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RESUMO
Requerimentos regulatórios ligados à área farmacêutica têm sido crescentes
nas últimas décadas, em função das novas alternativas terapêuticas que, em sua
maioria, apresenta maior especificidade e menores efeitos colaterais, principalmente
de medicamentos oriundos de base biológica. A complexidade da produção de
produtos biológicos (onde se incluem os de base biotecnológica) tem trazido
desafios não somente às empresas interessadas no desenvolvimento de
plataformas biotecnológicas para o atendimento às demandas do mercado, mas
também desafios para os órgãos reguladores, especialmente a ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária), no que tange à elaboração de normas
regulamentares, normalmente harmonizadas com o resto do mundo, para que esta
produção seja sempre alcançada com um único fim: garantir à população brasileira a
disponibilização de medicamentos com o trinômio segurança, qualidade e eficácia. O
sistema regulatório representa um problema para muitos países quando não há
regras harmonizadas e, num contexto de mundo globalizado, nem sempre o
ambiente produtivo está inserido no ambiente do usuário final. Por outro lado,
requerimentos regulatórios intencionam proteger consumidores de drogas não
efetivas, fazendo parte do sistema nacional de vigilância sanitária que garante o
controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a
saúde, abrangendo todas as etapas e processos, da produção ao consumo
(BRASIL, 1990b). O presente trabalho avalia o painel regulatório brasileiro para
produtos de origem biológica e seu impacto no desenvolvimento/lançamento destes
produtos. Foi realizado um levantamento com indústrias farmacêuticas, através de
questionário, abrangendo empresas públicas e privadas, de capital nacional e
estrangeiro. A partir desse levantamento observou-se que os principais marcos
regulatórios trouxeram mudanças para o lançamento de produtos Biológicos no
Brasil, principalmente com uma maior participação das empresas privadas nacionais
e com um incremento no setor industrial público brasileiro.
Palavras-chave:
Medicamentos
biológicos;
Desenvolvimento farmacêutico; Gestão de qualidade.

Assuntos

Regulatórios;

ABSTRACT
Biotechnology based drugs in Brazil: regulatory impact analysis and main
challenges
Regulatory requirements for the pharmaceutical industry have been grown up
a lot in recent years, sometimes because of the new therapies that show to be more
specific and with less adverse effects, mainly for the biologicals. Those products due
their complexity for production and quality control bring up new challenges for the
companies that have interest on biotechnological platforms and also for the
Regulatory Agencies, such as ANVISA in Brazil, where the main interest is to
guarantee products to the Brazilian market with quality, efficacy and safety. The
regulatory system might be a big issue where there are no harmonized requirements
and due to the globalization processes in the last years, sometimes the production
does not happen in the same country where the product is intendent to be used.
Also, costs may be increased because of different requirements for different markets
and in many cases companies have to undo a study in more than one way. In the
other hand, regulatory requirements protect the final client against no effective or
low-quality drugs, and they are part of the sanitary surveillance system, and they
cover every step, from production to consumption (BRAZIL, 1990b). The intention of
this project is to evaluate the impact of the recent regulatory changes for the
Research, development and launching of Biologicals in the Brazilian market. A
questionnaire was applied to pharmaceutical companies in Brazil, among Brazilian or
foreign, private and public ones. It could be observed that the regulatory mainframe
in the last years brought up some change on this market, where more Brazilian
companies decided to invest in biologicals and the pharmaceutical public companies
were totally involved.
Key words: Biologicals, Regulatory Affairs, Pharmaceutical Development, Quality
Assurance.
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1 INTRODUÇÃO

O direito à saúde é um dever do Estado, como rege a Constituição Brasileira.
Segundo o artigo 196 da Constituição Federal Brasileira de 1988: a saúde é um
direito de todos e um dever do Estado. Sendo assim, o direito à saúde deve ser
assegurado pelo Estado e este deve prover à população produtos e serviços de
qualidade (BAHIA; ABUJAMRA, 2010).
A ciência e a tecnologia aplicadas ao setor de saúde têm o papel de promover
o bem-estar por meio da geração de bens de consumo derivados deste setor e o
Estado tem grande responsabilidade na execução destas políticas, para que se
garantam produtos e serviços com qualidade comprovada e monitorada em todo o
território brasileiro. Portanto, a geração de políticas públicas integradas com políticas
industriais correlacionadas ao setor de saúde é de vital importância no caminho da
busca de soluções para problemas existentes ou vindouros de saúde pública.
O desdobramento do direito à saúde pode ser interligado à promulgação da
Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 1990a). Também chamada de lei
orgânica da Saúde, estabelece objetivos e critérios para o Sistema Único de Saúde
(SUS) e traz, dentre outras ações, para o Estado a responsabilidade sobre a
vigilância Sanitária de produtos e bens de consumo que se relacionem com a saúde.
A instrumentação legal é a condição para o exercício de diversas práticas da
Vigilância Sanitária, devido à natureza jurídico-política de sua intervenção
disciplinadora da vida em sociedade e aos aspectos técnico-sanitários. A lei é uma
expressão do sistema jurídico definido pelo País em sua Constituição; a lei contem a
essência dos direitos e deveres referentes a seu objeto de normatização, e expressa
a vontade da organização social, através do poder legislativo. As normas técnicas,
congregando direito e norma, compõem os códigos que visam assegurar os
princípios de saúde pública, acompanhando a evolução da ciência e tecnologia
(ROZENFELD et al., 2000).
A indústria farmacêutica tem como característica principal o elevado grau de
uso de ciência, como também o uso intensivo de tecnologia para geração
permanente de inovações no setor de saúde. O setor de saúde sofre rígida
regulamentação e fiscalização de instituições públicas para atender as demandas do
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mercado consumidor, protegendo os usuários de medicamentos em relação a
segurança, qualidade e eficácia do produto (SELAN et al., 2007).
Desde a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA pela Lei
Federal nº 9.782/99 (BRASIL, 1999), o mercado farmacêutico tem caminhado para
harmonização em termos de requerimentos regulatórios.
Se for observada a linha temporal das regulamentações elaboradas pela
ANVISA a partir de sua criação, o foco inicial foi a busca por essa rota de atuação,
voltada para a harmonização. Foram criadas resoluções de grande relevância, como
o guia de estudos de estabilidade através da RE 01/2005 (BRASIL, 2005b) e
também o guia para estudos de validação analítica através da RE 899/2003
(BRASIL, 2003b) e, mais recentemente pela nova revisão dos requisitos de Boas
Práticas de Fabricação, através da RDC 17/2010 (BRASIL, 2010a).
Na área de medicamentos biológicos, desde 2002, a ANVISA vem atuando
também com regulamentação específica. Para fins de registro, são considerados
produtos biológicos, segundo a RDC 55 de 16 de dezembro de 2010 (BRASIL,
2010b): vacinas, soros hiperimunes, hemoderivados, biomedicamentos (derivados
de fluidos biológicos ou tecidos de origem animal), anticorpos monoclonais,
medicamentos contendo microorganismos vivos, atenuados ou mortos, probióticos e
alergênicos.
O desenvolvimento de processo produtivo e a transposição da escala
laboratorial para piloto e desta para a escala industrial são etapas críticas na
indústria farmacêutica, pois sua otimização determina a viabilidade econômica do
produto. Nos produtos biológicos, a situação é ainda mais complexa. Enquanto os
processos farmacêuticos convencionais utilizam cadeias de reações químicas, que
muitas vezes podem ser “multiplicadas” para o aumento da escala de produção, os
processos biológicos lidam com insumos “vivos” e, frequentemente, são afetados por
variáveis desconhecidas ou mais difíceis de serem controladas, dificultando sua
reprodução em grande escala.
No caso de desenvolvimento de um produto biológico pode se ter um cenário
ainda mais difícil: tratam-se quase sempre de matrizes altamente complexas,
processos igualmente complexos, com finalidades de uso essencialmente para
doenças com poucas opções de tratamento, ou que necessitem de uma opção com
resposta mais direta e com menos efeitos colaterais. Ultimamente as matrizes
biológicas têm sido muito utilizadas como tratamento para diversos tipos de câncer
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ou para produção de vacinas preventivas ou ainda terapêuticas. Esta opção deu
lugar, segundo Lage Davila e Crombet Ramos (2012), ao surgimento de uma
indústria que hoje compreende cerca de cinco mil empresas no mundo e uma
intensa atividade de desenvolvimento, que se expressa em mais de 900 fármacos e
vacinas em fase de estudo clínico, com enormes aplicações potenciais, mas que em
ordem prática os campos que dominam o panorama são o de vacinas e o câncer.
Este perfil de geração de medicamentos, baseados em tratamentos com
maior especificidade e melhores resultados, tornando-se escolhas terapêuticas a
doenças com poucas possibilidades, ou ainda melhores terapêuticas às doenças
com outras possibilidades de tratamento, tem feito com que os medicamentos de
base biotecnológica representem um papel importante no mercado farmacêutico
mundial. A Figura 1 lista os medicamentos mais vendidos do mundo, onde se pode
observar a grande maioria de base biotecnológica.
Figura 1 – Os 10 medicamentos mais vendidos no mundo.

Fonte: Evaluate Pharma (2016).
O Ministério da Saúde brasileiro ter maior interesse nestes medicamentos que
representam em porcentual de uso ainda baixo quando comparados com
alternativas de origem sintética, porém, representam muito nos gastos deste
Ministério para os tratamentos subsidiados pelo governo brasileiro. A Figura 2
exemplifica essa análise.
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Figura 2 – Demanda do Ministério da Saúde por medicamentos de base sintética e
biológica.

Fonte: Guimarães (2009).
O surgimento de políticas públicas voltadas a captação de tecnologia e ao
estímulo a atuação no desenvolvimento de produtos inovadores na área de
medicamentos biológicos, principalmente representada pelas políticas públicas de
desenvolvimento produtivo (PDP´s) trouxe grandes desafios para os produtores
interessados (em geral, grandes produtores farmacêuticos de capital nacional), para
o grande comprador destes produtos (Ministério da Saúde) e órgãos interligados a
estes processos de aquisição e um grande desafio para a área normativa/regulatória
do mercado brasileiro, representada principalmente, através da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária e do próprio Ministério da Saúde.
Dentre os desafios mais proeminentes nos últimos tempos, tem sido o bom
cumprimento das boas práticas de fabricação, que está regulamentada no Brasil
pela RDC 17/2010 (BRASIL, 2010a). Segundo esta resolução, as boas práticas de
fabricação fazem parte do sistema de qualidade da empresa com a finalidade de
assegurar que os produtos sejam consistentemente produzidos e controlados, com
padrões de acordo com o uso pretendido e ainda de acordo com as informações do
registro sanitário do produto.
Em virtude da importância da indústria farmacêutica na economia e na política
de saúde do país, houve necessidade do Ministério da Saúde instituir e implementar
a fiscalização e a inspeção nas indústrias farmacêuticas. Assim, a Secretaria de
Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da Saúde, determinou a todos os
estabelecimentos produtores de medicamentos, o cumprimento das diretrizes para
BPF para a indústria farmacêutica, através da Portaria SVS/MS n.º 16, de 6 de
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março de 1995 (BRASIL, 1995). A partir da criação da ANVISA, surgiu a
necessidade de revisar e atualizar as legislações de inspeção vigentes, em
consonância com as BPF. A inspeção nas linhas de produção de medicamentos é
um instrumento para comprovar seu funcionamento em conformidade com padrões
que garantam a qualidade dos produtos (BRASIL, 2003a). Neste cenário, as
regulamentações começaram a ser revistas e algumas deixaram de vigorar, como
exemplo a Portaria n.º 16, de 06 de março de 1995, criada pelo Ministério da Saúde,
que foi revogada pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n.º 134, de 13 de
julho de 2001 (BRASIL, 2001), que também foi revogada pela RDC n.º 210, de 04 de
agosto de 2003 (BRASIL, 2003a), e por sua vez foi revogada pela RDC n.º 17, de 16
de abril de 2010, da ANVISA (BRASIL, 2010a), atual marco regulatório para as boas
práticas de fabricação (BPF).
Outro desafio altamente relevante concerne à questão da pesquisa não
clínica e clínica, onde aspectos relacionados às boas práticas de laboratório (BPL),
boas práticas clínicas (BPC), além dos próprios desenhos de estudos não clínicos e
clínicos que necessitam, também, estar harmonizados entre o Brasil e países
altamente regulados, como por exemplo, os Estados Unidos, o bloco Europeu,
Canadá, Japão e Austrália.
Diante do cenário de tanta movimentação regulatória, com várias normas
surgindo e/ou sendo revisadas, faltam informações compiladas sobre o impacto
regulatório sobre o desenvolvimento e lançamento de produtos biológicos no Brasil,
mesmo com a crescente importância deste mercado, principalmente sob a
perspectiva econômica.
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2

