
O medicamento biossimilar, algumas vezes denominado biossimilares, é uma cópia bem 
parecida de uma medicação biológica, que é feita a partir de proteínas ou partes de  proteínas. 
A imunoterapia e algumas terapias alvo usadas para o tratamento de câncer são exemplos de 
medicamentos biológicos, mas somente alguns deles têm versão biossimilar.
Os biossimilares são diferentes dos medicamentos genéricos. A medicação genérica é uma cópia 
exata de outra medicação que é feita a partir de produtos químicos. Diferentemente dos genéricos, 
o medicamento biossimilar é feito a partir de uma fonte viva, sendo portanto muito semelhante à 
medicação biológica, mas não uma cópia exata.

Como os medicamentos  
biossimilares funcionam?
Os biossimilares usados para 
tratamento de câncer funcionam 
praticamente da mesma forma que 
a medicação biológica com base na 
qual foram reproduzidos. Diferentes 
medicamentos biossimilares podem: 

• Ajudar o corpo a encontrar e matar 
células cancerosas

• Ajudar a impedir o crescimento das 
células cancerosas

• Ajudar o sistema imunológico a atacar 
as células cancerosas

Os medicamentos biossimilares 
são seguros?  
Assim como outros medicamentos, 
os biossimilares são testados em 
ensaios clínicos para ter certeza de 
que são tão seguros e eficazes como o 
medicamento biológico do qual foram 
reproduzidos.

Perguntas a fazer
Veja abaixo algumas perguntas que 
você pode fazer ao seu médico ou 
equipe de atendimento de saúde:

• Existe algum medicamento  biossimilar 
disponível para tratamento que você 
recomenda?

• Quais são as vantagens e desvantagens 
de tomar um medicamento biossimilar?

• Com que frequência vou fazer o 
tratamento?

• Quanto tempo o meu tratamento vai 
demorar?

• Onde devo ir para fazer o tratamento?
• Vou precisar de outros tipos de 

tratamento?
• Que efeitos colaterais posso ter?
• Como os efeitos colaterais podem ser 

tratados e o que posso fazer quanto a 
isto?

• O meu plano de saúde pagará pelo 
tratamento? Quanto terei que pagar?

• Quando devo ligar para o médico ou 
enfermeira?

Medicamentos Biossimilares para Câncer

PORTUGUESE
©2021, American Cancer Society, Inc. 

No 080810cancer.org  |  1.800.227.2345

Biosimilar Medicines for Cancer – Portuguese

Para mais informações sobre câncer, ajuda no dia a dia e apoio, ligue para  
American Cancer Society, no número 1-800-227-2345, ou acesse o nosso  

site em: cancer.org/biosimilars. Estamos aqui quando você precisar.

https://cancer.org/biosimilars
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