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Existem atualmente diversos tratamentos para doenças crônicas consideradas 
sérias, os mais inovadores são os tratamentos personalizados e alvo 

dirigidos que permitem aumentar de forma significativa as taxas de resposta, 
inclusive em algumas patologias pode-se chegar à cura quando os pacientes 
são tratados adequada e oportunamente aumentando assim sua expectativa 
e qualidade de vida.

Os Medicamentos Biológicos se encaixam entre esses medicamentos 
inovadores.

Com o intuito de esclarecer dúvidas, e explicar mais sobre a origem, a 
necessidade e as especifidades que abrangem os Medicamentos Biológicos 
esse material foi desenvolvido de maneira simples, apresentando o conteúdo 
na forma de perguntas e respostas.
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Um medicamento deve produzir um ótimo efeito terapêutico.

Um medicamento deve produzir mínimos efeitos adversos.

A prescrição do médico visa estabelecer uma correta relação risco/benefício, 
para garantir ao paciente a vida e sua qualidade sem afetar as condições 
de saúde pública da população.
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noções Básicas

São necessários muitos anos de investigação clínica com o produto em 
populações similares e que demonstrem sua eficácia e segurança para os 
pacientes.

Deve contar com a aprovação das entidades regulatórias e guias 
internacionais que garantam o efeito terapêutico e que o medicamento não 
provoque problemas de saúde ou risco para a vida de quem o utiliza.

o que devo saBer soBre o Meu trataMento?

o que é necessário para que uM MedicaMento 
ofereça uM ótiMo efeito terapêutico?

Qualquer medicamento utilizado para tratar qualquer doença pode 
produzir efeitos adversos.

Para poder ser comercializado um medicamento deve ser aprovado 
pelas entidades regulatórias que avaliam os estudos clínicos que foram 
desenvolvidos previamente em grandes populações e que tem demonstrado 
a segurança do produto.

todos os MedicaMentos podeM produzir efeitos 
adversos?

MedicaMentos Biológicos perguntas e respostas
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Os medicamentos biológicos são substâncias terapêuticas que atuam  
interagindo com as proteínas humanas propiciando uma resposta imunológica 
previamente determinada na formulação do fármaco. É um medicamento 
complexo por ser produzido a partir de organismos vivos (plantas, animais ou 
microorganismos). São proteínas ou ácidos nucléicos de alto peso molecular, 
elaborados a partir de uma matéria-prima, provida  de duas fontes: 

o que são MedicaMentos Biológicos?

Biológica, por exemplo, microorganismos, órgãos e tecidos de origem vegetal 
ou animal, células ou fluídos de origem humana ou animal;

Biotecnológica, por exemplo, proteínas obtidas a partir de células modificadas 
geneticamente. Devido à complexidade para sua produção são necessárias 
fábricas especializadas que garantam a Eficácia, Pureza, Estabilidade e 
Segurança do produto.
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soBre o MedicaMento

MedicaMentos Biológicos perguntas e respostas

coMo se classificaM os MedicaMentos?

produtoS de SínteSe química:

São substâncias de baixo peso molecular, com uma estrutura molecular 
simples que são obtidos mediante processos de síntese química.
As cópias serão denominadas genéricos, sempre e quando demonstrem 
bioequivalência e biodisponibilidade ao produto original, por exemplo, 
antiinflamatórios, antibióticos, quimioterápicos, etc.

produtoS de origem bioLógica:

São proteínas que possuem uma estrutura molecular complexa e são 
obtidos mediante processos biotecnológicos.
Os produtos biológicos são produzidos a partir de células vivas modificadas 
geneticamente: bactérias, fungos ou células de animais mamíferos vivos. 
São desenhados por engenharia genética, por exemplo, insulinas, vacinas, 
hormônio de crescimento, eritropoetina, anticorpos monoclonais, etc.