OBJETIVO

O objetivo desta dissertação é avaliar o ambiente regulatório brasileiro para
fins de registro e manutenção de registro de produtos de origem biológica, através
de questionário formulado com base em literatura e informações de empresas do
setor.
Faz parte do objetivo identificar também o perfil das empresas que atuam com
desenvolvimento e lançamento de produtos biológicos e o impacto regulatório dentro
deste processo.
Como objetivo secundário, o presente trabalho pode fornecer suporte para
criação de estratégias regulatórias para o desenvolvimento de novos produtos.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Na segunda metade do século XX, em paralelo com uma nova reorganização
política, social e econômica mundial, teve lugar um processo denominado
"globalização".
Segundo Ohmae (2006), a globalização está relacionada com a existência de
uma cadeia de criação de pesquisa e desenvolvimento. As empresas exportariam a
partir de sua base nacional, depois estabeleceriam um sistema de venda e
posteriormente, de produção no exterior. Elas concederiam uma autonomia
completa da cadeia de valor à sua filial, levando a uma integração global. A
globalização identificaria uma forma de gestão, totalmente integrada em escala
mundial, da grande firma transnacional. Para o autor, os diversos espaços nacionais
seriam obrigados a sucumbir frente às exigências da produção mundial. A
necessidade de uma resposta globalizada é evidente na indústria farmacêutica. Um
foco global se faz necessário não somente pela presença de empresas
multinacionais e o mercado mundial para produtos industrializados, mas também
devido às inter-relações dos países em combater doenças como, por exemplo, a
epidemia de AIDS.
Handoo et al. (2012) compararam requerimentos regulatórios para registro de
medicamentos em diferentes blocos/países, como Estados Unidos da América,
Europa, Japão, Canadá, Austrália, Africa do Sul, Tanzânia, Brasil, Rússia e Hong
Kong. Neste comparativo, os autores concluíram que ainda há um grande caminho
para a indústria farmacêutica, em função da heterogeneidade dos requerimentos
regulatórios.
Dentre

as

exigências

para

globalização

está

a

harmonização

dos

requerimentos para o ambiente produtivo e todas as suas interfaces, desde
especificações de equipamentos, materiais de partidas, insumos ativos, excipientes,
limites de impurezas e tantos outros.
Segundo Gadelha (2006), a incorporação de temas ligados ao
desenvolvimento de atividades econômicas e a política industrial estão temas
relevantes como a constituição de redes técnico-produtivas, envolvendo um amplo
conjunto de organizações de produção, financiamento e regulação.
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A partir da afirmação do autor, que visualiza a regulação como tema relevante
da constituição de redes produtivas, vê-se a corroboração de necessidade de um
ambiente regulado para que se haja reprodutibilidade. Entende-se reprodutibilidade
como a produção contínua de lotes de produtos com características mantidas de
qualidade, mantendo-se também, portanto, características de segurança e eficácia.
Em processos industriais da indústria farmacêutica, torna-se ainda mais relevante a
necessidade de reprodutibilidade, onde se produzem medicamentos em grande
escala e ainda, em algumas situações, em diferentes locais de fabricação e em
diferentes países. Reprodutibilidade entre lotes de um mesmo produto, entre mesmo
produto produzido em diferentes sítios produtivos de uma mesma empresa, ou por
vezes ainda, com uso de uma produção terceirizada e, por fim, reprodutibilidade de
produtos fabricados em países diferentes, porém com a mesma formulação e
finalidade.
Um dos grandes desafios técnicos, portanto, é a disponibilização de leis,
portarias, resoluções, instruções normativas, enfim guias para as diferentes
atividades envolvidas na produção de produtos voltados à prevenção e tratamento
de diferentes doenças, provendo ao final o direito constitucional da saúde como um
direito de todos e um dever do Estado.
O Estado precisa criar, portanto, políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento,

produção,

distribuição,

armazenamento

e

transporte

de

medicamentos, para se garantir produtos com o trinômio qualidade, segurança e
eficácia, devidamente comprovado.
Desenvolvimento, produção, distribuição, armazenamento e transporte são
atividades macro, sendo cada uma delas divididas em várias subatividades de
grande relevância técnica que de uma forma ou de outra, contribuirão positiva ou
negativamente para o trinômio acima referido.
No caso de produtos biológicos, pelas características dos mesmos,
demonstram necessidade um acompanhamento um pouco mais rígido no que
concerne a todas estas etapas.
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3.1 Ambiente regulatório e seus principais marcos

O ambiente regulatório para produtos biológicos no Brasil envolve
regulamentação para diversas atividades técnicas, apresentadas na Figura 3, que
detalha todas aquelas previstas em regulamentações específicas, envolvendo
produtos biológicos.

Figura 3 - Ambiente regulatório para produtos biológicos, onde se incluem os de
base biotecnológica.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Em 1999, a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, criou a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), na forma de autarquia de regime especial,
caracterizada por sua independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes
e autonomia financeira, e vinculada ao Ministério da Saúde (BRASIL, 1999).
Anteriormente

à

criação

da

ANVISA,

os produtos biológicos

eram

regulamentados pela Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS/MS), que delegava ao
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) a elaboração do
parecer final relativo ao processo de registro, conforme a Portaria nº 107, de 20 de
setembro de 1994 (BRASIL, 1994). O desafio de regular os produtos biológicos no
Brasil, com a criação da ANVISA, teve seu início com a RDC no. 80, de 18 de março
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de 2002, que estabeleceu os procedimentos de registro e pós-registro desses
medicamentos (BRASIL, 2002).
A referida RDC 80/2002 revogou portarias Ministeriais do Ministério da Saúde
(Portarias 109/1993 e 107/1994) e trouxe a uma categorização para produtos
biológicos

no

Brasil,

estando

incluíndo

as

vacinas,

soros

hiperimunes,

hemoderivados, biomedicamentos, medicamentos a partir de fluidos biológicos,
medicamentos obtidos por procedimentos biotecnológicos, anticorpos monoclonais e
alergênicos.
Esta resolução, numa análise regulatória, trouxe algumas novidades àquele
momento, como por exemplo, uma interligação com a questão patentária. Caso o
produto biológico não fosse coberto por uma patente era registrado como produto
similar.
Anterior à uma análise mais aprofundada nas regulamentações para registro
e pós-registro de produtos biológicos no Brasil, é importante salientar (em função de
muitos produtos biológicos carregarem questões patentárias envolvidas) a interação
do sistema de análise e concessão de patentes, definido pela Lei de Propriedade
Industrial (LPI), Lei nº 9.279 de 1996 e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Esta interação ocorre por força da própria Lei: segundo Mendes et al. (2014), o
artigo 229-C da Lei de Propriedade Industrial estabelece que, em se tratando de
produtos e processos farmacêuticos, essa concessão dependerá da prévia anuência
da ANVISA. Para viabilizar a questão do fluxo da participação da agência sanitária
na concessão de patentes (responsabilidade de outro agente público, o INPI –
Instituto Nacional da Propriedade Industrial), a ANVISA editou a RDC 45/2008
(BRASIL, 2008), que foi revisada através da RDC 21/2013 (BRASIL, 2013b). Esta
estabelece que o pedido de patente será considerado contrário à saúde pública, ou
seja, não receberá sua anuência nas situações descritas nos incisos I e II do
parágrafo 1º do artigo 4º da referida RDC.
De acordo com o Inciso I desta resolução, o pedido de patente é considerado
contrário à saúde pública quando o produto ou processo farmacêutico apresentar
risco à saúde. No parágrafo 2º do mesmo artigo 4º, esta RDC estabelece que o risco
à saúde se caracteriza quando o produto farmacêutico compreender, ou o processo
farmacêutico resultar em substância cujo uso tenha sido proibido no país. Por sua
vez, o inciso II determina que o pedido de patente será considerado contrário à
saúde pública quando ele for de interesse para as políticas de medicamentos ou de
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assistência farmacêutica no âmbito do SUS e não atender aos requisitos para
obtenção de patente e demais critérios estabelecidos pela Lei nº 9.279/1996.
Portanto, no caso de produtos biológicos, onde há em vários casos, inovação
envolvida, o fluxo de análise pode receber anuência, inclusive prioritária conforme
também prevista por legislação específica do INPI, Resolução 80 de março de 2013
(BRASIL, 2013c), tanto deste Instituto de Propriedade Industrial, como da agência
sanitária brasileira.
Retornando à análise da resolução RDC nº 80 (BRASIL, 2002) e a
analisando, destacam-se:


Quanto ao formato de submissão: diferente dos dias atuais, onde a

falta de documentação é um motivo de deferimento primário, havia, de acordo com
esta resolução, uma permissividade de apresentação em até cento e oitenta dias
após a petição inicial. Outro ponto relevante foi a possibilidade de apresentação de
documentação em idioma estrangeiro, desde que estes viessem com tradução
juramentada.


Quanto aos estudos não clínicos: como estudos não clínicos eram

solicitados toxicidade aguda, sub-aguda e crônica, toxicidade reprodutiva, atividade
mutagênica e potencial oncogênico.


Estudos clínicos com desenhos clássicos de fase I, II, III e IV (quando

disponíveis) eram solicitados. O grande diferencial à época era a possiblidade de
substituição

de

estudos

clínicos

por

um

plano

de

farmacovigilância.

Excepcionalmente, o solicitante do Registro de Produto Biológico pode requerer a
ANVISA/MS que os estudos clínicos (fases II e III) sejam substituídos por
documentos comprobatórios de sua segurança e eficácia clínica do produto, sempre
que um parecer técnico emitido por especialistas da ANVISA/MS aceite a
documentação técnica apresentada. A segurança e eficácia clínica do produto serão
avaliadas e monitoradas continuamente no país, pelo sistema de Farmacovigilância.


