PQ02 

Centros de Pesquisa de qualificados, que atenderiam aos critérios 

do FDA, com pesquisadores apaixonados que participam dos 

comitês da indústria e alguns como investigador principal das 

publicações 

MN01, MN03, 

MN04, BR01, PQ01, 

PQ02 

 

Parte do ICH e intercâmbio de Informações da ANVISA com outras 

agências 

MN01, BR01 

 

Processos da CONEP e regulamentação da ANVISA estão 

avançando, especialmente para fases III 

MN02, MN03, PQ01 

 

O Brasil tem melhorado sua imagem junto a patrocinadores e tem 

sido sempre considerado para o estudo de feasibility 

MN02, MN03, BR02 

 
Fonte: Próprio autor (2021) 

 

O quadro 8 a seguir apresenta as principais contribuições dos entrevistados em relação 

aos pontos de melhoria sobre o Brasil.  

 

Quadro 8 - Pontos de melhoria sobre o Brasil 

Contribuições Entrevistados 

Tempo médio de aprovação do estudo, especialmente em 

medicamentos inovadores ou doenças raras. Redundância de 

aprovações entre CONEP e CEP 

MN01, MN02, 

MN03, MN04, BR02, 

PQ02 

Pesquisas de iniciativa do pesquisador são raras, assim como 

pesquisadores que possam se dedicar exclusivamente a pesquisa 

MN01, MN03, 

MN04, BR01, BR02, 

PQ01 

Falta domínio da língua inglesa e exige-se tradução de documentos 

em algumas etapas 

MN01, PQ02 

Responsabilidades pós-estudo: Seguro de vida, Seguro saúde, 

medicamento pós-estudo 

MN02, MN04, BR01, 

PQ02 

Falta da cultura de Pesquisa Clínica entre os medicos e na 

população em geral 

MN03, PQ01 

Fonte: Próprio autor (2021) 

 

 

MN01: Destaca como pontos fortes do Brasil a epidemiologia do país que, além de 

diversa, apresenta população alvo virgem de tratamento. Aponta que nos centros de excelência, 

os pesquisadores estão participando cada vez mais dos comitês de desenhos dos estudos. Com 

isso, a velocidade de recrutamento após a aprovação do estudo é muito boa.  Relata fazer parte 

do ICH e o seu aproveitamento do intercâmbio de informações com outras agências, além disso, 
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destaca a agilidade em casos específicos como em uma situação de câncer raro que foi uma 

experiência. O tempo médio de 8 meses para aprovação de um estudo clinico é apontado como 

uma dificuldade. A parte de análise ética depende da subjetividade do relator, e quando o 

mesmo é substituído durante o processo, observa-se um retrabalho com perguntas e solicitações. 

As iniciativas do pesquisador ainda são raras e os times globais ainda não têm experiência 

acumulada com o Brasil para ganhar confiança. A língua traz dificuldades adicionais no fluxo 

das informações, nas interações e no cumprimento dos prazos. 

MN02: Reconhece que os processos da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) melhoraram nos últimos anos e que uma nova regulamentação da ANVISA de 2015 

também trouxe avanços. Os prazos de aprovação de estudos envolvendo medicamentos 

sintéticos de fase III, onde os técnicos já tem familiaridade com os tratamentos, tem sido 

competitivos. Na empresa em que trabalha nos últimos anos o Brasil tem sempre sido 

considerado no estudo de feasibility, apesar de nem sempre participar dos estudos. 

Ainda há um histórico de demora regulatória na memória das pessoas que decidem nas 

matrizes e para alguns casos em que o tratamento é novidade, como os que utilizam 

medicamentos biológicos inovadores, os prazos são ainda muito longos e a aprovação do estudo 

é demorada. O país também perde atratividade nos tratamentos de doenças crônicas, de 

tratamento prolongado, devido à regulamentação pós-estudo que impõe responsabilidades 

maiores do que a maioria dos outros países. 

MN03: Acredita que o perfil da população, volume e potencial de recrutamento, com 

uma misceginação variada são vantagens competitivas do Brasil. O Brasil melhorou nos 

aspectos regulatórios e em algumas farmacêuticas o país já está na lista que é sempre 

considerada para os estudos. Apesar de poucos centros de pesquisa, eles são muito bem 

qualificados e passariam com excelência em qualquer vistoria do FDA. Há uma tendência de 

consolidação em áreas como a de oncologia com centros de pesquisa pertencentes a grupos 

econômicos de capital privado que facilita a cooperação entre os centros e a referência de 

pacientes. Os pesquisadores brasileiros são muito dedicados e “apaixonados” pela pesquisa, 

com alguns deles aparecendo como principal investigador nos artigos publicados pós-estudo. 

A velocidade de aprovação ainda é um aspecto a se melhorar, com a necessidade de 

mais avanços regulatórios e redução da burocracia. Alguns Comitês de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos (CEP) se reúnem a cada 2 meses apenas, e muitas vezes a CONEP repete 

requerimentos que o CEP poderia ter resolvido. Na prática médica falta a cultura da pesquisa 

clínica para os médicos que atuam apenas na assistência. A maior parte dos médicos não saberia 
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explicar um processo de pesquisa clínica, o conceito de acesso expandido, uso compassivo ou 

ensaio pivotal. Já os pesquisadores não conseguem se dedicar exclusivamente à pesquisa e 

precisam dividir seus esforços com tarefas administrativas e o trabalho na assistência. 

MN04: Destaca a capacidade do país em recrutar pacientes para ensaios com doenças 

raras. Nos centros que se especializam em determinada condição, tanto o número de pacientes 

quanto a capacitação dos profissionais envolvidos são aspectos positivos. O Brasil ainda não 

exige estudos locais para registro na ANVISA, mas evidências locais influenciam na 

incorporação do tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), atraindo os estudos dos 

medicamentos que tenham este objetivo. Indica também que as taxas da ANVISA são 

competitivas. 

A obrigação de fornecer seguro de vida, seguro saúde e o medicamento pós-estudo 

enquanto gerar benefício ao paciente resulta em experiências negativas para quem assumiu esta 

responsabilidade. Mesmo com o medicamento doado na fase pós-estudo, paga-se imposto de 

importação sobre o preço praticado no exterior. O tempo para aprovação dos estudos também 

é uma dificuldade a ser superada, principalmente quando falta conhecimento em doenças raras 

por exemplo. Este tempo aumenta ainda mais pela exigência de traduções dos documentos e 

nas interações, já que os comitês de ética e a ANVISA não aceitam documentos em inglês para 

aprovar os estudos. A política de preços dos medicamentos no país desincentiva o registro de 

drogas inovadoras de alto custo. O pesquisador brasileiro não é bem remunerado pela pesquisa 

e os médicos pesquisadores não conseguem se dedicar exclusivamente à pesquisa. 

BR01: Destaca a capacidade de recrutamento do país com população diversificada e 

afirma que o Brasil possui bons centros de pesquisa com pesquisadores de renome mundial. A 

ANVISA tem aproveitado os estudos de outros países para acelerar o prazo de registro de 

medicamentos das multinacionais. 

O custo e a responsabilidade do fornecimento do medicamento pós-estudo, 

especialmente em doenças crônicas, é o maior fator impeditivo para alguns estudos no Brasil. 

Outras exigências, como o impedimento de estudos contra placebo para doenças que tenham 

tratamento comprovado, também impedem que alguns estudos sejam feitos no país. A indústria 

nacional só agora começa a ter programas de patrocínio de estudos de iniciativa do pesquisador, 

o que já é comum nas multinacionais. Os pesquisadores brasileiros não conseguem se dedicar 

exclusivamente à pesquisa. 

