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Manifestação sobre pós-registro de inclusão de
nova via de administração e/ou nova posologia
para produtos biossimilares.

 

1. Relatório

Trata-se de manifestação da Gerência de Avaliação de Produtos Biológicos
(GPBIO) sobre a possibilidade de alteração pós-registro de inclusão de nova via de
administração e/ou nova posologia para produtos biossimilares, em situações em que o
produto comparador não possua tal via de administração/posologia.

 

2. Análise

No âmbito regulatório internacional existem algumas discussões sobre o tema,
incluindo alguns documentos publicados, como exemplificado abaixo:

No documento “Primer on Biosimilar-related Regulatory Topics for regulatory
Reviews”1, de 9 de janeiro de 2022) do IPRP (International Pharmaceutical Regulators
Programme), um fórum internacional, do qual a Anvisa faz parte, onde há um grupo de
trabalho que reúne vários reguladores (Anvisa – Brasil, EMA - Europa, US-FDA, Health
Canada, MFDS - Coréia do Sul, PMDA - Japão, CPED - Israel) para discussão sobre diversos
aspectos da biossimilaridade, no seu item 8, é discutido especificamente sobre a
possibilidade de aprovação de registro do biossimilar com uma via de administração diferente
da aprovada pelo produto comparador. Nesse documento, não há um consenso entre os
reguladores. Destaca-se aqui as posições de EMA e US-FDA, conforme descrito nos
parágrafos seguintes.

A autoridade regulatória dos EUA (US-FDA) deixa claro que não é possível para
o registro ou pós-registro uma diferente via de administração, forma farmacêutica ou
apresentação para biossimilares em relação do produto biológico comparador, justificando-se
por meio dos instrumentos “Guidance for Industry: New and Revised Draft Q&As on Biosimilar
Development e o BPCI Act (Revision 2),” Question I.212, bem como da seção do Ato “section
351(k)(2)(A)(i)(IV) of the PHS Act” que estabelece a intercambialidade dos biossimilares,
havendo necessidade de que os mesmos possuam a mesma via de administração.

Assim, no caso específico dos EUA, entende-se que em função do arcabouço
legal, não é possível que uma via de administração diferente seja incluída.

Já a autoridade regulatória da Europa (EMA), afirma que a posologia e a via de
administração do biossimilar para o registro deve ser a mesma do produto biológico
comparador e que diferenças nas apresentações, forma farmacêutica, formulação, excipientes
devem ser justificadas com a apresentação de dados, sendo que qualquer diferença não pode
comprometer a segurança.

Especificamente no contexto do pós-registro, ressalta-se a decisão da EMA
(EMA/CHMP/548703/20193) quanto a um caso específico de um produto biossimilar, o
Remsima® (infliximabe), biossimilar do produto biológico comparador Remicade®, para o
qual houve a aprovação de um de pós-registro de inclusão da via de administração – inclusão
de via subcutânea (SC). O produto comparador apresenta aprovação de uso apenas para a
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via intravenosa (IV) e o Remsima®, quando da avaliação da comparabilidade para o registro
na Europa, também teve sua aprovação para essa mesma via, a via IV. Posteriormente, houve
o pedido de uma extensão de uso da autorização inicial de registro, para via de administração
SC, cuja aprovação se deu em 19/09/2019. Destaca-se que essa aprovação da EMA, de
acordo com documentos públicos disponíveis, se baseou legalmente no Art. 19 da
“Commission Regulation (EC) No 1234/2008 and Annex I of Regulation (EC) No 1234/2008,
(2) point(s) (c) (d) (e) - Extensions of marketing authorisations”, bem como na emenda incluída
no Art. 10 (4) da Diretiva 2001/83/EC, que diz que quando um biossimilar, que foi considerado
similar ao seu comparador, não atende às condições definidas para medicamentos genéricos,
apresentando diferenças nos materiais de partida ou nos processos de produção entre eles,
os resultados de testes pré-clínicos ou clínicos relativos a essas condições devem ser
fornecidos e que o tipo e quantidade de dados suplementares devem atender aos critérios
relevantes estabelecidos nos dispositivos legais e guias. A aprovação desse pós-registro de
uma extensão de via de administração pela EMA, utilizando tais dispositivos legais, mostra
que os dados relevantes fornecidos no pós-registro foram considerados suficientes, ainda que
no pedido de comercialização inicial, a aprovação apenas se deu com a via IV, a mesma
aprovada para o produto comparador.

Recentemente a EMA e a Heads of Medicines Agency (HMA) emitiram uma
declaração conjunta confirmando que os medicamentos biossimilares aprovados na União
Europeia (UE) são intercambiáveis com o seu medicamento de referência ou com um
biossimilar equivalente4.

