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1990, a Interfarma reúne 36 laboratórios 

que representam 57% do mercado 

brasileiro de medicamentos.

Em setembro de 2010, a associação 
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Apresentação

Um olhar mais cuidadoso e atento do mundo sobre o Bra-

sil indica que o País se destaca entre as economias emer-

gentes. Ao contrário dos demais países que compõem os 

BRICs, aqui temos estabilidade econômica e política, cres-

cimento sustentável e um ambiente propício para inovar.

Para especialistas ouvidos neste caderno dedicado à Ino-

vação e Pesquisa Clínica no Brasil, o segundo volume da 

série sobre saúde que a Interfarma está publicando, a per-

cepção externa talvez não seja percebida internamente e 

são unânimes em dizer que o País,ao contrário do que se 

poderia supor,caminha lento demais em direção à inova-

ção. Os cientistas sugerem que o Brasil precisa ser mais ar-

rojado e audacioso caso queira ser realmente competitivo.

Na área de pesquisa clínica, o Brasil conta com pesqui-

sadores de renome internacional e centros de pesquisa e 

desenvolvimento dos mais sofisticados. Da mesma forma, 

os especialistas afirmam que o País deveria ser menos 

intervencionista e mais ágil; ter regras estáveis, processos 

descentralizados e ser menos burocratizado para permitir 

os avanços tão necessários.

Ao longo desta publicação, o leitor terá a oportunidade 

de conhecer a opinião de especialistas, pesquisadores e 

líderes de opinião sobre inovação e pesquisa clínica, as 

oportunidades que o Brasil está perdendo nessas áreas e 

quais serão os desafios para os próximos anos.

A Interfarma considera que as barreiras somente serão su-

peradas se Brasil lançar o mesmo olhar atento e cuidadoso 

sobre o próprio Brasil para acelerar o ritmo da inovação. E 

será imprescindível que as partes envolvidas nessa questão 

estejam articuladas, dispostas e comprometidas com as 

mudanças para fazer do Brasil o País das oportunidades 

e transformar a inovação e a pesquisa em bens para toda 

a sociedade.

Eloi Bosio Antônio Britto
Presidente do Conselho Diretor Presidente-Executivo

El i B i
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Brasil, País de 
oportunidades
O Brasil tem avançado em inovação, mas poderia estar 

muitos passos adiante se empunhasse firmemente essa 

bandeira. É relevante a excelência de alguns de seus cen-

tros de pesquisa e desenvolvimento, bem como a base 

científica evoluída e o conhecimento que o País gera. 

No agronegócio, em biocombustíveis, no setor automo-

tivo, aeronáutico, na mineração e na tecnologia da in-

formação e comunicação o País é destaque. Entretanto, 

poderia ser mais, e gerar novas riquezas, se a inovação 

brasileira fosse competitiva também em outras áreas e o 

Brasil decidisse se inserir com determinação na cadeia 

mundial de pesquisa e desenvolvimento.

O País tem inúmeros instrumentos para estar entre 

aqueles de ponta em inovação: é a 7ª economia mundial, 

as reservas internacionais são mantidas em bons níveis, 

o sistema bancário tem provado sua eficiência, tem es-

tabilidade política e social e possui a mais limpa matriz 

energética do mundo. O perfil positivo prossegue: o Bra-

sil tem um dos maiores mercados internos em âmbito 

global, é um dos principais exportadores de alimentos e 

conseguiu estabelecer um mercado externo totalmente 

diversificado. Some-se a esse cenário, instituições e pes-

soal qualificados, além de empresas nacionais e multina-

cionais em condições de apressar o processo de inovação 

em todos os setores. O que não tem ocorrido com a rapi-

dez e vigor de outros países mais arrojados e engajados 

no conceito de inovação.

Sem listar as maiores economias, alguns países, como 

Cingapura e Coreia do Sul, fizeram da inovação uma 

bandeira, têm uma atitude agressiva nessa área e, por 

isso, estão se destacando no cenário mundial, diz An-

tônio Britto, presidente-executivo da Interfarma – As-

sociação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. “Falta 

ambição. Apesar de ter avançado, o Brasil ainda é tímido 

em relação ao seu tamanho e ao papel que teria que de-

sempenhar. Se comparar o que o País fazia com o que 

está fazendo, avançou, mas essa é uma corrida que não 

é disputada só pelo Brasil. Se aumentamos nossa veloci-

dade de 20 para 50, tem gente que aumentou de 80 para 

120. Então, estamos menos ousados e agressivos do que 

os outros, apesar da melhora”, avalia Britto.

Falta iniciativa 
privada
O processo de requisição de patente de um país está 

diretamente relacionado à sua capacidade de inovação. 

Apesar do cenário extremamente favorável, o Brasil ocu-

pa apenas a 23ª colocação em solicitações de patentes 

no ranking da OMPI – Organização Mundial da Pro-

priedade Industrial –, com 496 pedidos. O ranking é 

um indicador das empresas e instituições que solicitam 

depósito em algum instituto internacional. No Brasil, o 

INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial – 

tem registrado cerca de 25 mil pedidos de patentes em 

todas as áreas. Mas uma patente registrada aqui não ga-

rante proteção lá fora. Alguns especialistas creditam esse 

número pequeno de depósitos de patentes no exterior e a 

diferença em comparação ao registro no INPI, em gran-

de parte, à timidez e à falta de cultura do empresariado.

O mais provável, dizem especialistas da área, é a incer-

teza e insegurança dos empresários diante de um Esta-

do que demorou a definir e garantir instrumentos para 

proteger as inovações. “O sistema de proteção às inven-

ções industriais é um dos elementos fundamentais para 

estimular a pesquisa e o desenvolvimento em busca de 

novas tecnologias”, afirma Gert Dannemann, diretor do 

Instituto Dannemann Siemsen de Estudos e Propriedade 

Intelectual. Para o diretor do Instituto, o sucesso de pa-

íses como a Alemanha, que se transformou no segundo 

O que pensam os cientistas

“A conseqüência disso é o baixo investimento das 

empresas em pesquisa e desenvolvimento”, diz Carlos 

Henrique de Brito Cruz, diretor científico da FAPESP – 

Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado de São Paulo 

– e ex-reitor da Unicamp – Universidade de Campinas”.

O que pensam os cientistas

“Pensar e fazer inovação são questões muito novas 

no Brasil, que tem evoluído e mudado bastante nesse 

sentido, mas o processo tem sido muito lento”, afirma 

Eduardo Emerich, presidente da Fundação Biominas.
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maior exportador mundial pela qualidade e alta tecno-

logia de seus produtos, vem da garantia dada às patentes 

pelas leis do país.

Ricardo Camargo Mendes, da consultoria Prospectiva 

- Negócios Internacionais e Políticas Públicas, diz que 

a legislação patentária brasileira é avançada e está de 

acordo com tratados internacionais, mas afirma que a 

retórica de alguns dos representantes brasileiros no ex-

terior, por vezes, desqualifica qualquer direito à proteção 

intelectual, especialmente na área de medicamentos, o 

que acaba afastando empresas de fora. “É comum re-

cebermos aqui empresários de multinacionais pergun-

tando se o Brasil tem lei de proteção industrial”, afirma 

Mendes. Esses argumentos podem ser observados nos 

números. Segundo dados do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, as empresas investiram em inovação 0,5% 

do PIB – Produto Interno Bruto –, em 2009. Em alguns 

países, o investimento em pesquisa chega a ser quatro 

vezes maior que o do Brasil.

Deficiências da 
lei estão na sua 
aplicação

Por falta de estrutura e técnicos, solicitações de 

patentes param na longa fila de espera do INPI

Para alguns especialistas, se a legislação avançou, sua 

aplicação pelo INPI ainda depende de agilidade e in-

vestimentos em recursos humanos. De acordo com os 

analistas, a lei foi muito mais abrangente e inovadora que 

a capacidade do órgão de colocá-la em prática. O institu-

to conta hoje com 270 examinadores de patentes, entre 

pessoal sênior, júnior e aqueles contratados regulamente 

que estão em treinamento, período que pode levar de 

dois anos e meio a três anos.

Júlio César Castelo Branco Reis Moreira, assessor da 

diretoria de patentes do INPI, diz que esse número de 

examinadores não é suficiente para dar conta da meta 

institucional do planejamento estratégico do Governo 

Federal, que é chegar em 2014 fazendo pelo menos um 

exame de todos os pedidos depositados até 2010. “Temos 

áreas hoje no INPI onde estão examinando os anos de 

2004 e 2005”, diz Reis Moreira. “Em áreas críticas como 

a de eletrônica, onde a carência de pessoal é maior, esta-

mos examinando ainda o final de 1999 e início de 2000.”

Segundo o Instituto, a área farmacêutica está caminhan-

do no mesmo compasso que as demais, embora tenha 

recebido mais atenção nos últimos anos. “Hoje são 75 

examinadores cuidando da área de fármacos, 70% deles 

com doutorado. Imaginamos que são suficientes para 

dar conta dos pedidos nessa área e reduzir esse atraso.”-

-diz Reis Moreira.

