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Introdução
Pesquisa clínica 

Fundamental para que um medicamento ou tratamento seja disponibilizado 
no mercado, pois para obter o registro obrigatório junto à Vigilância 
Sanitária, a pesquisa deve comprovar que o medicamento é eficaz e seguro. 

Interesse de pacientes, comunidade médica e científica, governo, empresas 
e entidades de pesquisa.

Fonte: http://abracro.org.br/pt-br/

Desenvolvimento: novas opções terapêuticas, avanços tecnológicos com 
padrão de qualidade, padronização com melhor eficiência.

http://abracro.org.br/pt-br/


Processo Regulatório no Brasil

Fonte: https://www.slideshare.net/poli990/clinical-trials-latin-america-oct-2010-1-5517259/

MS

http://abracro.org.br/pt-br/


Tempo Regulatório - Consequências

Fonte: http://www.sbmf.org.br/_pdf/biblioteca/14/inovacaoepesquisaclinica_brasil_2010.pdf

Início tardio dos protocolos no Brasil em comparação a 
outros países , inclusive latino-americano

- Projetos competitivos: Tempo X Investimento

- Encerramento precoce no país, sem inclusão de 
pacientes candidatos à terapia investigacional.

http://www.sbmf.org.br/_pdf/biblioteca/14/inovacaoepesquisaclinica_brasil_2010.pdf


Entraves

• Investimentos:

Brasil: percentualmente quase 3 vezes menos doutores que 
países como Coréia do Sul e Estados Unidos. Desses, apenas 20%
trabalham na indústria, enquanto em outros países mais da metade 
trabalha com desenvolvimento de novos produtos. 

Maioria dos projetos pertencentes à indústria internacional.

Fonte: http://abracro.org.br/pt-br/ , Época, 2018: https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/04/ao-cortar-
investimentos-em-ciencia-brasil-assassina-o-futuro.html, Revista FAPESP, 2017: http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-
content/uploads/2017/06/020-029_capa-financiamento_256-4.jpg

Ano Investimento P&D

2010 10 bilhões

2014 5,6 bilhões

2017 4,8 bilhões

2018 1,4 bilhões

http://abracro.org.br/pt-br/
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/04/ao-cortar-investimentos-em-ciencia-brasil-assassina-o-futuro.html
http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2017/06/020-029_capa-financiamento_256-4.jpg


Mais Cenário Brasileiro

2,6% dos artigos publicados em revistas científicas da área são de brasileiros, 
enquanto os chineses são responsáveis por 8,4%. 

O cenário de registro de patentes é semelhante: Brasil em 23o lugar, com produção 10 
vezes menor que China e Coréia do Sul.

Fonte: http://abracro.org.br/pt-br/

Investimento e Políticas que estimulem o Desenvolvimento científico e o registro de novas 
patentes são fundamentais para o crescimento do país, com estímulo ao investimento 
financeiro e à educação de novos pesquisadores.

http://abracro.org.br/pt-br/


Volume de estudos na ASCO

Fonte: https://www.onconews.com.br/site/noticias/noticias/ultimas/780-lacog-critica-as-barreiras-para-a-pesquisa-cl%C3%ADnica.html

https://www.onconews.com.br/site/noticias/noticias/ultimas/780-lacog-critica-as-barreiras-para-a-pesquisa-cl%C3%ADnica.html


2017: 62939 Studies found for: cancer

Busca realizada em 08/08/2018. Disponível em : https://clinicaltrials.gov

https://clinicaltrials.gov/


2017:  62939 Studies found for: cancer

1,61% 1,38%

19786 Studies found 
for: cancer – 1998 a 
2008

Busca realizada em 08/08/2018. Disponível em : https://clinicaltrials.gov

81%

https://clinicaltrials.gov/


Fonte: http://abracro.org.br/pt-br/

81 dias

322

Prazos em Redução de Tempo - CONEP

http://abracro.org.br/pt-br/


Mas, considerando os 
últimos 12 meses, 
dos 33 projetos 
submetidos, apenas 1 
foi cancelado. 

