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Resumo 
 
 Um adequado enquadramento regulamentar para a utilização de medicamentos é imperativo 

para que os mesmos sejam usados de forma segura e eficaz, com o objetivo último da proteção 
da saúde pública. No que respeita aos medicamentos biológicos, existem lacunas no 
enquadramento regulamentar aplicável à utilização destes medicamentos em Portugal, 
incluindo os biossimilares. 

 
 Considerando a natureza complexa dos medicamentos biológicos, para os quais o perfil 

benefício/risco deve ser cuidadosamente monitorizado, torna-se importante que as 
Autoridades de Saúde emitam recomendações para a prescrição, dispensa e utilização de 
medicamentos biológicos em Portugal, à semelhança do que já aconteceu noutros Estados 
Membros, como é o caso do Reino Unido(1), França(2), Espanha(2), Itália(2) e Holanda(3). Tal 
medida  revela-se de caráter urgente uma vez que atualmente a prescrição, dispensa e 
utilização dos medicamentos biológicos em Portugal ainda não se encontra abrangida pelas 
normas específicas que as particularidades destes medicamentos requerem.  

 
 Alternar diferentes fármacos biológicos num mesmo doente constitui um risco de segurança 

acrescido para o doente, devido ao potencial imunogénico destes fármacos. Como tal, as 
orientações aos profissionais de saúde a emitir pelas Autoridades de Saúde devem recomendar 
que qualquer alteração ao tratamento com medicamentos biológicos deve apenas ser 
realizada pelo médico prescritor e que os doentes têm o direito de ser informados sempre 
que for alterado o medicamento que estão a receber. A substituição automática de 
medicamentos biológicos sem o consentimento prévio do prescritor não deve ser uma prática 
aceitável. 

 
 Para uma monitorização adequada da segurança dos medicamentos biológicos é essencial 

identificar e rastrear os medicamentos na prática clínica. Assim, as Autoridades de Saúde 
deverão promover a adoção de medidas para melhorar a correta rastreabilidade dos 
medicamentos biológicos administrados aos doentes. A prática de prescrição por DCI não 
deverá aplicar-se aos medicamentos biológicos, mesmo a nível hospitalar, dado que promove 
indiretamente a substituição automática devendo ser implementados mecanismos que 
permitam identificar o medicamento biológico exato e o respectivo número de lote utilizado 
em cada doente. 

 
 Em reconhecimento da importância de proteger a segurança dos doentes, é necessário o 

desenvolvimento de uma moldura regulamentar para os medicamentos biológicos, incluindo 
os biossimilares, de forma a garantir que se aplica a estes medicamentos um nível elevado e 
consistente de proteção da saúde pública. Além disso, a regulamentação dos biossimilares não 
deve impedir, mas sim incentivar a investigação inovadora de novos medicamentos, uma vez 
que o progresso médico não é possível sem inovação. 
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Processo de fabrico de medicamentos biológicos 
 
 O processo é o produto 
 
 Contrariamente aos medicamentos de pequenas moléculas, como os de síntese química, os 

medicamentos biológicos são proteínas fabricadas em células vivas geneticamente 
modificadas, nas quais até pequenas variações numa célula, nos seus nutrientes, ou no 
ambiente, podem causar diferenças no produto final. O medicamento biológico resultante é 
centenas a milhares de vezes maior e muito mais complexo do que um medicamento de 
pequenas moléculas. A caracterização exacta de um medicamento biológico não é possível, 
considerando os actuais métodos analíticos disponíveis, e a correspondência da ‘impressão 
digital’ é, em grande parte, alcançada mediante esforços rigorosos para controlar a variação 
nos nutrientes e o ambiente das células. Apenas fabricantes muito experientes conseguem 
diagnósticos altamente avançados de qualidade, que se traduzem em confiança nos percursos 
clínicos que revelaram eficácia e segurança num equilíbrio aceitável. 

