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MEDEIROS, Eliseu. Medicamentos genéricos e similares: condições para a 
intercambialidade. 2018. 29f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Farmácia) – Anhanguera, Niterói, 2018. 
 

RESUMO 

 

Em tempos recentes era ilegal em muitas jurisdições que um farmacêutico 
substituísse um medicamento genérico pela versão de marca que um médico 
prescreveu. Desde aquela época, os fabricantes de medicamentos genéricos 
passaram de pequenas e apertadas operações a incluir algumas das maiores 
corporações do mundo, e as leis que determinam a intercambialidade de 
medicamentos genéricos e de marca tornaram-se normal. Dessa forma o objetivo 
geral do estudo é explicar a intercambialidade entre medicamentos de referência, 
genéricos e similares. Apesar do crescimento constante do mercado de 
medicamentos genéricos, o ceticismo quanto ao seu uso persistiu. Os relatos que 
expressam incerteza geralmente enfatizam a possibilidade de existirem diferenças 
entre medicamentos de marca e medicamentos genéricos e similares que poderiam 
levar a efeitos adversos idiossincráticos ou diferenças sistemáticas na eficácia do 
medicamento. A base para tais preocupações é o conceito de bioequivalência. Este 
estudo se trata por ser uma revisão bibliográfica, onde se realizou pesquisas no banco 
de dados Medline, Lilacs e Scielo. Conclui-se que a desconfiança da bioequivalência 
tem implicações clínicas reais. Com relatos negativos sobre a permutabilidade de 
medicamentos de marca e genéricos na literatura médica, na mídia popular e nas 
sociedades de profissionais de saúde, a incerteza do paciente sobre medicamentos 
genéricos permanece forte. 
 

Palavras-chave: Genéricos; Similares; Intercambialidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MEDEIROS, Eliseu. Generic and similar drugs: conditions for interchangeability. 
2018. 29f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Anhanguera, 
Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

 It was illegal in many jurisdictions for a pharmacist to replace a generic drug with the 
brand name a doctor prescribed. Since that time, manufacturers of generic drugs have 
gone from small, tighter operations to include some of the world's largest corporations, 
and the laws that determine the interchangeability of generic and brand-name drugs 
have become normal. Thus, the general objective of the study is to explain the 
interchangeability between reference, generic and similar drugs. Despite the steady 
growth in the generic drug market, skepticism about its use persisted. Reports that 
express uncertainty generally emphasize the possibility of differences between brand 
name drugs and generic and similar drugs that could lead to idiosyncratic adverse 
effects or systematic differences in drug efficacy. The basis for such concerns is the 
concept of bioequivalence. This study is a bibliographical review, where the MEDLINE, 
LILACS AND SCIELO databases were searched. We conclude that mistrust of 
bioequivalence has real clinical implications. With negative reports about the 
interchangeability of brand name and generic drugs in the medical literature, popular 
media, and healthcare professional societies, patient uncertainty about generic drugs 
remains strong 
 
Keywords: Generic; Similar; Interchangeability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A expiração da proteção patentária de muitos produtos farmacêuticos iniciou 

o desenvolvimento de uma categoria de versões alternativas de fármacos 

inovadores conhecidos como similares. Devido às complexidades estruturais e de 

fabricação, esses produtos biológicos são considerados equivalentes, mas não 

equivalentes genéricos de produtos farmacêuticos inovadores. 

Mesmo com a intercambialidade sendo garantida apenas entre 

medicamentos bioequivalentes não é o que acontece na prática, pois observa-se 

que os medicamentos tanto de referência, quanto os genéricos e similares de um 

mesmo fármaco são livremente substituídos entre si e levando em consideração 

que um medicamento de referência possui quantidades significativas de genéricos 

e similares, a intercambialidade entre os mesmos é um assunto de suma 

relevância, por este motivo justifica-se a elaboração deste projeto pois o mesmo 

contribuirá não apenas com a comunidade científica mas também à sociedade que 

precisa compreender melhor essa problemática. 

Para a adoção dessa política é necessário abranger desde a produção, 

garantia de qualidade, prescrição até a dispensação, sendo necessário muito 

conhecimento técnico-científico e nesse contexto o farmacêutico é fundamental 

pois este profissional é o especialista em medicamentos, estando sempre em 

constante atualização em questões inerentes a intercambialidade entre os 

medicamentos, sejam eles de referência, genéricos ou similares, mas acima de 

tudo sua principal responsabilidade é promover o uso racional do medicamento. 

Dessa forma, se questiona: -Quais os fatores envolvidos no estabelecimento da 

intercambialidade entre os medicamentos de referência, o genérico e o similar? 

Os medicamentos genéricos são caracterizados pela sua equivalência 

química e terapêutica aos medicamentos químicos de baixo peso molecular de 

marca, originais, cujas patentes expiraram. Estes são essencialmente idênticos ao 

produto original e vendidos sob um nome comum, por esse motivo o presente 

estudo tem por objetivo explicar a intercambialidade entre medicamentos de 

referência, genéricos e similares, para isso se desenvolveu por meio de conceituar 
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medicamento de referência, genérico e similar, descrever os fatores relacionados a 

intercambialidade e abordar a evolução da legislação dos medicamentos genéricos. 

Este estudo se trata por ser uma revisão bibliográfica, onde se realizou 

pesquisas no banco de dados MEDLINE, LILACS E SCIELO. A pesquisa foi de forma 

iterativa durante janeiro-junho de 2018 para reagrupar artigos relacionados com a 

literatura técnica relacionada a medicamentos genéricos e similares. Para a obra do 

presente trabalho os termos de pesquisa incluídos são " Genéricos”, “Similares”, 

“Intercambialidade”. Como método de inclusão foram determinados trabalhos mais 

próximos do tema proposto no idioma português e inglês, no periódico de 2010 a 2018. 

