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O papel das células-tronco como um importante instrumento para a Medicina 
e a Odontologia Regenerativa vem sendo consolidado sob diferentes perspec-
tivas em todo o mundo. No Brasil, especialmente a partir de 2018, os avanços 
regulatórios em curso, capitaneados pela Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), trouxeram grandes estímulos ao desenvolvimento e à entrega 
de soluções à sociedade, por meio de aplicações em terapia celular, terapia 
avançada e terapia genética. 

Dessa maneira, este manual foi criado com intuito de orientar o profissional 
da área de saúde sobre o ambiente regulatório, sintetizar os requisitos tecni-
cossanitários relacionados ao ciclo produtivo de células e produtos da Terapia 
Avançada, informar sobre os procedimentos obrigatórios para a realização 
de ensaios clínicos e, por fim, orientar sobre os requisitos para o registro do 
produto oriundo da pesquisa clínica em células-tronco na ANVISA.

APRESENTAÇÃO
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Os Produtos de Terapia Avançada (PTAs) são produtos terapêuticos inovadores 
desenvolvidos para utilização humana e incluem produtos de terapia celular 
avançada, de engenharia tecidual e de terapia gênica. Esse e outros conceitos são 
definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nas três resoluções 
que regulamentam o uso de produtos de terapia avançada no Brasil. A Resolução 
da Diretoria Colegiada (RDC) 508/2021 dispõe sobre as boas práticas em células 
humanas para uso terapêutico e pesquisa clínica, a RDC 506/2021 dispõe sobre 
as regras para a realização de ensaios clínicos com produtos de terapia avançada 
investigacionais no Brasil, e a RDC 505/2021 dispõe sobre o registro de produtos 
de terapia avançada.

A seguir são apresentados definições e conceitos importantes relacionados a 
produtos de terapia avançada, extraídos ipsis litteris das RDCs mencionadas.

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÕES ESTABELECIDAS PELA ANVISA
PRODUTO DE TERAPIA CELULAR AVANÇADA
Produto biológico constituído por células humanas ou seus derivados não 
quimicamente definidos, que possui a finalidade de obter propriedades te-
rapêuticas, preventivas ou de diagnóstico, por meio de seu modo de ação 
principal de natureza metabólica, farmacológica e/ou imunológica, para uso 
autólogo ou alogênico em humanos, sendo que (a) tenha sido submetido a 
manipulação extensa; e/ou (b) desempenhe no receptor função distinta da 
desempenhada no doador.

MANIPULAÇÃO CELULAR EXTENSA
Processamento das células e tecidos que altera qualquer de suas característi-
cas biológicas, dentre as quais se incluem estado de diferenciação e ativação, 
potencial de proliferação e atividade metabólica. É todo processamento de 
células e tecidos que não configura manipulação mínima. Todo tipo de cultivo 
celular é considerado manipulação extensa.

15
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MANIPULAÇÃO MÍNIMA
Processamento das células ou tecidos que não altera de forma significativa as 
suas características biológicas, dentre as quais se incluem estado de diferen-
ciação e ativação, o potencial de proliferação e a atividade metabólica. São 
considerados Manipulação Mínima os atos de cortar, separar, centrifugar, 
imergir ou preservar em soluções antibióticas, concentrar, purificar, filtrar, 
liofilizar, irradiar, congelar, criopreservar ou vitrificar, entre outros que aten-
derem a esta definição.

PRODUTO DE TERAPIA GÊNICA
Produto biológico cujo componente ativo contenha ou consista em ácido nu-
cleico recombinante, com o objetivo de modificar (regular, reparar, substituir, 
adicionar ou deletar uma sequência genética) ou modificar a expressão de um 
gene, com vistas a resultado terapêutico, preventivo ou de diagnóstico.

PRODUTO DE ENGENHARIA TECIDUAL
Produto biológico constituído por células humanas organizadas em tecidos 
ou órgãos que apresenta propriedades que permitam regenerar, reconstituir 
ou substituir um tecido ou órgão humano, na presença ou não de suporte 
estrutural constituído por material biológico ou biocompatível, sendo que 
(a) tenha sido submetido a manipulação extensa; e/ou (b) desempenhe no 
receptor função distinta da desempenhada no doador.