Redução de Projetos Cancelados

Fonte: http://abracro.org.br/pt-br/

http://abracro.org.br/pt-br/


3 meses

≈ 11 meses

Prazos em Redução de Tempo - ANVISA

Fonte: http://abracro.org.br/pt-br/

http://abracro.org.br/pt-br/


Características dos 159 medicamentos novos registrados no Brasil de 2003 a 2013.

Fonte: Ciênc. saúde colet. 23 (1) Jan 2018 - https://doi.org/10.1590/1413-81232018231.21672015



2017:  62939 Studies found for: cancer

1,61%

Busca realizada em 08/08/2018. Disponível em : https://clinicaltrials.gov

81%

Incluindo:
- Terapia Alvo

- Imunoterapia
Organismo 

- Geneticamente Modificado

https://clinicaltrials.gov/


Aprovações no Brasil
Ano Medicação registrada Indicação

2014 XTANDI® (enzalutamida) câncer de próstata metastático resistente à castração – Ensaio clínico AFFIRM e PREVAIL

2015 Imbruvica (ibrutinibe) LLC/LLPC tratados com no mínimo um tratamento anterior. – Ensaio clínico RAY (MCL3001)2

2016 Keytruda® (pembrolizumabe) melanoma metastático ou irressecável em monoterapia - Ensaio clínico KEYNOTE-006 e 001

2017 Keytruda® (pembrolizumabe) carcinoma urotelial avançado em 2ª linha - Ensaio clínico KEYNOTE-045
CPNPC avançado em segunda linha - Ensaio clínico KEYNOTE-010

2018 Imfinzi (durvalumabe) carcinoma urotelial localmente avançado ou metastático após  PD durante ou após a QT à 
base de platina – ensaio clínico CheckMate275

XTANDI® (enzalutamida) ca de próstata não metastático resistente à castração - Ensaio clínico PROSPER

Kisqali ® (ribociclibe) ca mama em primeira linha  - Ensaio clínico MONALEESA 2

Keytruda® (pembrolizumabe) ca gástrico avançado ou metastático em terceira linha - Ensaio clínico KEYNOTE-059
CPNPC em primeira linha- Ensaio clínico KEYNOTE-024

Imfinzi (durvalumabe) CPNPC estágio 3 sem PD após QT com base em platina- Ensaio clínico PACIFIC

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/noticias

http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/registrados-medicamentos-inovadores-para-cancer-de-pele/219201/pop_up?_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_viewMode=print&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_languageId=pt_BR


Desenvolvimento

• Com centros de Pesquisa cada vez mais especializados e em 
acordo com as práticas de qualidade internacionais – Equipe 
altamente qualificada.

• Redução de déficit em contas – com estudos patrocinados, com indicações 
de melhores condutas – evidências, avaliação econômica.

• Aumento de publicações ou participação de pesquisadores brasileiros em 
projetos de relevância mundial.



• Com a amplitude de divulgação de Pesquisa Clínica no Brasil, há maior 
participação nestes, e com:
• Diversidade genética

• Vasto banco de dados 

Grande potencial para recrutamento

• Outras opções terapêuticas
• CART T CELL (“receptor de 

antígeno quimérico de células T”)

Potenciais

Fonte: https://www.oncologiabrasil.com.br

https://www.oncologiabrasil.com.br/


Mais Resultados

Fonte: https://www.oncologiabrasil.com.br
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2017/Relatorio_PertuzumabeTrastuzumabe_CA_Mama_CP13_2017.pdf

Uso combinado de pembrolizumabe (imunoterapia anti PD-1) 
e quimioterapia para tratamento de pacientes com CPNPC em 
estágio avançado ou metastático.

Ensaio Clínico KEYNOTE-189

Ensaio Clínico 
CLEOPATRA

https://www.oncologiabrasil.com.br/
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2017/Relatorio_PertuzumabeTrastuzumabe_CA_Mama_CP13_2017.pdf
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