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Close Window 

•Using Images  

•Image Index  

                                               

Paul Erlich  
(1854- 1915) 

“Corpora Non Agunt 
Nisi Fixate’”  

“A Substance will 
not work unless it 
is bound”  or  

“ A drug is 
efficacious  only so 
long as it is bound 
to, and modulating 
the action of, its 
physiological 
target”  

Source: Lancet 182: 445-451, 1913 

1906, composto 606,  

Arsfenamina (Salvarsan). 

http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/pop/usingimages.html
http://www.chemheritage.org/classroom/chemach/pop/imageindex.html


Pesquisa, Desenvolvimento e Investimento 

Não há possibilidade de desenvolvimento 

tecnológico de ponta sem ciência básica de igual 

qualidade 

  Ciência e conhecimento garantem o monopólio 

da inovação industrial 

O conhecimento científico é em sua maioria 

produzido nas Universidades e Institutos de 

Pesquisas e transferido as indústrias, onde corre  

o desenvolvimento. 



Avanços Recentes Nas Áreas de C,T&I No Brasil 

• 12.000 Doutores e  
41.000 Mestres em 2010 

•  ~34.000 artigos 
publicados em revistas 
indexadas ISI em 2011 

•  ~ 2,8% da produção 
científica mundial 

•  13 lugar no ranking 
mundial de publicações 
científicas 

• Maior produtor de grãos 
do mundo: papel da 
EMBRAPA 

•  Domínio de exploração 
de petróleo de águas 
profundas: Petrobrás 

•  Produção de aviões: 
EMBRAER 

•  Sétima economia 
mundial 

•  ~1% das exportações 
mundiais baseada em 
commodities  

  



Inovação tecnológica: 

 

 "introdução de novidade no ambiente 

produtivo, seja ela produto ou 

processo, que traga melhoria 

significativa ou crie algo novo". 



Innovators see what everyone else has 

seen BUT think what nobody else has 

thought. 

 

Claude Bernard (1813-1878)  



O DILEMA (FALSO?) ENTRE APOIAR A CIÊNCIA 
BÁSICA E  A INOVAÇÃO TENOLÓGICA.  



FATOS E MITOS ENTRE CIÊNCIA BÁSICA E INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA 

• A expansão do conhecimento científico de qualidade  e a formação 
dos recursos humanos na PG, são suficientes para gerar inovação; 

•  É difícil  inovar sem uma uma ciência básica de qualidade;  
•  A inovação é simplesmente uma consequência  do avanço da ciência 

básica;  
•  Copiar e melhorar as cópias  são processos importantes na inovação 

tecnológica; 
•  Cometer erros e assumir risos são essenciais no processo de 

inovação tecnológica; 
• A existência de uma ciência básica de qualidade sem iniciativas de 

inovação tecnológica não garante "per se” o desenvolvimento  de um 
país e a geração de empregos para sua população;  

•  Muitas vezes a inovação ocorre  em país distante onde ocorreu a 
descoberta feita pela ciência básica; 
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TRANSLATIONAL RESEARCH 



Some Relevant Aspects in  
 Governing Ideas 

• Competence and Pragmatsm  
 

• Consistency and Cohesion  
 

• Trust and Responsibility  
 

• Vision and Tenacity  



Indústria Farmacêutica: U$ 670 bi 

Indústria de reagentes:  U$ 25   bi 

Indústria de vacinas:      U$ 9     bi 

 

Mercado Brasileiro ~ 1,2% do mercado 

mundial  

 

  

Mercado Mundial de Medicamentos: 

~  U$ 1 trilhão 



Desenvolvimento de Novo 

Medicamento 
• Praticamente todas os novos medicamentos (novas entidades 

químicas), originaram de pesquisa básica inovadoras na 

academia e nos institutos de pesquisas. 

• O custo de desenvolvimento médio (incluindo todos os riscos) 

de um medicamento inovador (NCE), pode ultrapassar 1 

bilhão de dólares. Ignorando as falhas, esse custo ficaria em 

torno de 200-300 milhões de dólares. 

• Isso significa que a taxa de sucesso para o desenvolvimento 

de um novo medicamento (NCE) está em torno de 0.6%, e de 

6% para um medicamento cujo  alvo já conhecido. 

