
MEDICAMENTOS BIOFARMACÊUTICOS: MERCADO 

 

• Mercado crescente: 4 x mais rápido do que dos 

medicamentos clássicos  

• 2015: 30% do mercado ? 

• 2010: fim de patente de 13 medicamentos 

biofarmacêuticos “Blockbusters” 

 

• Medicamentos biosimilares.....Oportunidade ? 

Cliff Mintz 

http://www.lifescienceleader.com/magazine/past-issues3/item/3335-commercializing-biosimilars-who-will-

dominate-the-market 



MEDICAMENTOS BIOSSIMILARES: CONCEITO 

1. Ao contrário dos medicamentos contendo fármacos 
clássicos, obtidos por vias químicas, a versão 
“genérica” dos medicamentos biológicos são os 
medicamentos biológicos similares (Biossimilares)  

 - “Biosimilars”: European Medicines Agency (EMA) 

 - “Follow-on biologics” (FDA) 

2. Os biosimilares NÃO são medicamentos genéricos 
que contém princípios ativos idênticos aos do 
medicamento inovador.  

3. Assim, o conceito de desenvolvimento de 
medicamentos biosimilares é muito diferente daquele 
usado para os medicamentos genéricos.  

Chow et al. Statis. Med , 2012 



Medicamentos BIOSIMILARES vs GENÉRICOS 

1. Maior tamanho e complexidade estrutural (fármaco) 

2. Maior complexidade e variabilidade do processo de 
fabricação  

3. Risco de imunogenicidade 

 

  → Requerem regras muito diferentes daquelas usadas 
para os medicamentos genéricos e delineamentos 
“caso-a-caso”. 

Dranitsaris et al. Invest New Drugs, 2012 



Biodrugs 2012; 26 (6): 357-361 

FÁRMACOS E BIOFÁRMACOS: uma diferença de tamanho 

.... e complexidade 



Massa molecular (Daltons) 

Conventional Drugs 

Non-proteic nature 

Biotechnological Medicines 

Proteins 

Aspirin 180 

Adrenaline 183 

Diclofenac 296 

Paroxetine 329 

Ketorolac 376 

Atorvastatin 558  

Levofloxacin 740 

Tacrolimus 804 

Paclitaxel 854 

Insulin 5,800 

Filgrastim 18,800 

Interferon alpha 119625  

Somatotropin 22,000 

 Erythropoietin 30,400 

Rituximab 145,000 

Trastuzumab 146,000 

Infliximab 149,000  

Bevacizumab 149,000  
                               

Genéricos Biosimilares 

Cortesia: Castaneda-Hernandes, G. 



Medicamentos biofarmacêuticos produzidos por 

células vivas 

 I. Proteínas-mediadores químicos  

  (MW: 5.000 – 50.000 Daltons): 

• Insulin 

• Erythropoietin 

• Filgrastim (análogo de G-CSF)  

• Somatotropin (hormônio de crescimento) 

 

II. Anti-Proteínas (MW ≈ 150.000 Daltons): 

• Soluble Receptors (Cept’s)…Artrite (soluble TNF rec.) 

• Monoclonal Antibodies (mAB’s)…..câncer 



Voltando..... 



Biodrugs 2012; 26 (6): 357-361 

Principais etapas no processo de fabricação dos 

biofármacos e medicamentos biofarmacêuticos: 

I. PROTEÍNAS 



Dranitsaris et al. Invest New Drugs, 2012 

Complexidade e fonte de variabilidade ! 



II. Produção de Anticorpos monoclonais 

Mouse/Human 

Inoculation with  

human protein 

Lymphocyte 

Tumor cell 

Hybridization 

Cloned hybridomas producing MAB’s 

Murine MAB 

 Harvest 

Hybridoma 

Nature 256: 495-497, 1975 WHO. General Policies for Monoclonal 

Antibodies.  

INN Working Document 09.251. 24/06/2009. 



Exemplos de MAB’s 

• Rituximab (Rituxan®/MabThera®): Anti-CD20, Chimeric. 

• Infliximab (Remicade®): Anti-TNFα, Chimeric. 

• Basiliximab (Simulect®): Anti-IL-2, Chimeric. 

• Bevacizumab (Avastin®): Anti-VEGF, Humanized 

• Trastuzumab (Herceptin®): Anti-HER-2, Humanized. 

• Tocilizumab (Actemra®): Anti-IL-6, Humanized. 

• Adalimumab (Humira®): AntiTNFα, Human. 

• Golimumab (Simponi®): AntiTNFα, Human. 