BR02: Afirma que em sua área os custos dos ensaios clínicos são menores e mais 

competitivos no Brasil e que o país já conta com uma boa imagem junto a empresas 
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internacionais. Várias CROs internacionais já têm presença no Brasil para apoiar as 

multinacionais. Com população volumosa, pacientes em praticamente todas as doenças e 

grandes hospítais de excelência, o país apresenta condições de realizar estudos de qualidade. A 

ANVISA criou recentemente um marco regulatório para radiofármacos que ajudará a trazer 

novos produtos e o time técnico da agência é beneficiado pela baixa rotatividade dos 

profissionais do corpo técnico. 

O tempo para aprovação dos estudos na CONEP é o maior desafio. A pesquisa de base 

ainda está muito ligada às universidades públicas e o foco dos estudos de iniciativa do 

pesquisador é na publicação de artigos que nem sempre tem valor para a indústria e o mercado, 

seja pelo rigor dos dados ou pela qualidade dos relatórios finais. Os bons pesquisadores que se 

adequam às exigências da indústria acabam saindo do país e não retornam. 

PQ01: Relata que o Brasil tem sido considerado com frequência para estudos de fase 

III e que os melhores centros de pesquisa do país teriam condições de executar as fases iniciais 

com qualidade mundial.  

Os estudos no Brasil são encarecidos por serem executados em hospitais privados, já 

que a maior parte dos públicos não apresenta condições ou recursos. A cultura dos médicos 

assistenciais no Brasil não ajuda a pesquisa, pois o médico não quer perder o paciente. Há 

competição e certo ciúme entre os médicos pesquisadores que não geram uma rede de 

intercâmbio e de apoio. Os estudos de iniciativa do pesquisador no passado não surtiram efeito 

pela qualidade dos dados apresentados, e ainda há um preconceito dos médicos quanto aos fins 

lucrativos da indústria farmacêutica. A regulamentação dificulta o uso de dados retrospectivos 

ou observacionais, que seriam o primeiro passo para gerar bons desenhos para estudos de 

iniciativa do pesquisador posteriormente. 

PQ02: Cita a grande rede de assistência de saúde no Brasil, com seus hospitais 

robustos, como uma fortaleza que pode atrair mais estudos clínicos. Apesar da posição 

econômica do país, o Brasil conta com leitos, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 

equipamentos para uma boa assistência em praticamente todos os estados. O Brasil, ainda 

possui grande volume de inclusão, com população multiétnica para validade externa dos 

estudos a um baixo custo de execução dos projetos. O Brasil é um mercado interessante e conta 

com pesquisadores formadores de opinião que podem facilitar o registro dos medicamentos no 

país. 

A tramitação da aprovação nos comitês de ética, além de demorada, é difícil de ser 

compreendida fora do país por não seguir um processo usual e passar retrabalho em cada 
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instância. Não há diferenciação pelo risco de cada projeto ou estudo. Os estudos de tratamento 

de uso prolongado apresentam ainda o custo adicional do tratamento pós-estudo. A língua 

dificulta a comunicação entre os patrocinadores e os centros e com os órgãos reguladores. 

 

4.2.7 Sugestões e Oportunidades 

O quadro 9 a seguir apresenta as principais contribuições dos entrevistados em relação 

as sugestões e oportunidades. 

Quadro 9 - Sugestões e oportunidades 

Contribuições Entrevistados 

Aproveitar a experiência de excelente tempo de reação da 

ANVISA e CONEP durante a COVID-19 

MN01, PQ01, PQ02 

 

Construir uma cultura de Pesquisa Clínica: indústria, centros de 

pesquisa, pesquisadores, academia, hospitais públicos e privados 

trabalharem em conjunto. 

MN01, MN03, PQ01 

 

Apoiar as áreas de P&D das subsidiárias brasileiras: i) acesso a 

informação da população e de pacientes; ii) informação de centros 

de pesquisa; iii) divulger boas experiências passadas. 

MN02, MN04, PQ01 

 

Revisão dos processos de aprovação, com mais velocidade e 

transparência. Projeto de Lei em trâmite no congresso promete 

avanços 

MN02, BR02, PQ02 

 

Incentivar e fomenter a pesquisa no país, em especial as pesquisas 

de iniciativa do pesquisador. Desburocratizar estudos 

retrospectivos pode gerar um celeiro de ideias para novas 

pesquisas 

MN03, BR01, PQ01 

 

Fonte: Próprio autor (2021) 

 

MN01: Lembra que o FDA publicou recentemente um guia de como aumentar a 

diversidade dos participantes dos estudos e esta preocupação pode beneficiar países como o 

Brasil. Durante a pandemia da Covid-19 a ANVISA e a CONEP reagiram excepcionalmente 

rápido às demandas, podendo aproveitar-se desta boa experiência para implementar melhores 

práticas. Cada vez mais a ANVISA deveria aproveitar o trabalho de outras agências de primeira 

linha e minimizar o retrabalho. A construção de um ambiente favorável à pesquisa clínica no 

Brasil deve ser uma iniciativa em conjunto dos pesquisadores, dos centros de pesquisa, das 

CROs e da indústria. 

MN02: Conta que a indústria farmacêutica às vezes não consegue identificar onde 

estão os centros de pesquisa mais qualificados e onde estão os pacientes. Com a dificuldade de 

acesso à informação, a indústria faz pouca prospecção de novos centros de pesquisa. O Projeto 

de Lei em trâmite no congresso nacional promete avanços na velocidade de aprovação dos 
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estudos. Seria interessante estudar o caso da Argentina como país que vem apresentando uma 

melhora recente em seus prazos de aprovação. 

MN03: Enxerga nos hospitais privados juntamente com as universidades um caminho 

para aproximar a academia da prática médica e da pesquisa e defende mais incentivos do 

governo a investigadores e novos cientistas para fomentar a pesquisa no país. 

MN04: Sugere que o país aproveite melhor as boas experiências prévias e a 

familiarização da ANVISA e dos pesquisadores com projetos passados. Considera as terapias 

gênicas, com vetor viral, em que o tratamento se dá em uma dose única, uma possibilidade que 

evita os custos pós-estudo. Doenças raras precisam de tratamento diferenciado e menos 

comercial. As áreas de P&D da indústria deveriam ser incentivadas no Brasil para aproveitar 

as características da população. 

BR01: Defende que o país deveria apoiar os pesquisadors brasileiros que queiram 

buscar patrocínio para os estudos de iniciativa do pesquisador. A competitividade aumentaria 

com a redução do prazo para as aprovações dos estudos. 

BR02: Sugere que o processo de aprovação dos estudos e de registro dos 

medicamentos seja feito com mais transparência do passo a passo em que se encontra a análise. 

Para aumentar a competitividade do país na indústria, o setor de farmoquímica deveria ser 

incentivado, mas com foco em um mercado global já que a escala global é importante para a 

competitividade. 

PQ01: Sugere um trabalho de educação e treinamento dos profissionais da assistência 

e da população em geral para incentivar a cultura do estudo clínico no país. A partir disso, 

deveria promover “road shows” que apresentem a capacidade brasileira à indústria mundial 

promovendo a aproximação dos patrocinadores. O país deveria aproveitar-se da experiência 

durante a pandemia da Covid-19 que facilitou, inclusive, a aplicação dos termos de 

consentimento nos estudos. As proteções ao paciente deveriam ser revistas de forma criteriosa 

de modo que a superproteção não acabe diminuindo os benefícios de se ter os estudos no país, 

sem abrir mão da segurança do paciente durante o estudo. Os estudos retrospectivos deveriam 

ser desburocratizados e incentivados, facilitando o acesso e o uso dos dados com o objetivo de 

incentivar estudos prospectivos que viriam posteriormente. 

