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O Conceito de medicamento
Biossimilar espelhou-se no
mesmo paradigma do Genérico:
Um medicamento que sendo cópia de outro, cuja
patente expirou, poderá ter reduzidos o tempo de
desenvolvimento, custo da pesquisa e da propaganda,
chegando com preço significantemente reduzido ao
mercado, ampliando assim o acesso da população a
essa inovação.
No entanto, uma longa e pertinaz batalha tem sido
travada pelos fabricantes de biológicos inovadores
contra a implantação da estratégia.

MEDICAMENTOS
BIOLÓGICOS

SINTÉTICOS

✓Grandes moléculas de milhares de átomos

✓Pequenas moleculas

✓Obtido a partir de substrato celular

✓Insumos farmoquímicos

✓processos de engenharia genética

✓SÍntese química

✓ alta labilidade

✓Baixa labilidade

✓ imunogenicidade

✓- não tem

✓ Alto custo

✓Custo Baixo/moderado

✓Doenças raras e câncer

✓Doenças prevalentes

✓Permite cópias assemelhadas: Biossimilar

✓Permite copias perfeitas: Genérico

MEDICAMENTOS
BIOLÓGICOS

SINTÉTICOS

BIOLÓGICOS, SIMILARIDADE E INTERCAMBIALIDADE
✓BS de 1ª geração: insulinas, filgastrima, asparaginase, eritropoetina em uso há anos!
✓ BS AA monoclonais registrados: trastuzumabe, rituximabe, adalimumabe, etanercepte e infliximabe.
✓Os países asiáticos que não respeitam patentes têm inúmeros BS
✓O Brasil assinou o acordo TRIPS e não pode copiar biologicos patenteados nem comprar de países que não respeitam patentes
✓A Anvisa, atesta a similaridade de um BS, mas não autoriza a intercambialidade com o Referência
✓ Noruega e Dinamarca adotaram a intercambialidade nas compras públicas, com bons resultados

✓No Brasil, SES, SMS e Planos de Saúde tem comprado e usado BS em ações judiciais
✓O governo brasileiro ainda estabelecerá a regra de substituição de BS no SUS

A ANVISA REGULA O REGISTRO DE
BIOSSIMILARES, ATESTA A SIMILARIDADE, MAS
SE EXIME DA INTERCAMBIALIDADE
"Após uma reflexão sobre algumas referencias bibliográficas e sobre o
cenário internacional atual, pode-se concluir que a intercambialidade e
a substituição estão mais diretamente relacionadas à pratica clinica do
que a um status regulatório.
A ação regulatória para o registro de um biossimilar, em diversos
países, se atém à comprovação da comparabilidade em termos de
qualidade, eficácia e segurança, incluindo a avaliação de
imunogenicidade.

A definição de intercambialidade e substituição envolve aspectos mais
amplos, como estudos específicos conduzidos pelas empresas, dados de
literatura, a avaliação medica em cada caso e o custo-efetividade. Os
Órgãos Regulatórios, na sua maioria, determinam a biossimilaridade,
mas não a intercambialidade e a substituição."

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/4095801/Nota+de+esclarecimento+003+de+2017++Medicamentos+Biológicos/0774f2d7-5c83-45b7-832d-37efdf21790c

A REGULAÇÃO DE BS - ANVISA
✓ Registro como Biológico Novo
– dossiê completo de pesquisa pré-clínica e clínica.
– Estudo de comprovação de eficácia e segurança ( ECR fase 3)
– Se para doenças raras ou câncer pode se beneficiar de Fast
Track; estudos de fase 1b ou 2 ou analise interina de fase 3

✓ Registro pela via da comparabilidade:
–
–

A pesquisa clínica (fase 2) ajuste de dose pode ser suprimida
O estudo de comprovação de eficácia e segurança (Fase 3) tem
que ser versus comparador ativo (Biológico de Referência)

Os registros de BS no mundo ocidental são escassos,
tantos são os requisitos regulatórios. Por outro lado o
registro de medicamentos de inovação tem sido
facilitado cada vez mais.

