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Pesquisa Clínica e sua Importância

•Como mensurar a importância da pesquisa clínica para a sociedade?

A partir do objetivo principal:

• Encontrar novos tratamentos, capazes de controlar sintomas, curar e
prevenir doenças.

•Proporcionar qualidade de vida, essencial para o bem-estar das pessoas e
para que elas possam estar inseridas de forma produtiva na sociedade.

2

www.institutoisaia.com.br

(51) 3395 4811



Pesquisa Clínica e sua Importância

•A pesquisa Clínica têm papel importante como parte de uma mudança no
perfil da nossa sociedade.

•Na década de 1950, os desafios da saúde pública estavam voltados às
doenças infecciosas : >óbitos = expectativa de 48 anos.

•Atualmente os avanços científicos, combinadas com políticas púbicas e
hábitos saudáveis, garantiram o acesso da população a vacinas e
tratamentos que elevaram a expectativa de vida a mais de 72 anos.
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Pesquisa Clínica e seus Benefícios

• Décadas de 80 e 90 - surgimento de terapias totalmente inovadoras (fig.1)

•Cura ou o controle de doenças que, como AIDS, Hepatite C e alguns tipos de
câncer

•Antes destas terapias, há 100 anos atrás (<) , levaram a óbito milhões de pessoas
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Pesquisa Clínica e seus Benefícios
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Pesquisa Clínica e seus Benefícios
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•Atualmente vacinas para doenças como Zika, Dengue, Chikungunya e
Covid-19 entre outras, ainda estão em fase de pesquisa

•Pesquisas para combater superbactérias

•Evolução significativa no tratamento da AIDS (fig.2)
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Fonte: https://www.gov.br/saude/pt-br/campanhas-da-saude
https://www.bioredbrasil.com.br/entenda-o-que-
sao-superbacterias-e-a-ameaca-global-da-
resistencia-a-antibioticos/
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•Medicamentos biológicos, imuno-oncológicos e terapias genéticas
ganharam espaço na pesquisa clínica (fig.3)

•Tratamentos promissores para câncer, fibrose cística e hemofilia

•No caso das doenças raras, o percentual de novos medicamentos
aumentou

9

www.institutoisaia.com.br

(51) 3395 4811

Pesquisa Clínica e seus Benefícios

https://setorsaude.com.br/bionovis-bio-manguinhosfiocruz-e-
samsung-bioepis-lancam-o-portal-biologicos-brasil/

https://www.pfizer.pt/terapia-genetica-usar-os-genes-como-
medicamento
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Pesquisa Clínica e seus Benefícios

• Apesar dos avanços, há inúmeras doenças sem tratamento ideal.
Podemos citar Alzheimer, Parkinson, Esclerose Múltipla e alguns tipos
de cânceres- ex.pâncreas

• Segundo a OMS pelo menos 30 novas doenças surgiram nos últimos 20
anos, que ameaçam a saúde de centenas de milhares de pessoas.

• Para muitas destas doenças não existe tratamento, cura ou vacina.
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Pesquisa Clínica e seus Benefícios

• A descoberta de novos medicamentos, equipamentos e procedimentos
médicos para o tratamento e a prevenção de doenças é crucial para
aumentar a qualidade e salvar a vida dos pacientes.

• A pesquisa clínica é fundamental para o desenvolvimento de
tratamentos inovadores e cada vez mais personalizados, de acordo com
as necessidades individuais de cada paciente.
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• Os investimentos em Pesquisa Clínica só aumentam (Fig. 5)

•Segundo o estudo da Interfarma de 2021, houve um investimento global em
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), estimado em US$ 186 bilhões em 2019

• A projeção é que esse investimento supere os US$ 200 bilhões a partir de 2022
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Pesquisa Clínica e seus Benefícios
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Pesquisa Clínica no Brasil 
•O que torna do Brasil um país tão atraente para investimentos em
Pesquisa Clínica?
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Pesquisa Clínica no Brasil 

•Diversidade étnica

•Custo dos Estudos
Clínicos mais baixo
para os
patrocinadores
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Pesquisa Clínica no Brasil

•Mercado Farmacêutico crescente e consumo

•Melhor atendimento e acolhimento aos participantes de pesquisa
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Conclusão 
• Os benefícios da pesquisa clínica não se limitam, porém, aos resultados 

clínicos que as inovações trazem à população

• Gera emprego e renda – CEPs, Monitores, Coordenadores, 

Investigadores, etc

• > Atividade econômica - Movimenta a economia

• Melhora a Infraestrutura dos sistemas de saúde

• Capital Intelectual – Expertise

• Aplicação no SUS – redução de gastos para o Governo
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Referências

• Estudo de revisão Interfarma para atualização em Pesquisa clínica

intitulado: A importância da pesquisa clínica para o Brasil. Dezembro

de 2021.

https://www.interfarma.org.br/app/uploads/2021/12/Interfarma_Estu

do-Pesquisa-clinica-2021-1.pdf

• Ministério da Saúde – Governo Federal

https://www.gov.br/saude/pt-br/campanhas-da-saude
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