PQ02: Menciona o ganho de mercado e relevância do país durante a Covid-19 como 

uma oportunidade para se assimilar o legado positivo desta experiência. Na regulamentação 

ética, após aprovação da CONEP os centros deveriam apenas aceitar ou sair de determinado 
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estudo, sem passar por processo de aprovação em cada um dos centros de pesquisa e seus 

comitês de ética. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao examinar os resultados da primeira etapa desta pesquisa, observa-se que no período 

entre 2005 a 2019, 9 paises se mantiveram constantes entre os 10 primeiros do ranking, 

apresentando um contexto consolidado e em equilíbrio no qual são improváveis mudanças 

relevantes em curto espaço de tempo. 

Os países com os maiores mercados do mundo, sedes das maiores multinacionais da 

indústria farmacêutica, onde estão as mais importantes agências regulatórias do setor, estão nas 

posições de liderança desta classificação e devem continuar em posições de destaque. Mas ao 

mesmo tempo países que não possuem o mercado relevante do Brasil também ocupam posições 

de destaque, e países intermediários vem promovendo o campo de pesquisa clínica e galgando 

posições no ranking.  

Ainda na primeira fase da pesquisa, ao observar os principais patrocinadores, é 

possível identificar que de fato não há empresas de capital brasileiro entre os maiores 

patrocinadores de pesquisa clínica do mundo. O contexto histórico da indústria farmacêutica 

brasileira explica esta situação, mas também lança oportunidades ao mostrar que o Brasil está 

em um momento favorável de importantes indústrias nacionais começarem a investir em 

pesquisa e desenvolvimento e iniciar um processo de internacionalização a partir de uma 

capacidade financeira conquistada desde a aprovação da Lei dos Genéricos. A 

internacionalização é relevante porque a pesquisa e desenvolvimento é um jogo de escala 

mundial e dificilmente uma empresa será competitiva em inovação tendo como alvo apenas seu 

mercado doméstico ou regional. 

Também é interessante apontar que 10 dos principais patrocinadores não utilizaram o 

Brasil em seus ensaios clínicos analisados no período V e 24 deles contaram com o país em 

menos de 10 oportunidades nesse periodo. Em um campo onde não se observa esforços da 

indústria no desenvolvimento de novas localidades e novos centros, parece que há um trabalho 

institucional a ser feito pelo Brasil para atrair a atenção destes patrocinadores e fazer com que 

eles aprendam sobre a capacidade e qualidade dos centros de pesquisa do país. 

Ao comentarem a relação da indústria e dos principais patrocinadores com os países 

onde ocorrem os ensaios clínicos analisados alguns aspectos foram mencionados com 

frequencia: a relação da indústria com o país onde está a sede da empresa; os países que 

apresentam mercado relevante para a empresa e, portanto, são priorizados nos estudos; a 
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presença de um departamento de pesquisa e desenvolvimento da empresa no país, capaz de 

defender a participação do país desde a fase dos estudos de feasibility. Se o Brasil ainda não 

tem empresas de capital nacional na lista dos principais patrocinadores, é possível identificar 

iniciativas que apontam para esta possibilidade no futuro. Foi mencionado, por exemplo, que 

algumas empresas nacionais começam a ter programas estruturados de apoio a pesquisas de 

iniciativa do pesquisador, algo que as multinacionais já oferecem há muito tempo. Quanto ao 

mercado, é clara a relação dos maiores mercados mundiais com o ranking dos países 

selecionados. Buscou-se nas entrevistas identificar possíveis explicações para o fato de 

aparticipação do Brasil em estudos clínicos não ser condizente com o tamanho do seu mercado. 

As características naturais dos países mencionadas como vantagem competitiva para 

atrair os ensaios clínicos analisados foram as características demográficas, como tamanho e 

diversidade da população, e as epidemiológicas, como a prevalência das doenças a serem 

estudadas. Nestes 2 quesitos, todos afirmaram que o Brasil se destaca e acaba sendo o 

argumento mais forte para atrair os estudos. Exemplos específicos foram dados sobre a 

capacidade do Brasil em recrutar com eficiência uma boa quantidade de pacientes com doenças 

raras, ou de poder oferecer ao estudo pacientes virgens de tratamentos anteriores. Os 

entrevistados também citaram que o país poderia aproveitar ainda mais sua vantagem natural 

se tivesse uma base de dados nacional com estatísticas da prevalência das doenças por região e 

se o acesso aos dados existentes fosse facilitado para os pesquisadores. Alguns dos 

entrevistados criticam a falta de cultura de ensaios clínicos no país, não somente na população 

que desconhece e não procura as possibilidades de estudos abertos, mas também na comunidade 

médica da assistência que ignora e não referencía pacientes para os estudos. 

Os critérios envolvendo a regulamentação e os papéis dos órgãos reguladores nos 

processos de pesquisa clínica foram os mais mencionados nas entrevistas. A presença do FDA 

e do EMA nos países selecionados como “Bem Estabelecidos” é apontado como um ponto 

fundamental para o destaque destes países, ao lado do tamanho dos mercados e da presença das 

casas matrizes das multinacionais.Este aspecto é ainda mais evidente quando se relaciona a 

influência das evidências locais nos processos de registro para comercialização dos 

medicamentos nos países daquelas agências. A velocidade para aprovação dos estudos é um 

critério unânime entre todos os entrevistados e aparece como argumento para o bom 

desempenho de alguns países elecionados como “em Crescimento”. Foram raros os 

questionamentos sobre o mérito das exigências das agências ou dos comitês de ética para a 

aprovação dos estudos, apesar da menção a critérios mais flexíveis em alguns países como a 
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China. Ao responderem sobre o Brasil, a maioria dos entrevistados reconhece que houve uma 

evolução importante nos processos brasileiros, mas a velocidade de aprovação ainda é um 

desafio que fica ainda maior quando se trata de medicamentos com tecnologia ainda não 

dominada pelo corpo técnico. Os trâmites para aprovação dos estudos são apontados como 

distintos das praticadas nos outros países e difíceis de explicar para as casas matrizes, 

especialmente no aparente retrabalho exigido para aprovações em diferentes comitês de ética 

de cada centro além da aprovação na CONEP. 

 As exigências regulatórias para aprovação do estudo não foram criticadas em seu 

mérito, exceto pela exigência de uso do melhor tratamento conhecido para o grupo de controle, 

o que impede que alguns estudos com placebo sejam conduzidos no país mesmo para doenças 

crônicas de menor risco como hipertensão. Outra exigência brasileira, citada como impeditiva 

à realização de determinados estudos e talvez inadequada por ser diferente da maioria dos 

países, é a de fornecimento do tratamento aos participantes enquanto houver benefício mesmo 

após conclusão dos estudos e registro para comercialização do produto. Alguns entrevistados 

mencionaram a necessidade de tradução dos documentos e das interações com os comitês de 

ética como um ponto desfavorável especialmente ao prazo, já que a interação pode se repetir 

algumas vezes sempre com dias ou semanas perdidos por conta da tradução. 

A capacidade e a qualidade dos centros de pesquisa foram critérios mencionados pela 

maior parte dos entrevistados. Além de apresentarem estrutura, conhecimento técnico e time 

capacitado a executar o ensaio e produzir os relatórios finais com as evidências de acordo com 

as exigências das agências, a capacidade de recrutamento é visto como um aspecto essencial. 