PRODUTO DE TERAPIA AVANÇADA CLASSE I
Produto de terapia celular avançada submetido a manipulação mínima e que 
desempenha no receptor função distinta da desempenhada no doador.

PRODUTO DE TERAPIA AVANÇADA CLASSE II
Produto de terapia celular avançada submetido a manipulação extensa, pro-
duto de engenharia tecidual e produto de terapia gênica.

PRODUTO DE TERAPIA AVANÇADA FINAL
Consiste no produto terminado em sua embalagem primária que tenha com-
pletado todas as fases de produção.
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COMPONENTE ATIVO
Células ou substâncias que desempenham efeito necessário à atividade tera-
pêutica pretendida, utilizado na produção do produto de terapia avançada.

MATÉRIA-PRIMA
Qualquer substância, seja ela ativa ou inativa, utilizada na produção do com-
ponente ativo e que não se destina a ser parte integrante do produto final, 
como, por exemplo, meios de cultura, fatores de crescimento, células aces-
sórias e ácidos nucleicos.

EXCIPIENTE
Qualquer componente do produto fi nal, adicionado intencionalmente a sua formu-
lação, que não seja o componente ativo, as impurezas e o material da embalagem.

IMPUREZA
Qualquer componente presente no produto de terapia avançada final e que 
não seja um excipiente ou componente ativo.

ENSAIO CLÍNICO
Pesquisa conduzida em seres humanos, com o objetivo de descobrir ou con-
firmar os efeitos clínicos; descobrir ou confirmar os efeitos terapêuticos; 
identificar qualquer evento adverso; e/ou estudar a absorção, distribuição, 
mecanismo de ação, metabolismo e excreção do produto de terapia avançada 
investigacional, com vistas a verificar sua segurança e/ou eficácia.

BOAS PRÁTICAS EM CÉLULAS HUMANAS
Parte da garantia da qualidade que assegura que as células e os produtos de 
terapias avançadas sejam consistentemente manipulados e controlados, com 
padrões de qualidade apropriados para o uso pretendido.

MATERIAL DE PARTIDA
Material utilizado na produção do produto de terapia avançada e que faça 
parte do produto final, incluindo os de origem biológica e não biológica, 
como, por exemplo, células ou tecidos retirados de um doador, suportes e 
matrizes ou biomateriais combinados com células manipuladas.
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BOAS PRÁTICAS CLÍNICAS
Padrão para o planejamento, a condução, a realização, o monitoramento, a au-
ditoria, o registro, a análise e o relato de ensaios clínicos, com vistas a garantir 
que os dados e os resultados relatados tenham credibilidade e precisão, e que 
os direitos, a integridade e o sigilo dos participantes do ensaio clínico estejam 
protegidos.

BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO
Sistema de qualidade que abrange todo o processo organizacional e as con-
dições nas quais os estudos não-clínicos de saúde são planejados, desenvolvi-
dos, monitorados, registrados, arquivados e relatados.

CENTRO DE PROCESSAMENTO CELULAR
Estabelecimento que possui infraestrutura física, equipamentos, técnicas e 
recursos humanos, podendo ter como atribuições a captação e seleção de 
doadores, incluindo a triagem clínica, social, física e laboratorial, a coleta, iden-
tifi cação, transporte, avaliação, processamento, acondicionamento, armazena-
mento e disponibilização de células de origem humana ou produtos de terapias 
avançadas para uso terapêutico, podendo ainda fornecer células ou produtos 
de terapias avançadas para pesquisa, ensino, treinamento, controle de qualida-
de ou validação de processos.

CENTRO DE ENSAIOS CLÍNICOS
Organização pública, privada ou filantrópica, legitimamente constituída e de-
vidamente cadastrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES), onde são realizados ensaios clínicos.

