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Introdução: A globalização da pesquisa clínica no mundo está fortemente ligada ao processo de internacionalização e 
terceirização de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da indústria farmacêutica e a escolha pelo local de sua execução envolve 
considerações sobre custo, recrutamento de pacientes, infraestrutura e ambiente ético-regulatório, em pesquisa científica. O Brasil 
tem cenário favorável para condução da pesquisa clínica por ter grande massa populacional,  com população heterogênea, alta 
incidência de doenças, condições climáticas distintas, médicos capacitados, boa estrutura de centros de pesquisas e 
principalmente cumprimento dos princípios de boas práticas clínicas. Entretanto não se tem conhecimento de um modelo 
padronizado de gerenciamento de centros de pesquisa no país. Objetivos: Desenvolver um modelo para o gerenciamento de 
projetos de pesquisa, no cenário público-privado e privado; estabelecer fatores de sucesso comuns entre centros de pesquisa; 
criar mecanismos para avaliar o desempenho administrativo-financeiro para centros de pesquisa. Métodos: estudo transversal 
prospectivo com aplicação de um questionário de pesquisa específico para centros de pesquisa no país. Este instrumento aborda 
as 10 áreas de conhecimento do Project Management Institute (PMI), com correlação com a prática diária da pesquisa clínica 
(gerenciamento da integração, do escopo, do tempo, de custos, de qualidade, de recursos humanos, de comunicações, de riscos, 
de aquisições e partes interessadas). Resultados parciais: O questionário foi enviado para 175 centros de pesquisa distribuídos 
em 15 estados do Brasil. A taxa de resposta do questionário foi de 24%. Pretende-se conhecer a prática operacional dos centros 
através das respostas do questionário permitindo avaliar o quanto estão profissionalizados, bem como avaliar criticamente as 
práticas nos centros de pesquisa. Espera-se que com a aplicação deste modelo os centros tenham uma melhor definição do 
escopo de cada projeto,que os custos e prazos possuam baixa margem de variabilidade, que se estabeleça uma boa 
comunicação entre as partes envolvidas e que o impacto econômico do gerenciamento possa ser reconhecido. Palavras-chaves: 
gerenciamento de projetos, pesquisa clínica, gestão 

 