Na média, conforme o instituto, o Brasil está demoran-

do quatro anos para analisar um pedido de patentes, o 

dobro do tempo consumido pelos órgãos europeus e o 

norte-americano. O processo, que é comum ao sistema 

patentário da maioria dos países desenvolvidos, exige 

que uma vez apresentado, o pedido seja mantido em 

sigilo por 18 meses. Passada essa “quarentena”, o soli-

citante da patente tem outros 18 meses para confirmar 

se quer ou não que seu pedido seja analisado. Isso quer 

dizer, lembra Reis Moreira, que quando um pedido está 

O olhar do 
pesquisador
“O investimento empresarial em pesquisa nos 

países mais desenvolvidos é três a quatro vezes 

maior que o do Brasil”, diz o diretor da FAPESP, 

Brito Cruz. Na Coreia do Sul, esse número sal-

tou para 1,6%, no Japão e nos Estados Unidos, 

para 2%. No total, o Brasil investiu o equivalen-

te a 1,1% do PIB nacional em inovação, sendo 

0,6% por parte do governo. Um percentual total 

bastante inferior quando comparado à Coreia 

e Cingapura, que investiram 2,5%, e países da 

OCDE - Organização para a Cooperação e De-

senvolvimento Econômico-, mais China e Rússia, 

com 2,3%, em média. Esses números também ex-

plicam porque, no Brasil, o depósito de patentes 

por universidades junto ao INPI e órgãos euro-

peus e norte-americanos corresponde a 58% do 

total, quando nos Estados Unidos e em países 

desenvolvidos “90% dos registros são feitos pelas 

empresas”, diz Brito Cruz.
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no INPI desde 2000, significa que ele está atrasado des-

de 2003, ano em que entrou na fila para a análise. Esse 

período é chamado de backlog.

Menos doutores, 
menor capacitação
Se de um lado as empresas enfrentam a burocracia e 

certas contradições nos processos que deveriam propor-

cionar incentivo à inovação, as Universidades poderiam 

ampliar seu espaço se elas próprias adotassem maior 

“cultura patentária e aprendessem a ter patentes”.

“Ainda existe uma dificuldade enorme dentro da USP 

(Universidade de São Paulo) e Unicamp (Universidade 

de Campinas), por exemplo, em transformar a produção 

científica em proteção”, observa Luiz Fernando Reis, di-

retor do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-

-Libanês, uma das referências em pesquisa e assistência 

médica no País. “O fato de uma instituição ser detentora 

de uma patente garante a ela a correta utilização daque-

le invento.” USP e Unicamp depositaram no INPI, no 

último ano apurado, 1.006 patentes, mais que todas as 

instituições universitárias juntas.

Outro dado lembrado pelo diretor científico da Fapesp, 

Britto Cruz, é o pequeno número de doutores que tra-

balham em empresas. Enquanto aqui apenas 23% deles 

estão no setor produtivo, na Coreia do Sul essa porcen-

tagem sobe para 54% e nos Estados Unidos para 80%. “O 

Brasil precisa aumentar ainda mais a capacitação para 

ciência básica e formação de pessoal nas universidades 

e acelerar a capacitação para a pesquisa aplicada e de-

senvolvimento tecnológico na empresa”, diz Brito Cruz.

Os cientistas concordam que ainda há resistência por 

parte das empresas em abrigar pesquisadores, mas, do 

Em alguns aspectos, é a própria Lei de Propriedade 

Industrial que dificulta a inovação. Em outros, são 

os próprios órgãos do governo. Mas há também a 

desestimulante ação da Receita Federal, no caso da 

Lei de Inovação Tecnológica. Regulamentada por 

decreto em outubro de 2005, a Lei foi vista como 

um empurrão, no sentido de impulsionar e incenti-

var as novas tecnologias. Ela estabelece “medidas de 

incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecno-

lógica no ambiente produtivo, com vistas ao alcance 

da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento in-

dustrial do país”.

Um dos instrumentos criados pela lei para facilitar 

a pesquisa foi a dedução do Imposto de Renda no 

ano seguinte de gastos com inovação feitos no ano 

corrente. “Bem regulamentada e bem desenhada, a 

Lei poderia aumentar em muito os investimentos 

em inovação”, diz Ricardo Mendes, da Prospectiva 

“Deixar de pagar impostos para desenvolver uma 

nova tecnologia, é interessante para todos. Muitas 

outras nações fazem isso, a China e Cingapura, por 

exemplo, países que estão atraindo muito investi-

mento em pesquisa.”

No Brasil, no entanto, do ponto de vista da Receita 

Federal, “quem decide o que é e o que não é inovação 

é o fiscal da Receita, não o INPI”, diz Mendes.

Se ele decidir que não é, a empresa terá que pagar 

com juros e multas o que deixou de recolher. “Muitas 

empresas, entre elas grandes empresas multinacio-

nais, não usam a Lei de Inovação com medo de que 

o fisco tenha outra interpretação, medo de que sua 

pesquisa não seja vista como inovação. Então, para 

não abrir esse passivo, acabam não arriscando”, diz 

Ricardo Mendes. “Isso cria um clima de insegurança 

muito grande, que inviabiliza o que a Lei tem de 

bom, pois inovação muitas vezes não é um produto 

tangível.” Na avaliação do diretor da Prospectiva, o 

País poderia estar nos mesmos níveis dos BRICS se 

não houvesse tantos entraves e se os incentivos fos-

sem devidamente informados e utilizados.

Receita versus Inovação
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outro lado, na bancada das universidades, ainda há uma 

falta importante de doutores e pós-doutores, justamente 

os que estão no topo do conhecimento. O Brasil formou 

cerca de 11 mil doutores em 2008 e quer chegar a 16 mil 

em 2011. Em números absolutos o resultado é expressivo 

e o País está em patamar semelhante ao de nações como 

a Inglaterra, Índia e Coreia do Sul. No entanto, em nú-

meros relativos, a situação é bastante diferente. O Brasil 

forma cinco doutores por grupo de 100 mil habitantes, 

diante de índices de 12,1 do Japão, 13,6 da Coreia do 

Sul; 14 dos Estados Unidos, 24 do Reino Unido e 30 da 

Alemanha (vide Figura 1).

O que dizem os especialistas

“O Brasil, nesse momento, tem três problemas 

fundamentais pela frente: o primeiro é a formação de 

massa crítica, o segundo é o tempo, pois não se faz 

transformações de uma hora para outra; e o terceiro -- 

que precisa ser iniciado –, é desenhar políticas indutivas 

e colocá-las em operação”, ressalta o médico sanitarista 

Gonçalo Vecina Neto, superintendente corporativo do 

Hospital Sírio-Libanês. Vecina também foi diretor do 

Instituto Central do Hospital das Clínicas de São Paulo, o 

maior centro médico da América Latina, e presidente da 

Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Paulo Hoff, diretor de Estratégias do Centro de Oncologia 

do Hospital Sírio-Libanês, diz que não é mais possível 

trabalhar isoladamente sem trocar informações e 

experiência. “Não se deve reinventar a roda”, afirma 

Hoff, também diretor clínico do Instituto do Câncer de 

São Paulo Octávio Frias de Oliveira, da Faculdade de 

Medicina da USP.

“Os grandes desenvolvimentos humanos aconteceram 

com uma somatória de esforços. Nós queremos 

fazer parte dessa somatória. Hoje, já temos áreas 

de excelências onde estamos em níveis de países 

desenvolvidos. Estamos melhorando e a diferença está 

ficando cada vez menor, mas acho que é um processo 

que ainda levará algumas décadas para que tenhamos 

o nosso todo equivalente ao todo dos países mais 

desenvolvidos”, completa o médico oncologista.

País %

Brasil 5,0

Japão 12,1

Coreia do Sul 13,6

Estados Unidos 14,0

Reino Unido 24,0

Alemanha 30,0

Figura 1. 

País %

Brasil 23,0

Coreia do Sul 54,0

Estados Unidos 80,0

Fonte: Fapesp, Capes, OCDE

Porcentagem de doutores trabalhando na indústria.

Número de doutores formados por ano, 

por 100 mil habitantes.

Publicações
Um indicador que mostra evolução do Brasil na 

inovação é o número de publicações científicas 

divulgadas pelo País: cerca de 30 mil artigos em 

aproximadamente 10 mil revistas indexadas, 

ocupando a 15ª posição no ranking mundial, ou 

2,6% do total global. Em 1981, essa participação 

não alcançava 0,5%. A China, por exemplo, tem 

8,4% dos artigos publicados e sua produção sal-

tou 64 vezes entre 1981 e 2008.

Fonte: Prospectiva Consultoria
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Brasil avança sem 
comemorações

Mesmo com a evolução das solicitações de patentes 

no exterior, o total brasileiro mal ultrapassa 1% em 

relação aos pedidos norte-americanos

O Brasil avançou 5,1% no registro de patentes interna-

cionais com 496 em 2009, ante as 472 de 2008. O resul-

tado é mais expressivo se comparado ao ano de 2005, 

quando o Brasil teve 270 pedidos. Entre 2005 e 2009, o 

registro internacional de patentes feito por instituições 

brasileiras aumentou quase 84%, de acordo com a OMPI 

– Organização Mundial da Propriedade Intelectual. 

“Nossa defasagem é tão grande que qualquer aumento 

parece maior do que realmente é. Mesmo considerando 

os avanços, é muito pouco”, avalia o presidente da Bio-

minas, Eduardo Soares.

Apesar de quase ter dobrado o número, os depósitos 

do Brasil representaram apenas 1,08% do total norte-

-americano, por exemplo. “Não podemos comparar 

com os Estados Unidos, Lá, se aprende na escola a ser 

empreendedor, a transformar tecnologia e inovação em 

produto. O Brasil está caminhando para isso, mas ainda 

não tem essa aprendizagem estabelecida”, explica Soares. 