 
 Durante o processo de produção vários fatores podem originar variações nos medicamentos 

biológicos, alterando o seu perfil de segurança e a eficácia, incluindo:  

- Seleção inadequada da linha celular pelo fabricante  

- Características biofísicas das proteínas  

- Mudanças na temperatura ou nas condições de pH durante as fases de cultivo  

- Manuseamento e conservação do produto nas várias etapas do fabrico  

- Formulação do produto farmacológico  

- A escala de produção  

- O local de produção  
 
 

O que são medicamentos biossimilares 
 
 Os medicamentos biossimilares são definidos pela Organização Mundial da Saúde como 

medicamentos biológicos que são similares em termos de qualidade, segurança e eficácia a 
medicamentos biológicos de referência já aprovados.(4)  

 Ao contrário dos medicamentos produzidos por síntese química, que são mais simples de 
reproduzir e de analisar devido à sua estrutura química simples, os medicamentos biológicos 
são difíceis de produzir e de replicar pois são extraídos de linhagens celulares. Pequenas 
diferenças no processo de produção de medicamentos biológicos podem originar produtos 
completamente diferentes. Assim os biossimilares não são “cópias” dos medicamentos de 
referência, apresentam apenas similaridade.  

 
 Biossimilares não são genéricos 

 
 Ao contrário dos genéricos, os biossimilares não são cópias exatas do medicamento 

inovador, pelo que não são iguais, nem na função nem na segurança 
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 Com medicamentos genéricos de pequenas moléculas é possível utilizar testes analíticos para 

demonstrar equivalência farmacêutica para o medicamento inovador, e qualquer incerteza 
sobre a equivalência pode ser resolvida detetando a concentração do medicamento após uma 
dose única em voluntários saudáveis (estudos de bioequivalência).  

 
 Com os medicamentos biológicos, dadas as suas complexas estruturas e a sua sensibilidade ao 

ambiente de produção, os estudos analíticos apenas podem demonstrar similaridade (não 
“igualdade”). Os ensaios clínicos e a experiência clínica são necessários para resolver algumas 
incertezas quanto à ‘estrutura-função’ dos medicamentos e para demonstrar a equivalência de 
segurança e eficácia. Em muitos casos, o fabricante inovador pode ter conhecimento sobre a 
‘estrutura-função’ de uma diferença específica a partir dos seus estudos do histórico, caso 
contrário esta tem de ser avaliada clinicamente. 

 
 Os medicamentos inovadores não se tornam biossimilares se ocorrer uma mudança no 

processo de fabrico, isto porque, através do seu processo inovador e de experiência exaustiva, 
o fabricante do inovador possui as informações proprietárias e o histórico do biológico e do seu 
processo de produção; nunca poderá ser considerado um biossimilar porque nunca é feita a 
engenharia reversa a partir de outro produto acabado. Adicionalmente, à medida que as 
tecnologias se desenvolvem e delas resultam mudanças no processo de produção de um 
medicamento inovador, é conduzida uma robusta gestão de riscos, juntamente com as 
agências reguladoras em todo o mundo, e são realizados estudos clínicos, quando necessário, 
para confirmar que não há impacto adverso na qualidade, na segurança e na eficácia. Muitas 
mudanças são de um âmbito e um impacto que não requerem estudos, considerando a 
natureza e a dimensão do conhecimento que o inovador/regulador possui sobre a relação 
‘estrutura-função’.  

 
 Todos os fabricantes de biológicos em regiões altamente reguladas (membros CIH) atualizam 

continuamente os seus processos de produção para incorporarem tecnologias de ponta. Os 
fabricantes inovadores estão a liderar a ciência da produção de proteínas, uma vez que têm de 
produzir grandes quantidades dos mais recentes e mais complexos medicamentos alguma vez 
concebidos. Uma vez que os biológicos são produzidos em células vivas, os aspetos mais 
importantes de um centro de produção concentram-se no cuidado com as células e na 
purificação e no acondicionamento do medicamento.  
 

