5 Fatos Chave Sobre Medicamentos Biossimilares
Medicamentos biológicos (ou ‘‘biológicos’’) já transformaram
as vidas de milhões de pacientes¹. Biossimilares são biológicos
que são produzidos por diferentes empresas farmacêuticas
quando as patentes de marcas biológicas originais expiram.
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Biossimilares = Biológicos

Feita com células vivas = Variação

•

Para aprovação para uso, um biossimilar deve
corresponder ao medicamento de referência em
termos de segurança e eﬁcácia aos pacientes, sem
demonstrar diferenças clinicamente signiﬁcativas. ²

•

Biológicos são feitos com, ou extraídos de, células
vivas (bactéria, fermentação, ou células mamíferas são
frequentemente utilizadas).¹

•

•

Pense em uma marca biológica original e um biossimilar
como uma chave original e uma outra versão feita por
um chaveiro. Ambas as chaves produzem o mesmo
resultado; ambas irão caber na mesma fechadura e
abrir a mesma porta, mesmo que hajam pequenas
diferenças entre a chave original e sua outra versão.

Como são feitas de células vivas, todos os biológicos,
incluindo biológicos de referência, variam de lote à
lote. ³ Mudanças na manufatura que podem acontecer
durante a vida de um biológico também podem causar
variações.4
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Qualidade

Eﬁcácia

Segurança

Variação é controlada

Resultados equivalentes à pacientes

•

•

‘‘Biossimilaridade’’ é estabelecida por um processo
progressivo baseado em comparações entre o
biossimilar e o biológico de marca original olhando
com cuidado à qualidade, eﬁcácia e segurança.¹

•

Medicamentos biossimilares são aprovados pelas
mesmas autoridades regulatórias, com o mesmo rigor
cientíﬁco, utilizando os mesmos sistemas regulatórios
que os biológicos de marca originais.

•

Pense na variabilidade e a forma ao qual ela é
administrada como fazer gols em uma partida de
futebol. Você tem que posicionar a bola com o campo
preciso estabelecido pelas traves do gol. Entretanto,
você pode variar entre acertar a bola no canto
superior, inferior, ou no centro; o resultado é sempre o
mesmo, você fez um gol.
Cada lote de todos os medicamentos biológicos,
incluindo biossimilares, devem estar nos alcances
precisos para assegurar que nenhuma variação levará
a um medicamento ‘‘diferente’’ em termos de
segurança e eﬁcácia.¹
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Biossimilares abriram portas para ajudar milhões a mais
• Biossimilares estão disponíveis em mais de 100 países ao redor do mundo, incluindo aqueles na Europa tal qual Austrália,
Canadá, Japão e os EUA.5
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