
Desenvolvendo o potencial
Biossimilares, a peça fundamental em nossa jornada 
de acesso e sustentabilidade

Os medicamentos biológicos revolucionaram o 
tratamento de diversas doenças incapacitantes e 
potencialmente fatais; entretanto, seus altos custos 
podem significar uma carga expressiva para os 
sistemas de saúde e até mesmo ser uma barreira ao 
acesso dos pacientes.¹ 

Reformas proativas para fortalecer os sistemas de 
saúde e aliviar as pressões futuras serão necessárias 
para enfrentar os desafios futuros, especialmente 
pós pandemia do COVID-19.

•    Aumentar o acesso do paciente, permitindo que produtos biológicos sejam usados 
no início da jornada de tratamento.

•    Permitir que os sistemas de saúde redirecionem os fundos para que mais pacientes 
possam ser tratados.

•    Contribuir para a construção de sistemas de saúde sustentáveis.
•    Estimular a inovação no desenvolvimento de produtos biológicos de última geração.
•    Impulsionar a competição, resultando em mais opções de tratamento e serviços de 

valor agregado para apoiar o atendimento ao paciente e a comunidade de saúde 

O mês de abril de 2021 marca o aniversário de 15 anos da aprovação do primeiro biossimilar do mundo.9

A Sandoz está engajada em potencializar ainda mais os biossimilares 
e aumentar o número de pacientes que poderão ter acesso aos 
benefícios dos produtos biológicos por meio de: 

... entretanto, a adesão aos biossimilares possui uma grande variação, 
não apenas entre os países e áreas terapêuticas, mas também dentro dos países:

O que são os biossimilares?

Já progredimos muito...

Os biossimilares mudaram muitas coisas,
mas há muito mais ainda que precisa ser feito! 
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•    Um medicamento de segmento biológico para o qual a patente expirou e a 
exclusividade foi perdida.4,5

•    Corresponde ao medicamento de referência em termos de segurança, 
qualidade e eficácia, de modo que médicos e pacientes possam esperar o 
mesmo resultado clínico.1,6

•    Os biossimilares são aprovados pelas mesmas autoridades regulatórias e 
são fabricados seguindo os mesmos padrões de alta qualidade do biológico 
de referência.3,

Os biossimilares 
Sandoz são utilizados 
na prática clínica há

15 anos10

+ de 20 anos
de experiência em pesquisa 
e desenvolvimento de 
biossimilares, mais do que 
qualquer outro fabricante

Desde a década de 
1980, a Sandoz 
desenvolve 
proteínas 
recombinantes 11

Em 1996,
A Sandoz deu início 
ao primeiro 
programa mundial 
de desenvolvimento 
de biossimilares

8 biossimilares 
comercializados
em imunologia, oncologia 
e endocrinologia 10  10

+ de 15 
moléculas 
no portfólio, 
pipeline, incluindo 
ao menos uma 
nova por ano 12

Os biossimilares da 
Sandoz estão 
disponíveis em 

100 países 13 
+ de 730 
milhões 
de pacientes-dia de 
experiência 14

Alemanha
Pacientes com artrite 
reumatóide tiveram que 
esperar cerca de 7.4 anos 
para serem tratados com 
um biológico. Após a 
introdução de inúmeros 
biossimilares neste 
espaço, o número caiu 
para 0.3 anos. 15

Canadá
O Conselho de Revisão 
de Preços de 
Medicamentos 
Patenteados previu que 
novos biossimilares 
entrando no mercado 
poderiam gerar uma 
economia total que varia 
entre US $ 222-447 
milhões até 2023. 18

França
Uma iniciativa 
governamental  foi 
estabelecida para 
aumentar a adesão a 
biossimilares para 80% 
até 2022 . 23

Itália 
A unidade de hematologia 
de um hospital economizou 
cerca de 45% em um ano 
ao optar por biossimilares, 
com uma economia 
aproximada de 
EUR 400.000.  22

Reino Unido
O Serviço Nacional de 
Saúde (NHS) economizou 
GBP 324 milhões com o 
uso de biossimilares em 
2017/1820  e pretende 
economizar GBP 400-500 
milhões até 2020/21. 21

Bélgica
Em um hospital, pacientes 
com doença inflamatória 
intestinal foram tratados 
com um biossimilar, 
liberando recursos para 
tratar mais pacientes e 
estender os cuidados de 
enfermagem. 19

Espanha
Entre 2009 e 2020, as 
áreas de câncer e terapia 
inflamatória geraram uma 
economia de 2,4 bilhões 
de euros com a adesão 
aos biossimilares. 24

EUA
A economia com 
biossimilares totalizou 
US$ 2,2 bilhões em 2019 e 
US$ 4,5 bilhões nos 
últimos 10 anos.16 
O número têm crescido e, 
ao longo de 5 anos 
(2020-2025) há potencial 
para economizar US $ 
100 bilhões.  17

Melhorar a conscientização e 
a compreensão da 

importância dos biossimilares 

Acelerando a absorção 
de biossimilares, 

colocando em prática os 
aprendizados dos países 

Estimular a competição, 
desenvolvendo e 
lançando novos 

biossimilares 

Trabalhar com 
stakeholders para 

superar as barreiras e 
obter uma maior 

absorção de biossimilares 

Apoiar iniciativas de entidades como a Estratégia Farmacêutica da Comissão Europeia para a Europa, que visa 
abordar as desigualdades no acesso a medicamentos seguros e baratos. 25

15 anos depois e apesar dos benefícios comprovados para pacientes e sistemas de
 saúde, ainda existem obstáculos para desbloquear todo o potencial dos biossimilares.

Juntos, podemos ajudar a impulsionar a acessibilidade e a 
sustentabilidade em um mundo pós-COVID-19.

Os stakeholders da área da saúde precisam se unir para:
• Melhorar a consciência e compreensão do valor dos biossimilares entre médicos e pacientes
• Combata a desinformação sobre biossimilares
• Abordar as desigualdades no acesso a produtos biológicos entre e dentro dos países
• Adote políticas que incentivem o uso de biossimilares, ao mesmo tempo em que estimulam a 

sustentabilidade de longo prazo dos sistemas de saúde
• Criar uma estrutura sustentável para enfrentar os desafios emergentes de um mundo pós 

COVID-19 

1, 3 4, 8

A crescente absorção de biossimilares tem trazido benefícios
significativos aos sistemas de saúde desde sua aprovação em 2006, 
com o objetivo de:

9