 Os testes e métodos realizados para avaliar um produto de proteínas analiticamente, não 
clinicamente e clinicamente são, frequentemente, os mesmos. No entanto, a natureza e a 
extensão dos testes necessários são muito diferentes e correspondem ao nível muito diferente 
de incerteza entre uma mudança limitada num produto bem compreendido e uma molécula e 
um processo de produção totalmente novos. O potencial impacto na qualidade, na segurança e 
na eficácia, após uma mudança no processo de produção adequadamente concebida e 
avaliada, não enfrenta as incertezas que acarreta o desenvolvimento de biossimilares, que, por 
definição, terão linhas celulares, processos de produção, instalações, equipamento e 
distribuição totalmente diferentes. 
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Aspetos de segurança dos medicamentos biológicos/biossimilares 
 
 • A segurança do doente é a prioridade 

 
Todos os medicamentos biológicos têm potencial para originar uma resposta imunitária que poderá 
não ter consequências clínicas ou poderá originar uma eficácia sub-terapêutica ou reacções 
adversas graves. Os medicamentos biológicos são habitualmente injetados ou perfundidos nos 
doentes em meio hospitalar e devem idealmente ser aceites pelo organismo como ‘não estranhos’, 
caso contrário são prováveis diversos problemas de segurança e eficácia.   
 
 Pequenas diferenças no processo de produção ou na complexa estrutura de um biológico 

podem contribuir para uma mudança na eficácia ou para uma reação adversa nos 
doentes.  
 

Estas reações, em que o sistema imunitário de um doente identifica uma substância como estranha 
podem ocorrer como eventos raros, mas graves, e por várias causas, que incluem mudanças subtis 
na produção, nos recipientes, nas embalagens ou no manuseamento do produto. As reações 
imunes podem originar complicações de saúde graves e podem manifestar-se muito tempo depois 
de os ensaios clínicos estarem concluídos, o que leva à necessidade de uma monitorização 
minuciosa através de uma farmacovigilância eficaz.(5) 
 
 Como os biossimilares não são iguais aos medicamentos de referência, podem dar origem 

a respostas diferentes 
 
Fabricar um medicamento biológico seguro e eficaz requer inúmeras etapas cuidadosamente 
executadas para assegurar que a complexa estrutura e mistura do biológico é replicada com 
precisão de cada vez que é produzido um novo lote. As diferenças nas características estruturais do 
biossimilar em relação ao medicamento inovador podem afetar a sua atividade clínica e o perfil de 
segurança, o que pode não ser detectado até à sua extensa utilização na prática clínica. 
Estas diferenças podem constituir um risco de segurança para o doente que estiver sujeito a trocas 
entre medicamento de referência e biossimilar sem a adequada supervisão médica, uma vez que o 
impacto na segurança dos doentes da substituição dos medicamentos biossimilares não é avaliado 
pela EMA aquando da aprovação do biossimilar. No caso dos biossimilares os estudos de aprovação 
não foram longos o suficiente para detectar anticorpos e como tal, depende de uma monitorização 
minuciosa após a comercialização. (8, 10) 

 
 

Substituição automática(8) 

 

A substituição consiste num processo de substituição de um medicamento biológico por outro, 
habitualmente de um inovador por um biossimilar. A substituição automática significa a troca de 
um medicamento por outro sem a autorização por parte do médico.  
 
 O conhecimento científico atual não sustenta a substituição de um medicamento 

biológico original por outro, ou de um medicamento biológico original por um 
medicamento biossimilar. 
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Existem diferenças entre os medicamentos biológicos originais e os biossimilares. Alternar 
diferentes medicamentos biológicos não-idênticos num mesmo doente constitui um risco potencial 
de segurança (incluindo imunogenicidade, perda de eficácia ou resposta exacerbada).   
 
 Não se recomenda a substituição automática de medicamentos biológicos não-idênticos 

devido aos riscos de segurança associados  
 
O plano de farmacovigilância pós-comercialização deve permitir distinguir entre estes sinais de 
segurança. Qualquer sistema de substituição que não esteja assente na precaução e na 
rastreabilidade pode criar riscos desnecessários para a segurança do doente 
 
A Agência Europeia do Medicamento declarou que “uma vez que os biossimilares e os 
medicamentos biológicos de referência não são idênticos, a decisão de tratar um doente com um 
medicamento de referência, ou um medicamento biossimilar, deve ser tomada segundo a opinião 
de um profissional de saúde qualificado”. 
 
 A substituição automática do medicamento utilizado (inovador – biossimilar ou vice-

versa) deve ser considerada uma alteração do tratamento do doente e não deve ser uma 
prática, sem o consentimento do médico prescritor. (8,9) 

 
“Não é possível garantir que o biossimilar é intercambiável (com o inovador). A decisão da 
substituição é da competência nacional.” Director Executivo EMEA Thomas Lönngren, 21 Julho 
2006.  
 