O País precisaria investir muito mais em inovação para 

se aproximar dos que estão na dianteira dessa área ou 

apostando para ficar próximos. Na China, por exemplo, 

e sempre na China, a expansão foi de mais de 215%, 

entre 2005 e 2009, para 7.906 em 2009, e de 29,1% com-

parativamente a 2008 (vide Figura 2).

“Nos últimos anos, o governo tem investido muito para 

transformar a China em um país de alta tecnologia. Eles 

têm muito dinheiro e poder político. Quando o governo 

O modelo Sírio-Libanês de “inventar”
Um dos hospitais de ponta no País, o Sírio-Libanês 

está entre as instituições referência escolhidas pelo 

SUS – Sistema Único de Saúde – para investir na 

capacitação de profissionais e na pesquisa. Esse 

fato, que dá ao hospital o status de filantrópico com 

os respectivos benefícios fiscais, vem permitindo 

a aplicação de R$ 10 milhões anuais em pesquisa, 

além de um orçamento próprio de R$ 5 milhões 

nessa área. O hospital mantém um Instituto de En-

sino e Pesquisa, IEP, e tem no seu portfólio pelo 

menos meia dúzia de “invenções” em fases de pa-

tenteamento.

A instituição acaba de proteger internacionalmente 

na Comunidade Européia um endoscópio. Já pa-

tenteou também um pectídio, biomolécula, e vai 

testar um laser de baixa frequência para a esteriliza-

ção de infecções da cavidade oral, bastante comuns 

em pacientes que passam por quimioterapia. Por 

trás desse espírito inovador, Luiz Fernando Reis, 

diretor do IEP, cita o diferencial do Sírio Libanês: 

“uma política de proteção intelectual aprovada pelo 

Conselho do hospital”. “O pesquisador assume o 

compromisso de que para todo e qualquer invento 

realizado dentro da instituição o titular é o hospi-

tal. Nós estabelecemos regras de remuneração e nós 

temos uma coisa que é muito pouco difundida no 

Brasil. Não se consegue uma proteção adequada de 

um produto se não tiver uma documentação ade-

quada, de como se chegou a ele. Anotações labora-

toriais de todas as fases e de todos os registros são 

extremamente rígidas e rigorosas, para o invento 

não ser contestado depois.”

Reis diz que a opção e o investimento em pesquisa 

e ensino é o que permitem “manter grandes talen-

tos e médicos de ponta”, porque essas pessoas estão 

em constante atualização, envolvidas em pesquisa. 

“A grande maioria (dos profissionais) do hospital 

tem um forte vínculo acadêmico e esse ambiente 

proporciona a excelência. Sem um ambiente acadê-

mico, um hospital passa a ser apenas um reprodu-

tor de tecnologia. Com esse ambiente, ele é gerador 

de conhecimento. Temos hoje 46 estudos clínicos 

acontecendo dentro do hospital.”
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decide que vai por algum caminho ele realmente vai”, 

explica Soares, para quem a política brasileira para in-

centivar a inovação é muito abrangente. “Quando é mui-

to ampla, o recurso, por maior que seja – e não é o caso, 

é escasso – não dá para fazer tudo. Talvez devêssemos 

discutir áreas prioritárias. Muitos países, como o Cana-

dá, fizeram assim e tem dado certo”, diz o presidente da 

Biominas. 

Efeitos da crise
Considerando todos os países e todos os setores, houve 

queda de 4,5% do depósito total de patentes de 2008 

para 2009, caindo de 163.247 para 155.900 de pedidos 

de patente, segundo a OMPI, entidade que não faz re-

gistros e análises de patentes, mas as promovem quan-

do uma empresa ou instituição quer ter sua invenção 

protegida em outros países. Segundo o diretor geral da 

OMPI, Francis Gurry, a queda já era esperada por causa 

da crise internacional, mas ainda assim foi menor que 

as experiências registradas anteriormente. Um sinal de 

que, mesmo em tempos de crise, proteger e preservar 

a propriedade intelectual no contexto internacional é 

importante e necessário.

Os Estados Unidos ainda lideram o ranking com qua-

se um terço dos depósitos em 2009, ou 46.079, queda 

de 10,8% em relação ao ano anterior. Entre os países 

em desenvolvimento, o Brasil fica bem atrás também 

da Coreia do Sul, com 8.049 pedidos em 2009 e alta de 

1,9% sobre 2008. Os países do leste asiático continuaram 

apresentando evolução, apesar da crise global. O Japão, 

o segundo com maior número de registro, cresceu 3,6%, 

com 29.807.

Com um total de 112 de 142 países que assinaram o PCT 

– Tratado de Cooperação de Patentes –, as nações em 

desenvolvimento representam 14% do total de patentes 

registradas, com China e Coreia abocanhando 10%. O 

Brasil está à frente da África do Sul, 376; México, 193; 

Polônia, 174; mas atrás da Índia, 835, Rússia, 662, os 

concorrentes emergentes. No conjunto dos países que 

fazem parte da classificação da OMPI, o Brasil está na 

frente de 127 outros. Mas atrás de todos os BRICs, Chi-

na, Rússia e Índia, embora os dois últimos tenham apre-

sentado queda em relação a 2008 (vide Figura 2).

Figura 2.  Ranking mundial de depósitos de patentes.

Fonte: OMPI - *Estimativa

País 2005 2006 2007 2008 2009* 
Participação sobre o 

total de 2009

Variação 

sobre 2008

1 Estados Unidos 46.857 51.296 54.037 51.653 45.790 29,4% -11,4%

2 Japão 24.870 27.023 27.748 28.785 29.827 19,1% 3,6%

3 Alemanha 15.987 16.734 17.824 18.853 16.736 10,7% -11,2%

4 Coreia do Sul 4.689 5.946 7.065 7.901 8.066 5,2% 2,1%

5 China 2.512 3.937 5.465 6.128 7.946 5,1% 29,7%

6 França 5.756 6.264 6.570 7.074 7.166 4,6% 1,3%

7 Grã-Bretanha 5.095 5.092 5.539 5.514 5.320 3,4% -3,5%

8 Holanda 4.504 4.550 4.422 4.339 4.471 2,9% 3,0%

9 Suíça 3.294 3.613 3.814 3.749 3.688 2,4% -1,6%

10 Suécia 2.887 3.333 3.658 4.136 3.667 2,4% -11,3%

11 Itália 2.349 2.702 2.948 2.885 2.718 1,7% -5,8%

12 Canadá 2.320 2.573 2.847 2.913 2.572 1,6% -11,7%

13 Finlândia 1.893 1.844 1.994 2.223 2.173 1,4% -2,2%

14 Austrália 2.001 2.003 2.053 1.946 1.800 1,2% -7,5%

15 Israel 1.461 1.599 1.747 1.905 1.578 1,0% -17,2%

23 Brasil 270 334 397 472 480 0,3% 1,7%

Total Depósitos 136.753 149.669 159.949 163.247 155.900
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Pior posição entre 
os BRICs

Brasil desaba em ranking de inovação se comparado 

com Rússia, China e Índia, dizem pesquisadores

O mais recente ranking mundial de inovações coloca o 

Brasil na 68ª posição, contra a 50ª posição de 2009. Nes-

sa escala, Islândia, Suécia e Hong-Kong são os três países 

mais inovadores do mundo. Entre os latino-americanos, 

o Brasil ficou em 7º lugar, perdendo, entre outros, para 

Costa Rica, Chile e Uruguai. Quando se compara apenas 

com os quatro BRICs (Brasil, Rússia, China e Índia), o 

País foi o terceiro classificado em 2009, mas caiu para o 

último lugar em 2010. As informações constam do ter-

ceiro relatório realizado pela escola mundial de negócios 

Insead em parceria com a Confederação da Indústria 

Indiana, CII.

A edição de 2010 do Índice de Inovação Global con-

tém um capítulo específico sobre o Brasil, que é tratado 

como “uma história de sucesso da América Latina”, es-

timando que “a partir de 2014, o País deverá se tornar a 

quinta maior economia do mundo, ultrapassando a Grã-

-Bretanha e a França”. O estudo, publicado pela agência 

de notícias, BBC Brasil, chama a atenção para as pers-

pectivas do País, destacando a “exploração do petróleo 

em águas profundas, a agricultura tropical e a fabricação 

de aeronaves regionais”.

Na visão do Insead e do CII, o Brasil leva vantagem em 

relação aos demais BRICs, apesar da pior posição. “Ao 

contrário da China, (o Brasil) é uma democracia. Ao 

contrário da Índia, não possui insurgentes, nem con-

flitos étnicos e religiosos, nem vizinhos hostis. Ao con-

trário da Rússia, exporta mais do que petróleo e armas 

e trata os investidores estrangeiros com respeito”, diz o 

relatório. Outro dado que chama a atenção: um em cada 

oito adultos brasileiros já tentou abrir um negócio.