Quanto aos aspectos de boas práticas de fabricação: Embora seja

uma resolução criada para o registro de produtos biológicos e não para os aspectos
de boas práticas de fabricação, a RDC 80/2002 também traz alguns pontos
correlacionados à esta matéria. A empresa, quando da solicitação do registro, deve
apresentar documentação comprobatória das condições de boas práticas de
fabricação, podendo ou não levar à uma inspeção anterior à liberação do registro.
No caso de submissão de petição de registro de produtos importados, a
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documentação de comprovação de certificação em boas práticas de fabricação,
emitida pela agência reguladora do país de origem poderia ser aceita, dependendo
da análise do técnico responsável pela análise da documentação de registro.
Quanto aos prazos regulatórios: A Tabela 1 descreve os prazos
regulatórios para diferentes tipos de petição de produtos biológicos.
Tabela 1 – Tempos para manifestação ANVISA, segundo RDC 80/2002.
Petição
Registro de produto biológico novo
Registro de produto biológico
Alteração de registro
Atualização de registro
Revalidação de registro

Tempo para
manifestação
ANVISA
06 meses
04 meses
03 meses
02 meses
02 meses

Outras solicitações (cancelamento de registro/ suspensão temporária de
fabricação/ desarquivamento de processos/ expedição de certidões/
expedição de autorização de fabricação para fins exclusivos de
exportação/ retificação de publicação
Fonte: Elaborado pelo autor.

01 mês

Em 2005, a ANVISA revogou a RDC 80/2002, com a publicação da RDC
315/2005 (BRASIL, 2005a).
Esta nova resolução introduz mais uma categoria de produtos em sua
abrangência: a categoria dos probióticos (medicamentos contendo microorganismos
vivos ou inativados) que vão prevenir ou tratar doenças por interação com a
microbiota humana.
Complementarmente, não diferencia mais medicamento biológico novo ou
não novo em função de questão de depósito de patente, mas sim por já existir
(medicamento biológico não novo) registrado na ANVISA um medicamento com a
mesma molécula biológica ativa ou não (medicamento biológico novo).
Uma análise nesta resolução de 2005 demonstra alguns avanços em termos
de requerimento regulatório:


Quanto ao formato de submissão: Diferentemente da RDC 80/2002,

esta resolução não permite apresentação complementar de documentação, após a
petição do pleito. Documentação em outra língua também pode ser aceita, desde
que acompanhada da tradução juramentada da mesma. Por último, a RDC 315/2005
solicita a apresentação de um CD-ROM, como arquivos em formato “pdf”.
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Quanto aos aspectos clínicos e não clínicos: Os mesmos estudos

não clínicos solicitados pela RDC 80/02 são também requeridos pela RDC 315/05. A
exceção neste caso vale para os estudos clínicos, onde há uma permissividade para
submissões de medicamentos com estudos clínicos fase II concluídos, sem fase III,
para medicamentos com finalidade de uso como preventiva ou para tratamento de
doenças graves e/ou de alta mortalidade.


Quanto ao aspecto de boas práticas de fabricação: De acordo com

este segundo marco regulatório, as boas práticas de fabricação são estendidas a
toda cadeia produtiva, da fabricação do princípio ativo biológico, passando pelo
produto biológico a granel e, à fabricação do medicamento biológico.


Quanto aos prazos regulatórios: Os prazos regulatórios se mantêm

inalterados, tal e qual eram descritos na RDC 80/2002.
Em 2010, surge um novo marco regulatório para a área de produtos
biológicos, com a edição pela ANVISA da RDC 55/2010, publicada em Diário Oficial
da União em 16 de dezembro de 2010.
A elaboração da resolução levou em consideração o Guia para Avaliação de
Produtos Bioterapêuticos Similares (PBS) elaborado pela Organização Mundial da
Saúde (apud BRASIL, 2011a). além da posição das principais autoridades sanitárias
do mundo em relação ao tema, como a agência europeia - European Medicines
Agency (EMA), a agência do Canadá - Health Canada, a autoridade sanitária de
Cuba - 12 Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos
Médicos (CECMED), e a autoridade sanitária da Coreia - Korea Food & Drug
Administration (KFDA).
Em sua abrangência mantém as mesmas categorias de produtos que a
resolução que a antecede, excetuando-se os alergênicos e probióticos.
A principal inovação trazida por esta resolução foi a introdução de conceitos
de desenvolvimento dos medicamentos biológicos, havendo dois caminhos
possíveis,

o

do

desenvolvimento

individual

e

o

desenvolvimento

por

comparabilidade.
A via de desenvolvimento individual é a obrigatória para produtos biológicos
novos, onde todos os estudos não clínicos e clínicos completos precisam ser
realizados. Para os produtos de base biotecnológica, cuja molécula já seja
registrada no Brasil, podem ser usadas umas das duas vias, ainda a individual com
estudos completos, ou a por comparabilidade, onde a empresa desenvolvedora
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elegerá entre os produtos disponíveis no mercado (registrados na agência), um
biocomparador. Esta via leva à comparação de características químicas, físicoquimícas, biológicas, e de quesitos relacionados à segurança e eficácia do produto
biotecnológico.
O produto biotecnológico que foi desenvolvido pela via da comparabilidade,
onde as características acima são avaliadas versus um produto comparador,
devidamente registrado no Brasil e que foi desenvolvido pela via individual, com
resultados satisfatórios de qualidade, segurança, eficácia e tolerabilidade, pode ser
registrado e comercializado no país com a possiblidade de extrapolação de uso para
todas as indicações clínicas que o produto comparador possui. Esta via, portanto,
traz o conceito de biossimilar, amplamente usado no mercado internacional, e
definido pela Organização Mundial da Saúde desde 2009 (OMS, 2009), este termo
não foi adotado pelo Brasil, para evitar confusão com os termos empregados para
produtos de base sintética (similares e genéricos).
Somente recentemente a ANVISA vem usando o termo biossimilar para
referenciar-se ao produto obtido a partir do desenvolvimento da via por
comparabilidade, como por exemplo, nota técnica emitida em 2016 para texto de
bulas de produtos biossimilares (BRASIL, 2016c).
Para melhor expressar as alterações, apresenta-se a seguir a Quadro 1 que
resume as principais diferenças entre os marcos regulatórios para registro de
produtos biológicos, onde estão enquadrados os produtos de base biotecnológica.
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Quadro 1 – Comparação entre os marcos regulatórios para registro.
RDC 80/2002
Quanto ao Falta de documentação
formato de pode ser apresentada
submissão em até 180 dias após a
petição
Documentação em
outra língua pode ser
apresentada, com
tradução juramentada.
Possibilidade do aceite
do certificado de BPF
do país de origem
emitido pela agência
regulatória do país.

Quanto
aos
estudos
não
clínicos e
clínicos

Estudos não clínicos:
toxico aguda, subaguda, crônica,
reprodutiva, atividade
mutagência, potencial
oncogênico
Estudos clínicos: fases
I, II, III e IV (quando
aplicável). Estudos
fases II e III podem ser
substituídos por
relatório de
farmacovigilância.

(Continua).

RDC 315/ 2005

RDC 55/2010

Toda a documentação
necessária ao registro
precisa ser apresentada
na petição primaria.
Documentação somente
em língua portuguesa,
mas é aceito em outra
língua, com tradução
juramentada. Exigida a
apresentação de um CDROM com todos os
documentos em formato
pdf.

Toda a documentação
necessária ao registro
precisa ser
apresentada na
petição primaria.
Documentação
somente em língua
portuguesa, mas é
aceito em outra
língua, com tradução
juramentada. Exigida
a apresentação de um
CD-ROM com todos
os documentos em
formato pdf, sendo
que a documentação
deve referenciar o
número de série do
CD. Empresa pode
optar por apresentar
documentação obtida
por comparabilidade
(produto biológico) ou
via individual (produto
biológico novo).

Estudos não clínicos:
toxico aguda, sub-aguda,
crônica, reprodutiva,
atividade mutagência,
potencial oncogênico

Estudos não clínicos:
toxico aguda, subaguda, crônica,
reprodutiva, atividade
mutagência, potencial
oncogênico

Estudos clínicos: fases I,
II, III e IV (quando
aplicável). Diferenciação
de procedimentos para
petição de registro de
medicamentos para
tratar doenças graves
e/ou de alta mortalidade:
podem ser aceitos
estudos fase II
concluídos.

Estudos por
comparabilidade:
estudo de PK, PD e
pivotal de segurança
e eficácia clínica,
todos comparativos
ao produto biológico
comparador. Há
possibilidade de
extrapolação de
indicação de uso,
quando o mecanismo
de ação é o mesmo.
Estudos pela via
individual (dossiê
completo): estudos
completos.
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(Conclusão).
Quanto
aos
aspectos
de boas
práticas
de
fabricação

RDC 80/2002

RDC 315/ 2005

Traz alguns aspectos
de BPF, inclusive a
necessidade de
apresentação de uma
declaração das
condições de produção
sob boas práticas de
fabricação.Inspeção na
panta é dependente da
avaliação da
documentação
apresentada no registro

Certificação de boas
práticas obtida no país
de origem é aceita,
desde de que o técnico
avaliador a considere
suficiente. Há
entendimento da
extensão da certificação
em boas práticas, da
fabricação do IFA
biológico até a produto
do produto biológico
terminado.

Necessária a
certificação em boas
práticas, da
fabricação do IFA
biológico até a
produto do produto
biológico terminado

Mantém os prazos
estabelecidos na RDC
80/2002.

Não são
estabelecidos prazos
para análise.

Quanto
Prazo de 06 meses
aos prazos para análise de petição
de análise de registro.

RDC 55/2010

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados das resoluções ANVISA RDC 80/2002,
315/2005 e 55/2010 (BRASIL, 2002; 2005a; 2010).

3.2 Estudos clínicos e não clínicos

Estudos não clínicos anteriores à experimentação em usos humanos é uma
prática prevista em todos os marcos regulatórios para registro dos produtos de
origem biotecnológica, porém a explicitação de quais estudos e de como eles devem
ser conduzidos ficam mais claros a partir da edição, pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, de um guia detalhando cada um destes necessários estudos
toxicológicos e farmacológicos (BRASIL, 2013a). Este guia foi elaborado baseado
em documentos de agências reconhecidas pela ANVISA, como o Food and Drug
Administration (FDA americano), a agência europeia (European Medicine Agency/
EMA), e outras instituições de interesse, principalmente o ICH (International
Conference on Harmonisation) e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A

preocupação da ANVISA com a harmonização é citada no próprio guia, que relata a
expectativa de receber todos os não clínicos, sem desvios não justificados, como
base para o bom prosseguimento de pesquisa clínica no País.
Primeiro estudo citado pelo guia é o de toxicidade aguda, com a
recomendação de estudos com duas espécies de mamíferos. Há indicações claras
para a condução do estudo com uma ou mais dose do medicamento teste em até 24
horas e a observação dos animais (amostragem dividida entre machos e fêmeas,
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salvo alguma indicação contrária, que deve ser prontamente justificada). A dose e a
forma de administração devem ser definidas de acordo com o próprio medicamento
teste. Por exemplo, medicamento de intenção de uso injetável deve ter esta forma
de administração usada. A mesma não é aplicável para medicamento de intenção de
uso oral.
Após a finalização dos estudos de toxicidade aguda e com base nos seus
resultados, são programados estudos de toxicidade repetida, que tem por objetivo
obter informações sobre efeitos tóxicos, identificação de órgãos alvos, efeitos na
fisiologia do animal, hematológicas, bioquímicas, anátomo e histopatológicas, assim
como informações do NOEL (No Observable Effect Level) e NOAEL (No Observable
Adverse Effect Level).
Estes estudos são conduzidos também com duas espécies de mamíferos,
porém com a obrigatoriedade de pelo menos uma espécie ser de não roedor.
Também deve haver uma distribuição entre machos e fêmeas e a via de
administração deve ser a mesma que a pretendida no futuro uso humano do
medicamento. As doses (normalmente 1000 mg/Kg/dia) são aplicadas de 2 a 4
vezes e o período de observação segue o orientado no guia ICH. A Tabela 2
reproduz o tempo de duração dos estudos de toxicidade de dose repetida, que é
correlacionado ao período de intervenção na pesquisa clínica.