 Alguns países Europeus como a França proibiram a substituição automática de biológicos. 
 
Países em que a substituição automatic do biológicos não é permitida (11) 

 
 
Num doente bem controlado com um tipo particular de medicamento biológico não deve ocorrer 
uma substituição do seu tratamento por razões exclusivamente económicas(9).  
 
 Cabe ao Estado a responsabilidade de garantir a segurança dos doentes. É importante e 

urgente que as autoridades se pronunciem sobre este assunto.  
 
 

Nomenclatura 

 
Uma nomenclatura distinta para todos os medicamentos biológicos, incluíndo biossimilares, 
permite assegurar que os doentes recebem o que é prescrito pelo médico e rastrear 
adequadamente potenciais efeitos adversos. 
O médico prescritor tem que conseguir distinguir entre o medicamento biológico original e o 
medicamento biossimilar, bem entre medicamentos biossimilares.  
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 Os medicamentos biossimilares não são iguais aos medicamentos biológicos originais e 
não devem, por isso, ter nomes idênticos. 

 
A melhor forma para assegurar que os prescritores, doentes e outros profissionais de saúde 
conseguem distinguir que medicamento foi prescrito e dispensado é através de uma denominação 
comum internacional distinta (p.ex. incluindo um sufixo como –BS1, -BS2, etc) e da inclusão de 
uma denominação comercial, por marca ou indicação do nome do titular da autorização de 
introdução no mercado entre os elementos identificadores dos medicamentos biológicos, 
incluindo nas prescrições feitas no contexto dos cuidados de saúde transfronteiriços. 
 
 Em caso de acontecimento adverso, é necessário rastrear e identificar correctamente qual 

o medicamento biológico que originou este efeito. 
 
É fundamental garantir consistência com a Diretiva Europeia da Farmacovigilância (Diretiva 
2001/83/EC), que requer a todos os Estados Membros que “assegurem que (...) são tomadas todas 
as medidas necessárias para identificar, de forma clara, qualquer medicamento biológico prescrito, 
dispensado ou vendido no seu território (...)”  
 
Países com regras especiais de prescrição para biológicos e/ou biossimilares (11) 

 
 
 O Resumo das Características do Medicamento biológico inovador e do medicamento 

biossimilar deve incluir toda a informação regulamentar relevante.  
 
O Resumo das Características do Medicamento (RCM) deve referir se se trata de um medicamento 
biossimilar ou de um medicamento biológico inovador específico, quais são as indicações 
aprovadas, se a substituição é aplicável, bem como outras informações clínicas e de segurança 
relevantes para o médico prescritor. 
Nos casos em que o medicamento biológico inovador tem mais do que uma indicação, o RCM do 
medicamento biossimilar deve incluir informação relativa a:  
a) indicações para as quais foi demonstrada segurança e eficácia em ensaios clínicos controlados;   
b) indicações para as quais não foram realizados estudos clínicos (i.e., em caso de extrapolação sem 
demonstração independente de segurança e eficácia). 
 
 

Extrapolação de indicações terapêuticas 
 
A extrapolação entre indicações exige avaliações bem fundamentadas e pode não ser possível na 
maioria dos casos  
Segundo as orientações da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), nos casos em que o 
medicamento original tem mais do que uma indicação, a eficácia e segurança do biossimilar 
necessita de ser justificada ou, se necessário, demonstrada separadamente para cada uma das 
indicações.  
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 Os biossimilares não devem ser automaticamente aprovados para as mesmas indicações 
dos medicamentos inovadores; apenas devem ser aprovados nas indicações em que 
demonstraram segurança e eficácia.  

 
A extrapolação de uma indicação para outra não é geralmente adequada devido à complexidade 
das patologias para as quais os medicamentos biológicos têm indicação, bem como devido às 
características dos doentes, regime de tratamento e medicação concomitante. 
 
No caso dos anticorpos monoclonais, e porque não estão totalmente definidas as populações de 
doentes mais sensíveis aos efeitos do biossimilar, a extrapolação de indicações apenas deve ser 
permitida quando são realizados ensaios clínicos em cada indicação, bem como em cada população 
de doentes clinicamente distinta dentro da respectiva indicação terapêutica.   
 