Foram excluídos os trabalhos que não demonstravam assuntos pertinentes ao estudo, 

resumos e relatos de caso.  
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 2. DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

Uma das causas de ineficiência econômica na saúde é a subutilização de 

medicamentos genéricos, que se deve, em parte, à desconfiança dos profissionais 

de saúde e dos pacientes e pode estar relacionada à disponibilidade de 

informações, nível educacional e maturidade do sistema de saúde (TORRES; 

CHINCHILA, 2017). 

Um pedido de aprovação de comercialização de um medicamento genérico 

deve fornecer evidências de sua bioequivalência (BE) a um produto de referência 

que foi aprovado com base em ensaios clínicos. Embora existam algumas 

diferenças entre as agências reguladoras em todo o mundo, para medicamentos 

de liberação imediata, testes de bioequivalência média (BE) são comumente 

realizados em um estudo cruzado de dose única em voluntários saudáveis em 

jejum; com medição da concentração sanguínea do fármaco original, análise não 

compartimental da curva da área sob a curva da concentração logaritmicamente 

transformada-tempo (AUC) e da concentração máxima (C max), e cálculo do 

intervalo de confiança de 90% (CI) na relação média geométrica de teste / 

referência, que deve geralmente estar dentro da faixa de 80–125% BE (LORENA 

et al., 2010). 

Estabelecer sistemas de vigilância de produtos genéricos no mercado tem 

sido defendido por causa de preocupações esporádicas sobre a qualidade pós-

comercialização. Embora vários estudos clínicos não tenham detectado diferenças 

importantes entre produtos de referência e genéricos, os estudos de bioequivalência 

direta são limitados (LOPES; NEVES, 2010). 

De acordo com a regulamentação atual, não são necessários estudos de BE 

entre produtos genéricos de referência, bioequivalentes e no mercado, o que 

levanta a preocupação teórica de que um produto genérico em uma extremidade 

da faixa de BE possa não ser equivalente a outro na extremidade oposta. Poucos 

estudos abordaram a questão; usando análise retrospectiva de dados (LIRA et al., 

2014). 
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Uma abordagem de BE de tamanho único pode não considerar 

adequadamente a variabilidade intra-paciente e as janelas terapêuticas. A 

variabilidade intra-sujeito pode ser devida à variabilidade intra-droga (variabilidade 

metabólica fisiológica), variabilidade intraproduto (unidade a unidade ou lote a lote) 

ou interação sujeito a produto. A variabilidade genérica intraproduto e a interação 

sujeito a produto são especialmente importantes para medicamentos de índice 

terapêutico estreito (NTI), para os quais a regra 75/75 (75% das razões individuais 

estão dentro de ± 25%), entre outros métodos de análise, foram propostas (LOPES; 

NEVES, 2010).  

Medicamentos genéricos são aqueles em que a patente original expirou e 

que agora pode ser produzida por outros fabricantes que não a empresa original 

inovadora (detentora de patentes). O termo "medicamento genérico" ou 

"medicamento genérico" é comumente entendido, conforme definido pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), para significar que um produto farmacêutico 

que normalmente é destinado a ser intercambiável com um produto inovador é 

fabricado sem uma licença do medicamento, empresa inovadora e é comercializado 

após a data de expiração da patente ou outros direitos exclusivos (TORRES; 

CHINCHILA, 2017). 

 Um medicamento genérico contém a mesma substância activa que o 

medicamento de referência e é utilizado na mesma (s) dose (s) para tratar a (s) 

mesma (s) doença (s) que o medicamento de referência. Contudo, o nome do 

medicamento, a sua aparência (como cor ou forma) e a sua embalagem podem ser 

diferentes das do medicamento de referência (LORENA et al., 2010).  

No entanto, todos concordam com os requisitos gerais de que o produto não 

está patenteado, contém um ingrediente ativo em um medicamento previamente 

aprovado, é bioequivalente àquele medicamento previamente aprovado e tem a 

mesma forma de dosagem, via de administração e características de tratamento 

(LIRA et al., 2014). 

As despesas globais com cuidados de saúde estão a aumentar e a utilização 

de medicamentos genéricos é frequentemente encorajada como uma medida de 

contenção de custos, uma vez que os medicamentos genéricos são geralmente, 

mas nem sempre, menos dispendiosos do que os seus homólogos proprietários; as 
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múltiplas razões pelas quais (incluindo a falta de necessidade de recuperar os 

custos de pesquisa e desenvolvimento, as pressões dos pagadores e a 

concorrência no mercado) (LORENA et al., 2010). 

 Como medicamentos genéricos podem ter preços tão baixos quanto 2-10% 

dos preços de perda pré-patente, seu uso pode levar a economias 

consideráveis. Como resultado, a ênfase está sendo colocada no uso de 

medicamentos genéricos pelos governos focados nos benefícios econômicos em 

potencial e várias estratégias foram introduzidas nos países para melhorar seu uso 

(LOPES; NEVES, 2010). 

 Consequentemente, há uma crescente discussão na mídia leiga sobre 

dúvidas percebidas em relação à qualidade e equivalência de medicamentos 

genéricos. Paralelamente, vários estudos foram concluídos em diversos territórios 

que avaliaram opiniões, conhecimentos, atitudes e conscientização sobre 

medicamentos genéricos entre profissionais de saúde e membros do público em 

geral (LIRA et al., 2014).  

No entanto, embora tenha havido artigos de revisão que relataram as visões 

dessas coortes individuais, não houve, até o momento, uma única revisão 

abrangente avaliando e avaliando criticamente, em um artigo de fácil acesso, a 

literatura coletiva (isto é, confrontando pontos de vista), médicos prescritores, 

distribuidores e consumidores juntos) nesta área (TORRES; CHINCHILA, 2017). 

Consequentemente, enquanto muitos países introduziram a substituição de 

medicamentos de marca prescrita por equivalentes genéricos menos caros, bem 

como outras medidas para aumentar a prescrição e dispensação de medicamentos 

genéricos, tem sido relatado que opiniões negativas sobre medicamentos genéricos 

(que podem ser geralmente resumida como a visão de que os genéricos são menos 

eficazes e / ou de pior qualidade do que medicamentos patenteados)  tanto por 

profissionais como por membros do público em geral  têm o potencial de reduzir a 

aceitação de genéricos na prestação de cuidados de saúde (LOPES; NEVES, 

2010). 