A estratégia das farmacêuticas de inovação para bloquear os
BS tem sido lançar sintéticos e biológicos novos, via registro
Fast track, com escassa evidência, alto custo de inovação e
turnover acelerado que inviabiliza a cópia.

Essa estratégia é
interessante para a Saúde
das populações?

OS PRINCIPAIS QUESTIONAMENTOS
1- É ÉTICO FAZER PESQUISAS COM BIOSSIMILARES, SE OS REFERÊNCIA SÃO DISPONÍVEIS?

•

Sim. Testar novos BS é importante pois aumentará a concorrência e reduzirá preços.

2- OS BIOSSIMILARES REGISTRADOS NO BRASIL SÃO SEGUROS E EFICAZES?

•

Sim: todos apresentaram programa completo de pesquisa e provas robustas
de eficácia e segurança comparadas ao referência.

3- A ANVISA EXIGE OS MESMOS DOCUMENTOS QUE OUTRAS AGENCIAS COMO FDA OU EMA?

•

Sim. Exatamente os mesmos testes e estudos clínicos.

4- OS BIOSSIMILARES TEM PREÇOS MENORES QUE OS SEUS GERADORES?

•
•

Não existe um desconto padrão como ocorre com os Genéricos.
Os preços são reduzidos não pela lei, mas pela concorrência.

5- A SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DE UM REFERENCIA POR UM BIOSSIMILAR PODE SER FEITA NAS FARMÁCIAS?

•

Não. A intercambialidade não foi reconhecida pela Anvisa.

6- O BRASIL JÁ ESTÁ COMPRANDO BIOSSIMILARES PARA O SUS?

•

Ainda não houve tal determinação.

OS PRINCIPAIS QUESTIONAMENTOS
7- COMO O MÉDICO DEVE FAZER QUANDO QUISER PRESCREVER UM BS?

•
•

Deve usar a denominação comum brasileira (DCB). Ex: trastuzumabe.
Pode usar também a marca do biossimilar ou o nome do fabricante.

8- E QUANDO QUISER QUE A SUA PRESCRIÇÃO DE BIOLOGICO DE REFERÊNCIA NÃO SEJA ALTERADA?

•

Deve usar também o nome de marca, além da DCB.

9- OS PACIENTES SERÃO PREJUDICADOS SE RECEBEREM BS?

•

Não. Ainda serão beneficiados pelo menor custo e pelo aumento do acesso.

10- QUAIS AS PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES PARA A PRESCRIÇÃO DE BS

•
•
•

Nunca trocar por BS se o paciente já apresenta falha ao Biológico de Referência.
Dar preferência aos BS para a prescrição dos casos novos (naive).
Sempre que possível, evitar múltiplas trocas.

11- COMO A SAÚDE PÚBLICA DOS PAÍSES DESENVOLVIDOS SE POSICIONA FRENTE AOS BS?

•

Têm adquirido biossimilares e feito troca automática para o uso da população.

Palavras Finais
✓ A existência de Genéricos e Biossimilares testados, registrados e comercializados é fator importante para
a ampliação de acesso a tratamentos modernos, mas de alto custo.
✓ Prescritores, Gestores de Saúde e a Sociedade precisam conhecer, apoiar e monitorar as estratégias que
aumentam a concorrência e reduzem preços de medicamentos e tecnologias para a saúde.

✓ Os biológicos de Referência disponíveis no mercado não curam as doenças a que são dirigidos. Falham em
1/3 dos doentes, melhoram o controle da doença nos outros 2/3.
✓ Seus biossimilares falharão igualmente. É preciso estar atento para não demonizar o biossimilar, quando
as falhas esperadas ocorrerem.
✓ Os médicos e as sociedades médicas tem papel fundamental nessa equação, esclarecendo os doentes,
passando segurança sobre a qualidade do medicamento prescrito, evitando assim o efeito Nocebo

✓ A farmacovigilância deve ser reforçada para todo e qualquer Biológico, Similar ou não.
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