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
Abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias 
e pelos serviços envolvidos na manufatura do produto, a fim de garantir a 
qualidade sanitária e a conformidade com os regulamentos técnicos.
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Os produtos de terapia avançada, PTAs, compreendem produtos biológicos 
inovadores e complexos que, em geral, requerem desenvolvimentos pré-clínicos 
e clínicos bastante robustos. O caminho entre o conceito teórico de um PTA e 
os primeiros ensaios clínicos que levam à sua aprovação para comercialização 
pode ser longo, principalmente devido aos múltiplos desafios que surgem por 
conta de sua natureza complexa. Não apenas desafios científicos e técnicos são 
enfrentados pelos profissionais que trabalham no desenvolvimento de PTAs, mas 
também desafios regulatórios significativos. O cenário regulatório é variado em 
diferentes países, mas observa-se em geral uma tendência para a consolidação de 
normas que visam acelerar a introdução de PTAs comprovadamente seguros e 
eficazes no mercado e tornar essas terapias acessíveis a pacientes o mais rápido 
possível.

INTRODUÇÃO

24
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CENÁRIO GLOBAL DA REGULAMENTAÇÃO PARA PTAS
BRASIL
Em 2018, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou duas resoluções 
que marcaram o início dos avanços para terapias celulares no Brasil: a Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) nº 214/2018, sobre boas práticas em células humanas para 
uso terapêutico e em pesquisa clínica, e a RDC nº 260/2018, sobre a realização de 
ensaios clínicos com produtos de terapias avançadas. A partir da publicação da RDC  
nº 260/2018, qualquer pesquisa com produtos de terapias avançadas envolvendo 
seres humanos deve ser previamente analisada e aprovada pela Anvisa.

Os PTAs são classificados pela agência em Produtos de Terapia Avançada de Classe 
I, que consistem naqueles submetidos a manipulação mínima e que desempenham no 
receptor uma função diferente da desempenhada no doador, e Produtos de Terapia 
Avançada de Classe II, que consistem naqueles que são submetidos a manipulação 
extensa, produtos de engenharia tecidual e produtos de terapia gênica. As terapias 
com células-tronco se enquadram na classe II quando ocorre, por exemplo, o cultivo 
dessas células em meio de cultura antes da aplicação terapêutica.

Em 2019, a proposta de RDC para registro de produtos de terapias avançadas, com 
requisitos mínimos para o registro, condições de dispensa em casos específicos e 
definição de prazos para análise e priorização, foi colocada em Consulta Pública (CP 
706/2019). Então, em fevereiro de 2020, a Anvisa aprovou o texto normativo sobre 
o registro sanitário de produtos de terapias avançadas, RDC nº 338/2020, dando 
sequência às medidas que já vinham sendo tomadas pela agência para estimular 
os estudos com produtos de terapias avançadas no Brasil e ampliar o acesso dos 
pacientes brasileiros a terapias inovadoras. 

Em julho de 2021, entrou em vigor a consolidação das normas sobre PTAs. O 
processo de revisão das RDCs não contemplou alterações técnicas no conteúdo das 
normas, apenas aperfeiçoou a técnica legislativa e a redação, bem como organizou e 
consolidou os atos normativos. Com a consolidação, entraram em vigor as seguintes 
RDCs:

• RDC nº 505/2021- dispõe sobre o registro de produto de terapia avançada 
(Revogou as RDCs nº 338/2020 e nº 363/2020). 

25
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O primeiro caso de tratamento com terapia celular no Brasil, pioneiro em toda 
a América Latina, ocorreu em setembro de 2019, em um ensaio clínico realizado 
no Centro de Terapia Celular (CTC) da Universidade de São Paulo (USP), em 
Ribeirão Preto. O paciente de 64 anos apresentava um tipo de câncer agressivo no 
sangue, chamado linfoma difuso de grandes células B, e estava em estado terminal. 
Ele já havia sido submetido, sem sucesso, a vários tipos de quimioterapia por dois 
anos e foi atendido na modalidade de tratamento compassivo, que permite uso de 
terapias ainda não aprovadas no país em casos graves, sem outra opção disponível. 
O tratamento recebido foi a infusão de células CAR-T e menos de 20 dias após 
ser submetido ao tratamento feito a partir de suas próprias células, o paciente já 
apresentava remissão da doença.