 Os estudos mínimos para efeitos de comparabilidade devem ser estudos de 

farmacocinética e farmacodinâmica, e estudos de eficácia clínica. (6) 
 
No entanto, mesmo que a eficácia seja comparável, o biossimilar pode apresentar diferenças no 
perfil de segurança (na natureza, gravidade ou incidência de reacções adversas) relativamente ao 
medicamento original. 
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Glossário 
 
Anticorpo monoclonal 
Medicamento produzido em células vivas. Os anticorpos monoclonais são amplamente utilizados e 
revolucionaram a forma como tratamos e lidamos com uma grande diversidade de doenças. Possuem 
estruturas complexas e são constituídos por moléculas proteicas que são 100 a 1000 vezes maiores do 
que os medicamentos convencionais. Os anticorpos monoclonais são fabricados em laboratório e 
podem reconhecer e dirigir-se a proteínas anómalas específicas, nas células. Quando utilizados para 
tratar o cancro, os anticorpos monoclonais têm a capacidade de se dirigir a células tumorais 
especificadas (não afectando as células saudáveis) reconhecendo os antigénios na sua superfície. 
 
Anticorpo monoclonal biossimilar 
Medicamento biológico que é similar, mas não idêntico, ao anticorpo monoclonal original. Os anticorpos 
biossimilares são medicamentos desenvolvidos com o objetivo de demonstrar similaridade, em termos 
dos parâmetros clínicos e não-clínicos, com um anticorpo monoclonal já aprovado. 
 
“Biogenérico” 
Um termo por vezes usado incorretamente para descrever cópias de medicamentos à base de proteínas 
terapêuticas, lançados depois de expirada a patente do medicamento original. É um termo incorreto e 
inválido do ponto de vista científico uma vez que o pedido de autorização de introdução no mercado de 
um genérico convencional, ou seja a demonstração de bioequivalência relativamente a um 
medicamento de referência por meio de estudos de biodisponibilidade adequados, não é 
cientificamente válida para medicamentos biológicos, devido à sua complexidade. Como tal, as 
autoridades regulamentares designam esses medicamentos como biossimilares na União Europeia, e 
medicamentos follow-on protein ou follow-on biologics nos EUA.  
 
Denominação Comum Internacional (DCI) 
A OMS gere um sistema que é usado para identificar cada substância farmacêutica ou componente ativo 
farmacêutico, por meio de uma designação exclusiva e aceite internacionalmente, a DCI. 
 
Ensaios de equivalência 
Estudos com o objetivo de determinar se os medicamentos (incluindo medicamentos biossimilares e 
biológicos) são similares entre si, do ponto de vista terapêutico. 
 
Extrapolação de indicações 
A extrapolação de indicações ocorre quando são realizados estudos clínicos e não-clínicos de 
comparação entre um medicamento biossimilar e um medicamento biológico original em doentes de 
uma indicação terapêutica e é, subsequentemente, solicitada aprovação noutra indicação - com base 
nos dados clínicos do medicamento biológico original , e sem realizar estudos comparativos 
independentes que demonstrem a efectividade nesta outra indicação.  
Por exemplo, um medicamento pode ter demonstrado ser biossimilar tendo apenas como base estudos 
realizados em doentes com Artrite Reumatóide, mas também solicita aprovação para a Doença de 
Crohn. Para isso, baseia-se em dados do medicamento biológico original, que demonstrou eficácia 
clínica e segurança para ambas Artrite Reumatóide e Doença de Crohn. 
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Farmacovigilância 
Procedimentos de controlo de segurança a que os medicamentos são sujeitos, antes, durante e depois 
da introdução no mercado. 
 
Imunogenicidade 
A capacidade de uma determinada substância provocar uma resposta imunitária. Todos os 
medicamentos biológicos, incluindo os biossimilares, têm potencial para desencadear respostas 
imunitárias.  Estas respostas podem resultar na produção de anticorpos prejudiciais para o doente ou 
que comprometam a eficácia do tratamento. Os medicamentos biológicos são moléculas grandes, 
altamente complexas que, devido aos seus componentes biológicos,  podem mais facilmente gerar uma 
resposta imune.  
Apesar de muitas respostas imunitárias não serem clinicamente significantes, algumas podem resultar 
em riscos significativos para o doente. Por isso, e sendo os medicamentos biossimilares, por definição, 
não idênticos ao medicamento biológico original, os dados de imunogenicidade não podem ser 
extrapolados.  
 