Quase todos os entrevistados afirmaram que boas experiências anteriores acabam garantindo a 

presença dos centros em novas pesquisas, e a unanimidade dos entrevistados afirmaram que a 

presença de pesquisasores que sejam líderes de opinião em suas áreas faz com que o centro de 

pesquisa seja favorecido. O pesquisador que é referência e autoridade em seu campo é 

naturalmente um bom recrutador de pacientes com determinada condição e sua participação 

como autor dos artigos científicos que se produzem a partir dos ensaios clínicosgarantem boas 

publicações. Foram ainda mencionados critérios como o conhecimento prévio de um 

determinado centro pelos patrocinadores, a fluência no idioma dos patrocinadores e ainda a 

vantagem associada aos centros que podem contar com pesquisadores dedicados à pesquisa. O 

Brasil é visto como um país com alguns centros de excelência, muitos deles sendo convidados 

reiteradamente para os estudos, apesar de ainda ser em um número menor do que 

potencialmente esperado. A capacidade de recrutamento dos centros, após aprovação do estudo, 
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é destaque positivo na maioria das opiniões que lembram situações em que o país recrutou 

melhor que outros países mesmo tendo sido o último a iniciar as inclusões pela demora da 

aprovação. Já a prospecção de novos centrostem sido um desafio para o time de pesquisa e 

desenvolvimento da indústria. O país conta com poucos pesquisadores de referência que se 

destacam mundialmente. Assim como são poucos os que conseguem se dedicar exclusivamente 

à pesquisa sem precisar dividir seu tempo com o trabalho assistencial ou administrativo em um 

país em que a pesquisa ainda está pouco presente na iniciativa privada enquanto as instituições 

públicas ou sem fins lucrativos não remuneram os pesquisadores de forma competitiva. A 

possibilidade da dedicação exclusiva em grandes centros de pesquisa em alguns dos países bem 

estabelecidos permite ainda um maior número de pesquisas de iniciativa do investigador, algo 

ainda raro no Brasil. As razões para a falta das iniciativas do pesquisador podem estar 

associadas ao número de pesquisadores dedicados exclusivamente ao trabalho de pesquisa, 

assim como a divergência de objetivos entre os pesquisadores acadêmicos e a indústria.  

O foco em publicações de artigos que contam para o curriculo acadêmico, mas 

produzem pouco valor para a indústria pela qualidade dos dados ou rigor do registro das 

evidências não atrai os patrocinadores e dificulta o patrocínio dos estudos de iniciativa do 

pesquisador no país. 

Diante de todos estes aspectos, pode-se dizer que as entrevistas confirmaram a 

vantagem competitiva natural que o Brasil tem pela sua demografia, diversidade e 

epidemiologia. Foi unânime a afirmação de que o país conta com alguns pesquisadores de ponta 

e centros de pesquisa de excelência, mas talvez não na quantidade necessária. Há avanços nos 

aspectos regulatórios, que precisam continuar acontecendo para que o país seja percebido como 

incentivador da pesquisa clínica. Os patrocinadores, de modo geral, são conservadores nas 

escolhas das localidades e não buscam novas possibilidades quando os centros conhecidos estão 

à disposição para executar seu trabalho. Caberia, portanto, aos centros de pesquisa e aos 

pesquisadores brasileiros serem mais ativos na divulgação de suas capacidades e na busca de 

patrocínios para as pesquisas de iniciativa do pesquisador em projetos cujo resultado seja útil 

para a indústria. A pandemia da Covid-19 trouxe a público o debate sobre ensaios clínicos, 

testou os trâmites regulatórios em situações de emergência e parece ter aberto uma oportunidade 

para que dificuldades sejam debatidas e entraves sejam enfrentados. 

Os entrevistados trouxeram algumas sugestões e oportunidades de avanço para o país 

que merecem ser analisadas com maior profundidade. Algumas são práticas e independem de 

políticas públicas ou mudanças regulatórias: Estudar o guia publicado pelo FDA sobre 
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diversidade dos estudos clínicos e divulgar o potencial de colaboração do Brasil neste sentido; 

Organizar informações de centros de pesquisa brasileiros com suas competências e capacidades 

para divulgar junto aos patrocinadores; Organizar “road shows” pelas casas matrizes dos 

principais patrocinadores apresentando e divulgando a competência dos centros de pesquisa do 

Brasil;Buscar formas de apoiar os pesquisadores capazes de desenvolver pesquisas de iniciativa 

do pesquisador para que seu rigor e a qualidade de seus dados sejam úteis para a 

indústria;Divulgar o trabalho e a importância da pesquisa clínica junto à comunidade médica 

da assistência e junto à população de uma forma mais ampla; 

Esta pesquisa foi conduzida apenas com recursos do próprio pesquisador e com 

limitação de prazo para sua conclusão.  

A fase I limitou-se a analisar dados disponíveis em www.clinicaltrials.gov, podendo 

não refletir a totalidade dos estudos clínicos no mundo. 

Os entrevistados, em número condinzente com a capacidade do entrevistador dentro 

de seus limites de recursos e de tempo, podem não representar a comunidade da pesquisa clínica 

no Brasil, e certamente não representam por completo a visão dos tomadores de decisão que 

estão nas matrizes dos principais patrocinadores. 

Algumas sugestões de estudos futuros incluem: Repetir o roteiro da entrevista com 

representantes das casas matrizes dos principais patrocinadores; Analisar as alterações de 

tendências, prazos e trâmites regulatórios no período de 2020 e 2021, durante a pandemia da 

Covid-19; Fazer estudo comparativo dos procedimentos e prazos regulatórios do Brasil com o 

dos Países Selecionados; Entender como os centros de pesquisas dos Paises Selecionados se 

organizam institucionalmente e como divulgam sua capacidade junto aos patrocinadores. 
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Período I Período II Período III Período IV Período V

Total de Estudos: 9114 8856 7108 7357 7482

# Localidade Estudos % # Localidade Estudos % # Localidade Estudos % # Localidade Estudos % # Localidade Estudos %

1 United States 4,551 49.9% 1 United States 4,714 53.2% 1 United States 3,774 53.1% 1 United States 4,197 57.0% 1 United States 4,465 59.7%

2 Germany 1,482 16.3% 2 Germany 1,617 18.3% 2 Germany 1,406 19.8% 2 Germany 1,406 19.1% 2 Spain 1,369 18.3%

3 Canada 1,317 14.5% 3 Canada 1,317 14.9% 3 Canada 1,146 16.1% 3 Canada 1,229 16.7% 3 Germany 1,363 18.2%

4 France 1,125 12.3% 4 France 1,179 13.3% 4 France 1,122 15.8% 4 Spain 1,211 16.5% 4 United Kingdom 1,336 17.9%

5 United Kingdom 1,026 11.3% 5 United Kingdom 1,100 12.4% 5 United Kingdom 1,117 15.7% 5 United Kingdom 1,211 16.5% 5 Canada 1,277 17.1%

6 Spain 931 10.2% 6 Spain 1,007 11.4% 6 Spain 1,056 14.9% 6 France 1,156 15.7% 6 France 1,232 16.5%

7 Italy 866 9.5% 7 Italy 966 10.9% 7 Italy 916 12.9% 7 Italy 1,031 14.0% 7 Italy 1,115 14.9%

8 Poland 745 8.2% 8 Poland 902 10.2% 8 Poland 872 12.3% 8 Poland 921 12.5% 8 Poland 1,006 13.4%

9 Belgium 725 8.0% 9 Belgium 789 8.9% 9 Belgium 759 10.7% 9 Belgium 774 10.5% 9 China 933 12.5%

10 Australia 674 7.4% 10 Russian Feder. 743 8.4% 10 Russian Feder. 705 9.9% 10 Korea, Rep. of 774 10.5% 10 Australia 893 11.9%