•  Doenças importantes como: câncer, psicoses, depressão, 

ansiedade, hipertensão, diabetes, dislipidemias, 

osteoporose, artrite, infecções, transplantes  etc, são 

atualmente tratadas com sucesso, graça a essas descobertas. 







Nature Biotechnology, 2013 



Pharmaceutical Innovation: 2000-2009 

Nature Review Drug Discovery, 2010 





Relação entre o número de publicações 
internacionais e patentes depositadas por 

vários países em 2005. 
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Fonte: Web of Science 

          : Folha de São Paulo 



Importação de Fármacos 

Em US$ milhões 

Fonte: FarmaBrasil com base em dados da Funcex 

Importação de Medicamentos 

Em US$ milhões 





 Preconceitos de ambas as partes; 

 Falta de pessoal treinado em C&T nas 

empresas; 

 Burocracia existente nas universidades; 

 Demora na aprovação dos contratos; 

 Atraso nos cumprimentos dos contratos; 

 Imediatismo dos empresários. 

 Inexistência de boas práticas de pesquisa 

(GLP) nos laboratórios das universidades. 

Problemas na Interação Universidade- 
Empresa 



Dificuldades ao desenvolvimento de P&D no Setor 

Farmacêutico Brasileiro 

Altos custos e riscos do desenvolvimento de novas drogas tradicionais 

Elevados custos financeiros (juros) e pouca oferta de capital de risco 

Longo tempo de maturação dos projetos de P&D 

Falta de divisões formais de P&D no setor industrial  

Redução do número de empresas nacionais por incorporação às 

multinacionais/transnacionais 

Pouca experiência na área de inovação tecnológica 

Ausência de pesquisadores nas empresas 

Ausência (até recentemente) de um programa nacional com a participação 

do governo e suas agências 



 Criar  e flexibilizar  leis para facilitar a interação entre as Universidades X 

Empresas, bem como o o surgimento de novas empresas e empreendedores. Lei 

de inovação? 

 Mudar a lei de licitação para garantir o poder de compra do governo para 

produtos desenvolvidos por empresas nacionais. 

 Facilitar o acesso aos recursos genéticos (biodiversidade) no Brasil. 

 Maior envolvimento dos setores regulatórios (ANVISA, INPI, etc) na política 

de inovação nacional. 

 Estabelecer uma política nacional visando melhorar rapidamente a qualidade 

dos biotérios e dos animais para pesquisa no Brasil. Criação de centros de 

referências na área; 
 
 Facilitar a importação de equipamentos e insumos para pesquisa científica e 
tecnológica.  

 

Sugestões Para Fortalecer O Setor de 
P&D Em Medicamentos No Brasil 



Vantagens de Uma Política de ESTADO e  de Longo 
Prazo na Área de Desenvolvimento de Medicamentos  

e Vacinas no Brasil. I 

• Tornar o país em duas décadas, menos dependente da 
importação de medicamentos, com redução do déficit de 
conhecimento  e da balança comercial; 

•  Tornar o Brasil um “player” global na área de desenvolvimento 
de medicamentos 

• Aprender com países/especialistas que já percorreram esse 
processo. 

• Reunir em um só projeto os recursos humanos formados  e 
disponíveis no Brasil; 

• Propiciar  o trabalho interativo entre as empresas farmacêuticas, 
ICTs, Universidades, Institutos de Pesquisas e Laboratórios 
Oficiais; 

• Evitar a pulverização de recursos e excessos de lançamentos de 
editais pelas agencias de fomento a pesquisa; 
 



Vantagens de Uma Política de ESTADO e  de Longo 
Prazo na Área de Desenvolvimento de Medicamentos  

e vacinas no Brasil. II 

• Solucionar gargalos existentes na cadeia de desenvolvimento de 
medicamentos  no Brasil e estimular  a inovação.  

