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Objetivo

� CP 49/2010 – Registro de produtos biológicos

� Status de marco regulatório no Brasil em 
comparação com os principais mercados do comparação com os principais mercados do 
mundo

� Implicações do marco regulatório para a 
política industrial e a competitividade do setor



Biofármacos e Biotecnológicos

� Biofármacos

� fármacos obtidos por processos biotecnológicos 
(excluídos os processos de extração a partir de 
fluidos e tecidos de origem animal), ou seja, obtidos a 
partir de plataformas de cultivo de células tais como 
bactérias, fungos, leveduras, células de mamíferos, bactérias, fungos, leveduras, células de mamíferos, 
de insetos, humanas, dentre outras. 

� Biotecnológicos (sub-categoria de Biomedicamentos)

� medicamentos acabados que têm como princípios 
ativos os biofármacos.



CP 49/2010

� Escopo

� Produtos biológicos novos e produtos biológicos

� Várias categorias

� Biomedicamentos

� Biotecnológicos 

� Questões movidas para outras normas

� Para  norma de pós-registro (CP  71/09)

� Alteração de fabricantes

� Solicitação de nova indicação terapêutica

� Para norma de estabilidade (CP 72/09)

� Estabilidade de produtos biológicos



Opções para registro

Produto Biológico

Via de 
desenvolvimento 

Via de 
comparabilidade

Produto Biológico

Novo

Via de 
desenvolvimento desenvolvimento 

individual

Dossiê completo 
(incluindo FI, II e III)

Não-inferioridade

Via de 
comparabilidade

Dossiê 
comparativo de 
qualidade, pré-
clínico e clínico

desenvolvimento 
individual

Dossiê completo 
(incluindo FI, II e III)



1º registro mundial pela Anvisa

� Impacto para inovação no Brasil

� RDC 315

� Possível com apresentação de dossiê completo

� CP 49/2010� CP 49/2010

� Art. 15: produto fabricado em outros países

� Somente de tiver registro no país de origem

� Exceção: necessidade epidemiológica

� Art. 16: produto não registrado no país fabricante

� documentação + registro por autoridade reconhecida 
pela Anvisa



Outras questões

� Mantida previsão de processo de fast track

� Registro com FII concluída + FIII em andamento

� Doenças graves e/ou de alta mortalidade

� Incluída demanda de validação de transporte



Produto comparador

� Definição
� Produto biológico já registrado na Anvisa, com 

base na submissão de um dossiê completo e que 
já tenha sido comercializado no País.

� Para a via de registro por comparabilidade� Para a via de registro por comparabilidade

� Questionamentos
� Como saber quais produtos foram registrados 

apresentando dossiê completo

� Comercialização é opção da empresa: não deve 
ser condicionante



Produto comparador

� Art. 25. Em caso de indisponibilidade comercial, no Brasil, do 

produto biológico comparador já registrado na Anvisa, o produto 

... poderá ser adquirido diretamente do local de fabricação, 

desde que mantidos o local e método de fabricação aprovados 

pela Anvisa.

Questionamentos� Questionamentos

� Necessidade ou não de registro ativo na Anvisa

� Local de fabricação e processo de fabricação mantidos

� Dificuldade devido à globalização e à dinâmica de melhoria de 

processos de fabricação (ICH Q5E, Quality by design)

� Em caso de registro inativo: impossível saber se processo foi mantido

� Sugestão

� Já registrado na ANVISA + registro ativo em autoridade sanitária 

reconhecida pela OMS



Relatório técnico

• Princípio ativo, produto intermediário, produto 
a granel, em embalagem 1ária e terminadoEspecificações

• Princípio ativo 

• Produto acabado 
Processos de 

produção • Produto acabado produção

• Envase, estocagem e transporteOutros processos

Organização das informações muito confusa



Produção e CQ de Biotecnológicos

• Sequência de aminoácidos

• Características físico-químicas
Proteína de interesse

• Vetor de expressão + linhagem hospedeira

• CQ dos bancos de células
Substrato celular e 
bancos de células

• Processo upstream

• Processo downstream
Processo de 
fabricação

• Identidade, pureza e potênciaCaracterização do 
ativo e do produto 

• De acordo com norma específica (CP 72/09)

Resultados de 
estudos de 
estabilidade



Estudos não-clínicos e clínicos

� Art. 32. ... a empresa solicitante deverá 

apresentar todos os resultados dos estudos pré-

clínicos, como também dos estudos clínicos, 

fase I, II e III.