11 Netherlands 668 7.3% 11 Australia 712 8.0% 11 Korea, Rep. of 697 9.8% 11 Australia 746 10.1% 11 Korea, Rep. of 842 11.3%

12 Russian Feder. 561 6.2% 12 Netherlands 610 6.9% 12 Japan 691 9.7% 12 Japan 684 9.3% 12 Belgium 818 10.9%

13 Sweden 504 5.5% 13 Hungary 570 6.4% 13 Australia 676 9.5% 13 Russian Feder. 668 9.1% 13 Japan 780 10.4%

14 Hungary 486 5.3% 14 Japan 563 6.4% 14 Hungary 628 8.8% 14 Hungary 637 8.7% 14 Russian Feder. 735 9.8%

15 Austria 451 4.9% 15 Korea, Rep. of 560 6.3% 15 Netherlands 554 7.8% 15 Netherlands 619 8.4% 15 Netherlands 651 8.7%

16 Argentina 443 4.9% 16 Brazil 528 6.0% 16 Israel 433 6.1% 16 Israel 506 6.9% 16 Hungary 625 8.4%

17 Czech Republic 431 4.7% 17 Romania 499 5.6% 17 Sweden 418 5.9% 17 Taiwan 455 6.2% 17 Taiwan 545 7.3%

18 Mexico 429 4.7% 18 Sweden 496 5.6% 18 Austria 412 5.8% 18 China 432 5.9% 18 Israel 541 7.2%

19 Brazil 411 4.5% 19 India 493 5.6% 19 China 401 5.6% 19 Austria 391 5.3% 19 Austria 425 5.7%

20 South Africa 410 4.5% 20 Mexico 468 5.3% 20 Mexico 396 5.6% 20 Bulgaria 379 5.2% 20 Brazil 408 5.5%

21 Denmark 406 4.5% 21 Austria 465 5.3% 21 Taiwan 395 5.6% 21 Romania 376 5.1% 21 Argentina 398 5.3%

22 Switzerland 370 4.1% 22 Israel 442 5.0% 22 Romania 394 5.5% 22 Mexico 372 5.1% 22 Denmark 398 5.3%

23 Japan 365 4.0% 23 Argentina 417 4.7% 23 Brazil 378 5.3% 23 Sweden 363 4.9% 23 Ukraine 396 5.3%

24 India 363 4.0% 24 South Africa 392 4.4% 24 Denmark 372 5.2% 24 Denmark 345 4.7% 24 Turkey 380 5.1%

25 Finland 346 3.8% 25 Taiwan 383 4.3% 25 Argentina 370 5.2% 25 Brazil 334 4.5% 25 Bulgaria 375 5.0%

26 Israel 339 3.7% 26 Ukraine 379 4.3% 26 Ukraine 367 5.2% 26 Ukraine 327 4.4% 26 Mexico 360 4.8%

27 Korea, Rep. of 338 3.7% 27 Czech Republic 372 4.2% 27 Bulgaria 337 4.7% 27 Argentina 312 4.2% 27 Sweden 323 4.3%

28 Taiwan 316 3.5% 28 Denmark 358 4.0% 28 South Africa 320 4.5% 28 Turkey 300 4.1% 28 Greece 318 4.3%

29 Romania 297 3.3% 29 Slovakia 311 3.5% 29 Slovakia 263 3.7% 29 Switzerland 282 3.8% 29 Romania 270 3.6%

30 Norway 273 3.0% 30 China 309 3.5% 30 Turkey 257 3.6% 30 South Africa 266 3.6% 30 Switzerland 266 3.6%

31 Ukraine 246 2.7% 31 Switzerland 307 3.5% 31 Greece 243 3.4% 31 Greece 252 3.4% 31 Portugal 230 3.1%

32 Slovakia 234 2.6% 32 Finland 303 3.4% 32 Switzerland 243 3.4% 32 Slovakia 236 3.2% 32 New Zealand 228 3.0%

33 China 232 2.5% 33 Bulgaria 297 3.4% 33 Czech Republic 232 3.3% 33 Portugal 217 2.9% 33 South Africa 226 3.0%

34 Greece 230 2.5% 34 Greece 247 2.8% 34 New Zealand 215 3.0% 34 New Zealand 202 2.7% 34 India 200 2.7%

35 Chile 228 2.5% 35 Puerto Rico 246 2.8% 35 Puerto Rico 211 3.0% 35 Serbia 202 2.7% 35 Puerto Rico 199 2.7%

36 Portugal 209 2.3% 36 Turkey 237 2.7% 36 Finland 208 2.9% 36 Finland 198 2.7% 36 Slovakia 196 2.6%

37 Puerto Rico 209 2.3% 37 Chile 221 2.5% 37 Portugal 187 2.6% 37 Puerto Rico 193 2.6% 37 Finland 194 2.6%

38 Bulgaria 205 2.2% 38 Thailand 221 2.5% 38 India 185 2.6% 38 Singapore 163 2.2% 38 Serbia 189 2.5%

39 Turkey 185 2.0% 39 Norway 209 2.4% 39 Thailand 184 2.6% 39 Chile 162 2.2% 39 Thailand 180 2.4%

40 Hong Kong 183 2.0% 40 Peru 201 2.3% 40 Norway 179 2.5% 40 Thailand 154 2.1% 40 Chile 178 2.4%

41 New Zealand 176 1.9% 41 Portugal 201 2.3% 41 Colombia 170 2.4% 41 Norway 148 2.0% 41 Ireland 176 2.4%

42 Singapore 171 1.9% 42 Colombia 188 2.1% 42 Serbia 162 2.3% 42 Hong Kong 142 1.9% 42 Singapore 171 2.3%

43 Thailand 169 1.9% 43 New Zealand 188 2.1% 43 Chile 156 2.2% 43 Estonia 136 1.8% 43 Colombia 167 2.2%

Países Estáveis Países em Queda

Países Crescentes Países fora do TOP35 no Período V
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APÊNDICE B - 20 maiores patrocinadores por país no período V 

 

 
 