Os produtos fabricados segundo padrões que não preenchem critérios-

chave para bioequivalência não recebem autorização de comercialização como 

medicamentos genéricos. Além disso, metanálises e outros estudos mostraram que 
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não há diferença nos resultados entre medicamentos originários (proprietários) e 

seus equivalentes genéricos em uma ampla gama de tipos de medicamentos e 

questões clínicas; por exemplo, drogas cardiovasculares, antipsicóticos, 

medicamentos antiepilépticos e antibióticos (LORENA et al., 2010).   

Enquanto algumas controvérsias permanecem, como será discutido mais 

adiante, houve repetidas tentativas de fabricantes proprietários de lançar dúvidas 

sobre a qualidade dos medicamentos genéricos e impedir a entrada de produtos 

genéricos no mercado.Tanto debate ainda envolve o tópico do uso de 

medicamentos genéricos - medicamentos, que, como mencionado anteriormente 

são muitas vezes vitais para tentativas de manter o controle dos custos de saúde - 

é importante entender as opiniões das partes interessadas em relação a esses 

medicamentos e seu uso (LOPES; NEVES, 2010). 

 Assim, o objetivo principal deste artigo é relatar os resultados de uma busca 

sistemática por estudos que enfocam as opiniões de médicos, farmacêuticos e 

pacientes (incluindo perspectivas, comportamentos, atitudes e conhecimentos, 

quando aplicáveis em diferentes publicações) de medicamentos genéricos; e 

avaliar criticamente as suas metodologias e resultados, com vista a fornecer uma 

compreensão inequívoca da literatura disponível, com o objetivo de informar 

pesquisadores e formuladores de políticas sobre as lacunas no conhecimento e os 

desafios que permanecem com relação ao aumento do uso de medicamentos 

genéricos (LORENA et al., 2010). 

 Para garantir que todas as publicações relevantes fossem incorporadas 

nesta revisão, uma variedade de palavras-chave relacionadas a esses tópicos 

foram usadas para buscas e estas incluíram: 

'percepção'; 'Visão'; 'opinião'; 'atitude'; 'comportamento'; e 'conhecimento', e esses 

termos foram usados ao longo desta revisão  

Um medicamento genérico é aquele que é comparável a um medicamento 

inovador em forma de dosagem, força, via de administração, qualidade, 

características de desempenho e uso pretendido. As solicitações para aprovação 

de medicamentos genéricos são consideradas “abreviadas” porque geralmente não 

incluem dados pré-clínicos (animais) e clínicos (humanos) para estabelecer 

segurança e eficácia. Em vez disso, os fabricantes de medicamentos genéricos 
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devem demonstrar cientificamente que seu produto é bioequivalente (isto é, 

funciona da mesma maneira que o medicamento inovador) (LORENA et al., 2010).  

Terapias biológicas revolucionaram o tratamento de várias 

doenças. Patentes e exclusividade para vários produtos biológicos estão 

expirando. Isso criou a oportunidade para o desenvolvimento e aprovação de 

similares. Os similares são produtos biológicos desenvolvidos usando uma 

abordagem gradual para resultar em um sistema pelo qual não demonstra 

diferenças clinicamente significativas em termos de atributos de qualidade, eficácia, 

segurança e imunogenicidade em comparação ao medicamento originador 

licenciado existente. À medida que mais similares recebem aprovação regulatória 

e chegam ao mercado, é cada vez mais importante para os profissionais de saúde 

entender a terminologia sobre similares (LOPES; NEVES, 2010). 

Os similares são diferentes tanto dos remédios originadores quanto dos 

medicamentos genéricos de pequenas moléculas em termos de seu 

desenvolvimento e aprovação regulatória. Como resultado, existe um léxico 

exclusivo de termos usados para descrever o desenvolvimento, avaliação e / ou 

aprovação de similares (LIRA et al., 2014).  

Um similar é um produto biológico que é aprovado com base na totalidade 

de evidências demonstrando que é altamente similar a um produto biológico 

aprovado (originador) em termos de estrutura, função, qualidade e eficácia clínica 

e segurança. Os similares são desenvolvidos de tal forma que “não há diferenças 

clinicamente significativas entre o produto biológico e o produto de referência 

[originador] em termos de segurança, pureza e potência” (LORENA et al., 2010).  

Segundo Lira et al. (2014) um similar demonstra semelhança com o 

[originador] em termos de características de qualidade, atividade biológica, 

segurança e eficácia com base em um exercício abrangente de 

comparabilidade”. Ao contrário de pequenas drogas moleculares (químicas) que 

podem ser totalmente definidas estruturalmente para que versões genéricas 

possam ser produzidas, os biológicos são grandes, produtos estruturalmente 

complexos isolados de fontes naturais (incluindo proteínas, ácidos nucléicos, ou 

combinações destes, ou entidades vivas como células e tecidos) e sujeito a 

modificações estruturais pós-traducionais que levam a uma heterogeneidade 
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intrínseca. Assim, os similares não podem ser considerados equivalentes genéricos 

ao de origem já que requerem uma caracterização adicional para confirmar eficácia 

clínica comparável e segurança (LOPES; NEVES, 2010). 

O desenvolvimento e aprovação de um similar é diferente do processo usado 

para uma nova entidade molecular. Por um lado, as análises e ensaios clínicos, 

para potenciais similares comparam as propriedades físico-químicas e biológicas e 

a eficácia e segurança a curto prazo ao originador; eles não restabelecem o 

mecanismo de ação ou a prova de conceito (MONTEIRO et al., 2015)  

Em relação ao genérico, além de um estudo de laboratório que demonstra 

que a nova formulação se dissolve ou se desintegra rapidamente, os fabricantes 

devem fornecer dados que demonstrem a bioequivalência medindo a curva de 

concentração plasmática versus tempo do fármaco em um quantitativo de 

voluntários saudáveis. Isso fornece taxa de absorção e biodisponibilidade do 

medicamento genérico, que pode então ser comparado ao do medicamento 

inovador (LORENA et al., 2010).  

