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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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Enquanto os genéricos de medicamentos de síntese química são cópias 
idênticas do produto original, com base na definição estrita de “idêntico”, uma 
definição correspondente não pode ser estabelecida para os medicamentos 
biológicos devido a sua natureza e complexidade no processo de fabricação. 

Análises e testes não são suficientes para demonstrar a semelhança de 
dois produtos biológicos ou que eles são idênticos, por tanto um medicamento 
biossimilar não é idêntico ao medicamento biológico original.

Medicamentos Biológicos não-novos (biossimilares) são medicamentos 
comparáveis em qualidade, segurança e eficácia aos produtos originais 
aprovados por via regulatória específica após expiração da patente do 
produto original.

Tratam-se de medicamentos similares, mas não idênticos aos produtos 
biológicos originais (inovador ou de referência).

o que é uM MedicaMento BiossiMilar?

MedicaMentos Biológicos e BiossiMilares

entendendo a diferença

Medicamentos biossimilares devem ter o mesmo mecanismo de ação que 
os medicamentos biológicos originais, ou seja, precisam atuar nos mesmos 
locais e pelos mesmos mecanismos que os medicamentos biológicos originais.

coMo funcionaM os MedicaMentos 
BiossiMilares?
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MedicaMentos Biológicos e BiossiMilares - entendendo a diferença

idêntico
Os atributos do produto são 
exatamente os mesmos que os 
da referência.

SIMILAR 
Os atributos do produto são sufi-
cientemente similares para garantir 
a mesma qualidade, segurança e 
eficácia que a referência.

dois BiofárMacos não podeM ser idênticos, 
soMente podeM ser siMilares

O atributo “idêntico” não pode ser usado para biofármacos devido à 
complexidade tanto do produto quanto de seu processo de fabricação.
Por isto “Biogenéricos” não existem – somente “Biossimilares”.

coMo posso coMparar uM MedicaMento BiossiMilar 
coM uM Biológico original?

A avaliação da similaridade entre um medicamento biológico e um 
biossimilar se inicia com uma completa comparação das estruturas químicas, 
dos processos de fabricação e da qualidade entre os produtos, e deve ser 
seguida por ensaios clínicos comparativos, ou seja, estudos que avaliarão a 
comparabilidade de eficácia e segurança entre ambos produtos. 

Esses estudos devem ser feitos com os mesmos critérios de avaliação, 
população a ser estudada e a mesma metodologia de análise estatística. Além 
destes estudos, as agências regulatórias devem exigir a realização de um 
monitoramento e gerenciamento dos riscos associados ao uso do biossimilar e 
realizar a farmacovigilância ativa.
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MedicaMentos Biológicos e BiossiMilares:
a segurança do paciente

A segurança do paciente é a principal preocupação e é o princípio que 
orienta a produção de medicamentos biológicos. Devido à complexidade do 
processo de fabricação dos medicamentos biológicos, cuidado extremo deve 
ser tomado para assegurar que os medicamentos sejam aprovados para uso 
após passarem por rigorosa avaliação de eficácia e segurança, realizada por 
meio de ensaios e estudos pré-clínicos e clínicos. 

segurança do paciente

o que é farMacovigilância?

A farmacovigilância é a ciência relativa a detecção, avaliação, compreensão 
e prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados a 
medicamentos. 

A farmacovigilância ativa é uma condição  indispensável para a autorização e 
posterior comercialização de todos os produtos de origem biotecnológica.

MedicaMentos Biológicos e BiossiMilares - entendendo a diferença

Os medicamentos biológicos contam com estudos clínicos que são 
desenvolvidos em grandes populações (centenas ou milhares de pacientes 
estudados) e que reforçam a partir da fase pré-clínica e clínica (Etapa I, II, III, 
e IV) a eficácia e segurança do produto.