 

 

 



Biodrugs 2012; 26 (6): 357-361 

BIOSSIMILARIDADE: ETAPAS 

1. Estudo analítico 

2. Estudo em animal 

3. Estudo clínico: 

  - Imunogenicidade 

  - farmacocinética 

  - farmacodinâmica 
   



Biodrugs 2012; 26 (6): 357-361 

LEGISLAÇÃO 

1. EMA 

 2004: vários guidelines gerais  

   + específicos para diferentes produtos 

 2012: 13 medicamentos biosimilares já aprovados 

 

2. FDA 

 Fevereiro 2012: 3 guidelines sobre requerimentos 

 para registro de biosimilares 

 2014: primeiros biosimilares no mercado dos USA 

 

3. Brasil: 2012:  inicio das discussões  

        2015: 10 biossimilar aprovado (Remsima = 

    infliximabe)  



RDC Nº 55, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010 

 

Dispõe sobre o registro de produtos biológicos novos e 

produtos biológicos e dá outras providências 

 

= Legislação utilizada para o registro de biossimilares no Brasil 

 

 

 INTERCAMBIALIDADE ? 

 

Audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos 

Sociais (15/08/2017) 

 

A Anvisa deixou a decisão sobre a troca para os médicos e para 

o Ministério da Saúde. Varley Dias Sousa, gerente-geral de 

Medicamentos e Produtos Biológicos da Agência, ressaltou que 

a classificação de um medicamento como similar não o torna 
automaticamente cambiável.  



Biosimilares: um bom negocio ?...talvez nem tanto 

 

• Custos de desenvolvimento e produção 

   (40 – 100 milhões US$)  >> genéricos 

• Pequena diferença de preço em relação ao inovador  

   20-25%  (e não 50 – 80%) 

• Não são considerados alternativas genéricas de 
medicamentos inovadores → não são 
intercambiáveis (EMA: proibição de substituição) 

• Competição com Produtos Biofarmacêuticos de 
segunda geração (Empresas inovadores) 

Cliff Mintz 

http://www.lifescienceleader.com/magazine/past-issues3/item/3335-commercializing-biosimilars-who-will-

dominate-the-market 
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Dranitsaris et al. Invest New Drugs, 2012 



Same brand (innovator) batch-to-batch changes in glycosylation: Not identical 

molecules, as determined by capillary electrophoresis. But same biological activity.  

Etanercept: Enbrel® 
Rituximab: MabThera® Darbopoetin α: Aranesp® 

Biotech Products are 

Glycoproteins. 

Peptidic chains 

Sugars 

Conclusion: Some, but not all, changes in glycosylation are acceptable. 

Biosimilarity (similar biological activity) must be demonstrated. 

sciencephoto.com 



 “It should be recognised that, by definition, similar biological medicinal products are not 

generic medicinal products, since it could be expected that there may be subtle 

differences between similar biological medicinal products from different manufacturers” 

“...the generic approach is not suitable for the licensing of SBPs since biotherapeutic 

products usually consist of relatively large and complex entities that are difficult to 

characterize... even minor differences in the manufacturing process may affect the 

pharmacokinetics, pharmacodynamics, efficacy and/or safety of biotherapeutic products” 



• FDA – Biosimilars 

 

• The Patient Protection and Affordable Care Act 

(Affordable Care Act), signed into law by President 

Obama on March 23, 2010, amends the Public Health 

Service Act (PHS Act) to create an abbreviated 

licensure pathway for biological products that are 

demonstrated to be “biosimilar” to or “interchangeable” 

with an FDA-licensed biological product.  This 

pathway is provided in the part of the law known as 

the Biologics Price Competition and Innovation Act 

(BPCI Act).  Under the BPCI Act, a biological product 

may be demonstrated to be “biosimilar” if data show 

that, among other things, the product is “highly similar” 

to an already-approved biological product.    



Produção de proteína recombinante e fonte de variabilidade entre 

fabricantes 

Chow et al. Statis. Med , 2012 



Chow et al. Statis. Med , 2012 

Produção de proteína recombinante e fonte de variabilidade entre 

fabricantes 



Variabilidade da resposta ao rituximab em tumores  

de linfoma pre-estabelecida 

Blood 113: 3765 - 3772, 2012 

Dose intermediária: 20 mg/kg no 130 dia após implante tumor 



Blood 113: 3765 - 3772, 2012 



Blood 113: 3765 - 3772, 2012 

Influência do tamanho do tumor inicial sobre resposta  

e sobrevivência 



Blood 113: 3765 - 3772, 2012 

A exposição ao rituximab é influenciada pelo tamanho do tumor 

e influencia a resposta e a sobrevivência 


