
Avaliação do suporte ao paciente usuário de biológico, 
nas farmácias de alto custo - Assistência Farmacêutica. 

Pesquisa com pacientes usuários de 
medicamentos biológicos 



3%

25%

72%

72% SUS 

25% Plano de Saúde 

3% Não usam 

biológico

Acesso a medicamentos biológicos  



Entrega do biológico na 
farmácia de alto custo  

6%
10%

28%
56%

56% Atendente 
28% Centro de Infusão
10% Farmacêutico
6% Empresa 3º

56% dos pacientes são atendidos e recebem o biológico, 
diretamente por um funcionário administrativo sem 

formação técnica. 



Recibo de entrega do biológico 

47%
53%

51,1% Não 45,9% Sim

No recibo de entrega consta os dados 
necessários para a farmacovigilância.



Orientações na entrega do biológico  

36%

64%

64% NÃO são orientados
36% Recebem orientações

O que é o biológico e 
como deve ser usado?

Onde realizar a 
infusão?



Orientações sobre os cuidados com 
transporte e armazenamento

6%

20%

74%

74% Orientados
20 % Não levam o biológico para casa
6% Não recebem orientações



O que fazer em casos de falta de 
energia elétrica?

27%

23%

50%

50% Não recebem orientações
23% Recebem orientações
27% Não levam o biológico para casa

Colocar no 
congelador? É mais 

geladinho…

Coloco na bolsa de 
transporte? E depois 

esqueço o medicamento …



Transparência nos centros inficionais

28%

47%

25%

25% Visualizam o preparo
47% Auto-aplicação (SC)
28% Não visualizam o preparo



Na ocorrência de efeito colateral

4%

21%

12% 62%

62% consultam o médico
12% não consegue contato com o médico
21% perguntam para outros pacientes
4º comunicam ao fabricante
0,3% comunica a ANVISA 



Participação em programa de 
suporte ao paciente do fabricante

46%

54%

54% não estão cadastrados no PAP
46% estão cadastrados



Conversa com o médico sobre 
medicamentos biossimilares 

2%

98%

98% Não 2% Sim



Informação na farmácia de alto custo 
sobre os biossimilares

100%

100% Nunca receberam nenhuma informação



Os pacientes consideram a troca 
automática uma prática incorreta

9%

91%

91% Consideram errado
9% Consideram aceitável



O que os pacientes pensam sobre a 
troca automática

100%

100% dos pacientes defendem a troca apenas pelo médico

Consideram que somente 
o médico pode definir a 
troca do seu tratamento 

estável com biológico pelo 
biossimilar. 



E se ocorrer a troca?

100%

100% dos pacientes esperam ser consultados previamente

Os pacientes esperam 
que antes de trocar seu 
biológico por biossimilar, 
a farmácia de alto custo, 

deve realizar comunicado 
prévio e ter autorização 

para efetivar a troca.



Com base na experiência com 
medicamento genérico

19%

81%

81% Não aceitaria trocar o biológico pelo biossimilar
19% Aceitam a troca do biológico por biossimilar



Dados coletados por meio do formulário online: 

Medicamento no Tempo Certo 
501 relatos no período entre janeiro à junho de 2018 

Relatos sobre a falta ou atraso no 
fornecimento de biológicos 

10%
5%

7%

7%

44%

5%

13%

10% Abatacepte
Adalimumabe
Certolizumabe
Etanercepte
Infliximabe
Golimumabe
Rituximabe
Tocilizumabe

1. Minas 
Gerais

2. Rio de 
Janeiro

3. Bahia 

Estados críticos



Biored Brasil é um projeto administrado pelo Grupo 
de apoio ao paciente reumático - GRUPAR-R

Contato

Telefone: (16) 3941-5110

contato@bioredbrasil.com.br

mailto:contato@bioredbrasil.com.br