Medicamento biológico 
Os medicamentos biológicos são medicamentos altamente complexos produzidos através de células 
vivas. São amplamente utilizados e revolucionaram a forma como se tratam uma diversidade de 
doenças graves, tais como cancro, AVC, esclerose múltipla, diabetes, artrite reumatóide, doenças 
autoimunes, etc. 
Dentro do grupo dos medicamentos biológicos existem grandes diferenças relativamente à 
complexidade da estrutura, dimensão e potencial imunogénico. De entre os medicamentos biológicos, 
os anticorpos monoclonais são, de longe, as moléculas mais complexas e sofisticadas. Os medicamentos 
biológicos originais cumprem elevados padrões regulamentares (como os da EMA) para poderem ser 
aprovados. 
 
Medicamento biossimilar 
Medicamento biológico que é similar, mas não idêntico, ao medicamento biológico inovador já 
existente. É comercializado após a perda de patente do medicamento biológico original e é produzido 
por um fabricante diferente do fabricante do medicamento original. O processo de produção de um 
biológico também é objeto de patente, pelo que uma companhia que fabrique um biossimilar terá que 
desenvolver o seu próprio processo. É tecnicamente irrealista e impossível fazer uma cópia exata de um 
fármaco biológico, uma vez que possuem estruturas moleculares complexas e são obtidos em sistemas 
vivos através de processos de fabrico muito complexos, difíceis de reproduzir. Isto pode resultar em 
alterações químicas inadvertidas que podem alterar a imunogenicidade ou mesmo a atividade clínica. As 
limitações dos métodos analíticos e dos ensaios pré-clínicos para caracterizarem completamente um 
fármaco biológico tornam obrigatória a realização de estudos clínicos para demonstrar a similaridade 
das propriedades moleculares bem como a segurança e eficácia do biossimilar em comparação com o 
medicamento original. 
 
Medicamento genérico 
Cópia exata de um medicamento químico constituído por pequenas moléculas. O processo de fabrico de 
um medicamento convencional, de pequena molécula, é relativamente simples e pode ser facilmente 
replicado por vários fabricantes para produzir uma cópia idêntica (genérico). Uma vez que os 
medicamentos genéricos são cópias exatas, são muitas vezes substituídos automaticamente, uma 
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prática que não é adequada quando se trata de medicamentos biossimilares, uma vez que estes são 
similares, mas não idênticos, ao medicamento biológico de origem. 
 
Medicamento inovador 
O primeiro medicamento que recebe a Autorização de Introdução no Mercado numa nova classe de 
medicamentos. Também é designado por medicamento de origem ou por medicamento de referência. 
 
Nomenclatura 
O sistema de Denominação Comum Internacional (DCI) é o sistema de nomenclatura mais utilizado no 
mundo. As formulações genéricas de moléculas químicas pequenas, não biológicas, partilham a sua 
denominação comum internacional com a molécula original e com todas os outros genéricos que 
tenham a mesma substância activa (porque a substância activa é uma cópia exacta). Os biossimilares, no 
entanto, não são idênticos ao medicamento biológico original, ou a outros biossimilares. Por essa razão, 
os medicamentos biossimilares têm que ter uma denominação comum internacional distinta. 
 
Permutabilidade 
A qualidade de um medicamento que lhe permite ser trocado por outro medicamento equivalente, sem 
risco de ocorrência adversa decorrente dessa troca. Os medicamentos biológicos não se consideram 
permutáveis entre si por serem apenas similares, mas não idênticos, ao biológico original e por existir 
pouca experiência clínica com os biossimilares no momento da aprovação. Esta é uma caracteística 
associada apenas aos genéricos. 
 
Substituição automática 
Uma prática em que um medicamento de marca é trocado por uma versão genérica do mesmo 
medicamento. A substituição automática não se deve aplicar aos medicamentos biológicos por diversas 
razões, mas principalmente porque não são iguais ao medicamento inovador e porque a aprovação dos 
biossimilares é com base em experiência clínica limitada, o que pode ter impacto na segurança do 
biossimilar. 
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