� Questionamentos

� Aplicável apenas ao registro de produtos novos

� Contraditório com Art. 24/Capítulo II: prods biológicos

� Via individual com estudo de não-inferioridade

� Via de comparabilidade



Via de Comparabilidade
- Documentação

• Identidade, pureza, potência, imunoquímica

• Potenciais impactos para segurança e eficácia
Caracterização do 
ativo e do produto 

• Nome do produto comparador

• Justificativa técnica para a escolha
Produto comparador

• Indicação da capacidade de detectar 
diferenças nos atributos de qualidade

Exercício de 
comparabilidade

• Incluindo estabilidade acelerada e de stress
Estabilidade

• tipo e extensão dos dados obtidos de estudos 
não-clínicos e clínicos

• Relatórios de estudos
Não-clínicos e clínicos



Via de Comparabilidade

- Não-clínico e Clínico

• Devem detectar diferenças significativas 
na toxicidade e/ou resposta imune

• Farmacodinâmica

• Toxicologia de dose repetida / cinética em 
modelos relevantes

Não-clínicos

modelos relevantes

• Farmacocinética

• Farmacodinâmica

• Segurança e eficácia clínicas

• Imunogenicidade

Clínicos



Objetivo

� CP 49/2010 – Registro de produtos biológicos

� Status de marco regulatório no Brasil em 
comparação com os principais mercados do comparação com os principais mercados do 
mundo

� Implicações do marco regulatório para a 
política industrial e a competitividade do setor



“Biossimilares” no mundo

� Um novo produto biotecnológico que reivindica ser 
comparável a um produto comparador, já aprovado e 
comercializado. 

� Os requerimentos para registro são baseados em 
demonstrações de comparabilidade entre os dois demonstrações de comparabilidade entre os dois 
produtos (original vs biotecnológico não-novo)

� Requerimentos de comparabilidade
� Variam de mercado para mercado

� Qualidade

� Pré-clínico

� Clínico



Comparabilidade

� Exercícios de comparabilidade com o produto 
comparador
� Qualidade, segurança e eficácia

� Princípio ativo
� O mesmo do produto comparador

Aspectos moleculares e biológicos� Aspectos moleculares e biológicos

� Forma farmacêutica, potência e via de administração
� Os mesmos do produto comparador

� Exceções justificadas

� Processo de manufatura
� O mito: “o produto é o processo” – não mais aceito (ICH 

Q5E)
� Processo deve garantir especificações



Definição de Produto Comparador

Testes Comparativos:
Princípio ativo / Produto acabado 

Qualidade 

Propriedades Físico-químicas
(identidade & qualidade) 

Segurança 

Pré-clínica 

Eficácia 

Pré-clínica (FD) 
(identidade & qualidade) 

Atividade biológica
(potência) 

Pureza e Impurezas
(pureza) Clínica 

In vivo

Clínica 
(FD/FC) 

In vitro

In vivo

Imunogenicidade (*) ClínicaSubstrato celular & 
Bancos de Células



“Biossimilares” no mundo

Fonte: apresentação da European Generics Medicine Association (EGA), Abril/2009 – 7th Annual Symposium on Biosimilars



Players no mundo

� Já consagrados
� União Européia
� USA
� Cuba*

� Novos players
� India� India
� Israel
� Leste Europeu
� Coréia do Sul
� Argentina
� China

� Aspirantes
� Japão
� Brasil
� México



Players já consagrados

� EMEA - Biosimilars
� Guias bem estabelecidos (gerais e por produto)

� Normas bastante restritivas
� Comparabilidade em termos de:

Dossiê de qualidade completo� Dossiê de qualidade completo
� Dossiê Pré-clínico reduzido
� Dossiê clínico demandando avaliação de eficácia e 

segurança

� Canadá – Second Entry Biologics
� Muito semelhante ao EMEA

� FDA
� Biologics Price Competition and Innovation Act (2009)



Novos players

Até maturidade da Indústria Nacional Normas atuais

Índia                                   2008 (não comparativo)

Dossiês de qualidade e pré-clínico � Qualidade e Pré-clínico completos

� Estudos clínicos proposto (Fases I e II) 

China                                  2007 (não comparativo)

Dossiê de qualidade + pré-clínico reduzido � Qualidade completo (comparativo)Dossiê de qualidade + pré-clínico reduzido � Qualidade completo (comparativo)

� Pré-clínico reduzido

� Estudos clínicos (sem definição)

Coréia do Sul                           2009 (comparativo)

Dossiê de qualidade + pré-clínico reduzido � Qualidade completo

� Pré-clínico reduzido

� FC, FD, eficácia e segurança

Argentina                                                      2008

Dossiê de qualidade + pré-clínico reduzido Em revisão



Aspirantes a players

Normas atuais

Japão - 2009 (comparativo)