Para ser considerada bioequivalente, a versão genérica deve entregar a 

mesma quantidade de ingredientes ativos na corrente sanguínea na mesma 

quantidade de tempo que a droga inovadora. O intervalo de confiança de 90% para 

o inovador: proporção genérica de área sob a curva, concentração máxima e tempo 

para atingir a concentração máxima deve estar entre 80 e 125% para atingir a 

bioequivalência (LIRA et al., 2014). 

Embora alguns tenham argumentado que testar a bioequivalência em 

voluntários saudáveis pode não ser suficiente para entender as diferenças de 

absorção e biodisponibilidade em idosos ou outras populações vulneráveis, as 

regulamentações atuais não exigem estudos de equivalência em outras populações 

para obter aprovação genérica de formulação. Além disso, argumenta-se que 

quando uma formulação genérica é fabricada com uma forma de sal diferente da 

droga inovadora, como no caso da amlodipina, onde o besilato de amlodipina é a 

droga inovadora, enquanto maleato de amlodipina é encontrado em uma 

formulação genérica, demonstrando bioequivalência não é suficiente para 

documentar diferenças a longo prazo no controle da pressão arterial ou no desfecho 

CV (LORENA et al., 2010). 
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3. A INTERCAMBIALIDADE  

 

Os medicamentos biológicos ("biológicos") são derivados de organismos 

vivos, geralmente usando tecnologia de DNA recombinante. Os produtos biológicos 

diferem dos medicamentos tradicionais de pequenas moléculas, que são 

geralmente estruturalmente simples, quimicamente sintetizados e facilmente 

caracterizados analiticamente (MAITLAND et al., 2016).  

Modificações pós-traducionais de produtos biológicos são particularmente 

vulneráveis às condições do processo de fabricação, e a manutenção da 

consistência de lote para lote é essencial. Pequenas mudanças no processo 

('evolução') ou desvios não intencionais ('deriva') podem levar a mudanças no 

produto final biológico e, em última instância, à divergência do produto, um conceito 

que tem particular relevância no cenário de biossimilares (RUMEL et al., 2016). 

A avaliação da qualidade de produtos biológicos em termos de eficácia e 

segurança requer ensaios físico-químicos e funcionais, avaliações 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas, testes de toxicidade em animais e 

farmacologia clínica. As respostas imunes não desejadas são uma preocupação, 

tanto em termos de eventos adversos (por exemplo, anafilaxia, reações à infusão) 

e neutralização das contrapartes terapêuticas biológicas ou endógenas por 

anticorpos neutralizantes, e terminaram o desenvolvimento de alguns biológicos 

(CROMMELIN, 2015). 

Os biossimilares estabeleceram semelhança com o produto biológico de 

referência em termos de segurança e eficácia. Existem requisitos regulamentares 

rigorosos para demonstração da biossimilaridade - incluindo a demonstração de 

características físico-químicas comparáveis, atividade biológica, eficácia e 

segurança / imunogenicidade - e estes estão estabelecidos nos respetivos 

documentos de orientação da Food and Drug Administration (FDA) e da União 

Europeia (UE) (RUMEL et al., 2016).  

O processo de aprovação de biossimilares nesses mercados altamente 

regulamentados é rigoroso. No entanto, ao contrário dos genéricos de 

medicamentos de moléculas pequenas (que podem ser totalmente caracterizados 

estruturalmente, permitindo que a mesma substância medicamentosa seja 
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produzida), biossimilares de produtos biológicos de referência podem diferir em 

termos da estrutura geral de sua substância e são semelhantes a, mas não idêntico 

ao produto originador. Isso ocorre porque os biológicos são grandes e 

estruturalmente complexos, o que significa que, ao contrário da caracterização dos 

genéricos, a metodologia analítica atual pode não ser capaz de detectar ou 

caracterizar todas as diferenças estruturais e funcionais relevantes entre biológicos, 

uma distinção também observada na orientação do FDA sobre demonstrando a 

biossimilaridade e a consulta de nomenclatura biológica da Australian Therapeutic 

Goods Administration (TGA). Dados sobre a eficácia e segurança do início da 

terapia com um biossimilar versus um biológico originador, gerado como parte das 

fases de aprovação regulatória e pós-aprovação, foram amplamente revisados  e 

não são o foco do presente artigo (CROMMELIN, 2015). 

Intercambiabilidade ou também chamado de 'Permutabilidade' é a prática 

médica de mudar um medicamento para outro que se espera que atinja o mesmo 

efeito clínico em um determinado ambiente clínico e em qualquer paciente, por 

iniciativa ou com a concordância do prescritor. "Troca" refere-se ao médico 

responsável pelo tratamento trocar um medicamento com outro medicamento com 

a mesma intenção terapêutica em um determinado paciente (MAITLAND et al., 

2016).  

Substituição é a prática de dispensar um medicamento em vez de outro 

medicamento equivalente e intercambiável no nível da farmácia sem consultar o 

prescritor. Implícito nisso é que um biossimilar tem mostrado produzir o mesmo 

resultado que o originador em qualquer paciente e que não há sinais que sugiram 

perda de eficácia ou aumento de toxicidade se múltiplos interruptores forem feitos 

nos casos em que o medicamento deve ser administrado em muitas ocasiões 

(RUMEL et al., 2016). 

As definições de biossimilaridade e intercambiabilidade utilizadas nos EUA, 

na UE e no Brasil apresenta-se uma semelhança. Para que um produto de 

referência e um biossimilar sejam considerados intercambiáveis, o FDA exige que 

os patrocinadores demonstrem que o risco em termos de efeitos colaterais ou 

menor eficácia da troca não é maior que o risco de usar o produto de referência 

sem alternar ou alternar. Recentemente, o projeto de orientação da FDA sobre os 



17 
 

dados específicos necessários para obter uma designação de permutabilidade 

estabelece que, para produtos que são administrados mais de uma vez, espera-se 

que as aplicações de marketing incluam dados de estudos de mudança em 

condições apropriadas de utilização (RUMEL et al., 2016).  