Com a consolidação das normas da Anvisa, a realização deste tipo de tratamento 
será facilitada, mesmo fora de um contexto de estudo clínico. A flexibilização 
dos processos de liberação da Anvisa foi inspirada nas normas dos Estados 
Unidos, países da Europa e Japão e é uma ideia audaciosa, mas que agrada muito 
a comunidade científica, estimulando o investimento de esforços e recursos em 
novas modalidades de tratamentos para diversos tipos de doenças graves.

• RDC nº 506/2021 - dispõe sobre as regras para a realização de ensaios clínicos 
com produto de terapia avançada investigacional no Brasil, e dá outras provi-
dências (Revogou as RDCs nº 260/2018 e nº 453/2020).

• RDC nº 508/2021 - dispõe sobre as boas práticas em células humanas para 
uso terapêutico e pesquisa clínica, e dá outras providências (Revogou a RDC 
n 214/2018).

26
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Atualmente, dois produtos de terapia gênica são aprovados para comercialização 
no Brasil, Luxturna e Zolgensma. Há também um produto de terapia avançada 
com registro aprovado no exterior realizando ensaio clínico de fase III no Brasil, 
o Kymriah.

Luxturna®, cuja substância ativa é o Voretigene ne-
parvovec, utilizado no tratamento de doentes adultos e 
pediátricos com perda de visão devida a distrofi a reti-
niana hereditária causada por mutações bialélicas RPE65 
confi rmadas e que tenham sufi cientes células retinianas 
viáveis.

European Medicines Agency – Relatório Público Europeu de 
Avaliação (EPAR) relativo ao Luxturna. Acessado 13 de novem-
bro de 2021. Disponível em https://www.ema.europa.eu/en/
documents/overview/beromun-epar-summary-public_pt.pdf

Avaliação (EPAR) relativo ao Luxturna. Acessado 13 de novem-

Kymriah®, destinado para tratamento de 
Leucemia Linfoide Aguda em pacientes pedi-
átricos e adultos jovens. Nele, as células T do 
paciente são modifi cadas a fi m de reconhecer 
um antígeno específi co das células B, de modo 
que ao serem infundidas novamente no pacien-
te elas ataquem as células leucêmicas.

EMA. Kymriah: EPAR - Product Information. Euro-
pean Medicines Agency, n. Anexo I, p. 1–44, 2018a

O Zolgensma® é um medicamento para o tra-
tamento de crianças com atrofi a muscular espi-
nhal (AME) . É a primeira terapia gênica, que con-
siste na substituição de genes mutados por genes 
sadios, aprovada para a AME, sendo aplicada em 
uma única dose por paciente.

U.S Food & Drug Administration. Zolgensma. [Inter-
net]. Disponível em: https://www.fda.gov/vaccines-
-blood-biologics/zolgensma [Acesso em 2019 jun.19] 
(US-FDA 2019b).

27
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ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

O órgão regulador americano, FDA, pu-
blicou quatro documentos de orientação 
que fazem parte de uma estrutura política 
abrangente para abordar como a agência 
planeja apoiar e acelerar o desenvolvi-
mento de produtos de medicina regene-
rativa, incluindo células humanas, tecidos 
e produtos de terapia avançada. Esses do-
cumentos de orientação se baseiam na es-
trutura regulatória fl exível e baseada em 
risco da FDA e refl etem o compromisso 
da agência em ajudar a trazer opções de 
tratamento inovadoras aos pacientes.

Os dois primeiros documentos de orientação são:

• considerações regulatórias para células humanas, tecidos e produtos celulares 
e de tecidos: manipulação mínima e uso homólogo; e

• exceção do mesmo procedimento cirúrgico: perguntas e respostas sobre o 
escopo da exceção.

A orientação fi nal sobre manipulação mínima e uso homólogo se destina a fornecer 
clareza na determinação de se os produtos estão sujeitos aos requisitos de revisão pré-
-comercialização da FDA. A orientação fi nal sobre a exceção do mesmo procedimento 
cirúrgico visa esclarecer se um estabelecimento pode se qualifi car para uma exceção 
dos requisitos de acordo com normas prévias.