Tabela 2 - Período de duração dos estudos de toxicidade de dose repetida.
Período de intervenção na
pesquisa clínica

Duração mínima dos estudos de toxicidade de
doses repetidas
Roedores

Não roedores

Até 2 semanas

2 semanas

2 semanas

Entre 2 semanas e 6 meses

Mesma duração da
Pesquisa Clínica

Mesma duração da
Pesquisa Clínica

Acima de 6 meses

6 meses

9 meses

Fonte: ICH M3 R2 do International Conference on Harmonisation of Technical
Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (2009).

Os parâmetros a serem observados neste estudo são a mortalidade, sinais
clínicos (incluindo oftalmológicos), variações de peso corporal, assim como o
consumo de ração e água, e ainda dados de patologia clínica (bioquímica e
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hematologia), duração e reversibilidade da toxicidade e as investigações anátomo e
histopatológicas.
Ainda como parte da avaliação do perfil toxicológico da molécula objeto da
investigação, faz-se necessária a avaliação da toxicidade reprodutiva, que avalia o
efeito de uma ou mais substâncias que compõem o medicamento teste sobre a
reprodução de mamíferos.
Neste estudo de toxicidade reprodutiva são avaliadas as fases de fertilidade e
desenvolvimento embrionário inicial, desenvolvimento pré e pós-natal e o
desenvolvimento embrio-fetal.
Também é avaliada a genotoxicidade, in vivo e in vitro, para detectar o
potencial das substâncias investigadas de promover mutações gênicas e alterações
cromossômicas.
Teste de tolerância local é realizado também antes de qualquer exposição ao
uso humano, com objetivo macro de avaliar se as substancias componentes do
medicamento teste (princípio ativo e excipientes) são toleradas em locais do corpo
onde entrarão em contato futuro, quando da prática clínica. São avaliados efeitos
mecânicos da administração e ações físico-químicas do produto que podem ser
distinguidas de efeitos toxicológicos ou farmacodinâmicos.
O desenvolvimento potencial de tumores é avaliado no estudo de
carcinogenicidade. Segundo o guia da ANVISA (BRASIL, 2013a), estes estudos
devem ser conduzidos para qualquer substância que tenha pretensão de uso crônico
(mais de 6 meses), para substâncias que fazem parte da mesma classe de outra
substância

que

tenha

demonstrado

potencial

carcinogênico

anteriormente,

substâncias com estrutura-atividade que sugira potencial carcinogênico, quando
surgiram evidências de lesões pré-neoplásicas nos estudos de toxicidade em doses
repetidas ou ainda, quando houver preocupação com potencial fotocarcinogênico.
Ainda

no

conjunto

dos

estudos

não

clínicos,

entram

os

estudos

farmacodinâmicos e toxicocinéticos.
Os estudos farmacodinâmicos avaliam potenciais efeitos farmacodinâmicos
indesejáveis da substância teste nas funções fisiológicas dos diversos sistemas
orgânicos em relação ao nível de exposição. Com estes estudos, podem ser
avaliadas as funções vitais desenvolvidas pelos sistemas nervoso central
cardiovascular e respiratório. Podem ainda ser avaliados sistemas urinário,
digestivo, endócrino, imune e muscular esquelético.
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Os estudos farmacocinéticos são ensaios de metabolismo in vitro, onde se
obtém dados de ligação às proteínas plasmáticas em animais e humanos, além de
dados exposição sistêmica nas espécies usadas nos ensaios de toxicidade de doses
repetidas. Informações sobre a farmacocinética, isto é, dados de absorção,
distribuição, metabolismo e excreção, nas espécies testadas e informações
bioquímicas relevantes às possíveis interações da substância devem estar
disponíveis antes da exposição a grande número de seres humanos, ou seja,
normalmente antes da fase III dos estudos clínicos.
Este guia de 2013 foi complementado com nova edição de uma resolução
para pesquisa clínica, a RDC 09/2015 (BRASIL, 2015), com a principal alteração,
correlacionada a parte de qualidade do medicamento teste e não somente às
questões de segurança e eficácia, o que ainda levou a edição de um guia específico
para elaboração do dossiê do desenvolvimento clínico e do medicamento (DDCM),
também em 2015 (BRASIL, 2016b).
Para a apresentação do DDCM são solicitadas, pela referida RDC 09/2015,
informações claras sobre as características organolépticas, físico-químicas e
biológicas do ingrediente ativo (IFA), com toda a descrição de método de obtenção,
descrição dos métodos analíticos. Ressalta-se aqui que todos os métodos analíticos
devem estar validados e os resultados também devem ser apresentados neste
dossiê. A validação dos métodos analíticos segue orientações específicas previstas
na RE 899/2003 (BRASIL, 2003b).
Resultados de estudo de estabilidade de 3 lotes experimentais, com
resultados satisfatórios de um estudo acelerado, também são requeridos anteriores
aos estudos clínicos e também como parte da documentação do DDCM.
Os estudos de estabilidade para produtos biológicos (consequentemente, os
de base biotecnológica) devem ter sido conduzidos de acordo com outro guia da
ANVISA, especifico para esta finalidade, cujo texto está detalhado na RDC 49/2011
(BRASIL, 2011b).
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3.3 Tempos regulatórios

Mesmo anterior à existência da ANVISA, sempre houve uma preocupação
dos órgãos envolvidos com a liberação de registro de um medicamento, não
somente com os pontos relativos ao trinômio qualidade, segurança e eficácia, mas
também com o tempo de liberação e disponibilização do medicamento para uso em
território nacional.
A Lei nº 6.360/1976 (BRASIL, 1976) em seu artigo 12º., parágrafo 3º., estipula
um prazo de noventa dias para a publicação do registro, salvo existência de
inobservância da lei. Esta inobservância pode ser interpretada pela solicitação de
exigências por parte do órgão regulador.
Este artigo da Lei º n6.360/76 foi revogado recentemente, com a edição da Lei
13.411 de 28 de dezembro de 2016, que redefine os prazos máximos para a decisão
final nos processos de registro e pós-registro de medicamentos, inclusive, os de
origem biotecnológica.
A Lei nº 13.411 (BRASIL, 2016d) divide os processos de registro e pósregistro em duas categorias, a saber: prioritária e ordinária. Para a categoria
prioritária, estabelece-se um prazo de cento e vinte dias e de sessenta dias,
contados a partir da data do respectivo protocolo de priorização, para manifestação
final da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para, respectivamente, emitir
pareceres em processos de registro e de pós-registro de medicamentos. Há
descritivo nesta legislação para ação de prorrogação no prazo de decisão final, por
até um terço do prazo original, quando a ANVISA expedir uma manifestação
fundamentada. Estas solicitações de esclarecimento ou de retificação pela Anvisa
deverão ser consolidadas em um único pedido, exceto se forem necessárias para
esclarecer ou retificar informações relativas a solicitação anteriormente atendida
pela empresa requerente, e suspenderão a contagem dos prazos determinados
neste artigo até que sejam atendidas. Complementarmente, o descumprimento
injustificado dos prazos previstos neste artigo implica apuração de responsabilidade
funcional do servidor ou dos servidores que lhe derem causa, nos termos da Lei
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que é a Lei que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, inclusive com descritivo para os
casos de improbidade administrativa (BRASIL, 1990b).
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O tempo regulatório para obtenção de um registro de biológico ou biológico
novo está em torno de vinte e quatro meses (NIAZI, 2015). Este tempo é, portanto, o
tempo entre a petição que a empresa desenvolvedora do produto (e interessada no
registro para comercialização) e a aceitação da ANVISA sobre o conteúdo de toda
documentação peticionada, normalmente após uma ou mais exigências emitidas
pela Agência para a empresa.
Existem mecanismos para a aceleração de um processo de registro, quando
este envolve um produto objeto de parceria de desenvolvimento produtivo, quando
este se enquadra na lista de medicamentos estratégicos do sistema único de saúde
(SUS), dentre outros critérios. Este mecanismo está claramente definido em mais
uma resolução da ANVISA, RDC 37/2014 (BRASIL, 2014b), assim como em uma
instrução normativa IN 03/2014 (BRASIL, 2014a).
Conforme estabelece a RDC nº 37/2014, a priorização da análise técnica de
petição pós-registro aplica-se aos medicamentos e produtos biológicos enquadrados
em um ou mais dos seguintes critérios e que atingirem a pontuação mínima de 10
pontos:
a) referente ao assunto inclusão de nova apresentação fracionável;
b) genérico único registrado e de venda sob prescrição médica, para
determinado insumo farmacêutico ativo ou associação, forma farmacêutica e
concentração,

cuja

análise

prioritária

seja

indispensável

para

evitar

o

desabastecimento do mercado;
c) similar único registrado e de venda sob prescrição médica, para
determinado insumo farmacêutico ativo ou associação, forma farmacêutica e
concentração,

cuja

análise

prioritária

seja

indispensável

para

evitar

o

desabastecimento do mercado;
d) integrante dos Componentes Básico, Especializado ou Estratégico da
Assistência Farmacêutica, publicados pelo Ministério da Saúde, e quando
comprovado o risco de desabastecimento do SUS;
e) integrante do Programa Nacional de Imunização, estabelecido e publicado
pelo Ministério da Saúde, e quando comprovado o risco de desabastecimento do
SUS;
f) utilizado para doença rara, negligenciada, emergente ou re-emergente, e
quando comprovado o risco de desabastecimento do SUS;
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g) relacionada ao processo de internalização da produção de medicamentos
das Parcerias de Desenvolvimento Produtivo;
h) integrante da Lista de Produtos Estratégicos, no âmbito do Sistema Único
de Saúde - SUS, e quando comprovado o risco de desabastecimento do SUS;
i) indispensável para evitar o desabastecimento do mercado nacional de
medicamento considerado único quanto ao princípio ativo ou associação,
concentração e forma farmacêutica;
j) referente ao assunto alteração de local de fabricação de insumo
farmacêutico ativo (IFA) por motivo de interrupção de fornecimento, por iniciativa
comprovada do fabricante do IFA, e quando este for o único fabricante registrado
para determinado medicamento;
k) referente ao assunto ampliação de uso para população pediátrica;
l) com inovação radical fabricado no País ou que atendam sua regra de
origem ou Processo Produtivo Básico, desde que o núcleo tecnológico do produto
também seja fabricado no País;
m) com inovação incremental fabricado no País ou que atendam sua regra de
origem ou Processo Produtivo Básico, desde que o núcleo tecnológico do produto
também seja fabricado no País;
n) quando comprovado o risco de desabastecimento do SUS; e
o) para alteração de local de fabricação de insumo farmacêutico ativo (IFA)
para substituição de fabricante estrangeiro por fabricante nacional, independente de
interrupção de fornecimento por parte do fabricante original.
Para a priorização dos medicamentos e produtos biológicos com inovação
incremental será avaliada a relevância quanto à vantagem clínica e terapêutica
desta inovação para o medicamento ou produto biológico.
As regras para pontuação estão previstas na Instrução Normativa no. 3 de 16
de junho de 2014. Cada processo de registro ou pós-registro que esteja classificado
em alguma (ou mais) das regras apresentadas na Tabela 3, permite que a empresa
que deseje peticionar o processo, o faça numa situação de priorização. Somando-se
acima de 10 pontos, o processo será considerado priorizado e, com isso, se
conseguirá uma celeridade no processo de análise e concessão de registro. Essa
tabela descreve cada critério considerado relevante para priorização e sua
respectiva pontuação.
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Tabela 3 – Regras de pontuação para priorização de análises de registro e pósregistro de medicamentos e produtos biológicos.
CRITÉRIO

PONTOS

Utilizados para doenças raras, negligenciadas, emergentes ou reemergente.