Quando se considera a legislação local, de acordo com o inciso V, do art. 2º da
RDC nº 55/20105, a comparabilidade para os biossimilares é a comparação científica, no que
diz respeito a parâmetros não-clínicos e clínicos em termos de qualidade, eficácia e
segurança, de um produto biológico com um produto biológico comparador, com o objetivo de
estabelecer que não existam diferenças detectáveis em termos de qualidade, eficácia e
segurança entre os produtos. Dessa forma, uma vez estabelecida a comparabilidade entre o
biossimilar e seu produto biológico comparador, conclui-se que o biossimilar demonstrou sua
qualidade, eficácia e segurança.

Por sua vez, no art. 8º da RDC nº 413/20206, fica estabelecido que, após o
registro, o biossimilar é considerado independente do produto biológico comparador ou de
referência em relação às alterações pós-registro.

Analisando os dispositivos legais citados no contexto desse caso específico, é
possível concluir que para uma alteração pós-registro, após já ter sido demonstrada a
comparabilidade entre os produtos no registro (e nesse momento, sendo necessário que os
mesmos tenham a mesma via de administração/posologia), é possível incluir uma extensão
de uso, com a inclusão de uma diferente via de administração/posologia, desde que sejam
submetidos os dados relevantes suficientes para a comprovação dessa inclusão para o
biossimilar.

Neste ponto, vale destacar o posicionamento da Anvisa sobre a
intercambialidade (NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 003/2017/GPBIO/GGMED/ANVISA –
REVISADA7):

A realização de estudos específicos para demonstração de intercambialidade,
por sua vez, não é um requerimento regulatório para a aprovação de um biossimilar. Portanto,
entendemos não ser cabível a definição sobre a intercambialidade no momento do registro
sanitário do produto. (...) Ressalta-se que a ANVISA, em consonância com a atuação de
agências reguladoras de outros países, não classificará os produtos biossimilares como
intercambiáveis ou não.

Dessa forma, entende-se não haver conflito entre o posicionamento sobre a
intercambialidade e a aprovação de alterações pós-registro de inclusão de novas vias de
administração e/ou posologia para produtos biossimilares.

Feitos estes esclarecimentos e considerando o arcabouço regulatório vigente

Nota Técnica 61 (2102273)         SEI 25351.929592/2022-16 / pg. 2



para registro e pós-registro de biossimilares, é o entendimento desta GPBIO, alinhado ao
entendimento das demais autoridades reguladoras constantes no documento citado do IPRP,
que o registro do biossimilar deve ter como base o exercício da comparabilidade e, para tal, a
mesma via de administração e a mesma posologia do produto comparador deve ser usada,
para que essa demonstração de eficácia e segurança seja possível. No entanto, conforme já
disposto pela RDC nº 413/2020, após o registro, o biossimilar é considerado independente do
produto biológico comparador (ou de referência) em relação às alterações pós-registro. Assim,
alterações pós-registro de inclusão de novas vias de administração e/ou alteração de
posologia podem ser feitas para produtos biossimilares, desde que as provas requeridas para
tal demonstração sejam apresentadas e consideradas suficientes. A comparabilidade com o
produto biológico comparador para as alterações pós-registro não é necessária, uma vez que
a demonstração de comparabilidade de qualidade, eficácia e segurança já foi demonstrada
quando da aprovação do registro do biossimilar. Complementarmente, é importante destacar
que algumas estratégias aplicáveis aos biossimilares no momento do registro, como a
extrapolação de indicações do produto comparador, no caso de inclusão de novas vias de
administração e/ou alteração de posologia no pós-registro, já não são viáveis.

 

3. Conclusão

Diante do exposto, considerando o marco regulatório atual no Brasil, a GPBIO
entende não haver um impedimento para alterações pós-registros de inclusão de nova via de
administração e/ou alteração de posologia, de um produto cujo registro se deu pela via da
comparabilidade, ou seja, um produto biossimilar. Contudo, no momento da concessão do
registro de um pleito pela via da comparabilidade, a via de administração e a posologia
devem ser as mesmas do produto comparador.

Tal entendimento está alinhado ao entendimento da autoridade regulatória
europeia (EMA), como destacado anteriormente.

Entende-se adicionalmente que o posicionamento descrito está igualmente
alinhado ao posicionamento da Organização Mundial da Saúde, que em seu Guia8 (draft)
mais recente sobre biossimilares faz a seguinte declaração (tradução livre): A posologia e a
via de administração do biossimilar devem ser as mesmas do produto de referência (PR). No
entanto, dependendo da jurisdição, a dosagem, forma farmacêutica, formulação, excipientes e
apresentação (por exemplo, uso de um dispositivo médico diferente ou número de seringas
em uma embalagem) do biossimilar pode diferir do PR, se justificado. A aceitabilidade de vias
de administração adicionais após a aprovação do biossimilar dependerá da legislação em
vigor.
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