1
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O tratamento com medicamentos biológicos denominado de Terapia 
Biológica, imunoterapia, bioterapia ou terapia modificadora da resposta 
biológica é um tipo de tratamento que utiliza o sistema imunológico do corpo, 
seja direta ou indiretamente, para tratar uma ampla gama de doenças.
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Os medicamentos biológicos possuem moléculas pesadas e sua 
estrutura é muito mais complexa e diversa se comparada com as moléculas 
mais leves que fazem parte dos fármacos clássicos. A molécula de um 
medicamento biológico é normalmente uma proteína feita de uma cadeia 
de várias centenas de aminoácidos dentro de uma estrutura tridimensional 
complexa. 

Esse fato torna difícil de caracterizar os medicamentos biológicos na 
forma tradicional por meio de uma análise de seus componentes individuais, 
como é feito com os medicamentos de origem química. Em contraste com 
os medicamentos biológicos, os medicamentos de síntese química possuem 
componentes e estruturas moleculares relativamente simples.

qual a diferença entre MedicaMentos 
Biológicos e MedicaMentos de síntese quíMica?

taBela coMparativa

aspirina interferon-alfa anticorpo Monoclonal

Classificação

Peso Molecular

Tamanho

Exemplo 
Comparativo

Químico Biológico Biológico

= 180 Daltons
=19.625 Daltons 

~165 aminoácidos
= 150.000 Daltons 

~1.300 aminoácidos

Pequeno Grande Muito Grande
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A fabricação de um medicamento biológico é um procedimento altamente 
complexo.

Começa com a modificação de uma célula ou microorganismo para 
introduzir uma sequência genética codificada numa proteína alvo específica 
(vetor DNA).

Uma vez que as características desejadas são atingidas, a célula ou 
microorganismo é conservada e utilizada como fonte principal para a 
fabricação do medicamento. Posteriormente a proteína alvo cresce em um 
biorreator ou fermentador para depois ser estabilizada e formulada para 
uso terapêutico. Um processo de várias etapas de colheita garante sua alta 
pureza.

coMo se produz uM MedicaMento Biológico?

MedicaMentos Biológicos - perguntas e respostas: soBre o MedicaMento
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MedicaMentos Biológicos - perguntas e respostas: soBre o MedicaMento

docuMentação necessária

por que o processo de faBricação é iMportante?

O processo de fabricação é um fator determinante no desenvolvimento 
de um medicamento biológico já que inclui o tipo ou a identidade do material 
de origem e as etapas na produção de células, na purificação de proteínas, 
manipulação adequada e na formulação do medicamento.

 É muito importante garantir, através do seguimento rigoroso de todos 
esses passos, que o produto resultante permanece biologicamente ativo 
para a indicação terapêutica pretendida.

Qualquer mudança nas condições de fabricação, como pequenas 
variações de temperatura, condições de cultura, transporte e armazenamento 
podem resultar em diferenças significativas nas propriedades físicas e 
consequentemente clínicas, ou seja, a eficácia e a segurança do medicamento 
biológico podem ficar comprometidas para sua utilização em pacientes. Por 
isso se diz que O PROCESSO É O PRODUTO.

Resultado: o medicamento biológico poderá eventualmente, perder parte 
ou a totalidade de sua atividade biológica ou mesmo em alguns casos ter 
menor ou maior potência. Tanto a menor atividade biológica bem como a 
potência aumentada podem representar problemas de segurança muito 
significativos e em alguns casos sérios.

 O processo de fabricação de Biofármacos requer muito mais controle 
e documentação: Boas práticas de Fabricação de Medicamentos (BPF).

*Comparação ilustrativa da diferença de documentação necessária

Complexidade (por lote) Molécula sintética Proteína
Documentação de lote <10 >250
Testes de qualidade de 
produto <100 >2.000

Operações críticas <100 >5.000
Dados do processo <4.000 >60.000
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MedicaMentos Biológicos - perguntas e respostas: soBre o MedicaMento

Como o processo de fabricação de cada medicamento biológico é muito 
específico, os fabricantes frequentemente desenvolvem produtos com padrões 
exclusivos da própria empresa, assim testes e outros ensaios adaptados às 
suas próprias linhagens de células garantem o processo de fabricação do 
medicamento biológico para que suas especificações sejam mantidas. 

Os processos de fabricação dos medicamentos biológicos podem variar de 
fabricante para fabricante, portanto, conhecimento e experiência do produtor, 
assim como testes e ensaios clínicos são essenciais para garantir que os 
produtos biológicos sejam fabricados de forma consistente com os mais altos 
padrões de qualidade.

coMo posso ter certeza que o MedicaMento 
produzido é seguro?