O estudo também registra os obstáculos à inovação no 

Brasil, em especial a desigualdade social. A infraestru-

tura brasileira seria inferior à da China e da Coreia do 

Sul. Os analistas defendem que a inovação brasileira se 

beneficiaria muito se a proteção da propriedade intelec-

tual fosse mais forte no País. Ainda segundo o relatório, 

o papel do Estado no estímulo à inovação e às políticas 

do governo nesse sentido “carecem de coerência e as 

instituições responsáveis por administrar os processos 

inovadores, como o INPI – Instituto Nacional de Pro-

Maior fatia das empresas
Na classificação da OMPI, as empresas norte-ame-

ricanas têm 29,4% do total de registros de patentes; 

seguidas pelas japonesas, com 19,1%; alemães, com 

10,7%; coreanas com 5,2%; e chinesas, com 5,1%. A 

Organização aponta quatro empresas japonesas en-

tre as dez com maior número de PCT aplicantes em 

2009. A primeira é a Panasonic Corporation, com 

1.891. Em segundo lugar, a chinesa Huawei Tech-

nologies, com 1.847. Só as primeiras dez empresas 

com maior número de registros somam 13.363, ou 

8,56% do total. Cada uma dessas empresas, sozi-

nhas, têm mais registros que 121 países, individu-

almente, incluindo o Brasil. As empresas ligadas às 

telecomunicações e equipamentos eletrônicos do-

minam a lista das indústrias com maior número de 

aplicações. A única ligada a um centro de pesquisa 

universitário, o Regentes, da Universidade da Cali-

fórnia, aparece em 40º lugar, com 321 e uma queda 

de 26% com relação a 2008.

Quando se soma as áreas farmacêutica (12.200 re-

gistros), química orgânica fina (8.841) e de biotec-

nologia (7.446) contabiliza-se 28.487 aplicações, ou 

18,3% de todos os pedidos de registro. Juntas, elas 

superaram as áreas onde há mais investimentos no 

mercado.
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priedade Industrial –, mantêm tendências burocráticas 

e ineficientes”.

A pesquisa classificou 132 países a partir de 60 indica-

dores diferentes, tais como patentes por milhões de ha-

bitantes, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, 

usuários de internet banda larga e celulares e prazo mé-

dio para se abrir um negócio no País. O estudo também 

tentou medir o impacto da inovação para o bem-estar 

social, incluindo dados de gastos com educação, PIB – 

Produto Interno Bruto – per capita e o índice GINI de 

desigualdade social.

No Brasil, pouco 
entusiasmo 
no Congresso 
Nacional

Maioria dos parlamentares brasileiros não 

considera a propriedade intelectual fator 

fundamental para o crescimento do País

Uma pesquisa encomendada em 2009 ao Ibope pelo Mo-

vimento Coalizão de Inovação – um grupo de empresá-

rios liderado pela FIESP – Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo – mostra um quadro preocupante: 

a maioria dos parlamentares brasileiros não considera 

ainda a questão da propriedade intelectual como um 

fator fundamental para o desenvolvimento. Apenas 26% 

dos deputados e senadores entrevistados citaram a “ino-

vação tecnológica” como uma “janela de oportunidade” 

para o desenvolvimento do Brasil. Para os parlamenta-

res, estão na frente ações na área de educação e investi-

mentos em infraestrutura. Com relação à pesquisa de 

2008, caiu de 30% para 19% o número de congressistas 

que apontam o “investimento em pesquisa científica” 

como “janela de oportunidade” para o desenvolvimento.

Apenas 15% dos entrevistados disseram conhecer bem a 

legislação brasileira que trata da propriedade intelectual. 

Ainda assim, revelaram pouco conhecimento sobre o 

tema. Apenas 3% citaram a Lei de Inovação Tecnológica, 

de 2004, que cria incentivos para as empresas investirem 

em pesquisa e novas tecnologias, como um dispositivo 

importante para o desenvolvimento. Nada menos que 

41% disseram desconhecer legislação sobre o tema e caiu 

de 54% para 44%, entre 2008 e 2009, o número de par-

lamentares que declararam ter interesse sobre o tema. 

E o mais preocupante: 90% dos deputados e senadores 

entrevistados afirmaram que a questão não é muito dis-

cutida no Congresso.

“O desconhecimento e a inconsistência nas opiniões e 

percepções sobre propriedade intelectual apareceram 

como o principal resultado da pesquisa, repetindo o ce-

nário de 2008. Mesmo entre os parlamentares que decla-

raram ter interesse e conhecimento sobre o tema foram 

observadas, às vezes, percepções e opiniões incoerentes 

Vantagem dos 
pequenos
Islândia, Suécia, Hong Kong e Dinamarca lide-

ram a edição deste ano do relatório. O Índice de 

Inovação Global destaca o fato de os dez primei-

ros colocados de seu ranking serem nações re-

lativamente pequenas, “cada uma tendo menos 

de 0,3% da população mundial”. Na análise do 

Insead e do CII, populações menores podem tor-

nar mais eficazes as políticas públicas. Os Estados 

Unidos, que lideraram a pesquisa do ano passa-

do, caíram para a 11ª posição. O estudo aponta 

a queda do investimento em inovação e a recen-

te crise econômica entre as principais causas da 

queda.

Sétimo colocado, Cingapura também mereceu 

um capítulo especial. O “impressionante sucesso” 

do país é descrito como consequência da atuação 

do Estado. O investimento público em educação, 

pesquisa e na indústria tecnológica fizeram de 

Cingapura o país inovador que é hoje, segundo o 

estudo. “Governos devem intervir para formular 

regras eficientes com relação a patentes, direi-

tos autorais e o problema da pirataria”, afirmam 

os analistas. O relatório conclui que “os líderes 

de hoje não serão necessariamente os líderes de 

amanhã. Portanto, a inovação pode – e em geral 

deve – ser desobstrutiva para catalisar o proces-

so”.
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sobre o assunto”, concluiu a pesquisa. Apesar dos resul-

tados, ou por conta deles, já se nota um movimento de 

preocupação dentro do Congresso. Está sendo criada 

uma Frente Parlamentar de Inovação e Propriedade In-

telectual, já anunciada pelos deputados Júlio Semeghini 

(PSDB-SP) e Armando Monteiro, presidente da CNI – 

Confederação Nacional da Indústria.

Desenvolvimento 
lento e carente de 
aprendizagem

Brasil investe e tem desatado alguns nós em 

pesquisa, mas não pode repetir erros do passado, 

aconselham os especialistas

Se o número de patentes cresce pouco e a política de ino-

vação ainda não deslanchou isso se deve a políticas que 

até hoje ainda perduram no meio empresarial. O País 

ficou muito tempo sem leis que garantissem a proprieda-

de intelectual e, além disso, a instabilidade da economia 

e a abertura abrupta do mercado, a partir de 1991, pouco 

estimularam a inovação. “Por muitos anos, os empresá-

rios não pensavam em inovação porque podiam ganhar 

muito dinheiro com cópias. Agora, o que tem mudado é 

que se eles não inovam, não vão avançar. Fora do Brasil, 

se não tem patente, as empresas nem iniciam uma con-

versa de negócios. Se não tem patente, não tem nada”, 

explica Eduardo Emerich, presidente da Biominas.

“Hoje temos uma economia aberta e estabilizada, mas 

o envolvimento com a inovação e pesquisa por parte 

das empresas ainda é lento e precisa de aprendizagem”, 

diz Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da 

FAPESP – Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado de 

São Paulo. Especialistas consideram que o País está no 

caminho certo ao lançar linhas de crédito dentro do BN-

DES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social --, criar fundos setoriais e induzir pesquisas por 

meio de agências de fomento como a FINEP- Financia-

dora de Estudos e Projetos- os FAPs, fundos e fundações 

de amparo e apoio à pesquisa. Embora os horizontes 

ainda estejam distantes, o País começa a olhar para a 

robótica e a química combinatória. Em muitas áreas, 

vem desatando nós e o investimento na pesquisa e ino-

vação vem deixando de ser um “contrato de risco” para 

se transformar em política necessária e saudável para os 

bons negócios.

Complexo da Saúde
Na área da saúde, apesar dos entraves, há um 

direcionamento. O Brasil realiza investimentos 

em biotecnologia, que já resultou em vacinas, 

hormônios do crescimento e muitas outras drogas; 

e engenharia genética, como vem ocorrendo em 

alguns centros de excelência

O Governo Federal tem dedicado atenção às áreas de 

inovação e produção de medicamentos no Brasil, com 

programas de incentivos fiscais e financiamento, cria-

ção de leis específicas e desenvolvimento de parcerias 

com empresas estrangeiras para transferência de tecno-

logia, as chamadas Parcerias Público-Privadas ou PPPs 

da Saúde, dentro de um programa chamado Complexo 

Industrial da Saúde.

“Estamos trabalhando na garantia de mercado para as 

empresas farmoquímicas nacionais, no fortalecimento 

dos laboratórios públicos e das indústrias instaladas no 

Brasil, sejam de capital nacional ou estrangeiro”, diz o 

secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 

do Ministério da Saúde, Reinado Guimarães.

Parte da indústria multinacional, que investe em pes-

quisa e desenvolvimento de novas drogas, considera a 

iniciativa acertada.

João Sanches, diretor de assuntos corporativos da norte-

-americana Merck & Sharp Dohme, diz que, no passado, 

as iniciativas nesse sentido eram pontuais e hoje há no 

Brasil um ambiente regulatório e de inovação propício, 

que permitirá ao País “dar saltos quânticos no futuro” 

na área farmacêutica. Para as indústrias também é bom. 