Os biossimilares não devem utilizar os estudos dos medicamentos 
biológicos originais para sua aprovação e comercialização, e sim utilizar 
estes estudos como referência para gerar seus próprios dados de eficácia e 
segurança, com o objetivo de evitar a exposição dos pacientes a riscos por 
eventual falha terapêutica ou de segurança.
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podeM existir genéricos ou cópias dos 
MedicaMentos Biológicos?

Não. 
Os genéricos ou cópias somente são de medicamentos de síntese 

química. Devemos lembrar que os medicamentos biológicos são produzidos 
a partir de proteínas e não podem ter genéricos ou cópias idênticas; só 
similares. 

Similar não é o mesmo que equivalente, os biossimilares são 
fabricados por diferentes processos e, portanto, não podem ser iguais 
ao original. A única forma de avaliar a similaridade dos medicamentos 
biossimilares é por meio da realização de estudos clínicos de longo prazo, 
comparados ao medicamento biológico original, que demonstrem sua 
eficácia (serve para o tipo de doença) e segurança (não provocará dano). 

Segundo a Anvisa, produtos biológicos não são medicamentos genéricos.

MedicaMentos Biológicos e BiossiMilares - a segurança do paciente
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MedicaMentos Biológicos e BiossiMilares:
norMas e registros

existeM norMas aceitas que estaBeleceM quando uM 
produto pode ser considerado BiossiMilar?

A legislação de registro destes produtos está em desenvolvimento em 
vários países. A Agência Européia e a OMS (Organização Mundial da Saúde) 
estabeleceram regulamentos  que definem quais são os ensaios não clínicos 
e clínicos que devem ser feitos com o objetivo de garantir a segurança dos 
pacientes e a eficácia do tratamento. Particularmente para os produtos 
biológicos, a imunogenicidade deve ser cuidadosamente investigada e 
avaliada durante a condução dos estudos clínicos.

Além dos critérios para o desenvolvimento e registro de medicamentos 
biossimilares, estes regulamentos estabelecem que após o lançamento deva 
haver um programa de gerenciamento de risco e uma farmacovigilância ativa 
que permita o monitoramento da segurança destes produtos.

princípioS geraiS:

Documentação completa sobre produção e qualidade.
Estudos comparativos não-clínicos e clínicos.
Realizar estudos para detectar diferenças.
Estudos desenhados para avaliar a equivalência ou não-inferioridade da medicação.
Estudos não-clínicos e clínicos de imunogenicidade clínica.
Plano de gerenciamento de risco e estratégias de diminuição de risco.

e no Brasil?

Em dezembro de 2010 a ANVISA publicou a RDC 55 que determina as 
regras para registro de produtos biológicos no Brasil.

A nomenclatura é diferente:

Um produto original/inovador/referência é chamado:
 PRODUTO BIOLÓGICO NOVO 

Um produto biológico não-novo/similar será chamado: 
PRODUTO BIOLÓGICO
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MedicaMentos Biológicos e BiossiMilares - norMas e registros

Produto BiológicoProduto 
Biológico Novo

Processo completo
Via de Desenvolvimento 

por comparabilidade
Via de Desenvolvimento 

individual

Original / Inovador /
Referência “Biossimilar”

ViaS para regiStro doS produtoS BioLógico

o que os pacientes podeM esperar coM as 
novas tecnologias?

Tecnologia moderna e avanços científicos estão abrindo a possibilidade 
de novos tratamentos para doenças graves, o que representa para os 
pacientes novas perspectivas e esperança para o tratamento de doenças 
que antes eram consideradas fora do âmbito dos medicamentos químicos 
tradicionais. 

A biotecnologia, sem dúvida, representa uma oportunidade considerável, 
mas também um enorme desafio, dadas a complexidade e os riscos associados 
com o desenvolvimento e fabricação de medicamentos biológicos.

Os pacientes têm direito a receber o melhor tratamento com segurança e 
eficácia comprovadas, o acesso à saúde é um direito de todos.

Além disso o termo biossimilar até o momento não foi adotado pela 
ANVISA. Existem outras diferenças na legislação brasileira quanto às vias de 
desenvolvimento e registro.
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