Ensaio ou Estudo clínico é uma pesquisa científica que pretende 
responder uma pergunta sobre um determinado tipo de intervenção a ser 
realizada e que deve ser controlada a fim de avaliar a segurança e a eficácia 
desta intervenção. Podem ser realizados estudos clínicos com medicamentos, 
produtos para a saúde ou equipamentos.

o que é ensaio clínico?

o que é eficácia e segurança de uM MedicaMento?

Eficácia é a capacidade de um produto em produzir efeitos benéficos no 
curso ou duração de uma doença.

Segurança de um medicamento corresponde a sua maior utilidade, isto 
é, quanto mais ampla for a margem de segurança de um fármaco ou janela 
terapêutica (diferença entre uma dose habitualmente eficaz e uma dose que 
possa produzir efeitos secundários graves ou perigosos), maior será a sua 
utilidade.

Desenvolvimento de novos produtos e o processo de aprovação

Estudos Pré Clinicos Estudos Clínicos Aprovação e comercialização

Síntese e estudos pré 
clínicos Fase I Fase II Fase III FDA Total 

anos Fase IV

Tempo 6,5 1,5 2 3,5 1,5

15

Comercialização 
e teste 

adicionais de 
pós-marketing 
requeridos pelo 

FDA

Popu-
lação 

avaliada

Realizados 
em 

laboratórios 
e animais de 

estudos

20 – 100 
pessoas 

voluntárias 
sadias

100 – 500 
pacientes 
voluntários

1.000 
– 5.000 

pacientes 
voluntários

Processo 
de 

revisão e 
aprovação

Objetivo

Avaliar a 
segurança 
e atividade 
biológica

Determinar 
segurança 

e dose

Avaliar a 
efetividade 
e procurar 
os efeitos 
adversos

Confirmar 
efetividade, 
monitorar 
reações 
adversas 

uso a longo 
prazo

Taxa de 
Sucesso

10.000 
compostos 
avaliados

5 passam para fase de estudos 
clínicos

1 é 
aprovado
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Devido à complexidade de sua estrutura molecular as reações do corpo 
humano aos medicamentos biológicos devem ser testadas e monitoradas de 
forma rigorosa para assegurar que os pacientes estão recebendo de forma 
segura os benefícios para os quais o medicamento foi desenhado. 

Os medicamentos biológicos por sua complexidade precisam de validação 
contínua por meio de testes o que significa pelo menos 5 vezes mais o 
número de provas que são realizadas nesses medicamentos se comparados 
com os de síntese química.

por que deveM ser testados os 
MedicaMentos Biológicos?

MedicaMentos Biológicos - perguntas e respostas: soBre o MedicaMento

Fonte: Dr. Juan López Madrid 
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MedicaMentos Biológicos e o trataMento de doenças

Entre as doenças que podem ser tratadas com terapia biológica estão: 

que doenças podeM ser tratadas coM 
MedicaMentos Biológicos?

1

2

Câncer

Doenças imunológicas
3
4

5

Distúrbios genéticos

Anemia

Deficiências hormonais

exeMplos de MedicaMentos Biológicos

Agentes tromboembolíticos para o tratamento de embolias.

Anticorpos monoclonais para o tratamento de alguns tipos de câncer.

Hormônios como o de crescimento, gonadotropinas e insulina. 

Interleucina para o tratamento da doença de Crohn.

Vacinas para a prevenção de doenças.

Enzimas terapêuticas e fatores de necrose tumoral para o tratamento de 
doenças autoimunes como artrite reumatoide.

Fatores de crescimento hematopoiéticos como a eritropoietina para o tratamento 
de anemia por insuficiência renal ou pós quimioterapia.

Interferon - α, -β e -ϒ para o tratamento de alguns tipos de câncer, hepatite C 
e esclerose múltipla.

Fatores de coagulação sangüínea como o Fator VIII e IX para o tratamento 
de hemofilia.

Existem vários tipos de medicamentos biológicos para o tratamento de 
várias doenças:
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