Na UE, as políticas de substituição são da competência de cada Estado-

Membro. No entanto, funcionários de agências reguladoras nacionais finlandesas, 

holandesas, alemãs e norueguesas concluíram em recente artigo de 'opinião atual', 

publicado na BioDrugs, que “biossimilares licenciados na UE são intercambiáveis” 

(CROMMELIN, 2015).  

Na Austrália, o TGA é responsável pela autorização de comercialização (com 

foco em segurança, eficácia e qualidade), com o Comitê Consultivo de Benefícios 

Farmacêuticos (PBAC) aconselhando o governo sobre se um medicamento deve 

ser subsidiado (com foco no custo-benefício) (MAITLAND et al., 2016). 

 O PBAC propôs que a substituição de biossimilar no nível de farmácia é 

aceitável quando há “ausência de dados para sugerir diferenças significativas na 

eficácia clínica ou segurança em comparação com o produto originador” que 

argumentam contra tal ação. A permutabilidade de um originador biológico e um 

biossimilar ou entre biossimilares é considerada pelo PBAC caso a caso 

(MAITLAND et al., 2016). 

Alternar entre um biológico originador e um medicamento biossimilar ou 

entre biossimilares pode ser categorizado como médico ou não médico. A troca de 

medicamentos é iniciada pelo prescritor devido a preocupações médicas, como 

eventos adversos ou conveniência de dosagem ou administração. Por exemplo, a 

incidência de reações no local de injeção em ensaios clínicos de fase 3 foi menor 

com inibidores biossimilares do que com fator de necrose tumoral (TNF), uma 

diferença que foi explicada pela falta de L- arginina na formulação e de látex no 

protetor de agulha dos produtos biossimilares (CROMMELIN, 2015). 

A troca não médica ocorre devido a preocupações não médicas, incluindo 

custo ou disponibilidade do tratamento. As recomendações das sociedades 

profissionais em torno da troca. É importante ressaltar que, nos EUA, Canadá, 

Europa, Austrália e Brasil, as sociedades profissionais afirmam que a decisão de 

mudar deve ser tomada pelo médico responsável. Nos EUA, por exemplo, a 
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Academia Americana de Dermatologia (AAD) e o Colégio Americano de 

Reumatologia (ACR) apóiam a mudança somente se for considerada adequada 

pelo provedor de prescrição, e a posição da Associação Australiana de 

Reumatologia (ARA) é que a decisão de prescrever qualquer medicamento deve 

ser do prescritor, em consulta com um paciente informado, e a substituição não 

deve ocorrer sem o conhecimento e consentimento do paciente (RUMEL et al., 

2016). 

 A Sociedade Australiana de Diabetes e a Associação Australiana de 

Educadores de Diabetes (em uma declaração coletiva com Diabetes Austrália), a 

Sociedade Gastroenterológica da Austrália e a Associação Australiana de Doenças 

Inflamatórias Intolerantes opõem-se fortemente às recomendações de 

biossimilares como intercambiáveis em razão da segurança do paciente. Isto está 

em contraste gritante com a Sociedade Farmacêutica do Brasil e a Associação 

Farmacêutica do Brasil, que apoiam a substituição pelo farmacêutico se o paciente 

concordar e se o médico prescritor não indicar especificamente que não deve 

ocorrer qualquer substituição (CROMMELIN, 2015). 

Áreas de debate científico em andamento e preocupação potencial em 

relação aos biossimilares são extrapolação da aprovação de biossimilares através 

de múltiplas indicações clínicas, presença de impurezas ou alterações químicas 

não detectadas com testes de comparabilidade padrão  e se a eficácia, a segurança 

e o risco de imunogenicidade da terapia são afetados quando os pacientes são 

trocados entre produtos originários e biossimilares ou de um biossimilar para outro, 

em particular quando ocorrem múltiplas trocas. Este artigo enfocará o terceiro 

ponto, ou seja, os princípios-chave em torno da biossimilaridade e 

intercambialidade, e analisará as evidências disponíveis sobre a alternância entre 

biológicos originadores e biossimilares ou entre biossimilares com base em uma 

revisão sistemática da literatura publicada, identificando quaisquer lacunas 

significativas na evidência (RUMEL et al., 2016). 

Esta revisão sistemática da literatura revela importantes lacunas de 

evidências em torno da segurança de alternar entre biológicos originadores e 

biossimilares ou entre biossimilares. Há uma escassez de dados de grandes 
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estudos de poder estatístico suficiente para considerações de eficácia, segurança 

e risco de imunogenicidade (MAITLAND et al., 2016).  

Há pouca informação sobre a imunogenicidade fora dos estudos clínicos, 

com apenas nove dos 34 incluídos estudos observacionais (26%) relatando tais 

dados. Há uma falta geral de robustez de evidências e nenhum dado de longo 

prazo, com apenas oito dos estudos incluídos tendo um período de 

acompanhamento pós-mudança além de um ano (MAITLAND et al., 2016). 

 Isso é importante porque os pacientes podem estar expostos ao tratamento 

a longo prazo e, embora problemas de segurança como as ADAs ocorram mais 

comumente no início do tratamento com produtos biológicos, eles foram relatados 

para surgir apenas após o primeiro ano de tratamento em alguns pacientes: uma 

meta-análise de 68 estudos sobre a incidência de ADAs para inibidores do TNF 

descobriu que estes se desenvolveram logo em 2 semanas, mas também tão tarde 

quanto 3 anos, após o início do tratamento. Existe uma grande heterogeneidade na 

concepção dos estudos disponíveis, incluindo o número de interrupções e 

permutações de cenários de troca, uso de equivalência formal ou margens de não-

inferioridade e avaliação do risco de segurança e imunogenicidade, dificultando a 

obtenção de conclusões a partir dos dados (MAITLAND et al., 2016). 

