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A pioneira e líder global 
em biossimilares

2006
Lançado o primeiro 
biossimilar do mundo na 
UE há mais de uma década 
(somatropina biossimilar)1

2009
Lançado o primeiro biossimilar no  
Japão (somatropina biossimilar BS S.C.)2

Lançado o primeiro biossimilar no 
Canadá (somatropina biossimilar)3

2015
Lançado o primeiro 
biossimilar nos 
EUA (filgrastim 
biossimilar)4

Inovando repetidamente para abrir novos caminhos
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approved-in-Canada. [Accessed March 2020]. 4. Food and Drug Administration. ZarxioTM Package Insert. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/
drugsatfda_docs/label/2015/125553lbl.pdf. 5. [Accessed March 2020].
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Expertise de classe mundial

Desenvolvimento Técnico
Abrange desde engenharia genética da linha celular, passando pelo projeto e escalonamento do 
processo biológico e processo de purificação de substâncias medicamentosas, até a formulação 
estável e o processo de fabricação robusto para o medicamento final. O desenvolvimento é 
apoiado por 40 diferentes técnicas de avaliação e mais de 100 diretrizes para mensurar função 
e estrutura e, assim, garantir a biossimilaridade com seu medicamento de referência.

Desenvolvimento Clínico
Expertise nas principais áreas terapêuticas para fornecer produtos que correspondam a 
medicamentos de referência em termos de qualidade, segurança e eficácia.

Fabricação
Produção de ponta a ponta de vários biossimilares comercializados usando instalações de 
biomanufatura de ponta.

Regulatório
Experiência incomparável com oito biossimilares aprovados1 e disponíveis comercialmente em 
quase 100 países2 em todo o mundo.

No desenvolvimento, fabricação e entrega de 
biossimilares para a comunidade de saúde e pacientes



Herança incomparável Compromisso  
de longo prazo

Serviços com valor agregado para dar 
suporte aos cuidados com o paciente:

• SensoReady®

• SurePal®

• OmniSource®

• OmniPal®

As principais áreas terapêuticas  
incluem:

• Imunologia

• Oncologia

• Endocrinologia

• Tratamentos de alta 
complexidade

Maior do que qualquer outra empresa

Com a comunidade  
de saúde

Referências: 1. European Medicines Agency. Omnitrope® Summary of Product Characteristics. Available from: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/
document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000607/WC500043695.pdf [Accessed March 2020]. 2. Rios, M. A Decade of Microbial Fermentation. 
Available from: http://www.bioprocessintl.com/upstream-processing/fermentation/a-decade-of-microbial-fermentation-331179/ [Accessed March 2020].  
3. Bud, R. 2007. Penicillin: Triumph and Tragedy. Great Britain: Oxford University Press.

> 1 década Comercializando biossimilares1

2 décadas
Experiência de desenvolvimento de biossimilares desde 
o início do primeiro programa de desenvolvimento de 
biossimilares1

3 décadas Desenvolvendo proteínas recombinantes2

7 décadas
Experiência biotecnológica que remete à década de 1940  
e ao desenvolvimento da penicilina3



Mudando vidas
Aumentando o acesso do paciente a produtos  
biológicos de alta qualidade e acessíveis

Referências bibliográficas: 1. IMS Institute for Healthcare Informatics: Delivering on the Potential of Biosimilar Medicines report. IMS Institute Report. March 2016. 2. IQIVA Advancing Biosimilar Sustainability 
in Europe [Accessed March 2020]. 3. European Medicines Agency. European public assessment reports. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/ [Accessed March 2020]. 4. Data on file.  
5. PSUR data on file.

Os biossimilares liberam recursos de saúde:

Economia potencial agregada entre aproximadamente 

€49 bilhões - €98 bilhões 
entre 2016 e 2020 (UE5 e EUA)1

Aumento de acesso e escolha do tratamento:

Sandoz ajudando a melhorar vidas:

A introdução de biossimilares impulsiona a concorrência ajudando a estimular a P&D em 
produtos biológicos de próxima geração, resultando em maior acesso dos pacientes a esses 
medicamentos inovadores

biossimilares 
comercializados3

países4

em quase com mais de

milhões de paciente- 
dia de experiência5

Mais pacientes têm acesso 
a tratamento com produtos 
biológicos2
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