10,0

Integrantes de parceria de desenvolvimento produtivo

10,0

Empregando exclusivamente insumos farmacêuticos ativos produzidos por
fabricante nacional

10,0

Com inovação radical fabricado no país ou que atendam sua regra de origem
ou processo produtivo básico, desde que o núcleo tecnológico do produto
também seja fabricado no país

10,0

Primeiro protocolo de genérico inédito de venda sob prescrição médica para
dado insumo farmacêutico ativo.

10,0

Com inovação incremental fabricado no país ou que atendam sua regra de
origem ou processo produtivo básico, desde que o núcleo tecnológico do
produto também seja fabricado no país.

8,0

Segundo protocolo de genérico inédito de venda sob prescrição médica para
dado insumo farmacêutico ativo.

8,0

Integrantes da lista de produtos estratégicos, no âmbito do sistema único de
saúde – SUS

8,0

Integrantes dos componentes básico, especializado ou estratégico da
assistência farmacêutica, publicados pelo Ministério da Saúde.

6,0

Integrantes do Programa Nacional de Imunização, estabelecido pelo
Ministério da Saúde

6,0

Terceiro protocolo de genérico inédito de venda sob prescrição médica para
dado insumo farmacêutico ativo.

6,0

Primeiro protocolo de similar inédito de produto sob prescrição médica.

5,0

Com apresentações variáveis.
Fonte: IN nº 3 da ANVISA (BRASIL, 2014a).

1,0

3.4 Boas práticas de fabricação

Os conceitos e as novas tecnologias foram substituídos com o passar dos
tempos, porém a inspeção sanitária continua sendo uma importante ferramenta em
controle sanitário (VIEIRA, 2013). Dentre as ferramentas de controle sanitário, no
caso de produção de medicamentos, uma das principais tem sido a inspeção em
boas práticas de fabricação.
O Brasil, desde 1995 (portanto, bem antes da criação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) já possuía texto normativo regulatório para o setor industrial
quanto às boas práticas de fabricação. Tratava-se da Portaria nº 16 de 06 de março
de 1995 (BRASIL, 1995). Este texto se mantém oficial até a publicação em diário
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oficial da união da RDC 134 (BRASIL, 2001). Posteriormente, uma nova revisão do
texto para os requerimentos das boas práticas de fabricação de medicamentos foi
publicada, através da RDC 210 de 04 de agosto de 2003. Em 2010, temos o texto
vigente até o momento, com a publicação da RDC 17 de 16 de abril de 2010.
As empresas precisaram se adequar à vários requisitos novos, oriundos desta
nova publicação para as boas práticas de fabricação, que trouxe algumas
adequações para um texto mais harmonizado internacionalmente. Segundo Vieira
(2013), vários textos serviram de base nesta nova regulamentação, como o 37º
relatório da World Health Organization (2009), documentos do Pharmaceutical
Inspection Cooperation Scheme (PICS) e ainda regulamentos da Comunidade
Europeia.
Dentre as alterações mais evidentes, destaca-se a questão das áreas limpas.
Para elas áreas limpas, a RDC 17/2010 traz as definições de condição de “em
repouso”, aquela onde a instalação está finalizada, os equipamentos de produção
instalados e em funcionamento, mas não existem pessoas presentes, e “em
operação”, aquela em que a área está em funcionamento para uma operação
definida e com um número especificado de pessoas presentes.
As áreas limpas utilizadas na fabricação de produtos estéreis são
classificadas em quatro diferentes graus, sendo elas:
I – grau A: zona de alto risco operacional, por exemplo, envase e conexões
assépticas. Normalmente estas operações devem ser realizadas sob fluxo
unidirecional. Os sistemas de fluxo unidirecional devem fornecer uma velocidade de
ar homogênea de aproximadamente 0,45 m/s ±20 % na posição de trabalho;
II – grau B: em áreas circundantes às de grau A para preparações e envase
assépticos;
III – grau C e D: áreas limpas onde são realizadas etapas menos críticas de
produtos estéreis.
A nova resolução incluiu também as seguintes exigências: a condição “em
repouso” deve ser alcançada após a conclusão das operações, na ausência de
pessoal a pós um curto período de recuperação; a condição “em operação” para o
grau A deve ser mantida nos arredores imediatos do produto sempre que ele estiver
exposto ao ambiente.
O manuseio de matérias-primas e materiais, a não ser que sujeitos a
esterilização ou filtração esterilizante, deve ser realizado em um ambiente grau A,
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circundado por um ambiente grau B. A preparação de soluções que são esterilizadas
por filtração durante o processo deve ser realizada em uma área no mínimo grau C e
caso as soluções não forem esterilizadas por filtração, a preparação dos materiais e
produtos deve ser feita em um ambiente grau A circundado de por grau B. A
transferência de recipientes parcialmente fechados, tais como os utilizados em
liofilização, deve ser realizada em ambiente grau A circundado de grau B, antes de
completamente fechados, ou a transferência deve ocorrer em bandejas fechadas,
em um ambiente grau B. Todas estas condições estão claramente descritas nos
artigos 328-330 da referida resolução RDC 17/2010.
O Quadro 2 detalha as principais diferenças entre os marcos regulatórios de
boas práticas de fabricação, no que concerne à sistemas de HVAC.
Quadro 2 - Principais diferenças entre requisitos para sistemas de HVAC – RDC
210/2003 X RDC 17/2010.
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ESTÉREIS
Art. 319. Alterou as classificações do item 7.1.3,
passando a vigorar o disposto abaixo:
§2º. Para alcançar as condições “em operação, as
áreas devem ser desenhadas para atingir certos níveis
especificados de pureza do ar na condição “em
repouso”. A condição “em repouso” é definida como
aquela onde a instalação está finalizada, os
equipamentos de produção instalados e em
funcionamento, mas não existem pessoas presentes. A
7.1.3. As áreas limpas
condição “em operação” é definida como aquela em
utilizadas na fabricação de
que a área está em funcionamento e com um número
produtos estéreis são
especificado de pessoas presentes.
classificadas segundo as
§3º As áreas limpas usadas na fabricação de produtos
características exigidas para a
estéreis são classificadas em quatro diferentes graus,
qualidade do ar, em graus A, B, sendo eles:
C e D.
I – grau A zona de alto risco operacional, por exemplo,
envase e conexões assépticas.
Normalmente devem ser realizadas sob fluxo
unidirecional, como velocidade de 0.45 m/s ±20 %
II – grau B: em áreas circundantes às de grau A para
preparações e envase assépticos;
III – grau C e D: áreas limpas onde são realizadas
etapas menos críticas na fabricação de produtos
estéreis.

(Continua).
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(Continuação).
Preparação asséptica
Na RDC 17/10, este texto foi alterado pelos arts 326 e
327.
Art. 326. Os materiais devem ser manuseador em um
ambiente no mínimo grau D, após a lavagem.

O manuseio de matérias-primas
e todo processamento adicional
devem ser feitos em áreas com
grau A ou B, circundada por
grau B ou C, respectivamente,

Art. 327. O manuseio de matérias-primas estéreis e
materiais, a não ser que sujeitos a esterilização ou
filtração esterilizante, deve ser realizado em um
ambiente grau A, circundado por grau B.
Art. 328 As soluções que são esterilizadas por filtração
durante o processo deve ser realizada em uma área no
mínimo grau C.
Art. 329. O manuseio e envase de produtos preparados
assepticamente, assim como o manuseio de
equipamentos previamente esterilizados deve ser feito
em ambiente grau A, circundado de B.
Art. 330. A transferência de recipientes parcialmente
fechados, tais como os usados em liofilização, deve ser
realizada em ambiente grau A, circundado de grau B
antes de serem fechados completamente
Produção

17.10.3. A utilização de meios
de cultura que favorecem o
crescimento microbiano em
ensaios para simular operações
assépticas
constitui
um
procedimento importante na
validação de um processo §1º. A forma do meio de cultura utilizado deve
asséptico. Estes ensaios devem geralmente ser equivalente a forma farmacêutica do
ter as seguintes características: produto.
(a) Devem simular da forma §2º. O processo de simulação deve imitar de forma
mais fiel possível as mais fiel possível as operações de rotina, incluindo
operações reais, levando todas as etapas críticas subsequentes.
em consideração fatores
como a complexidade das §3º. As condições de pior caso devem ser consideradas
operações, o número das na simulação.
pessoas envolvidas na §4º. A simulação deve ser repetida em intervalos
operação e o tempo de regulares e sempre que houver alteração significativa
duração do envase.
nos equipamentos e processos.
(b) Devem incluir um número
insuficiente de unidades de
produção para conferir um
elevado grau de segurança
em detectar níveis mais
baixos de contaminação.
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(Conclusão).
Produção
(c) Recomenda-se a inclusão de pelo
menos 3.000 unidades de produção em
cada ensaio de enchimento com caldo
nutriente. O percentual ideal de
crescimento é 0 % e nunca deve ser
superior a 0,1 % de unidades
contaminadas. Toda contaminação deve §5º. O número de recipientes utilizados em
uma simulação com meio de cultura deve
ser investigada.
ser
suficiente
para
assegurar
a
(d) Os enchimentos com meios de cultura
confiabilidade da avaliação.
devem ser repetidos a intervalos
regulares e sempre que houver §6º. Para pequenos lotes, o número de
alteração significativa nas instalações, recipientes na simulação deve ser no
equipamentos ou no processo, deve ter mínimo igual ao tamanho do lote do
produto.
nova validação.
O art. 334 modificou o item 17.10.3 no
disposto abaixo:
Art. 334. A validação de processos
assépticos deve incluir a simulação desses,
utilizando meios de cultura:

Fonte: Elaborado pelo autor.
Recentemente, a Anvisa foi aceita como novo membro do International
Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of
Pharmaceuticals for Human Use (ICH). A decisão foi tomada em assembleia
realizada no dia 09 de novembro em Osaka, no Japão, após recomendação positiva
do comitê gestor, que reconheceu que a Agência cumpre satisfatoriamente os
requisitos estabelecidos para se tornar membro (BRASIL, 2016a).