• Facilitar a pesquisa translacional no país. Aprender com os  próprios erros; 
• Estimular políticas públicas  e aumentar  as parcerias com o setor privado 

para desenvolver produtos farmacêuticos em áreas estratégicas e aquelas 
de real importância  para o SUS; 

• Apoiar empresas nascentes de  base tecnológica no setor de saúde; 
• Gerar novos empregos de alta qualidade para Mestres e Doutores; 
• O sucesso de um projeto como este dependera da existência de um rígido 

processo de avaliação, utilizando as mesmas ferramentas empregadas nas 
empresas farmacêuticas, e da real integração entre os diversos Ministérios 
envolvidos; 
 



Company Beginning 

of the 

Partnership 

Number of 

Projects 

Number of 

Patents 

Peer Reviewed 

Publications 

Products 

Laboratório Catarinense 1992 12 04 05 Phase I 

Laboratório Aché 1998 20 03 05 02 

Phase I, 

Phase III 

Centroflora 2003 01 - - - 

Laboratório Biosintética 2000 03 - - - 

Biolab Sanus 2007 02 - 01 - 

EMS 2010 05 - - - 

Eurofarma 2001 02 - - - 

Farmasa 2007 02 - - - 

Natura 2003 01 01 - 01 

Amazônia Fitomedicamentos 2004 08 04 04  Phase I e II 

YBIOS 2006 01 - - - 

Some Partnerships of Our Lab With Pharmaceutical 
Industries. 



PARCERIA UFSC-FINEP-NATURA 



Acheflan 



MEDICAL PRESCRIPTION OF THE PRODUCT Acheflan 
CLOSE UP % (COMPETITIVE MARKET M02A) 





Drug Development and Partnership With 
Brazilian Pharmaceutical Companies 

Product Clinical Use Pre-
Clinical 

Phase I Phase II Phase III 

 
 LC 

 
Depression 

AM 11 - AF Pain, 
inflammation 

AM 10 - AF Cancer 

Aché 03 Diarrhea 

Aché 09 Metabolic 
disease 



CENTRE OF INNOVATION AND 
PRE-CLINICAL STUDIES 



Funding:  Ministry of Health, Ministry of Science and Technology, FINEP and  State 

Government of Santa Catarina 

Support: UFSC – Federal University of Santa Catarina and CERTI Foundation 

Buildings:  Scheduled for completion of infrastructure in December of 2012 

Executive and Scientific Director: Dr. João B. Calixto 

Built area: ~7.000 m2 

The Center Innovation and pre-clinical studies  
is the result of Brazilian government initiative 
for developing preclinical studies in different 
areas of knowledge to meet the demand of 
pharmaceutical industries.    
 



Infrastructure 

Main Building  

 5.300 m2 of constructed area, divided into: 

• Basement: parking and support area 

• Rodent facility: 600 m2 for the creation/maintenance of rodents standard 

SPF with international certification 

• Research Labs: About 20 laboratories with high level equipment to 

perform preclinical research 

• Office and Administration 

• Auditorium:  to host smaller events ~ 120 people 

• Business incubator:  1,000 m2 for development of new ideas and 

companies 

• Staff of about  60-80 people, including 15-20 PhDs 

 

Non-rodent animal facility 

Secondary building with about 2,000 m2 only for maintenance of non rodent 

animals (nonhuman primates, dogs, rabbit, guinea pig, pigs among others). 

 



Objetives 

- Conduct preclinical studies: pharmacodynamics, safety 
pharmacology, pharmacokinetics and toxicology (rodents and 
non-rodents), acting in accordance with the guidelines of 
good laboratory practices; 
 
 - Support the research, development and innovation to the 
pharmaceutical companies, supporting drug development; 
 
 - Integrate the national network of drug development, 
cooperating with companies, institutions and technological 
mechanisms / agents to promote innovation; 
 
 - Contribute to the establishment of national competence and 
the generation of patents in Brazil and abroad. 



Location 



www.cienp.org.br 

Contato: joão.calixto@cienp.org.br 



Oportunidades em P&D 

Formação RH Indústria 

Patentes Publicações 

OPORTUNIDADES 



“Não há como aprender sem fazer, e 
não há como fazer sem 
aprender. Grandes descobertas foram 
possíveis por meio de tentativas e 
erros. O conhecimento adquirido a 
cada erro o leva mais perto dos seus 
objetivos.” 



“Se você não erra, provavelmente 
não está trabalhando em problemas 
suficientemente desafiadores. E isto 

sim é um grande erro” 
 

Frank Wilczek, Prêmio Nobel de Física, 2004. 

 
 



“ Se você quiser ser bem-sucedido, duplique sua taxa de 

fracasso “ 

 

Thomas Watson - IBM 



Financiamento e Apoio  

 
Centro de Inovação e Ensaios Pré-clínicos 

http://memoria.cnpq.br/index.htm