A demonstração de permutabilidade é um processo complexo que requer 

estudos clínicos além daqueles realizados para estabelecer a biossimilaridade. Na 

ausência de estudos de cruzamento ou de múltiplos comutadores especificamente 

projetados, a demonstração da biossimilaridade não é adequada para estabelecer 

a permutabilidade. A duração do estudo precisa ser clinicamente informada e não 

será a mesma em todos os ambientes (CROMMELIN, 2015).  

Estudos de longo prazo são necessários se o tratamento é crônico. Um 

desafio particular ao projetar estudos intercambiáveis é como definir a não-

inferioridade ou margem de equivalência, um tópico que é coberto pelo recente 

esboço de diretrizes da FDA. Na maioria dos estudos da presente revisão, as 

análises em torno da intercambiabilidade foram bastante limitadas, por exemplo, 

tendo uma falta de diferença estatisticamente significativa como falta de 

preocupação, mesmo quando os intervalos de confiança eram amplos. Apenas 

cinco estudos especificaram uma equivalência formal ou margem de não-
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inferioridade. Formal, definições padronizadas em torno das margens são 

necessárias (RUMEL et al., 2016). 

Para demonstrar a permutabilidade, um estudo precisa mostrar que até 

mesmo as múltiplas trocas entre produtos considerados biossimilares não afetam 

a segurança do paciente ou a eficácia do tratamento. O projeto de orientação da 

FDA para a intercambiabilidade indica que o braço de comutação deve incorporar 

pelo menos dois períodos de exposição separados a cada um dos dois produtos 

(ou seja, pelo menos três interruptores, com cada interruptor a atravessar para o 

produto alternativo) (MAITLAND et al., 2016).  

Os estudos EGALITY (etanercept) e NOR-SWITCH (infliximab) focaram 

especificamente no impacto da troca entre esses biológicos originadores de TNF-α 

e seus biossimilares correspondentes, mas o NOR-SWITCH não foi projetado para 

avaliar os efeitos de múltiplos switches. No estudo EGALITY, os doentes com 

psoríase em placas crónica prosseguiram com a terapêutica original ou foram 

submetidos a três tratamentos com intervalos de 6 semanas. Os TEAEs 

mostraram-se semelhantes entre os grupos, os ADAs eram baixos e transitórios, e 

nenhum anticorpo neutralizante foi detectado. Embora o período de 

acompanhamento do estudo tenha sido curto e pequeno em número (200 pacientes 

trocados), o estudo é uma adição importante à evidência (MAITLAND et al., 2016). 

No NOR-SWITCH, 240 pacientes foram triados em seis doenças, com 

números por indicação de doença variando de 16 pacientes para artrite psoriática 

a 77 pacientes para doença de Crohn. O agravamento da doença, o endpoint 

primário no NOR-SWITCH, foi definido de forma diferente nas seis doenças, com 

os dados então agrupados entre as indicações para análise. O estudo mostrou 

resultados semelhantes para grupos comutados e não comutados para piora da 

doença e segurança, embora, como comentaram os autores do estudo, ele não 

tenha sido capaz de demonstrar não-inferioridade dentro de cada grupo diagnóstico 

e, portanto, a análise combinada não permite conclusões sobre doenças individuais 

(CROMMELIN, 2015). 

Tanto o EGALITY quanto o NOR-SWITCH foram estudos relativamente 

pequenos e de curta duração, e ainda são necessários estudos maiores com 

seguimento de longo prazo, em particular para pacientes com doenças reumáticas 
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e DII expostos a tratamentos por muitos anos. Em geral, uma vez que a 

intercambiabilidade é considerada estabelecida, as informações relevantes 

precisarão ser repassadas aos profissionais de saúde para permitir que tomem 

decisões de tratamento individualizadas para seus pacientes (RUMEL et al., 2016). 

Existem diferenças em relação às vias de aprovação regulatória para 

biossimilares em diferentes partes do mundo. O marco regulatório em torno dos 

biossimilares é robusto nos mercados altamente regulados da Europa, EUA, 

Canadá, Austrália e Japão, com a Coréia do Sul também se posicionando como 

líder global de biossimilares de alta qualidade, enquanto nos mercados emergentes 

do sudeste asiático Na América Latina e na África, as vias regulatórias dos 

biossimilares ainda estão em evolução. Essas diferenças precisam ser levadas em 

conta ao interpretar os resultados de estudos de mudança. Quase todos os estudos 

identificados para inclusão na presente revisão tiveram origem em mercados 

altamente regulados, com a exceção de sete estudos que incluíram mercados 

emergentes, dos quais seis relataram desfechos similares para grupos comutados 

e não comutados e um, da África do Sul, relatou um requerimento para aumento da 

dose de insulina pós-troca (CROMMELIN, 2015). 

Embora não seja o foco da revisão atual, a mudança de um biológico 

originador para outro é relativamente comum na prática clínica, provavelmente 

devido a problemas de ineficácia ou intolerabilidade com o tratamento inicial. É 

importante notar, no entanto, que esse cenário é muito diferente de alternar entre 

um originador biológico e seu biossimilar ou entre diferentes biossimilares do 

mesmo biológico: por exemplo, dois biológicos originadores visando uma 

determinada molécula podem se ligar a diferentes epítopos, enquanto um biológico 

e seu biossimilar ou dois biossimilares do mesmo biológico devem se ligar ao 

mesmo epitopo (RUMEL et al., 2016).  
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   4 LEGISLAÇÃO DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS  

 

O debate sobre a formulação de políticas de medicamentos genéricos no 

Brasil surgiu no início da década de 1990, durante o processo de implantação do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo um sistema público de saúde que visa 

assegurar o acesso integral, universal e gratuito à atenção à saúde de toda a 

população do País, incluiu, entre suas atividades, a prestação de assistência 

terapêutica integral. Em 1993, no contexto das políticas de saúde na área 

farmacêutica do Ministério da Saúde (MS) e como estratégia de redução de 

preços, foi publicado o Decreto 793, apresentando avanços como o destaque para 

nomes genéricos em embalagens; prescrição pelo nome genérico; presença 

obrigatória do farmacêutico na farmácia; e permissão para fracionar a embalagem 

(DIAS et al., 2016). 