3.5 As parcerias de desenvolvimento produtivo (PDP´s)

No Brasil, no âmbito do Complexo Industrial da Saúde (CIS) e do SUS, a
indução ao estabelecimento de parcerias entre laboratórios públicos, privados e os
produtores de insumos farmacêuticos ativos nacionais foi uma iniciativa do Governo
Brasileiro para a melhoria do suprimento em saúde e do acesso a medicamentos
essenciais à população, bem como o fortalecimento de empresas e laboratórios
nacionais.
Na atual experiência brasileira do Setor Saúde, o estabelecimento de
parcerias entre laboratórios públicos e privados foi induzido pela Secretaria de
Ciências,

Tecnologia

e

Insumos

Estratégicos

(SCTIE)

por

intermédio

do
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Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde (DECIIS). Foi instituída
através de uma sucessão de parcerias ou associações, sendo a primeira entre o
Ministério da Saúde, por intermédio da SCTIE e um ou dois laboratórios públicos. As
demais parcerias ou associações, sempre a jusante, foram estabelecidas entre o(s)
laboratório(s) público(s) e uma ou mais empresas privadas nacionais, responsáveis
pelo desenvolvimento e transferência de tecnologia (BARBOSA, 2009).
Este passo importante, desde a criação do Plano Brasil Maior, estabelecido
através do Decreto nº 7540 de 2 de agosto de 2011, se reflete com a publicação da
Portaria nº 837/2012 de 18 de abril de 2012. (BRASIL, 2011c; 2012) Esta portaria
visa estabelecer as diretrizes e normativas para as parcerias de desenvolvimento
produtivo no Brasil.
Segundo esta Portaria nº 837 (BRASIL, 2012), os objetivos de uma parceria
para o desenvolvimento produtivo são: a racionalização do poder de compra do
Estado, mediante a centralização seletiva dos gastos na área da saúde, com vistas à
diminuição nos custos de aquisição do SUS e à viabilização da produção no País de
produtos inovadores de alta essencialidade para a saúde, tendo como foco a
melhoria do acesso da população a insumos estratégicos; o fomento ao
desenvolvimento tecnológico conjunto e ao intercâmbio de conhecimentos para a
inovação no âmbito dos produtores públicos e privados nacionais, tornando-os
competitivos e capacitados a enfrentar a concorrência global em bases permanentes
num contexto de incessante mudança tecnológica; o foco na fabricação local de
produtos estratégicos para o SUS e de produtos de alto custo e/ou de grande
impacto sanitário e social, aliando o pleno abastecimento e diminuição da
vulnerabilidade do SUS com a ampliação da riqueza do País; e ainda a negociação
de reduções significativas e progressivas de preços na medida em que a tecnologia
é transferida e desenvolvida, conforme seja considerada estratégica para o SUS.
Em novembro de 2014, surgiu um novo marco regulatório, representado pela
Portaria nº 2.531 (BRASIL, 2014d), para as parcerias de desenvolvimento produtivo
(PDP´s), que traz dentre outras alterações, que a definição da lista de produtos
estratégicos deve ser efetuada anualmente, tomando-se por base a importância para
o SUS, além de se considerar a importância para a produção nacional, tanto do
produto como de sua matéria-prima ativa. Este novo marco ainda possibilita a
duração da parceria por um prazo de até dez anos e cria modelos de apresentação
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dos projetos para as parcerias em si, assim como modelos para relatórios de
monitoramento por parte dos órgãos envolvidos.
Todos estes marcos regulatórios podem trazer impactos no desenvolvimento
e no lançamento de medicamentos de base biotecnológica, onde as empresas
interessadas nestes produtos precisam compreender bem o arcabouço regulatório
envolvido e as diferentes interfaces destas resoluções, instruções, leis, com cada
uma das fases do desenvolvimento.
O presente trabalho pretende conhecer o perfil de empresas que atuem com
medicamentos de base biotecnológica, correlacionar marcos regulatórios com
tempos de liberação dos produtos, assim como compreender os desafios que estas
empresas precisam superar para conseguirem atender expectativas da agência
reguladora. Como objetivo secundário, este trabalho pretende gerar sugestões para
melhorias no atendimento destas expectativas, sem afetar o trinômio qualidade,
segurança e eficácia.
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4

METODOLOGIA

Como o objetivo geral deste trabalho foi observar o impacto regulatório na
área de medicamentos biológicos, no que tange ao desenvolvimento/lançamento e
continuidade destes produtos no mercado brasileiro, o presente estudo se apoiou
em levantamento de dados, via questionário, a empresas que tem interesse em
atuar, ou que já atuem com estes produtos, como importadores/distribuidores ou
fabricantes. O questionário elaborado é apresentado no Apêndice A.
O plano de trabalho realizado encontra-se descrito no Quadro 3.

Quadro 3 - Plano de trabalho realizado.
Experimento

Resultado Esperado

Elaboração de questionário acerca de Conhecer
o
perfil
de
dificuldades
desafios no desenvolvimento/ lançamento enfrentadas pelas empresas, sob a ótica dos
de medicamentos de origem biológica.
requerimentos regulatórios.
Levantamento histórico de normativas Conhecimento dos marcos regulatórios na
correlacionadas a produtos biológicos
área de produtos biológicos no Brasil
Avaliação de impacto

Correlacionar novas normativas/ alterações
em normas existentes com resultados
percebidos pelas empresas envolvidas
neste mercado.

Fonte: Elaborado pelo autor.
A lista de indústrias para o envio dos questionários foi levantada a partir do
site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para testar a validade do
questionário, inicialmente apenas três empresas que fabricam medicamentos de
base biotecnológica o receberam. Não houve qualquer dúvida apresentada pelas
empresas. Posteriormente, portanto, o questionário foi encaminhado para outras
indústrias, de capital público ou privado, porém que fabriquem ou estejam com
projetos de fabricação de medicamentos biológicos. Os dados coletados foram
analisados e comparados com os marcos regulatórios existentes em território
brasileiro, para avaliar correlação entre surgimento de normativas e impacto no
mercado de interesse.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O questionário foi enviado à 18 empresas, todas de base biotecnológica, que
atuam no mercado brasileiro, dos quais 13 empresas retornaram o questionário. A
Tabela 4 apresenta um perfil das empresas participantes quanto a sua participação
acionária.
Tabela 4 – Questionários aplicados x Questionários respondidos.
Tipo de empresa
Pública
Privada

Receberam o
questionário
5
13

Responderam o
questionário
5
8

Fonte: Elaborado pelo autor.

A primeira parte do questionário aplicado foi focada na avaliação do perfil das
empresas que atuam com produtos de base biotecnológica no Brasil. O questionário
avalia a classificação básica da empresa em termos de capital: empresa pública ou
empresa privada, se o capital era nacional ou estrangeiro, e também se existem
produtos biológicos em portfólio e, caso existissem, quantos já registrados junto à
ANVISA. Ainda se a empresa tem lista de desenvolvimento de produtos (pipeline)
com produtos biológicos e quantos, caso existissem.
O perfil ainda se estendeu à informação da empresa quanto à possuírem
parcerias de desenvolvimento produtivo (PDP´s). Para o caso de possuírem, foi
perguntado se elas mantinham parcerias de transferência de tecnologia, parceria
para desenvolvimento de um novo medicamento ou ainda se a empresa possuía os
dois modelos de parcerias. As Figuras 4 e 5 apresentam o perfil das empresas
avaliadas.
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Figura 4 - Perfil das empresas avaliadas.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 5 - Capital das empresas avaliadas.

Capital das empresas avaliadas
Estrangeira
15%

Nacional
85%

Nacional

Estrangeira

Fonte: Elaborado pelo autor.

Das empresas avaliadas, ressalta-se a participação da indústria de capital
nacional, que sempre foi caracterizada pela produção de medicamentos genéricos.
Também se ressalta a participação do setor industrial público brasileiro no mercado
de produtos biológicos, muito acima do percentual em relação ao total de produtores
de medicamentos no Brasil. Conforme demostrado na Figura 6.
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Figura 6 - Produtos biológicos em portfólio.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Também se percebe um número importante de fabricantes com produtos
biológicos em seu portfólio ou ainda em sua lista de produtos em desenvolvimento
(pipeline), como mostrado na Figura 7.