� Pacote de comparabilidade básico 

� Qualidade completo

� Pré-clínico completo

� No caso de o pacote básico não ser conclusivo 

� 1º estágio: FC/FD clínica

� 2º estágio: Segurança e eficácia clínicas

México – 2010 (Artigo na Lei Geral de Saúde)

� Qualidade, segurança e eficácia

� Abordagem caso a caso

Brasil- 2010 (comparativo e individual)

� Qualidade completo

� Pré-clínico reduzido

� FC, FD, eficácia e segurança



Pacote básico

Registro

FC/FD

� FC/FD clínica
� FC e FD bem conhecidas

� Marcador de FD

SIM

NÃO

Registro

� Dossiê de qualidade
� Identidade, pureza (e impurezas) e potência

� Dossiê pré-clínico reduzido

� FD, toxicologia em modelo relevante

Comparabilidade comprovada

� Marcador de FD

� Relação dose-resposta caracterizada

Clínico
� Eficácia clínica

� Segurança clínica

Registro

Registro

Comparabilidade comprovada
SIM

NÃO

Comparabilidade comprovada
SIM

NÃO



Comparabilidade não-clínica
(Qualidade + pré-clínico)

� Capacidade de predizer segurança e eficácia

� Mecanismos de ação envolvidos

� Farmacocinética do produto

� Características do produto

� Identidade, pureza e potência

� Especificidade e precisão das metodologias analíticas

� Relação entre características do produto e 
aspectos de segurança e eficácia

� Modelos animais estabelecidos e validados



Pacote básico
� Produtos caracterizáveis

� Metodologias analíticas definidas, validadas e 

consagradas

� Ensaios biológicos validados e consagrados

� Relação bem conhecida entre especificações e 

segurança/eficácia

Na Prática

FC/FD
� Produtos mais complexos

� FC e FD bem conhecidas

� Marcador de FD

� Relação dose-resposta caracterizada

Clínico
� Produtos mais complexos

� Metodologias analíticas não são suficientes

� Ensaios biológicos ainda não bem definidos

� FC e FD não bem conhecidas

� Marcadores não validados

� Relação entre especificações e segurança e eficácia não 
bem definida



Harmonização internacional ou 
Normas de Outros Países

Regulamentação Nacional

Estabilidade de produtos biotecnológicos – (registro e pós-registro)

� ICH Q5C

� Tempo e temperatura real –

registro

� Consulta Pública no 72

� Estudos acelerados e de stress 

para registro

Outros pontos importantes

registro

� Acelerada e stress: para  

conhecimento interno

para registro

Mudança de processos de produção - (registro e pós-registro)

� ICH Q5E

� comparativo de qualidade define 

a necessidade ou não de estudos 
pré-clínicos e/ou clínicos

� CP 49/2010 

� Consulta Pública no 71 

� Demanda de pesquisa clínica



Harmonização internacional ou 
Normas de Outros Países

Regulamentação Nacional

Extensão de indicação terapêutica - (registro e pós-registro)

Outros pontos importantes

� EMEA, Health Canada, Japão

� se mesmos mecanismos de 

ação ou mesmos receptores 
envolvidos em duas ou mais 

indicações.

� CP 49 / 2010

� atividades terapêuticas 

solicitadas devem estar 
demonstradas em relatórios de 

estudos clínicos.



Escala lab

Formulação

Escalonamento e 
Otimização

Prova de Conceito 

Bancos de Células

Desenvolvimento 
De Processos

Desenvolvimento 
De Produto

Cadeia de 

Desenvolvimento

Lotes-piloto

Pré-clínicos

Estabilidade & 
Caracterização

Clínico Fases I e II

Escala Industrial

Clínico Fase III

Bancos de Células
(GMP)

CP 72 - biotecnológicos em geral

CP 49 - produtos  biológicos não novos



Processos Up stream

Processos Down stream

Bancos de Células

Validação de

Metodologias Analíticas

Cadeia de Produção 
(incluindo plantas multi-propósito e norma para auditoria)

RDC 17/2010  - BPF de medicamentos

CP 70/2009 - BPF de ativos biotecnológicos

CP 72/2009 - Estabilidade de Biológicos

Produt
o Final

Formulação
Estabilidade & 

Caracterização

Ativo

Bulk

EnvaseEnvaseFill & Finish

Validação de Processos

CQ de Produtos 

e Processos



Obrigada!

Fernanda PizaFernanda Piza
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