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Fármacos bio
ossimilare s e o marc
co regulat
tório sanittário
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Um interessante arttigo pontuo
ou as perspectivas da
a revista Nature
N
Revie
ews: Rheuma
atology. O tema é o adv
vento das terapias biossimilares na rreumatologia
a. Um
medicamento biossimilar é um produtto de prote
eico suficien
ntemente se
emelhante a um
biofármaco já aprovado por uma agên
ncia regulad
dora. O texto trata do
o fato de que as
paten
ntes de muittos destes medicamento
m
os expirarão
o em breve e que váriass empresas estão
se e
empenhando no proces
sso de dessenvolver suas própria
as versões destes pro
odutos
inova
adores. Apó
ós a expiraç
ção da pattente do biofármaco pode
p
haver a produção
o dos
bioss
similares, entretanto aind
da há contro
ovérsia sobre
e os aspecto
os regulatório
os deste pro
ocesso
devid
do à grande necessidade
e da garantia
a e controle da qualidade
e para garan
ntir a consisttência
das m
matérias prim
mas, do proc
cesso do ma
aterial purific
cado e produ
uto final.
Já tratamo
os no editorrial “Imunobiológicos: um
ma nova era
a na terapêu
utica”,
public
cado em ju
ulho de 201
10, ressalta
ando as pos
ssibilidades para o tra tamento da
a dor,
sobre
etudo em doenças
d
autoimunes. V
Várias empre
esas de bio
otecnologia e fabricante
es de
medicamentos genéricos na Ásia e Euro
opa estão desenvolvend
do biossimila
ares de inibidores
do fa
ator de necrrose tumora
al e o rituxi mabe, um anticorpo co
ontra o linfo
oma não-Ho
odghin
ossimilar já está sendo comercializa
recorrrente ou reffratário. O ettanercept bio
c
ado na Colôm
mbia e
China
a, no tratam
mento da arrtrite reuma
atóide, artritte psoriásica
a, espondilitte anquilosa
ante e
psoríase.
Um levanttamento do jornal Gazetta do Povo mostra
m
o quã
ão caro são estes
medicamentos: “atualmente,
“
, de todos o s remédios distribuídos
d
pelo Sistem a Único de Saúde
S
(SUS
S), 2% são biológicos; já
j o seu cu
usto respond
de por 41% do total de
esembolsado
o pelo
governo. Para se
e ter uma ideia, o mediccamento con
ntra a artrite
e reumatoide
e (doença crônica
que c
causa inflam
mação nas arrticulações e pode gerar deformaçõ
ões) chega a custar de RS
R 50
mil a RS 60 mil por mês ao
o SUS. Nesse
e sentido, a queda de patente
p
perm
mitirá a produção
dos chamados remédios
r
biiossimilares (uma espé
écie de gen
nérico, poré
ém com alg
gumas
difere
enças imporrtantes que impedem qu
ue sejam chamados porr esse nome
e), com um custo,
c
em m
média, 30% menor”.
A complex
xidade de m anufatura de
e agentes biiológicos sim
milares é gra
ande e
agrav
vada pelo re
equisito de sua
s
produçã
ão em sistem
mas biológicos, onde pe
equenas variiações
que podem influenciar a estrutura-at
e
ividade e o metabolismo do pro
oduto biossimilar.
eínas produz
zidas por tecnologia
t
d
de DNA rec
combinante são muito semelhante
es às
Prote
prote
eínas origina
ais e compartilham a se
equência primária de aminoácidos,, mas difere
em no
que d
diz respeito à glicosilação e outras m
modificações
s pós-translacionais. Outtras proteína
as não
recom
mbinantes que
q
são pu
urificadas a partir de suas fonte
es naturais são geralm
mente
seme
elhantes ao
os biofárma
acos origin ais, mas exibem differentes m
modificações pósnoácidos.
trans
slacionais e podem
p
ter pe
equenas dife
erenças em suas sequên
ncias de amin
No Brasil, a ANVISA adotou a re
egulamentação técnica d
de autorizaç
ção de
registtro, alteraçõ
ões pós-regis
stro e revalid
dação de reg
gistro de pro
odutos biológ
gicos por me
eio da
Resolução da Dirretoria Coleg
giada (RDC) número 315 de 2005 e recenteme
ente uma consulta
públic
ca para a alteração da RDC nº 50,, de 20 de setembro de
e 2011, que
e dispõe sob
bre os
proce
edimentos e condições de realizaçção de estudos de esta
abilidade pa
ara o registtro ou
altera
ações pós-re
egistro de produtos
p
bio
ológicos e dá
á outras pro
ovidências. N
Nela, um prroduto
biológ
gico é o medicamento biológico n
não novo ou
u conhecido
o que conté
ém molécula
a com
ativid
dade biológica conhecid
da, já registtrado no Brrasil e que tenha passa
ado por tod
das as
etapa
as de fab
bricação (formulação, envase, liofilização, rotulagem
m, embala
agem,
arma
azenamento, controle de
e qualidade e liberação do lote de produto
p
bioló
ógico para uso)
u
e
um p
produto bioló
ógico novo é o medicam
mento biológ
gico que con
ntém molécu
ula com ativ
vidade
biológ
gica conhecida, ainda nã
ão registrado
o no Brasil.