Figura 7 - Número de produtos em pipeline.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A existência de produtos em sistema de parceria de desenvolvimento
produtivo (PDP´s), como mostra a Figura 8, parece estar bem associada à produção
de produtos biológicos, onde todas as empresas questionadas possuem este tipo de
modelo de desenvolvimento, produção e entrega ao Ministério da Saúde de produtos
estratégicos e/ou de alto valor agregado.
Figura 8 – Declaração das empresas sobre o uso do modelo de PDP´s.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Pode-se verificar a importância do marco regulatório para registro de produtos
biológicos comparando-se as Figura 9 (prazos antes da RDC 315 de 2005) e Figura
10 (após a publicação da RDC 55 de 2010).
A edição da RDC 55/2010 trouxe um aumento do tempo para primeira
manifestação da ANVISA, possivelmente relacionado a extinção de prazo
determinado para manifestação nesta resolução, além do aumento da complexidade
dos itens solicitados e também do não aceite mais da certificação em boas práticas
de fabricação realizado pelo país de origem, mas somente pela certificação pela
agência nacional brasileira.
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Figura 9 – Percepção regulatória anterior à RDC 55/2010.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 10 – Percepção regulatória posterior à RDC 55/2010.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Em abril de 2007, houve a edição da RDC 28 (BRASIL 2007), com o advento
da possibilidade de priorizações de processos para situações diferenciadas,
inclusive para as parcerias de desenvolvimento produtivo (PDP´s).
Sequencialmente, em julho de 2014, houve uma nova edição de mais
regulamentação para priorização de processos, RDC 31/2014 (BRASIL, 2014c).
Esta trouxe um desdobramento, manifestado através da edição de uma Instrução
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complementar, Instrução Normativa nº 3 (BRASIL, 2014a), com um maior
detalhamento para as diferentes situações que podem levar a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária a priorizar processos de petições, como situações de primeiro
genérico no país, produtos envolvidos em parcerias de desenvolvimento produtivo,
produtos com insumo nacional, dentre outras situações. A percepção foi uma
melhora nos tempos de primeira manifestação da ANVISA.
Verifica-se, portanto, que os dispositivos regulatórios de priorização de
análise têm surtido efeitos positivos nas petições de registro e pós-registro de
medicamentos de base biotecnológica. Essa afirmação esta evidenciada na Figura
11.
Figura 11 – Percepção regulatória posterior à RDC 28/2007.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A percepção de melhoras em prazos de manifestação por parte do agente
regulador pode trazer um estímulo ao desenvolvimento de produtos por parte das
empresas e, consequentemente, maior disponibilização de novos produtos, ainda
que biossimilares. Esta maior oferta de produto no mercado, poderia levar a uma
redução de preço final ao consumidor, seja ele um consumidor direto, ou ainda um
plano de saúde, ou ainda por parte do próprio Ministério da Saúde (Figura 12).
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Figura 12 – Percepção regulatória posterior à RDC 31/2014.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Também foram avaliadas as dificuldades encontradas pelas empresas para
os estudos clínicos e não clínicos, considerando como o marco regulatório principal,
a RDC 09 de 2015.
Conforme indicado na Figura 13, para estudos não clínicos, as principais
dificuldades apontadas pelas empresas foram a falta de centros habilitados de
estudos com modelo animal no Brasil e também a falta de recursos humanos para a
condução nestes estudos. Não menos importante encontra-se o fato de as normas
brasileiras não estarem harmonizadas com as dos blocos mais regulados, o que
torna necessária a de se realizar novos estudos, em um país onde os pontos de
maior dificuldade recai, em última análise, na falta de mão de obra especializada
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Figura 13 – Relatos de dificuldades para condução de estudos NC anteriores a
janeiro de 2015.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Embora os relatos anteriores (Figura 13) e após a RDC 09/2015 (Figura 14),
para a condução dos estudos não clínicos sejam relativamente semelhantes, nota-se
uma sensível melhora no que diz respeito ao acesso à agência reguladora, assim
como a percepção sobre a harmonização das normas pertinentes, também com um
ganho expressivo, sanando parte das dificuldades pela adequação da agência
reguladora. Nota-se também uma melhora na qualificação da mão de obra para
estas atividades. Essas mudanças realçam a que o gargalo se concentrou na falta
de centros habilitados para realizar os estudos com animais. Esta falta de centros
habilitados pode ser melhor entendida observando-se os dados da Figura 15.
No que concerne às exigências para estes estudos não clínicos propriamente
ditos, os principais relatos foram o fato do modelo animal escolhido ter recebido
algum questionamento, assim como questões relativas ao tratamento estatístico dos
dados, quando o dado é oriundo de data anterior à edição da RDC 09/2015.
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Figura 14 – Relatos de dificuldades para condução de estudos NC posteriores a
janeiro de 2015.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 15 – Exigências exaradas pela ANVISA para estudos NC anteriores a jan.
2015.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Posteriormente à RDC 09/2015, conforme gráfico demonstrado na Figura 16,
há uma expressiva queda dos motivos de exigências, com um melhor relato de
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aceite de modelo animal escolhido, menos questionamentos de informações já
constantes nos dossiês, mas ainda permanecendo uma solicitação de dados brutos
destes estudos. Tal fato sugere que as empresas devam passar a adotar esta
prática, assim como a própria agência pode passar a solicita-los formalmente em
texto regulatório compatível. Ou seja, passaram a adotar critérios e procedimentos
aceitáveis tanto pelas empresas quanto pelo órgão regulador.
Figura 16 – Exigências exaradas pela ANVISA para estudos NC posteriores a jan.
2015.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Há ainda um ponto altamente sensível, quando comparados os dados obtidos
e relatados nas figuras 15 e 16, onde as Boas práticas de laboratório aparecem
como motivo de exigência regulatória para os estudos clínicos, segundo as
empresas avaliadas. Este requisito tem relevância técnica para que o produto,
quando alcançada a fase de registro, o mesmo tenha chegado nesta condição tendo
sido produzido em condições de boas práticas de fabricação, estudado em modelos
animais e analisado em condições de boas práticas de laboratório e, por fim,
estudado clinicamente em condições de boas práticas clinicas. Por outro lado, hoje
não há modelo nem a prática regulatória da certificação em boas práticas de
laboratório (BPL) por parte da ANVISA, resultando como ponto de melhoria futura, a
elaboração de possíveis guias em BPL para posterior certificação.
Percebe-se também na análise dos dados demonstrados na figura 16 um
decréscimo na solicitação de dados já existentes nos dossiês peticionados. Este
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relato pode ser um indicador de melhoria de performance por parte das equipes
técnicas avaliadoras, possivelmente associado ao nível de maturidade destes
indivíduos. Sob esta ótica, ressalta-se o fato da própria agência reguladora ser uma
instituição relativamente jovem, com um pouco mais de 18 anos de atuação junto ao
mercado regulado. Esta afirmação pode ser confirmada com a data da criação da
Agência Brasileira, ANVISA, em 1999; se a compararmos com a agência americana
FDA, criada em 1982, tendo portanto, quase o dobro do tempo de funcionamento
para o mercado americano. A agência europeia de 1995, a agência australiana
(TGA) de 1989, ou ainda a agência portuguesa (INFARMED) em 1993.
Em relação aos estudos clínicos, com o advento da RDC 09/2015, a principal
dificuldade relatada pelas empresas foi a lentidão para a aprovação ética dos
protocolos de estudos clínicos, conforme demonstrado na Figura 17.
Figura 17 – Principais dificuldades relatadas pelas empresas posteriores a jan.
2015.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A lentidão relatada pelas empresas avaliadas correlacionada as aprovações
éticas do Comitê de Ética em Pesquisa ou, em alguns casos, do Conselho Nacional
de Ética em Pesquisa, traz uma preocupação maior para os solicitantes e, em última
análise, para os próprios beneficiários do objeto de pesquisa. Tratam-se de
aprovações de órgãos que sem as mesmas os protocolos clínicos não podem ser
executados, porém não são órgãos vinculados à agência reguladora. Pode tornar-se
também um ponto relevante para possíveis interessados (patrocinadores dos
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estudos clínicos, associações de pacientes de uma enfermidade correlacionada,
dentre outros), para que se construa uma possível ação de sensibilização destes
órgãos com vistas à uma maior celeridade de seus processos analíticos.
Em relação às exigências exaradas pela ANVISA, foram relatadas questões
relativas à solicitação de dados brutos, desenho do estudo em si, tratamento
estatístico dos dados e ainda validação do método bioanalítico utilizado. A Figura 18
detalha os motivos de exigências emitidas pela ANVISA para estudos clínicos nas
empresas pesquisadas.
Figura 18 – Exigências exaradas pela ANVISA para EC posteriores a jan. 2015.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Complementarmente, as empresas foram questionadas sobre dificuldades
técnicas correlacionadas com a documentação técnica dos registros de produtos de
base biotecnológica.
Num primeiro questionamento sobre se o principal motivo de exigências tinha
origem na parte produtiva ou na parte analítica, 100% das empresas apontou como
sendo na parte analítica, conforme demonstrado na Figura 19.
Uma avaliação deste ponto levou a um maior detalhamento dos problemas
encontrados na questão analítica e que é apresentada na Figura 20.
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Figura 19 – Principal motivo de exigência para documentação técnica.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 20 – Principais motivos de exigências na parte analítica.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Observa-se na Figura 20 que os principais motivos de exigência analítica
recai sobre a análise de solventes em excipientes, seguidos da linearidade de
alguns dos métodos. Isso sugere a necessidade de maior investigação científica na
escolha e desenvolvimento de métodos analíticos mais precisos e confiáveis.
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Outro aspecto importante detectado diz respeito aos testes de estabilidade de
uso e também o fato de que o método não foi aceito, sugerindo também maior
investigação do setor na busca de metodologia capaz de atender os órgãos
reguladores.
De modo geral, pode-se dizer que as questões analíticas, representadas
pelos relatórios de desenvolvimento de métodos analíticos, protocolos e relatórios de
validações analíticas, especificações e métodos analíticos, assim como os dados
brutos gerados a partir destas análises, carecem de uma maior atenção por parte
das empresas desenvolvedoras de produtos de base biotecnológica, que devem
direcionar parte de seus investimentos às questões analíticas.
Para as questões relacionadas a fabricação do ativo biológico, validação de
processo, estabilidade do intermediário e estudo de holding time são os principais
motivos de exigências exaradas por parte da agência reguladora, quando as
empresas submetem seus processos de registro. A Figura 21 detalha estes motivos
e aponta itens mais relevantes a serem considerados por parte das empresas
desenvolvedoras, para tentativa de redução de exigências recebidas.
Figura 21 – Principais motivos de exigências relacionados à fabricação do ativo
biológico.

Fonte: Elaborado pelo autor.

As empresas foram questionadas sobre principais desafios regulatórios
quanto às normativas e formato de submissão, quanto ao atendimento da agência
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brasileira e especificamente para a área de produtos biológicos. A Figura 22 aponta
estes desafios questionados e os respectivos posicionamentos das empresas.
Figura 22 – Desafios regulatórios quanto às normativas e formato de submissão

Fonte: Elaborado pelo autor.

O posicionamento das empresas questionadas aponta que as mesmas
entendem que as normas, no geral, já estão mais harmonizadas com os mercados
tidos como mais regulados. Quase a totalidade das empresas relata a necessidade
do uso do formato CTD (Formato padrão para documentação técnica de submissão
regulatória. Do inglês Common Technical Documentation). Este item precisa ser
investigado futuramente, pois tende a não ser mais observado com o ingresso da
ANVISA no ICH (International Conference on Harmonisation for Registration of
Pharmaceuticals for human use), onde já está acordada entre a agência regulatória
brasileira e o comitê de harmonização internacional o uso deste formato para os
próximos anos.
Outra questão relevante diz respeito à percepção das empresas de que,
embora as normas regulatórias brasileiras já estejam mais harmonizadas com
mercados mais regulados, ainda há necessidade de maior atenção por parte da
ANVISA para que se evitem conflitos entre diferentes textos regulatórios.
Questionou-se também acerca do atendimento da agência regulatória
brasileira, cujos resultados foram compilados e apresentados na Figura 23. Nota-se
que as empresas estão muito preocupadas com o número de técnicos envolvidos
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nas análises de dossiês, como também na qualidade das análises técnicas,
evitando-se, por vezes, exigências desnecessárias.
Figura 23 – Pontos de melhoria no atendimento da ANVISA segundo as empresas
avaliadas.

Fonte: Elaborado pelo autor.
As empresas ainda foram questionadas em pontos específicos da área de
produtos biológicos, cujos posicionamentos se encontram detalhados na Figura 24.
Figura 24 – Desafios específicos para a área de produtos biológicos apontados
pelas empresas avaliadas.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Nas respostas apresentadas, nota-se uma grande preocupação com
categorização de produtos em relação à sua complexidade, onde possivelmente, um
medicamento biológico usado como creme cicatrizante, por exemplo, não
necessitaria de mesmos requerimentos que os de um anticorpo monoclonal.
Também é relevante o posicionamento das empresas em relação a acordos de
cooperação técnica entre a agência regulatória brasileira e outras agências
internacionais como possível fonte de ganhos técnicos e disponibilização de
produtos no mercado brasileiro.
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CONCLUSÕES

Com base nas observações e análises do panorama levantado pela revisão
da literatura e pelo questionário aplicado em 13 empresas farmacêuticas atuantes no
Brasil, pode-se concluir que:


Tal como no cenário global, no Brasil, as questões relativas aos

princípios ativos e aos medicamentos produtos por rotas de síntese, similares ou
genéricos, são e, provavelmente, continuarão a ser os “carros-chefes” da indústria
farmacêutica. A entrada dos produtos biológicos, que em geral são medicamentos
de alto custo e de desenvolvimento/produção de alta complexidade tem sido
impulsionada por novas legislações, muito baseadas na harmonização com os
mercados mais regulados.


Outro modelo importante de estímulo e fortalecimento deste mercado

tem sido as políticas de parcerias de desenvolvimento produtivo (PDP), muito
utilizada pelos fabricantes nacionais para este mercado de produtos biológicos em
território brasileiro. Com o uso do modelo das PDPs, é notável a grande participação
dos laboratórios farmacêuticos públicos, já que a participação de um laboratório
oficial, com o papel de receptor de tecnologia, é uma condição indispensável para o
uso do referido modelo.


Produtos biológicos costumam ser caros e boa parte deles está fora

das possibilidades de aquisição direta por parte do consumidor final. Torna-se
evidente a importância do setor público no desenvolvimento e lançamento destes
produtos. Boa parte destas parcerias são de transferência de tecnologia, onde o
modelo de tecnologia usado pelo transferidor deve ser o adotado pelo laboratório
produtor receptor, para os macroprocessos que envolvem a produção com base
biotecnológica, armazenamento destes intermediários com garantia de estabilidade
(com conhecimentos aprofundados de níveis de impurezas e de qualidade),
processos de formulação, envase e acondicionamento final em suas embalagens de
destino.


Esta necessidade de harmonização de processos, traz também à tona

a necessidade de harmonização do ambiente regulatório, através da agência
regulatória brasileira, a ANVISA, que tem revisado ou lançado novas resoluções,
instruções normativas, notas técnicas, com um grande foco na harmonização de
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requerimentos. Outra percepção recente deste processo crescente de harmonização
foi o anúncio recente da participação oficial anunciada em novembro de 2016 desta
agência como membro junto ao International Conference on Harmonisation for
Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH).


A busca não somente da harmonização, mas também da também da

disponibilização destes produtos, trouxe também o surgimento de marco regulatório
para priorização de análises, o que se refletiu como resultado prático, fazendo com
que produtos que fossem considerados como estratégicos, chegassem ao mercado
em um tempo menor.


Torna-se essencial que os critérios que sustentem o desenvolvimento/

lançamento de produtos biológicos levem em conta a efetividade da produção local,
a manutenção da qualidade, a verticalização do desenvolvimento e produção, com
todas as suas etapas inseridas em um ambiente regulatório apropriado para a
atividade a que se destina e com tendência para harmonização. O recente aceite da
ANVISA como membro do ICH representa, possivelmente, um passo a mais para o
caminho para a harmonização regulatória.