“Cerca de 80% a 90% do crescimento do mercado farma-

cêutico mundial nos próximos anos virá dos mercados 

emergentes, do qual o Brasil faz parte e estará entre o oi-

tavo e sexto maior mercado do mundo em poucos anos. 

É muito importante para as empresas participar desse 

mercado”, diz Sanches.
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Pesquisa Clínica
Excesso de regulação inviabiliza expansão. Apesar 

da capacitação, centros médicos e hospitais 

brasileiros realizam pouco mais de 1,2% do total de 

pesquisas clínicas mundiais

Assim como a inovação é essencial para muitos setores 

da economia, a área de pesquisa clínica é uma das portas 

de entrada para novas tecnologias no setor de saúde. Da 

mesma forma, o Brasil tem enorme potencial, mas perde 

inúmeras oportunidades. Os ensaios clínicos, por exem-

plo, ganharam impulso no País no passado recente. Em 

1996, ano em que foi definida a regulamentação ética da 

pesquisa de novos medicamentos em seres humanos, ha-

via apenas 30 pedidos de autorização de testes de drogas 

protocolados no Ministério da Saúde. Em determinado 

momento, o Brasil acelerou o ritmo para abrigar novos 

estudos clínicos, registrando 1.822 os estudos clínicos 

feitos no País. Potenciais medicamentos contra o cân-

cer, diabetes, doenças cardiovasculares e AIDS lideram 

o ranking dos ensaios.

O número de estudos clínicos cresceu sinalizando que o 

Brasil passaria a conviver com uma realidade diferente 

e positiva em relação à atração de novos ensaios. Entre-

tanto, na avaliação de especialistas, o Brasil não evoluiu, 

mantendo sua participação mundial em patamares in-

feriores em comparação a outros países. “De 2006 para 

2009, a participação da Coreia do Sul em Clinical Trials 

no mundo subiu de 0,5% para 1%, a Índia passou de 

0,7% para 1,5% e a China, de 0,7% para 0,9%, enquanto 

que, no mesmo período, o Brasil ficou estagnado em 

1,2%”, segundo o pesquisador brasileiro do MIT – Mas-

sachusetts Institute of Technology – e estudioso da globa-

lização dos ensaios clínicos.

Estima-se que, nos últimos 10 anos, mais de 100 mil 

brasileiros participaram de estudos clínicos. Cerca de 

550 instituições médicas e centros de pesquisa no Brasil 

estão qualificados para fazer os testes de medicamen-

tos. Essa participação, contudo, está muito aquém das 

necessidades dos pacientes e da potencialidade do País. 

Dos US$ 40 bilhões investidos anualmente em pesquisa 

clínica, o Brasil vem recebendo pouco mais de US$ 139 

milhões.

O Brasil é dotado de uma excelente rede de centros de 

pesquisa e dispõe de cientistas com expertise reconheci-

Exemplo de 
desperdício
Se o Brasil tem potencial e as empresas globais 

buscam oportunidades aqui, os especialistas 

esperam que o País ao menos deixe de repetir 

erros de passado recente. No início desta déca-

da, o Brasil perdeu a chance de ter um centro 

de novas terapias para o tratamento de doenças 

consideradas negligenciadas e de alta incidên-

cia, como dengue, malária e tuberculose, muito 

comuns por aqui também. A suíça Novartis, ide-

alizadora do centro, montou o Instituto Novartis 

de Pesquisa em Doenças Tropicais, em 2003, em 

Cingapura, país cujo foco está em atrair novas 

tecnologias.

“Esse episódio é o exemplo do desperdício. Nós 

temos colocado para o governo que estamos 

diante de oportunidades que estão sendo desper-

diçadas por causa da burocracia e porque, apesar 

de o País ter melhorado, a atitude brasileira ainda 

está aquém do que é necessário”, observa Antô-

nio Britto, presidente-executivo da Interfarma. 

“O Brasil tem tido êxito em ampliar a sua capa-

cidade na produção de vacinas e de alguns medi-

camentos básicos. Isso evidentemente é impor-

tante do ponto de vista social, do ponto de vista 

tecnológico, do ponto de vista econômico, mas é 

apenas um começo. O grande desafio é como de-

senvolver capacidade para gerar inovação e atrair 

pesquisa nos medicamentos e tecnologias mais 

complexos. Este é o desafio que está posto hoje”, 

complementa o executivo.
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dos internacionalmente, bem como grandes hospitais de 

referência. Mas a pesquisa clínica enfrenta uma série de 

percalços para se expandir, notadamente de caráter re-

gulatório. O País é o único exemplo do mundo em que a 

autorização para pesquisa clínica, quando feita com par-

ticipação de empresas estrangeiras, precisa da aprovação 

de três diferentes órgãos: os CEPs – Comitês de Ética em 

Pesquisa –, que são vinculados a cada universidade ou 

centro de pesquisa engajado no ensaio; a CONEP – Co-

missão Nacional de Ética em Pesquisa –; órgão colegia-

do ligado ao Conselho Nacional da Saúde que congrega 

todos os CEPs; e ainda a ANVISA – Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária –, que dá a aprovação sanitária e 

avalia aspectos de segurança e metodologia da pesquisa.

Já quando é patrocinada por empresas nacionais, a pes-

quisa clínica tem tratamento simplificado e precisa ser 

aprovada apenas pelo CEP local e pela ANVISA. “Isso 

cria uma discriminação entre pesquisas com base na 

origem do capital e não em normas éticas ou na proteção 

ao paciente, que é o sujeito da pesquisa”, diz Gustavo 

Kesselring, diretor de operações do Centro de Pesquisa 

Clínica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e ex-presi-

dente da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêu-

tica. Dentro da indústria farmacêutica, quem aporta o 

maior volume de recursos são justamente as empresas 

globais, responsáveis por 95% das pesquisas feitas em 

território nacional.

Demoras e 
equívocos
Segundo dados divulgados pela revista Good Clinical 

Practice Journal, em março de 2006, a demora média 

para decidir sobre uma pesquisa clínica no mundo era 

de 8,86 meses. Nos Estados Unidos e na França, o tem-

po gasto para autorização era de apenas 3 meses. No 

Canadá, eram quatro meses de trâmites. Na Argentina, 

6 meses. Já no Brasil, o prazo girava de 10 a 14 meses. 

“Como as pesquisas hoje são globais e multicêntricas, 

quando o Brasil decide autorizar, a oportunidade já pas-

sou”, diz Kesselring. “O País vem sendo descartado de 

ensaios clínicos de duração mais curta, porque o risco 

de que a autorização não venha em tempo hábil é sempre 

Figura 3. Aprovação de pesquisas clínicas*

Fonte: Good Clinical Practice Journal * Em 2008

Países Prazo médio

Estados Unidos, França e Canadá 3 a 4 meses

Argentina 6 meses

Chile 4, 5 meses

Colômbia 3 a 4 meses

Inglaterra 5 meses

Rússia 5 meses

Austrália 4 meses

Brasil 10 a 14 meses

Mundo 8,6 meses

muito grande”, diz o brasileiro Fabio Thiers, pesquisa-

dor do MIT – Massachusetts Institute of Technology 

– e estudioso da globalização dos ensaios clínicos (vide 

Figura 3).

Fora do tempo
Soma-se a esse fato um processo extremamente burocra-

tizado, em que equívocos no preenchimento de formulá-

rios ou omissões de dados devolvem os protocolos para 

a estaca zero após meses de tramitação. Nos últimos seis 

anos, de acordo com estimativas da Abraco – Associação 

Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa 

Clínica –, o Brasil deixou escapar investimentos de mais 

de US$ 200 milhões, embora conte com mais de 300 mil 

médicos ativos e mais de 600 comitês de ética em pesqui-

sa clínica instalados.

Nasce uma 
molécula
A cadeia de valor da inovação em saúde reúne múlti-

plos atores. Estima-se que seja necessário investir entre 
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US$ 800 milhões a US$ 1 bilhão para que uma molécu-

la se transforme em um medicamento aprovado para 

consumo. É certo que o custo varia de acordo com a 

doença. Para que um princípio ativo saia do laborató-

rio e alcance as prateleiras das farmácias, calcula-se que 

outras dez mil moléculas são descartadas ao longo do 

caminho. Universidades e centros de estudo têm um 

papel fundamental, investindo em pesquisa básica, de 

onde brotam ideias para o surgimento de novas drogas; 

formando profissionais habilitados para trabalhar na in-

dústria farmacêutica; e participando de ensaios clínicos. 

O desenvolvimento das drogas propriamente dito é im-

pulsionado pelos centros de pesquisa e pelas indústrias 

farmacêuticas, às quais também cabem os investimentos 

em marketing, produção e distribuição dos remédios.

Cadeia de valor

O que dizem os especialistas

Nas últimas décadas, em escala mundial, tem sido 

observado um movimento da pesquisa em saúde em 

direção ao paciente hospitalar. Paulo Hoff, diretor clínico 

do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octávio 

Frias de Oliveira (Icesp), ressalta que há consenso sobre 

dois pontos importantes: a necessidade de impulsionar 

a pesquisa clínica, sempre em benefício dos pacientes, 

e de seguir critérios estritamente éticos. “Não é o caso 

de entrar em discussões maniqueístas porque todo 

mundo concorda no essencial. É necessário estimular o 

desenvolvimento de drogas que salvem vidas, assim como 

é essencial promover as pesquisas de maneira ética”, 

afirma.