Em 1998, a Política Nacional de Medicamentos (PNM) foi divulgada. Além 

de estabelecer diretrizes como a organização das atividades de vigilância em saúde 

e a reorientação dos serviços farmacêuticos, o PNM tinha entre seus objetivos 

promover o uso de medicamentos genéricos. Em 1999, foi criada a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (www.anvisa.gov.br) e instituída a 

Política de Medicamentos Genéricos (Lei 9.787 / 99) (STORPIRTIS, 2017). 

Até então, o mercado farmacêutico brasileiro era composto por duas 

categorias de medicamentos: os “inovadores”, hoje conhecidos como 

medicamentos de referência, que, além de marca própria, são registrados mediante 

comprovação de eficácia e segurança; e os medicamentos “similares”, contendo os 

mesmos princípios ativos, a mesma concentração, forma farmacêutica, via de 

administração, posologia e indicação terapêutica do medicamento de referência 

registrado na ANVISA (DIAS et al., 2016). 

A partir de 1999, uma nova categoria, os medicamentos genéricos, entrou 

no mercado farmacêutico nacional. Esses medicamentos, além de apresentarem 

as características dos medicamentos similares, devem comprovar que são 

intercambiáveis com os medicamentos de referência registrados na 

ANVISA. Portanto, devem apresentar testes que demonstrem equivalência 
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farmacêutica e, se necessário, bioequivalência (ou biodisponibilidade relativa) em 

relação ao produto de referência (STORPIRTIS, 2017). 

A implementação da política genérica cumpriu seus objetivos iniciais de 

estimular a concorrência comercial, melhorar a qualidade dos medicamentos e 

facilitar o acesso da população ao tratamento de medicamentos. Além disso, a 

indústria nacional tornou-se forte, com aumento significativo no número de 

empresas nacionais (90,0% das indústrias produtoras de genéricos), e também de 

empresas internacionais instaladas no País, além de aumento de oferta e variedade 

de produtos. Em maio de 2014, a participação de medicamentos genéricos no 

mercado representou 28,0% das vendas (STORPIRTIS, 2017). 

Em 2014, já era possível tratar a maioria das doenças mais prevalentes no 

País com medicamentos genéricos, que custam até 35,0% menos que os produtos 

de referência, melhorando assim a acessibilidade da população em geral aos 

medicamentos (DIAS et al., 2016). 

A política de medicamentos genéricos faz parte do PNM, uma vez que 

promove o acesso, estimulando a concorrência e redução dos preços e gastos com 

medicamentos. A avaliação desta política inclui estudos que analisam a questão 

dos preços ou que descrevem o padrão de uso dos genéricos. Existem muitos 

exemplos de redução de preços de medicamentos, como resultado da entrada de 

genéricos no mercado farmacêutico. Nesta pesquisa, o foco das análises foi 

mostrar o uso desse tipo de medicamento no território nacional (STORPIRTIS, 

2017). 

Estudos indicam, especialmente no início da implementação de políticas 

relacionadas a genéricos, alguma resistência em substituir medicamentos com 

marcas estabelecidas no mercado de genéricos. No entanto, com o tempo, esse 

cenário mudou devido aos benefícios advindos do menor preço, bem como pela 

garantia de que esses medicamentos são intercambiáveis com os de referência, 

pela exigência de comprovação de equivalência farmacêutica e biodisponibilidade 

(DIAS et al., 2016). 

O fato é que, no Brasil, após pouco mais de 10 anos da entrada dos 

genéricos no mercado, vimos que a prevalência de uso desse grupo atingiu 45,5% 
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da população - muito superior à prevalência encontrada em pesquisas anteriores, 

que obtiveram prevalências inferiores a 10,0% (STORPIRTIS, 2017).  

Aproximadamente 1/3 de todos os medicamentos utilizados foram genéricos, 

mostrando a importante participação deste grupo de medicamentos no 

mercado. Os genéricos estão presentes em mais de 30,0% dos grupos 

farmacológicos de grande demanda, como medicamentos para o sistema 

cardiovascular, sistema nervoso e em alguns subgrupos, como medicamentos para 

diabetes, distúrbios relacionados à acidez do trato alimentar, anti-histamínicos, 

antibacterianos, e corticosteróides de uso sistêmico (DIAS et al., 2016). 

Analisando os medicamentos mais utilizados na população, é possível 

estimar a participação de genéricos entre o total de medicamentos utilizados. Os 

mais utilizados na versão genérica foram para o tratamento de doenças crônicas 

(losartana, metformina, atenolol), mas também observamos um medicamento de 

alta prevalência para problemas agudos de saúde (paracetamol) e um 

antimicrobiano (amoxicilina). É importante observar os baixos percentuais de 

genéricos encontrados para o tratamento de doenças ósseas, doenças obstrutivas 

das vias aéreas e preparações antianêmicas (STORPIRTIS, 2017). 

Em relação às características dos usuários de genéricos, não foi encontrada 

diferença em relação ao nível de escolaridade. Estudos sobre o uso geral de 

medicamentos também não encontraram diferenças no nível de escolaridade após 

análise ajustada. Em relação às diferenças por sexo, invariavelmente, os estudos 

mostraram maior prevalência de uso global de medicamentos entre as mulheres 

(DIAS et al., 2016).  

De fato, em geral, as mulheres usam mais medicamentos do que os homens, 

especialmente a partir da adolescência, independentemente da inclusão de 

contraceptivos na análise. Isso sugere que a escolha de medicamentos genéricos 

não está relacionada ao sexo. A maior prevalência de uso de genéricos no sexo 

feminino pode ser um reflexo simples do maior uso de medicamentos nesse grupo 

(STORPIRTIS, 2017). 

O uso de genéricos foi diretamente proporcional à idade, o que é consistente 

com a literatura sobre o uso global de medicamentos. Aparentemente, a preferência 
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pelo uso de genéricos ocorre entre adultos e idosos no tratamento de doenças 

crônicas (DIAS et al., 2016).  