Estados Unidos Alemanha Reino Unido

# Patrocinador Estudos # Patrocinador Estudos # Patrocinador Estudos

1 Bristol-Myers Squibb 250 1 Novartis 103 1 Merck Sharp & Dohme Corp. 88

2 Merck Sharp & Dohme Corp. 250 2 Novartis Pharmaceuticals 99 2 Novartis 68

3 AstraZeneca 154 3 Merck Sharp & Dohme Corp. 79 3 Novartis Pharmaceuticals 65

4 Novartis 126 4 Bristol-Myers Squibb 68 4 AstraZeneca 63

5 Pfizer 125 5 Hoffmann-La Roche 63 5 Hoffmann-La Roche 59

6 Novartis Pharmaceuticals 116 6 AstraZeneca 50 6 Bristol-Myers Squibb 58

7 Eli Lilly and Company 98 7 Eli Lilly and Company 46 7 AbbVie 45

8 Sanofi 90 8 AbbVie 43 8 GlaxoSmithKline 38

9 National Cancer Institute (NCI) 84 9 Sanofi 42 9 Sanofi 35

10 Hoffmann-La Roche 80 10 Janssen Research & Dev., LLC 36 10 Eli Lilly and Company 34

11 GlaxoSmithKline 76 11 Boehringer Ingelheim 30 11 Pfizer 30

12 AbbVie 74 12 GlaxoSmithKline 29 12 Janssen Research & Dev., LLC 29

13 Incyte Corporation 72 13 Incyte Corporation 29 13 Incyte Corporation 25

14 Dana-Farber Cancer Institute 69 14 Pfizer 27 14 Boehringer Ingelheim 23

15 Janssen Research & Dev., LLC 69 15 UCB Pharma 25 15 Regeneron Pharmaceuticals 23

16 Takeda 69 16 Amgen 23 16 Takeda 23

17 Genentech, Inc. 68 17 Celgene 21 17 Celgene 22

18 Regeneron Pharmaceuticals 65 18 Gilead Sciences 20 18 Novo Nordisk A/S 22

19 Amgen 63 19 Novo Nordisk A/S 20 19 Gilead Sciences 21

20
Gilead Sciences 51

20
Regeneron Pharmaceuticals 20

20
Vertex Pharmaceuticals Inc 20

Canadá França Itália

# Patrocinador Estudos # Patrocinador Estudos # Patrocinador Estudos

1 Merck Sharp & Dohme Corp. 89 1 Merck Sharp & Dohme Corp. 74 1 Merck Sharp & Dohme Corp. 68

2
AstraZeneca 66

2
Novartis 68

2
Novartis 67

3 Bristol-Myers Squibb 66 3 Novartis Pharmaceuticals 67 3 Hoffmann-La Roche 64

4 Novartis 65 4 Bristol-Myers Squibb 66 4 Novartis Pharmaceuticals 63

5 Novartis Pharmaceuticals 62 5 Hoffmann-La Roche 66 5 AstraZeneca 55

6 Sanofi 55 6 AstraZeneca 51 6 Bristol-Myers Squibb 54

7 AbbVie 51 7 Sanofi 46 7 Sanofi 43

8 Hoffmann-La Roche 43 8 Janssen Research & Dev., LLC 41 8 Eli Lilly and Company 42

9 GlaxoSmithKline 42 9 Eli Lilly and Company 39 9 AbbVie 40

10 Pfizer 37 10 AbbVie 37 10 Janssen Research & Dev., LLC 34

11 Eli Lilly and Company 35 11 Incyte Corporation 27 11 Pfizer 33

12 Janssen Research & Dev., LLC 30 12 Regeneron Pharmaceuticals 24 12 Incyte Corporation 31

13 Boehringer Ingelheim 29 13 Amgen 23 13 Regeneron Pharmaceuticals 22

14 Regeneron Pharmaceuticals 28 14 Pfizer 22 14 Takeda 20

15 Novo Nordisk A/S 24 15 GlaxoSmithKline 21 15 Celgene 19

16
Takeda 24

16
Takeda 21

16
Amgen 18

17
Amgen 22

17
Celgene 20

17
Gilead Sciences 18

18 Gilead Sciences 22 18 Gilead Sciences 20 18 Boehringer Ingelheim 17

19
Incyte Corporation 22

19

Assistance Publique - Hôpitaux 

de Paris
17

19
GlaxoSmithKline 17

20

Celgene 20

20

Eisai Inc. 17

20

Novo Nordisk A/S 17
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Polônia Austrália Espanha

# Patrocinador Estudos # Patrocinador Estudos # Patrocinador Estudos

1 Merck Sharp & Dohme Corp. 58 1 Merck Sharp & Dohme Corp. 84 1 Merck Sharp & Dohme Corp. 95

2 Hoffmann-La Roche 54 2 Bristol-Myers Squibb 60 2 Novartis 85

3 Bristol-Myers Squibb 46 3 Hoffmann-La Roche 43 3 Hoffmann-La Roche 82

4 Novartis 45 4 Eli Lilly and Company 40 4 Novartis Pharmaceuticals 82

5 Janssen Research & Dev., LLC 43 5 AbbVie 39 5 Bristol-Myers Squibb 72

6 Novartis Pharmaceuticals 42 6 Novartis 36 6 AstraZeneca 56

7 AstraZeneca 41 7 Novartis Pharmaceuticals 35 7 Eli Lilly and Company 51

8 Eli Lilly and Company 38 8 Pfizer 30 8 Janssen Research & Dev., LLC 49

9 Sanofi 31 9 Sanofi 29 9 AbbVie 46

10 AbbVie 30 10 Janssen Research & Dev., LLC 26 10 Sanofi 43

11 Pfizer 29 11 AstraZeneca 23 11 Pfizer 36

12 Incyte Corporation 24 12 GlaxoSmithKline 21 12 Incyte Corporation 33

13 Regeneron Pharmaceuticals 22 13 Incyte Corporation 19 13 GlaxoSmithKline 32

14 UCB Pharma 21 14 Regeneron Pharmaceuticals 17 14 Takeda 27

15 Novo Nordisk A/S 18 15 BeiGene 16 15 Regeneron Pharmaceuticals 24

16 Takeda 18 16 Gilead Sciences 16 16 Celgene 21

17 GlaxoSmithKline 17 17 Vertex Pharmaceuticals Inc 16 17 Novo Nordisk A/S 21

18 Boehringer Ingelheim 14 18 Eisai Inc. 15 18 Amgen 20

19 UCB Biopharma SRL 14 19 UCB Pharma 15 19 Boehringer Ingelheim 20

20
Allergan 13

20
Takeda 14

20
Gilead Sciences 18

China Coréia Japão

# Patrocinador Estudos # Patrocinador Estudos # Patrocinador Estudos

1 Jiangsu HengRui Medicine 92 1 Merck Sharp & Dohme Corp. 77 1 Merck Sharp & Dohme Corp. 65

2
Chia Tai Tianqing Pharm. Group 38

2
AstraZeneca 63

2
Novartis 54

3 AstraZeneca 37 3 Hoffmann-La Roche 47 3 Eli Lilly and Company 53

4 BeiGene 36 4 Novartis 43 4 Novartis Pharmaceuticals 52

5 Hoffmann-La Roche 35 5 Novartis Pharmaceuticals 42 5 AstraZeneca 51

6 Merck Sharp & Dohme Corp. 34 6 AbbVie 31 6 Bristol-Myers Squibb 37

7 Eli Lilly and Company 27 7 Eli Lilly and Company 30 7 Hoffmann-La Roche 36

8 Novartis 26 8 Sanofi 28 8 AbbVie 33

9 Novartis Pharmaceuticals 25 9 Pfizer 27 9 Pfizer 28

10 Bristol-Myers Squibb 24 10 Janssen Research & Dev., LLC 24 10 Sanofi 27

11 AbbVie 23 11 Bristol-Myers Squibb 23 11 Takeda 27

12 Sanofi 23 12 Incyte Corporation 16 12 Janssen Research & Dev., LLC 23

13 Innovent Biologics (Suzhou) 20 13 Regeneron Pharmaceuticals 16 13 Novo Nordisk A/S 21

14 Pfizer 19 14 Eisai Inc. 15 14 Incyte Corporation 20

15 Janssen Research & Dev., LLC 16 15 GlaxoSmithKline 15 15 Bayer 19

16
Henan Cancer Hospital 15

16

Merck KGaA, Darmstadt, 

Germany
14

16
UCB Pharma 19

17
Sun Yat-sen University 14

17

Seoul National University 

Hospital
14

17
Eisai Inc. 18

18 Takeda 14 18 Takeda 14 18 Kyowa Kirin Co., Ltd. 17

19
Shanghai Henlius Biotech 13

19
Boehringer Ingelheim 13

19
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 17

20

Betta Pharmaceuticals Co., Ltd. 11

20

Celgene 13

20

Regeneron Pharmaceuticals 16



74 

 

 
 