O surgimento de políticas públicas para este setor parece estar

estimulando devidamente a produção de produtos biológicos no Brasil, com uma
importante participação de indústrias nacionais, conhecidas até então mais pelo
segmento de medicamentos genéricos de origem sintética, assim como a crescente
participação de laboratórios farmacêuticos públicos, aumentando, portanto, a
aproximação de empresas privadas e públicas, aumentado a produção nacional
destes

produtos

e,

consequentemente,

podendo

levar

ao

aumento

da

disponibilização dos mesmos à população.
Como recomendação futura para a continuidade dos trabalhos, sugere-se,
também deve-se avaliar o impacto da edição da nova Lei nº 13.411, publicada em
dezembro de 2016, e ratificar-se sobre a celeridade obtida, ou não, neste importante
processo de desenvolvimento/lançamento de produtos biológicos no Brasil.
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO

QUESTIONÁRIO APLICADO
Este questionário tem por objetivo subsidiar o trabalho de pesquisa necessário à
conclusão da dissertação do Mestrado Profissional em Processos Industriais, do
Instituto
(Modelo)de Pesquisas Tecnológicas/IPT.
Os resultados servirão de base para a avaliação do impacto dos marcos
regulatórios na área de produtos biológicos no Brasil e proposição de ações de
alterações, visando melhorar harmonização de requisitos e disponibilização de
produtos desta categoria em território brasileiro.
Sua participação é muito importante para o alcance dos objetivos pretendidos
nesta dissertação. Favor responder todas as questões objetivamente e com
precisão.

Informações importantes:
a) Não é necessária a identificação. A sua isenção e imparcialidade são
essenciais para a posterior categorização das respostas.
b) As questões são objetivas, para respostas simples e diretas.

Agradeço imensamente sua participação e coloco-me à disposição para
esclarecimentos, quando necessário.

Atenciosamente,

________________________________
Cláudio Henrique Damasceno Cabral
Tel.: (11) 9 8944-2231
NOTA: Questionário deve ser respondido por funcionários de empresas, públicas
ou privadas, com envolvimento no âmbito regulatório de produtos biológicos,
importados ou fabricados no Brasil.
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Sessão 1 – PERFIL DE EMPRESA
1.

Pública (

)

2.

Capital nacional (

3.

Produtos biológicos em portfólio:

(

) 01 a 05 produtos

(

) 06 a 10 produtos

(

) 11 a 20 produtos

(

) + de 20 produtos

(

) não possuo

4.

) 01 a 05 produtos

(

) 06 a 10 produtos

(

) 11 a 20 produtos

(

) + de 20 produtos

(

) não possuo

OU

)

Estrangeiro (

)

Possuem Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP´s)?

(

) Sim

(

) Não

6.

)

Privada (

Produtos biológicos em pipeline:

(

5.

OU

Se “SIM” em 5: Categorização destas PDP´s:

(

) De transferência de Tecnologia

(

) De Desenvolvimento de novo medicamento

(

) Ambas
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Sessão 2 – PERCEPÇÃO REGULATÓRIA - PRAZOS
1.
Prazo médio para primeira manifestação ANVISA de um registro de produto
biológico novo, não PDP com petição entre 2005 e 2010:
(

) Menos que um ano

(

) entre 1 e 1,9 anos

(

) entre 2 e 2,9 anos

(

) acima de 3 anos

(

) NA

2.
Prazo médio para primeira manifestação ANVISA de um registro de produto
biológico novo, não PDP com petição a partir de 2010:
(

) Menos que um ano

(

) entre 1 e 1,9 anos

(

) entre 2 e 2,9 anos

(

) acima de 3 anos

(

) NA

3.
Prazo médio para primeira manifestação ANVISA de um registro de produto
biológico novo, PDP/ priorizável com petição entre abril 2007 e julho 2014
(

) Menos que 4 meses

(

) entre 4 e 6 meses

(

) entre 6,1 e 12 meses

(

) acima de 12,1 meses

(

) NA

4.
Prazo médio para primeira manifestação ANVISA de um registro de produto
biológico novo, PDP/ priorizável com petição a partir julho 2014
(

) Menos que 4 meses

(

) entre 4 e 6 meses

(

) entre 6,1 e 12 meses

(

) acima de 12,1 meses

(

) NA
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5.
Prazo médio para primeira manifestação ANVISA de um registro de produto
biológico NÃO NOVO, não PDP com petição entre 2005 e 2010:
(

) Menos que um ano

(

) entre 1 e 1,9 anos

(

) entre 2 e 2,9 anos

(

) acima de 3 anos

(

) NA

6.
Prazo médio para primeira manifestação ANVISA de um registro de produto
biológico não novo, não PDP com petição a partir de 2010:
(

) Menos que um ano

(

) entre 1 e 1,9 anos

(

) entre 2 e 2,9 anos

(

) acima de 3 anos

(

) NA

7.
Prazo médio para primeira manifestação ANVISA de um registro de produto
biológico não novo, PDP/ priorizável com petição entre abril 2007 e julho 2014
(

) Menos que 4 meses

(

) entre 4 e 6 meses

(

) entre 6,1 e 12 meses

(

) acima de 12,1 meses

(

) NA

8.
Prazo médio para primeira manifestação ANVISA de um registro de produto
biológico não novo, PDP/ priorizável com petição a partir julho 2014
(

) Menos que 4 meses

(

) entre 4 e 6 meses

(

) entre 6,1 e 12 meses

(

) acima de 12,1 meses

(

) NA
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Sessão 3 – DIFICULDADES ENCONTRADAS – ESTUDOS CLÍNICOS (EC)/ NÃO
CLÍNICOS (NC/ BIOEQUIVALÊNCIA/BIODISPONIBILIDADE
3.1. Estudos não clínicos – dificuldades encontradas pela empresa (marcar quantos
itens forem necessários) anteriores a jan 2015:
(

) Faltam guias para estudos não clínicos

(

) Faltam centros habilitados estudos com modelo animal

(

) Falta acesso ANVISA para reuniões/esclarecimentos

(

) Normas brasileiras não harmonizadas com blocos mais regulados

(

) Falta de recursos humanos habilitado no Brasil para estudos NC

(

) NA

3.2. Estudos não clínicos – exigências exaradas para estudos NC (marcar quantos
itens forem necessários) anteriores a jan 2015:
(

) Modelo animal escolhido não aceito

(

) Boas Práticas de Laboratório do centro responsável pelo estudo

(

) tratamento estatístico dos dados

(

) informações já constantes do dossiê

(

) Solicitação de dados brutos

(

) NA

3.3. Estudos não clínicos – dificuldades encontradas pela empresa (marcar quantos
itens forem necessários) posteriores a jan 2015:
(

) Faltam guias para estudos não clínicos

(

) Faltam centros habilitados estudos com modelo animal

(

) Falta acesso ANVISA para reuniões/esclarecimentos

(

) Normas brasileiras não harmonizadas com blocos mais regulados

(

) Falta de recursos humanos habilitado no Brasil para estudos NC

(

) NA

3.4. Estudos não clínicos – exigências exaradas para estudos NC (marcar quantos
itens forem necessários) posteriores a jan 2015:
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(

) Modelo animal escolhido não aceito

(

) Boas Práticas de Laboratório do centro responsável pelo estudo

(

) tratamento estatístico dos dados

(

) informações já constantes do dossiê

(

) Solicitação de dados brutos

(

) NA

3.5. Estudos clínicos – dificuldades encontradas pela empresa (marcar quantos itens
forem necessários) posteriores a jan 2015:
(

) Faltam guias para estudos clínicos

(

) Faltam centros habilitados com condições de Boas práticas clínicas

(

) Falta acesso ANVISA para reuniões/esclarecimentos

(

) Normas brasileiras não harmonizadas com blocos mais regulados

(

) Falta de recursos humanos habilitado no Brasil para EC

(

) Lentidão para aprovação ética (CEP e/ou CONEP)

(

) NA

3.6. Estudos clínicos – exigências exaradas para estudos NC (marcar quantos itens
forem necessários) posteriores a jan 2015:
(

) Desenho do estudo

(

) Validação do método bioanalítico utilizado

(

) tratamento estatístico dos dados

(

) informações já constantes do dossiê

(

) Solicitação de dados brutos

(

) Extrapolação de indicações

(

) NA
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Sessão 4 – DIFICULDADES ENCONTRADAS – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
/CMC
(CHEMISTRY AND MANUFACTURING CONTROLS)

4.1. Quanto a fabricação do ativo biológico (drug substance), os principais motivos
de exigências são:
(

) relacionados à parte produtiva

(

) relacionados à parte analítica

4.2. Principais motivos de exigências analíticas em processos de registro/pósregistro (podem ser marcadas quantas opções forem necessárias) na fabricação do
ativo biológico (drug substance):
(

) Gráfico de resíduos em análise de especificidade

(

) Análise de solventes residuais em excipientes

(

) Linearidade de algum dos métodos analíticos

(

) Método aplicado ao estudo de estabilidade não aceito

(

) Estabilidade de uso (pós-abertura)

(

) Estudo de fotoestabilidade

(

) Nenhum acima

4.3. Principais motivos de exigências relacionado ao processo de fabricação do ativo
biológico (drug substance) em processos de registro/pós-registro (podem ser
marcadas quantas opções forem necessárias):
(

) Rendimento na fase do upstream

(

) Rendimento na fase do downstream

(
) Exigências quanto ao princípio de funcionamento ou desenho dos
equipamentos envolvidos
(

) Estudos de holding time para diferentes etapas

(

) Estabilidade de produto intermediario

(

) Validação de processo

(

) Nenhum acima
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Sessão 05 – Principais desafios regulatórios:
5.1. Quanto às normativas e formato de submissão:
(

) Brasil precisa adotar formato de CTD (common technical document)/ ICH

( ) Normas brasileiras precisam ser totalmente harmonizadas com mercado mais
regulados
(
) ANVISA necessita de melhorar sistema eletrônico de submissão de dados, e
excluir o máximo o uso de material impresso para envio
(
) Resoluções precisam, no geral, ser mais harmonizadas entre si, evitando
conflitos regulatórios
5.2. Quanto ao atendimento da Agência Brasileira:
( ) Técnicos precisam ser mais treinados para se evitar formulações de exigências
desnecessárias;
( ) Número de técnicos envolvidos na análise de dossiês parece pequeno para o
número de processos/complexidade dos mesmos
(
) Reuniões de discussão técnica para situações não claramente definidas em
legislação específica precisam ser estimuladas
(
) Comitês Técnico-Regulatorios (CTR´s) precisam ser mais resolutivos, com
maior entrosamento entre técnicos ANVISA e técnicos Ministério da Saúde
5.3. Especificamente para a área de produtos biológicos:
(
) Resolução 899/03 precisa ser revisada para melhor cobertura dos métodos
bioanalíticos
(
) Resolução para registro de produtos biológicos deveria ser melhor
categorizada, em função das diferenças de complexidade dos produtos
( ) Para o IFA biológico, se faz necessário uma melhor compreensão dos materiais
de partida em termos de requisitos de boas práticas de fabricação
( ) esclarecimento melhor das regras para estabilidade de intermediários biológicos
ou materiais de partida (banco de células, por exemplo)
( ) Acordos de cooperação técnica entre a agência Brasileira e agências de países
tido como mais regulados podem trazer ganhos técnicos e de disponibilidade de
novos produtos.