Cultura da 
burocracia
Segundo o Professor Doutor Hoff, a demora na apro-

vação de protocolos clínicos tem a ver com a tradição 

burocrática e cartorial do Brasil, em que os processos 

são extremamente valorizados e se acumulam. “É uma 

característica da nossa cultura. Tente abrir uma micro-

empresa no Brasil. É bem mais complicado do que em 

muitos países. Essa mesma demora se instalou no nosso 

sistema de pesquisa”, diz. De acordo com Hoff, não se de-

seja diminuir a ética ou o controle dos ensaios clínicos, 

mas apenas agilizar o processo, tornando-o tão rápido 

quanto em outros países. “Como foi desenhado, o siste-

ma tem uma duplicidade de avaliações, principalmente 

envolvendo novas medicações desenvolvidas por em-

presas multinacionais. Nossos estudos demoram mais 

para serem avaliados do que no Canadá, na Austrália e 

nos Estados Unidos, e não dá para dizer que esses países 

seguem critérios éticos mais frouxos que os nossos. O 

resultado é a nossa perda de competitividade”, afirma o 

pesquisador.

Estima-se que cada estudo multicêntrico envolva de 

sete a oito centros de pesquisas diferentes em cada país, 

sendo que a média é de 20 países. Isso significa que a 

CONEP reavalia protocolos que já foram submetidos 

ao escrutínio e à aprovação de mais de uma centena de 

comitês de ética.

Figura 4. Custo médio por paciente em estudos clínicos 

nos Estados Unidos por área terapêutica (US$*)

Fonte: Parexel International, 2005 – dados de 2003.
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Antônio Britto, presidente-executivo da Interfarma, ex-

plica que o Brasil foi incluído no circuito mundial de 

pesquisa pela dimensão e qualidade de seus hospitais, 

centros de pesquisa e cientistas e pela grande diversidade 

étnica e demográfica. “Mas as regras brasileiras para a 

autorização de pesquisa clínica não existem em nenhum 

outro lugar do mundo. Essa burocracia e demora só exis-

tem aqui”, avalia Britto, para quem o sistema deveria ser 

reestruturado e fortalecido para que o Brasil pudesse 

aproveitar as oportunidades de participar dos princi-

pais trabalhos científicos mundiais. “O Brasil precisa ter 

esse interesse. Não somos mais só um País de doença 

de terceiro mundo. O envelhecimento da população, as 

tais doenças do progresso, como os problemas cardio-

vasculares, câncer e diabetes, fizeram com que o perfil 

epidemiológico mudasse muito. Agora, precisamos nos 

preocupar em avançar para suprir essas necessidades. E 

hoje existe oportunidade para isso.”

Eficiência em 
cheque
No caso do câncer, a necessidade de desenvolver novas 

drogas é emblemática. “O Brasil tem 500 mil casos da 

doença por ano e parte significativa acaba morrendo 

por falta de tratamento eficiente. Para muitos pacientes, 

a oportunidade de participar de um ensaio clínico é tudo 

o que temos a oferecer”, afirma Hoff. “Não há nenhuma 

garantia de que o ensaio clínico traga a cura, mas pode 

dar esperança. Quem sabe dê mais tempo com a família. 

A sociedade precisa que ofereçamos tratamentos mais 

eficientes, que garanta vidas mais produtivas”, afirma 

(vide Figura 5).

O combate ao câncer oferece grandes argumentos para 

a intensificação da participação brasileira em testes clí-

nicos, mas as pesquisas em uma série de outras doenças 

com alta incidência e letalidade são igualmente neces-

sárias, tais como a AIDS, hepatite, moléstias cardiovas-

culares e diabetes. “Também as doenças degenerativas 

do sistema nervoso, como o Mal de Parkinson e o Mal 

de Alzheimer, tendem a tornar-se mais comuns com o 

envelhecimento da população e requererão um gran-

de esforço de pesquisa”, afirma Gustavo Kesselring. No 

caso da doença de Alzheimer, o tratamento atual tem 

eficácia em apenas 30% dos doentes. “Falta avançar 70% 

de eficácia contra a doença. De onde virão esses 70%? 

De pesquisa. Como? Fazendo estudos clínicos”, afirma 

o médico.

Na opinião de Jorge Kalil, professor titular de imuno-

logia clínica e alergia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo e diretor do laboratório de 

imunologia do Instituto do Coração (InCor), a Anvisa 

– Agência Nacional de Vigilância Sanitária – tem um 

O que dizem os especialistas

“Vivemos um apagão no sistema de estudos clínicos 

do País”, afirma Charles Schmidt, vice-coordenador e 

professor do programa de pós-graduação em pesquisa 

clínica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 

de São Paulo. “O sistema teria que ser descentralizado. 

Assim, estaria mais apto a discutir as questões e tomar 

as decisões. A CONEP, embora sustente que é um 

órgão transparente, está centralizada em Brasília e a 

capacidade de um pesquisador ficar frente a frente com o 

avaliador é muito restrita”, afirma.

Figura 5. Efi cácia dos tratamentos atuais com medicamentos.

Fonte: Brian B. Spear, Margo Heath-Chiozzi and Jeff rey Huff , Clinical Application of 

Pharmacogenetics,Trends in Molecular Medicine (Maio 2001)

Doenças Índice

Câncer (todos os tipos) 25%

Doença de Alzheimer 30%

Incontinência urinária 40%

Hepatite C 47%

Osteoporose 48%

Artrite reumatóide 50%

Enxaqueca (profi laxia) 50%

Enxaqueca (aguda) 52%

Diabetes 57%

Asma 60%

Arritmias cardíacas 60%

Esquizofrenia 60%

Depressão 62%
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papel muito importante enquanto reguladora, fiscali-

zadora e de controle do sistema. “Mas ela tem de passar 

a ser cada vez mais promotora do desenvolvimento, a 

ser mais rápida na aprovação dos projetos. Celeridade 

é competitividade”, diz Kalil, acrescentando que a pes-

quisa clínica capacita os profissionais, melhora a obser-

vação dos pacientes, de novos medicamentos e de novas 

aplicações de medicamentos já existentes. “Ela permite 

que a gente, dentro do nosso projeto de inovação, traga 

mais qualidade ao trabalho.”

Kalil defende a descentralização da CONEP, particu-

larmente, em virtude do crescimento da atividade de 

pesquisa no País. “Tem que regulamentar, fiscalizar, mas 

não aprovar tudo, porque demora muito e, assim, per-

demos competitividade.” O médico observa que quanto 

menos competitivo o Brasil é na área de pesquisa clínica 

mais tempo demora para os medicamentos de ponta 

estarem disponíveis no País, trazendo prejuízos para a 

ciência médica e pacientes. Kalil cita como exemplo o 

tratamento bem sucedido contra o câncer do vice-pre-

sidente brasileiro, José de Alencar, realizado no exterior. 

“Ele teve de ir para os Estados Unidos porque (o trata-

mento) não estava disponível aqui por causa na demora 

na aprovação dos protocolos. Se fossemos mais ágeis, 

a indústria investiria mais em pesquisa clínica no País. 

Quanto mais temos, mais atraímos novos investimentos 

e mais conhecimento.”

Oportunidades 
para o Brasil e para 
os brasileiros

A inclusão do Brasil na rota das pesquisas clínicas 

permite acesso às novas tecnologias e a tratamentos 

inovadores

A inclusão do Brasil no roteiro de ensaios clínicos é 

apontada como vantajosa por uma série de razões. O 

grande beneficiado é o paciente. Ele conquista acesso 

a tratamentos inovadores que só estariam disponíveis 

posteriormente e recebe um acompanhamento médico 

de alto nível patrocinado pela indústria que desenvolve 

o medicamento. Outras vantagens são a chance dada aos 

médicos de conhecer padrões metodológicos consagra-

dos e a oportunidade conferida às instituições de receber 

recursos financeiros. “Estamos ganhando qualificação. 

Hoje, já nos integramos a protocolos desde as primeiras 

fases e nos tornamos coadjuvantes importantes”, afirma 

Paulo Hoff.

Participar de ensaios clínicos qualifica o País a produzir 

a chamada translational research ou pesquisa de tradu-

ção, que une cientistas e médicos para testar em seres 

humanos avanços e hipóteses ainda em experimentação 

na pesquisa básica. Para o governo, os ganhos incluem a 

possibilidade de reduzir o déficit da balança comercial. 

A capacitação nacional em pesquisa clínica também é 

condição indispensável para o controle da eficácia e da 

qualidade dos produtos oferecidos no mercado nacional. 

É, ainda, um caminho para o desenvolvimento da pes-

quisa em indústrias nacionais.

Pesquisas 
salvam vidas
Um estudo australiano feito em 2008 na área de 

câncer buscou determinar os potenciais efeitos 

da ineficiência regulatória dos ensaios clínicos. 

Os pesquisadores, liderados por David Christie, 

do East Coast Cancer Centre, em Queensland, 

estimaram que a cada mês de atraso no início 

de estudos clínicos em câncer 30 vidas austra-

lianas eram potencialmente perdidas em média. 