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Não existe diferencia
ação para a ANVISA en
ntre o produ
uto inovado
or e o
bioss
similar, de maneira qu
ue a semelh
hança a um
m biofármaco não é u
um quesito para
aprov
vação de um
m novo prod
duto. No enttanto, questtões importa
antes não e
estão claras neste
marc
co regulatório, tais como
o: (a) será q
que um bios
ssimilar é tão eficaz qua
anto o biofárrmaco
origin
nalmente lic
cenciado? (b
b) Será que
e um biossimilar é tão seguro com
mo o biofárrmaco
origin
nalmente lic
cenciado? (c)
(
Se um farmacêutico substitu
uir por um
m biossimilar um
er prejudica
biofármaco presc
crito, o pac
ciente vai se
ado? (d) Se
erá que a d
disponibilidad
de de
bioss
similares reduziria o alto custo de terrapias biológ
gicas?
Outro com
mentário da revista Arth
hritis Research & Thera
apy de 2011
1 traz
muito
o claro que, ao contrário
o das peque
enas molécu
ulas de droga
as alopáticass, um biofárrmaco
que é repetidam
mente permu
utado com um biossim
milar pode ocasionar
o
im
munorreações que
prometeriam
m a eficácia e segurançça de ambo
os os medic
camentos. A
As consequê
ências
comp
clínicas de antico
orpos neutra
alizantes que
e se transfo
ormam em uma
u
proteína
a não redun
ndante
ógica, tal qu
ual a eritrop
poietina, pod
dem ser graves. Assim, é extremam
mente
com função bioló
importante que não haja comutação frrequente en
ntre o produ
uto de protteína origina
al e o
bioss
similar, pois as diferença
as, mesmo q
que sutis, co
omo impurez
zas, podem d
desencadear uma
respo
osta imune ao
a biossimila
ar.
No Brasil, é o Institutto Nacional de
d Controle de Qualidad
de em Saúde
e (por
meio do GT-PB) que
q
tem a responsabilid
dade oficial exclusiva
e
sob
bre a fiscalizzação e o controle
de qualidade do
os imunobiollógicos. O sseu Grupo Técnico
T
de Produtos Biiológicos (G
GT-PB)
analis
sa soros (co
om exceção dos deriva dos de sang
gue humano
o), vacinas e biofármac
cos. A
fiscalização dos imunobiológicos é feita lo
ote a lote, de acordo com
m normas in
nternacionais
s.
A seguran
nça e eficáciia dos produ
utos biológic
cos devem sser demonsttradas
por e
estudos clínic
cos. A área técnica da C
Coordenação
o de Produtos Biológicoss e Hemoterá
ápicos
verifica, na análise das petições de re
enovação de registro, se esses p
parâmetros foram
comp
provados, ta
anto por estudos
e
clín
nicos quantto pela apresentação de relatório de
farma
acovigilância
a atualizado,, com dadoss obtidos de estudos clín
nicos e da co
omercializaç
ção do
produ
uto, conform
me solicitado
o pela RDC 315/2005. Ao protocola
ar um pedid
do de registtro do
medicamento bio
ológico, uma
a empresa d eve entrega
ar a documentação referrente à fabriicação
e três lotes cconsecutivos
s do princípio ativo do p
produto a reg
gistrar
e ao controle de qualidade de
e a v
validação da
a metodologia analítica é regulame
entada pela RDC 210/20
003, referen
nte ao
cump
primento das
s diretrizes estabelecida
e
as no Regula
amento Técn
nico das Boa
as Práticas para
p
a
Fabricação de Me
edicamentos.
mérica
Nosso paíís encontra--se mais avançado que outros viziinhos da Am
Latina na regulamentação dos biossimillares, mas o real impac
cto destes m
medicamento
os em
problemas de farrmacovigilân
ncia e condu ta de escolh
ha de médico
os para a te
erapêutica aiinda é
obscu
uro. Faltam critérios mais
m
aprimo
orados para
a a absorção destas n
novas tecnologias
farma
acêuticas no
o Brasil, para que não d
dependamos
s do marco regulatório p
prévio, que ainda
não acomoda to
odas as especificidades dos medica
amentos bio
ológicos ou similares e seus
genéricos.
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