Taiwan Israel Ucrânia

# Patrocinador Estudos # Patrocinador Estudos # Patrocinador Estudos

1 Merck Sharp & Dohme Corp. 52 1 Merck Sharp & Dohme Corp. 58 1 Merck Sharp & Dohme Corp. 35

2 Novartis 47 2 Novartis 33 2 Janssen Research & Dev., LLC 23

3 Novartis Pharmaceuticals 47 3 Novartis Pharmaceuticals 33 3 Sanofi 23

4 AstraZeneca 38 4 Eli Lilly and Company 28 4 AbbVie 18

5 Hoffmann-La Roche 28 5 Hoffmann-La Roche 27 5 Hoffmann-La Roche 17

6 AbbVie 26 6 Bristol-Myers Squibb 25 6 AstraZeneca 15

7 Eli Lilly and Company 23 7 AbbVie 24 7 Novo Nordisk A/S 15

8 Janssen Research & Dev., LLC 23 8 Janssen Research & Dev., LLC 23 8 Regeneron Pharmaceuticals 13

9 Pfizer 22 9 AstraZeneca 18 9 Allergan 11

10 Sanofi 22 10 Incyte Corporation 18 10 Eli Lilly and Company 8

11 Bristol-Myers Squibb 21 11 Sanofi 18 11 Galapagos NV 8

12 BeiGene 13 12 Takeda 16 12 Takeda 8

13 Incyte Corporation 13 13 Pfizer 12 13 Pfizer 7

14 Regeneron Pharmaceuticals 12 14 Novo Nordisk A/S 11 14 ACADIA Pharmaceuticals Inc. 6

15 Celgene 10 15 Gilead Sciences 10 15 Amgen 6

16 Gilead Sciences 10 16 Bayer 9 16 Celgene 6

17 Eisai Inc. 9 17 Eisai Inc. 9 17 Theravance Biopharma 6

18 Amgen 7 18 Allergan 8 18 Actelion 5

19 Bayer 7 19 Regeneron Pharmaceuticals 7 19 Sunovion 5

20
Novo Nordisk A/S 7

20
Actelion 6

20
Teva Branded Pharm Products R&D, Inc. 5

Turquia Bulgária Grécia

# Patrocinador Estudos # Patrocinador Estudos # Patrocinador Estudos

1 Novartis 50 1 Novartis 30 1 Novartis 32

2
Novartis Pharmaceuticals 50

2
Novartis Pharmaceuticals 30

2
Novartis Pharmaceuticals 32

3 Merck Sharp & Dohme Corp. 48 3 AbbVie 21 3 AbbVie 25

4 Hoffmann-La Roche 27 4 AstraZeneca 17 4 Bristol-Myers Squibb 23

5 Sanofi 25 5 Janssen Research & Dev., LLC 16 5 Sanofi 17

6 AstraZeneca 21 6 Pfizer 14 6 Hoffmann-La Roche 15

7 Janssen Research & Dev., LLC 21 7 Sanofi 13 7 Eli Lilly and Company 13

8 AbbVie 16 8 Allergan 12 8 Janssen Research & Dev., LLC 13

9 Bristol-Myers Squibb 13 9 Novo Nordisk A/S 12 9 Novo Nordisk A/S 13

10 Regeneron Pharmaceuticals 13 10 Bayer 11 10 Merck Sharp & Dohme Corp. 12

11 Eli Lilly and Company 10 11 Hoffmann-La Roche 9 11 Takeda 12

12 Novo Nordisk A/S 10 12 Amgen 7 12 Regeneron Pharmaceuticals 11

13 Pfizer 10 13 Galapagos NV 7 13 Celgene 10

14 Celgene 8 14 H. Lundbeck A/S 7 14 Amgen 9

15 Takeda 8 15 UCB Pharma 7 15 Boehringer Ingelheim 7

16
Eisai Inc. 7

16
Actelion 6

16
Bayer 6

17
Genzyme, a Sanofi Company 7

17
GlaxoSmithKline 6

17
AstraZeneca 5

18 Incyte Corporation 7 18 Regeneron Pharmaceuticals 6 18 Biogen 5

19
Amgen 6

19
Takeda 6

19
Incyte Corporation 5

20

European Network of 

Gynaecological Oncological Trial 

Groups (ENGOT)

6

20

Theravance Biopharma 6

20

Millennium Pharmaceuticals, Inc. 5
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Portugal Nova Zelândia Brasil

# Patrocinador Estudos # Patrocinador Estudos # Patrocinador Estudos

1 Hoffmann-La Roche 20 1 Merck Sharp & Dohme Corp. 26 1 Merck Sharp & Dohme Corp. 42

2 Novartis 20 2 AbbVie 22 2 Bristol-Myers Squibb 35

3 Novartis Pharmaceuticals 20 3 Bristol-Myers Squibb 15 3 AstraZeneca 33

4 AbbVie 19 4 Gilead Sciences 14 4 Hoffmann-La Roche 33

5 Merck Sharp & Dohme Corp. 13 5 Hoffmann-La Roche 12 5 Janssen Research & Dev., LLC 29

6 Bristol-Myers Squibb 12 6 BeiGene 9 6 Novartis 29

7 Sanofi 11 7 Sanofi 6 7 Novartis Pharmaceuticals 29

8 Takeda 9 8 Ionis Pharmaceuticals, Inc. 5 8 AbbVie 20

9 Bayer 8 9 Janssen Research & Dev., LLC 5 9 Eli Lilly and Company 20

10 Boehringer Ingelheim 8 10 Alexion Pharmaceuticals 4 10 Sanofi 16

11 Amgen 7 11 Eisai Inc. 4 11 Novo Nordisk A/S 9

12 Janssen Research & Dev., LLC 7 12 Galapagos NV 4 12 GlaxoSmithKline 8

13 Novo Nordisk A/S 7 13 Shire 4 13 Pfizer 8

14 Celgene 5 14 Takeda 4 14 Regeneron Pharmaceuticals 8

15 Shire 5 15 Theravance Biopharma 4 15 Myovant Sciences GmbH 7

16 Theravance Biopharma 5 16 Ascendis Pharma A/S 3 16 Actelion 6

17 ADIR, a Servier Group company 4 17 Assembly Biosciences 3 17 Incyte Corporation 6

18 AstraZeneca 4 18 Bayer 3 18 Takeda 6

19 Incyte Corporation 4 19 Lexicon Pharmaceuticals 3 19 Allergan 5

20

Institut de Recherches 

Internationales Servier
4

20
Myovant Sciences GmbH 3

20
Biolab Sanus Farmaceutica 5
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APÊNDICE C - Guia da Entrevista Semi-Estruturada 

 

Este é o roteiro base das entrevistas para coleta de dados da pesquisa. Por se tratar de 

uma entrevista semi-estruturada com perguntas abertas, outras perguntas poderão ser incluídas 

durante a entrevista.  

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Pesquisador: Marcos Aurélio Faccioli 

Escola: FGV – EAESP 

Centro de pesquisa: GV SAÚDE 
E-mail: marcos@mfaccioli.com 

Título da Pesquisa: Os critérios da indústria farmacêutica mundial no direcionamento dos 

Ensaios Clínicos para os países participantes. O que aumentaria a participação do Brasil? 

 

 

ABERTURA 

Initial Disclaimer 

“OK. We are now recording the interview and from this point on I will avoid mentioning 

your name or the name of your Company to maintain confidentiality and anonymity in the 

transcript. 

 

Thank you again for agreeing to participate in this research. 

 

I would like to remind you that your participation is voluntary, You can stop the interview 

at any moment or decline to answer any question if you don’t feel comfortable in answering 

it. 