O cálculo baseou-se em dados de melhoria da 

sobrevida de pacientes com câncer nos últimos 

10 anos (1% ao ano, segundo estimativas) atri-

buíveis a melhorias no tratamento decorrentes 

de pesquisas clínicas. Como a mortalidade anual 

por câncer na Austrália é de aproximadamen-

te 36 mil pacientes, os autores estimaram que, 

a cada mês, 30 pacientes deixam de morrer em 

decorrência de avanços terapêuticos obtidos pelo 

desenvolvimento de estudos clínicos. Já o atraso 

no início desses estudos acarreta uma perda de 

oportunidade de se estender a vida de 30 pacien-

tes a cada mês.
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Um antigo debate
O Ministério da Saúde colocou os estudos clínicos como 

prioridade na agenda da pesquisa em saúde desde 2004, 

quando a 2ª Conferência Nacional de Ciência, Tecno-

logia e Inovação em Saúde estabeleceu um conjunto de 

recomendações para qualificar a pesquisa em saúde. Na-

quela época, já se propunha um debate na comunidade 

médica e científica no sentido de agilizar os procedi-

mentos da CONEP, além de uma revisão das resoluções 

vigentes. A Conferência sugeriu, ainda, condicionar à 

aprovação da CONEP apenas a liberação de recursos, e 

não a aceitação e o julgamento dos processos.

A prioridade estabelecida se reverteu em ganhos na 

qualificação de hospitais públicos para a realização de 

ensaios clínicos. Exemplo disso é a estruturação da pes-

quisa clínica dos hospitais universitários, que hoje fazem 

parte da Rede Nacional de Pesquisa Clínica. O objetivo 

da rede é permitir que os hospitais de ensino de vários 

lugares do País ganhem competência na realização em 

ensaios clínicos. A ênfase, no caso, são as demandas da 

saúde pública, testando medicamentos, procedimentos 

e dispositivos para diagnóstico de doenças de interesse 

do SUS – Sistema Único de Saúde. “O objetivo da Rede 

é incrementar a realização de pesquisas clínicas no País, 

respeitando a vocação de cada instituição, mas ao mes-

mo tempo, induzindo o desenvolvimento de projetos 

voltados para os problemas de saúde definidos como 

prioritários pela política nacional de saúde”, disse, em 

entrevista, o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos do Ministério da Saúde, Reinaldo Guima-

rães.

Já em relação à tramitação dos processos de ensaios clí-

nicos, quase nada avançou. Devido a problemas técnicos 

do sistema Datasus, ainda não se viabilizou a promessa, 

feita em 2007, de estabelecer a Plataforma Brasil, base 

nacional informatizada de registros de pesquisas com 

seres humanos, que permitiria informatizar todos os 

procedimentos realizados pelo Sistema CEP/CONEP, 

incluindo-se a implantação de arquivos eletrônicos em 

substituição aos documentos impressos que tramitam 

atualmente.

Sem 
competitividade
Um estudo feito em 2006 por Cristiane Quental, pes-

quisadora da Fundação Oswaldo Cruz, buscou avaliar 

a capacitação nacional em ensaios clínicos e fornecer 

subsídios para políticas e ações capazes de apoiar o pro-

cesso de inovação na indústria farmacêutica. O estudo 

evidenciou um consenso: praticamente todos afirmaram 

que o País poderia atender a uma demanda maior de 

ensaios não fosse o tempo que um protocolo leva para 

ser aprovado no sistema CEP/CONEP, fazendo com que 

os centros nacionais percam oportunidades para os con-

gêneres do Leste Europeu, da América Latina e da Ásia. 

“Ninguém questiona os princípios éticos, mas falta um 

choque de gestão”, segundo o estudo. Para a pesquisado-

ra, o ideal seria delegar a alguns CEPs autonomia para 

decidir. “Não seriam todos os CEPs, mas aqueles que 

mostrassem competência, com a CONEP sempre fisca-

lizando”, afirma.

O que dizem os cientistas

O professor titular de oftalmologia da Unifesp- 

Universidade Federal de São Paulo-, Rubens Belfort 

Júnior, observa que seria desejável o País participar de 

fases mais precoces dos ensaios. “Um fato concreto é que 

a indústria acaba trazendo pesquisas de 2º ou 3º nível de 

importância. Para os pesquisadores, o ideal é participar 

de fases em que realmente se agrega conhecimento”, 

afirma.
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Iniciativas 
arrojadas
A questão é enfrentada de maneira proativa em 

outros países. Uma peça de propaganda gover-

namental da Austrália, em 2009, anunciava a im-

portância da área de pesquisa clínica para o país, 

conclamava as indústrias farmacêuticas para a 

empreitada e explicava por que a Austrália queria 

ser o número 1 do mundo em direcionamento de 

investimentos em pesquisa clínica. Um anúncio 

do Chile, em 2007, divulgou, numa revista nor-

te-americana, um seminário a ser realizado em 

Boston que iria promover a indústria de pesquisa 

clínica no País. O objetivo era atrair as empresas 

dos Estados Unidos e levar pesquisa clínica para 

o Chile, um país com ambiente regulatório pre-

visível e eficiente. Outra peça promocional, de 

2008, convidava os norte-americanos para um 

encontro em que seriam discutidas estratégias 

para implementar pesquisa clínica na Índia, na 

China e no sudeste asiático.

O site do Ministério de Educação e Pesquisa da 

Alemanha define a pesquisa clínica como estra-

tégia de alta tecnologia nacional. No exemplo da 

Coreia do Sul, governo, academia e indústria de-

senvolveram em conjunto uma plataforma para 

criar uma infraestrutura e desenvolver medica-

mento por meio da pesquisa clínica. Em 2004, 

eles definiram seu objetivo: tornar-se o sétimo 

mercado da indústria farmacêutica mundial em 

2015 – hoje, são o 11º. Entre as iniciativas do Mi-

nistério da Saúde da Coreia para alcançar a meta 

está, de novo, a pesquisa clínica, definida como 

indústria de alto valor agregado em conhecimen-

to.

Esperanças nas 
novas drogas

Entraves na realização de número maior de 

pesquisas clínicas no País prejudicam mais a 

população de baixa renda

A trajetória do empresário paulista Eduardo Marafanti, 

58 anos, resume as esperanças dos pacientes nos ensaios 

clínicos. Corria o ano de 1999 quando Marafanti foi aco-

metido por uma queda repentina da resistência física, 

em decorrência de uma leucemia mielóide crônica. As 

opções, na época, restringiam-se a um transplante de 

medula – descartado por falta de doador compatível – e 

uma terapia com a droga interferon, que, no caso dele, 

não fez efeito. O empresário foi alertado por seu médico 

que tinha, no máximo, um ano de vida.

Por uma notícia de jornal, ele soube que o médico nor-

te-americano Brian Druker recrutava voluntários para 

uma pesquisa com um novo medicamento. “Os riscos 

eram enormes, mas a certeza da morte estava colocada, 

então o risco era muito bem vindo”, diz. Como tinha 

meios, foi aos Estados Unidos e conseguiu uma das últi-

mas vagas – havia 200 – para participar do ensaio clíni-

co. Foi um sucesso e Marafanti retomou a vida normal 

com o tratamento. Após um período de cinco anos de 

remissão, fase em que não há sinais da doença, mas não 

é possível concluir como cura, o organismo parou de 

responder ao medicamento e a doença retornou. Uma 

amostra de sua medula, recolhida quando estava em re-

missão, salvou-o da crise. Após o transplante de medula, 

passou a se tratar com outra droga experimental, que fez 

a doença regredir novamente. Em 2008, diante de uma 

nova recidiva, iniciou tratamento com outro medica-

mento, que vem lhe garantindo boa qualidade de vida 

desde então.
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O caso de um 
cidadão ilustre
A história da Marafanti tem um final feliz, mas as res-

trições às pesquisas clínicas no País acabam punindo 

pacientes de estratos sociais menos favorecidos, uma vez 

que eles não têm recursos para viajar ao exterior a fim 

de participar de ensaios clínicos. Charles Schmidt, da 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, cita o exemplo 

do político e empresário mineiro José Alencar, vice-pre-

sidente nos dois mandatos do governo Lula, que desde 

1997 luta contra um câncer e se submeteu a múltiplas 

cirurgias. Em 2009, integrou-se a um protocolo de pes-

quisa no hospital MD Anderson, centro de excelência 

em oncologia, nos Estados Unidos, e conseguiu manter 

a doença sob controle por causa dos efeitos de uma abor-

dagem inovadora, utilizando drogas quimioterápicas.

“Pacientes brasileiros poderiam ter o mesmo benefício 

se esse medicamento estivesse sendo testado no País, 

mas, infelizmente, ele não está disponível”, afirma. Sch-

midt diz que já viu vítimas de várias doenças, sobretudo 

certos tipos de câncer, serem privados de tratamentos 

que poderiam prolongar suas vidas. “Os pacientes ficam 

desesperados e alguns deles chegam a buscar tratamen-

tos no exterior que são completamente antiéticos e cri-

minosos, como essas injeções de células-tronco ofereci-

das na China”.

Não é assim que acontece nos países desenvolvidos. Um 

exemplo que se tornou símbolo da esperança é o do ci-

clista norte-americano Lance Armstrong, hoje com 39 

anos, que se tornou famoso após vencer, por sete vezes 

consecutivas, a Volta da França, de 1999 a 2005, depois 

de recuperar-se de um câncer no testículo, com metás-

tases no cérebro e no pulmão. O diagnóstico veio em 

1996. Segundo os médicos, a probabilidade de sobre-

viver era de apenas 40%. Armstrong foi submetido a 

duas cirurgias e participou de dois protocolos clínicos. 