A proporção de genéricos utilizados para doenças crônicas de crianças e 

adolescentes pode ser menor devido ao perfil das doenças crônicas nessas faixas 

etárias, em que é comum os indivíduos sofrerem, no máximo, uma condição 

crônica, ao contrário do que ocorre com adultos e, principalmente, idosos 

(STORPIRTIS, 2017). 

Quanto ao uso segundo as classes econômicas, os grupos de maior poder 

aquisitivo (A/B) apresentaram uso menos frequente, ao contrário do que se observa 

em relação ao uso de todos os medicamentos em geral. A classificação econômica 

está diretamente relacionada ao uso de qualquer medicamento (DIAS et al., 2016).  

No entanto, considerando especificamente genéricos, é possível que grupos 

de maior poder aquisitivo escolham marcas conhecidas, em vez de opções mais 

baratas, que, nesse caso, seriam a versão genérica desses medicamentos. As 

classes A/B recebem seus genéricos, principalmente, em farmácias privadas, e nas 

classes C e D/E, principalmente no SUS, mas esse procedimento é esperado para 

qualquer tipo de medicamento (STORPIRTIS, 2017). 

As regiões geográficas mais ricas (Sul e Sudeste) usavam mais genéricos 

do que os mais pobres (Norte e Nordeste). Por ser um medicamento mais barato, 

esperávamos o contrário. No entanto, medicamentos similares podem ser ainda 

mais baratos que os genéricos, e a opção por esse tipo de medicamento pode ter 

influenciado esse resultado (DIAS et al., 2016).  

A falta de estudos no momento da coleta de dados da PNAUM comparando 

preços de medicamentos genéricos com outros impede que as conclusões sobre o 

assunto sejam mais decisivas. No entanto, levantamos a questão do preço como 

uma possibilidade, assim como devemos considerar a possibilidade de menor 

disponibilidade de genéricos nas regiões Norte e Nordeste (STORPIRTIS, 2017).  

A região Sudeste concentra a maior parte do mercado de genéricos no País 

e há uma correlação direta entre o número de farmácias em cada região brasileira 

e as vendas de genéricos. As regiões Norte e Nordeste apresentam a menor 

proporção de número de farmácias por população, o que pode indicar menor oferta 

desse tipo de medicamento (DIAS et al., 2016). 
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Este estudo apresenta uma representação nacional e regional, que permitiu, 

pela primeira vez, uma visão geral do uso de medicamentos genéricos, foco de 

importante política governamental voltada ao aumento do acesso a 

medicamentos. Por outro lado, apresenta também algumas limitações, inerentes a 

uma investigação de tal magnitude. As taxas de resposta final incluíram, além dos 

domicílios não visitados, domicílios vagos.  

Essa abordagem metodológica pode superestimar as taxas de não 

resposta. Além disso, pode haver algum nível de comprometimento dos dados 

decorrentes da perda de domicílios da amostra original, considerando que os 

domicílios perdidos, em média, foram mais ricos. Uma discussão detalhada desta 

limitação pode ser encontrada no artigo metodológico da PNAUM (DIAS et al., 

2016).  

Como as informações dependem das falas dos entrevistados, um certo grau 

de erro de recordação é possível ao relatar os medicamentos utilizados (limitação 

do tipo de coleta de dados, o que pode levar a uma subestimação da prevalência 

do uso de medicamentos) (STORPIRTIS, 2017).  

Além disso, como não foi possível obter integralmente os pacotes de 

medicamentos, não foi possível analisar todos os medicamentos utilizados em 

relação às características de embalagens ou blisters, o que permitiria identificar se 

o produto utilizado era genérico ou não. Com isso, apenas 63,0% dos 

medicamentos poderiam ser classificados. No entanto, observamos que a 

distribuição dos grupos farmacológicos e dos medicamentos mais utilizados foi 

equivalente entre os medicamentos cujas embalagens foram submetidas e as 

demais. Especificamente no caso dos contraceptivos, por uma questão 

metodológica, o uso de genéricos não foi analisado (DIAS et al., 2016). 

Com esta visão geral do uso de medicamentos genéricos no Brasil, podemos 

concluir que hoje há uma opção de compra ou oferta gratuita pelo Sistema Único 

de Saúde, caracterizada pela garantia da qualidade e preço reduzido em relação 

aos medicamentos das marcas de mercado consideradas referência 

(STORPIRTIS, 2017). 

 No mercado privado, grande parte da população que pode exercer seu 

poder de escolha está optando por esse tipo de medicamento, possibilitado pela 
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existência de uma opção genérica para praticamente todos os medicamentos mais 

utilizados pela população (DIAS et al., 2016). 
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 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo tem várias limitações que refletem a literatura subjacente. A 

maioria dos estudos que foram identificados foram estudos de bioequivalência, que 

incluíram pequenas populações e foram utilizados para avaliar as diferenças nos 

parâmetros farmacocinéticos, em vez de resultados clínicos. Para os estudos 

menores, apenas grandes diferenças nos desfechos clínicos teriam sido 

estatisticamente significantes, embora essa revisão aborde a limitação do tamanho 

pequeno da amostra ao agrupar os resultados entre os estudos. 

A maioria dos desfechos clínicos foi avaliada testando-se uma hipótese de 

superioridade em vez de uma hipótese de não inferioridade. A insignificância 

estatística no contexto de um estudo de superioridade não permite concluir que os 

agentes são equivalentes, apenas que não há evidências suficientes para concluir 

que os agentes são diferentes.  

Além do que, além do mais, muitos dos estudos de bioequivalência incluíram 

indivíduos desproporcionalmente jovens e saudáveis, e havia dados limitados 

comparando medicamentos genéricos e de marca em pacientes com múltiplas 

morbidades e tomando vários medicamentos. Esses pacientes podem estar em 

maior risco de eventos adversos se existirem diferenças clínicas modestas nas 

formulações de medicação. O que demonstra a importância de se levar em conta 

o uso de genéricos e similares, além da sua intercambialidade para favorecer uma 

melhoria na saúde pública 
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