 

Before we start, may I ask you if you have any questions about the Consent Form you 

signed? “  

 

[Interviewee shall answer negatively, or the interview will be stopped to address the 

questions before restarting] 
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“Good. Let me also remind you that in this interview I’d like you to base your responses on 

your personal experiences or opinions.  I’m not asking you to speak as a representative 

of your employer or any other institution.  

 

I think we’re ready. Let’s start.  

 

 

 

PERGUNTAS CHAVE DA ENTREVISTA 

1. QUALIFICATION QUESTIONS 

1. How long have you been working with Clinical Trials? 

2. Do you work with multicentric Clinical Trials involving different research centers in 

different countries? 

3. Would you say that you participate directly or indirectly in the process to decide 

which countries shall be part of your trials? 

 

2. THE DECISION PROCESS  

In this research I am especially interested in the phases 2 and 3 of the intervention trials 

sponsored by the pharmaceutical industry. 

 

4. In general, Can you explain how a sponsor, the pharma company, chooses the 

countries where a certain trial will take place? (It sounds like the interview has to 

respond on behalf of their company.) 

5. At which moment of the drug development process would you say is this decision 

taken? 

6. Based on your experience, Is it a decision taken by the sponsor alone, or does it 

involve third parties such as external researchers, CROs, and other types of advisors? 

7. Would you say that there is a pre-defined decision process for all of the trials 

undertaken by a company? Or is this decision taken individually for every new trial 

about to start? 

 

3. THE DECISION CRITERIA 

Now, let’s talk about the selection criteria for phase trials.  
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8. In your opinion, what are the criteria that would argue in favor of a country being 

selected for Phase 2 and Phase 3 clinical trials?  

9. Clarifying questions improvised.  

10. Are there any negative criteria, that you feel would prevent a country from being 

chosen? 

 

 

4. THE WELL STABLISHED COUNTRIES 

[show the list of the countries that have been among the top 10 countries in the last 15 years] 

 

11. Please take a look at this list of countries. They have been among the top 10 countries 

used for clinical trials in the past 15 years. Do you remember using any of them in 

the trials of which you were involved? 

 

12. Can you share your impressions as to why these countries are so often selected for 

trials?  

 

 

13. If so, were there any special reasons for using them, beyond the criteria that you 

already mentioned to me?   

 

 

5. THE PROMINENT COUNTRIES 

[show the list of the countries that have gained positions in the last 15 years] 

 

14. Now, I’d like to show you a list of countries that, over the past 15 years, have been 

making their way up in the ranking of being selected for clinical trials. Do you 

remember using any of them in the trials you were involved? 

 

15. Can you share your impressions as to why these countries are increasing in their 

ranking?  
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16. Are there any special characteristics in these countries that you consider a positive 

argument to include them in the trials?  

 

 

6. BRAZIL 

17. Have you ever considered Brazil for your Clinical Trials? 

 

18. Is there any strength or any weakness that comes to your mind when you think about 

Brazil for your trials? 

 

19. If you could suggest something for Brazil to improve its participation in Clinical 

Trials, what would be your suggestion? 

 

 

7. FINAL REMARKS 

We are getting to the end of our interview. 

 

20. Is there any other comment or remark you would like to make? 

 

Thank you very much for your time and your attention. It was extremely valuable to me. 

I will certainly share with you the results of my research and I hope that it will be valuable 

to for you as well. 

 

Thank you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D - Termo de consentimento livre e esclarecido 
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1. Nome do projeto: Os critérios da indústria farmacêutica mundial no direcionamento 

dos ensaios clínicos para os países participantes. O que aumentaria a participação do Brasil? 

2. Características e objetivos gerais da pesquisa: A pesquisa está sendo conduzida 

por Marcos Aurélio Faccioli (“Pesquisador”), candidato ao título de mestre em Gestão da Saúde 

pela Fundação Getúlio Vargas. Marcos Faccioli é bacharel em Ciência da Computação pela 

Universidade de Campinas - Unicamp e mestre em administração de empresas pela 

Universidade de Stanford. Desde 1º de novembro de 2021 é diretor financeiro do Grupo GSH 

depois de trabalhar por 23 anos no mercado financeiro, sendo os últimos 10 anos atendendo ao 

setor de saúde como diretor de banco de investimentos. (perfil disponível em 

https://www.linkedin.com/in/marcos-faccioli-567a032/). Marcos Faccioli financia sua própria 

pesquisa sem recursos de terceiros. 

Marcos trabalha sob orientação do Prof Gonzalo Vecina Neto (“Orientador”), 

professor da FGV e da faculdade de saúde pública da USP. 

(http://lattes.cnpq.br/1344305265478372 ). 

Esta pesquisa ocorre como trabalho aplicado de conclusão do curso MPGC (Mestrado 

Profissional para Gestão e Competitividade) em Gestão da Saúde. O objetivo da pesquisa é 

compreender o processo de decisão utilizado pela indústria farmacêutica ao selecionar os países 

que participarão das fases 2 e 3 dos ensaios clínicos patrocinados por esta indústria. O 

pesquisador coletará, através de entrevistas semi-estruturadas, opiniões pessoais de 

profissionais da área envolvidos diretamente com o tema afim de apontar possíveis critérios e 

motivações para a decisão. 

3. Procedimentos: após uma fase inicial de análise de dados públicos disponíveis em 

www.clinicaltrials.gov, as entrevistas serão feitas com profissionais que estejam diretamente 

envolvidos com os ensaios clínicos e que possam contribuir com o objetivo da pesquisa. Todo 

o material das entrevistas será utilizado na pesquisa de forma anônima. 

4. Participação na pesquisa: Sua participação nesta pesquisa consistirá em uma 

entrevista por vídeo conferência com duração estimada de 30 a 40 minutos. A entrevista será 

gravada e conduzida pelo Pesquisador. Durante a entrevista os participantes serão questionados 

sobre sua experiência profissional e impressões pessoais.  As respostas não serão interpretadas 

como afirmações dos empregadores ou das instituições às quais o participante esteja vinculado. 

5. Voluntariedade e direito de desistência: Sua participação não é obrigatória. A 

qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, 

https://www.linkedin.com/in/marcos-faccioli-567a032/
http://lattes.cnpq.br/1344305265478372
http://www.clinicaltrials.gov/
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desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. 

6. Riscos e benefícios: não identificamos riscos ao participante. O trabalho final será 

oferecido aos participantes. 

7. Direito de confidencialidade: A fim de assegurar sua privacidade, os dados obtidos 

por meio desta pesquisa não serão anonimizados. 

8. Garantia de acesso aos dados e dúvidas em geral: Você poderá tirar dúvidas sobre 

o projeto e sobre sua participação, além de obter acesso aos seus dados, a qualquer momento 

através dos contatos indicados abaixo. 

Marcos Aurélio Faccioli, mestrando da FGV – MPGC Gestão da Saúde, Rua 

Mergenthaler 345 apto 111-D Vila Leopoldina São Paulo-SP BRAZIL, telephone +55 11 

99608-5171, emal: marcos@mfaccioli.com  

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação 

Getulio Vargas – CEPH/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 1611, Botafogo, Rio de Janeiro, 

RJ, CEP 22250-900. Telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

9. Consentimento: Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final 

deste documento e envie uma cópia digitalizada para o Pesquisador em 

marcos.faccioli@mfaccioli.com.  

 

Eu, ________________________________________, declaro que entendi os 

objetivos, riscos e benefícios de minha participação nesta pesquisa, e que concordo em 

participar. 

 

São Paulo, ____ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do (a) participante: ________________________________ 

 

Assinatura do (a) pesquisador (a): ________________________________ 

 