“Devo minha vida à pesquisa contra o câncer e a todos 

os pacientes que participaram em ensaios clínicos do 

câncer antes de mim”, diz Armstrong. “Lance Armstrong 

e milhares de jovens tratados anualmente por câncer 

de testículo são exemplos de como os ensaios clínicos 

podem beneficiar muitos pacientes”, afirma Stephen D. 

Williams, diretor Centro de Câncer da Universidade de 

Indiana, nos Estados Unidos.

Estudos globais
Não são apenas os profissionais de saúde que têm cons-

ciência da importância da pesquisa clínica e os percalços 

que ela enfrenta no Brasil. Pesquisador do Massachusetts 

Institute of Technology,(MIT) o brasileiro Fabio Thiers 

foi co-autor de um estudo, publicado em 2008 na pres-

tigiosa revista científica Nature, sobre a globalização da 

pesquisa clínica no mundo. Segundo ele, a inclusão nos 

últimos quinze anos de diversos países emergentes no 

roteiro dos ensaios clínicos internacionais deveu-se a 

um conjunto de fatores. De um lado, as facilidades de 

comunicação resultantes da Internet quebraram barrei-

ras e mostraram aos pesquisadores de países centrais que 

havia profissionais de qualidade também nos países pe-

riféricos capazes de participar de estudos multicêntricos. 

De outro, também houve, nesse período, um notável au-

mento da pesquisa clínica no mundo, com a necessidade 

de inclusão de novos centros. “Isso desenvolveu uma 

infraestrutura de pesquisa clínica em diversos países.”

Vive-se hoje, segundo Thiers, uma segunda fase des-

se processo, na qual a existência de certa expertise não 

será suficiente para garantir aos países uma posição de 

protagonista na pesquisa clínica. “Prevê-se uma inten-

sificação dos ensaios clínicos internacionais e os países 

interessados em participar e chamar atenção dos gran-

des patrocinadores terão de investir em novos centros de 

pesquisa e numa maior profissionalização dos pesquisa-

dores”, afirma. O estudo de Thiers confirma a tendência 

de crescimento de países emergentes do Leste da Europa, 

Ásia e América Latina na participação de estudos inter-

nacionais financiados pela indústria, embora os países 

desenvolvidos ainda preservem o maior quinhão – dois 

terços desse mercado são divididos por cinco países: Es-

tados Unidos, Alemanha, França, Canadá e Espanha. 

Os países emergentes têm 17%, mas crescem de forma 

desigual.

Thiers ressalta que, apesar de o Brasil mostrar debilida-

des nessa corrida, existe um grande espaço para cres-

cer. “Um recente documento oficial do governo norte-

-americano destacou que, em centros de pesquisa como 

os do Brasil, há uma proporção maior de pacientes em 

ensaios clínicos do que nos países centrais, mostrando 

que temos uma boa capacidade de participação”, afirma.
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Falta de 
regulamentação 
gera excessos
A questão dos entraves regulatórios no Brasil 

vem sendo objeto de estudos e avaliações de ad-

vogados e especialistas em direito. Para Ângela 

Kung, especialista na área regulatória de medica-

mentos e biotecnológicos do escritório Pinheiro 

Neto, de São Paulo, há uma série de lacunas na 

legislação e na estrutura de controle da pesquisa 

que conspiram contra a segurança jurídica dos 

ensaios clínicos no País. Ela cita como exemplo 

a exigência da CONEP de que os patrocinadores 

garantam aos participantes da pesquisa, de forma 

ampla, o acesso a medicamentos.

“Se isso não for aceito, a pesquisa não é autoriza-

da. Mas isso significa que a empresa seria obri-

gada a fornecer aquela droga mesmo se ela não 

apresentar os efeitos desejados e o protocolo for 

interrompido, o que é um contrassenso. Forne-

cer um produto sem registro é crime. Segundo 

Ângela, seria necessária uma lei regulamentan-

do os ensaios clínicos no Brasil. “Mas ninguém 

questiona isso com o receio de que a Justiça ad-

mita que falta competência à CONEP e mande 

interromper as pesquisas clínicas, o que seria um 

desastre”, afirma.

Thiers destaca ainda que o interesse das indústrias far-

macêuticas em se aproximarem dos países emergentes 

segue tendência mundial. “As empresas são forçadas pe-

los próprios acionistas a ter estratégias sólidas nos países 

emergentes”, afirma. Se há o interesse pelo mercado, as 

empresas oferecem, no caso dos ensaios clínicos, uma 

contrapartida importante, que é a oportunidade aos pes-

quisadores de trabalhar numa atividade de alto valor 

agregado. “Você está treinando médicos segundo pa-

drões internacionais e trazendo alta tecnologia.”

Caminhos para 
inovação

Especialistas apontam as melhores rotas para o 

Brasil ser mais arrojado e competitivo

O Brasil tem uma boa e avançada legislação de pro-

teção à propriedade intelectual, centros de pesquisa e 

desenvolvimento dos mais sofisticados e reconhecidos 

mundialmente em diversas áreas e um corpo de notáveis 

cientistas. No entanto, caminha a passos muito lentos 

em direção à inovação. É preciso ser mais rápido, dizem 

os especialistas, e investir em inovação em mais setores. 

Eles sugerem uma postura mais arrojada do País para 

que avance nesse nessa área e se torne mais competitivo. 

Entre as sugestões estão maior incentivo à educação, vi-

sando a formação de mais cientistas, maior envolvimen-

to e investimento do Estado e do empresariado e maior 

articulação entre universidade, governo e empresas para 

transformar a inovação em bens para toda a sociedade.

O governo também tem de contribuir melhorando ainda 

a legislação trabalhista, reduzindo a burocracia, dimi-

nuindo a carga tributária e, principalmente, implantan-

do políticas indutivas e definidas voltadas para a ino-

vação no Brasil. Tais instrumentos são apontados pelos 

especialistas como eficientes para promover as ciências 

e suas aplicações no País. Todas essas questões também 

têm de ser amplamente asseguradas pelos representantes 

do Estado para que a imagem de um Brasil que “pode 

mudar suas regras a qualquer momento” mude no ex-

terior.

Na área de pesquisa clínica, há uma convergência de 

opiniões entre especialistas e médicos em relação à ne-

cessidade de dar um papel menos operacional e mais 

fiscalizador à CONEP – Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa –, deixando à Anvisa – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – e aos CEPs – Comitês de Ética em 

Pesquisa – a tarefa de avaliar e aprovar os ensaios clíni-

cos com medicamentos estrangeiros, a exemplo do que 

já acontece com a pesquisa nacional. Charles Schmidt, 

da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, diz que a 

descentralização, que vigora em países ricos e em desen-

volvimento, é a melhor saída para dar maior agilidade à 

pesquisa.
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Na avaliação de Antônio Britto, presidente-executivo da 

Interfarma – Associação da Indústria Farmacêutica de 

Pesquisa – a solução é simples. “Basta fazer com que, 

sem prejuízos da ética que deve presidir qualquer pes-

quisa clínica, o Brasil tenha regras mais eficientes e mais 

ajustadas às regras mundiais, porque o mundo demora 

pra decidir suas pesquisas clínicas muito menos do que 

o Brasil.” Britto observa também diz que o sistema CEP/

CONEP precisa investir em infraestrutura, contratação 

de pessoal e na capacitação dos profissionais.

Para reduzir a lentidão na tramitação das pesquisas pela 

CONEP, o governo estuda regionalizar suas atividades. 

“A CONEP vai se replicar em quatro ou cinco Estados, e 

com isso o tempo de aprovação e revisão dos protocolos 

cairá pela metade”, disse Reinaldo Guimarães, secretá-

rio de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do 

Ministério da Saúde no seminário “Caminhos para o 

Financiamento e Acesso à Saúde”, realizado em junho de 

2010 pela Interfarma.

Segurança jurídica
A criação de um marco regulatório mais efetivo tam-

bém é apontada como essencial para que os ensaios clí-

nicos ganhem velocidade no Brasil. “São flagrantes as 

ilegalidades da resolução 196 que criou o sistema CEP/

CONEP”, diz Charles Schmidt. “Trata-se uma resolução 

no campo da bioética, que funciona, na prática, como 

uma lei, embora não tenha sido votada pelo Congresso 

Nacional. Ela fere o princípio da isonomia ao dar um 

tratamento diferente a empresas nacionais e estrangeiras 

e cria uma estrutura acima da justiça e do presidente da 

república, pois cabe a ela criar as normas, executá-las e 

punir”, afirma. Para a advogada Ângela Kung, a estrutura 

de avaliação e fiscalização da ética na pesquisa precisa 

ser alvo de legislação discutida e aprovada pelo Con-

gresso Nacional, e não apenas pelo Conselho Nacional 

de Saúde. “Seria uma forma de dar segurança jurídi-

ca a quem quer fazer pesquisa no Brasil e também de 

contemplar as visões de todas as partes envolvidas, sem 

maniqueísmos”, afirma.



Inovação e Pesquisa Clínica no Brasil - 2010 25



26



Inovação e Pesquisa Clínica no Brasil - 2010 27



28

Rua Verbo Divino, 1.488 – 7º andar – Cj. 7A

Chácara Santo Antônio – São Paulo – SP

CEP: 04719-904

Tel.: (55 11) 5180-2380

Fax: (55 11) 5183-4247

w w w . i n t e r f a r m a . o r g . b r