A FDA também publicou duas orientações destinadas a ajudar no esforço de trazer 
produtos inovadores, seguros e eficazes para os pacientes da forma mais eficiente 
possível:

• programas de aceleração para terapias de medicina regenerativa para doenças 
graves; e

• avaliação de dispositivos usados com terapias avançadas de medicina regenerativa.
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A orientação final sobre programas de aceleração descreve vários programas, como 
as designações Fast Track e Breakthrough Therapy (Terapia Rápida e Inovadora), que 
estão disponíveis para patrocinadores de terapias de medicina regenerativa para 
acelerar a chegada dos PTAs ao mercado, bem como informações sobre os requisitos 
e benefícios do novo programa de designação RMAT (Medicina  Regenerativa Avançada
Terapia) criada pela Lei de Curas do Século 21 (21st Century Cures Act, em inglês). A lei, 
sancionada pelo Presidente Barack Obama em 2016, enfatiza um enfoque renovado 
no uso de dados do ‘mundo real’ para impulsionar as decisões por trás dos ensaios 
clínicos. A FDA e o congresso americano definem dados do mundo real como “dados 
sobre o uso, os benefícios ou riscos potenciais de um medicamento derivado de outras 
fontes que não os ensaios clínicos tradicionais”. 

Nos Estados Unidos, o primeiro PTA aprovado para comercialização, no ano de 2010, 
foi o Provenge®, que consiste em uma terapia celular para o tratamento de certos 
tipos de câncer de próstata.

No Canadá, a agência Health Canada é responsável pela aprovação de novos trata-
mentos. O sistema canadense se caracteriza menos por regulamentações e mais por 
estabelecer diretrizes e emitir recomendações, para acelerar o processo de tomada de 
decisão nessa área. Em 2012 foi aprovado pela agência o uso da primeira terapia com 
células-tronco mesenquimais, chamada Prochymal, para o tratamento de doença 
enxerto-contra-hospedeiro em crianças que não respondem ao tratamento com 
corticoides e imunossupressores.
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EUROPA

O sistema regulatório europeu é complexo e se fundamenta em uma rede de 
aproximadamente 50 autoridades regulatórias dos países membros da União Eu-
ropeia e da Área Econômica Europeia, na Comissão Europeia e na EMA (European 
Medicines Agency – Agência Europeia de Medicamentos).

Para que um medicamento seja aprovado na União Europeia, diferentes cami-
nhos são possíveis. Um deles, que considera medicamentos inovadores (como 
tratamentos com células-tronco), é centralizado: nesses casos, a autorização da 
Comissão Europeia é sufi ciente para permitir a comercialização em toda a União 
Europeia. Duas comissões da EMA são responsáveis por enviar as recomendações 
para a Comissão Europeia: a CHMP (Committee for Medicinal Products for Human 
Use) e a CVMP (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use). A regulamen-
tação de ensaios clínicos que devem ser feitos antes da solicitação de licença para 
comercialização. No entanto, é de responsabilidade da Autoridade Competente 
Nacional (NCA, National Competent Authority) do estado membro da União Euro-
peia em que os estudos serão realizados.

Em novembro de 2017, a EMA publicou uma série de diretrizes específi cas para 
produção de PTA. A intenção desse documento é incentivar o desenvolvimento 
e garantir a qualidade desses produtos. Um programa de aceleração adotado pela 
EMA para apoiar a inovação nessa área é a designação de PRIME (Priority Medicine
– Medicamento Prioritário), com a qual é possível obter recomendações dos espe-
cialistas da agência durante a realização dos ensaios clínicos, de modo a melhorar 
a qualidade científi ca do estudo e assegurar sua compatibilidade com as normas 
vigentes.

Em 2009, foi aprovado para comercialização na UE o primeiro PTA, chamado 
ChondroCelect®, indicado para tratamento de lesões de cartilagem e cujo princí-
pio ativo são condrócitos do próprio paciente. Já o primeiro tratamento com cé-
lulas-tronco aprovado para comercialização na Europa, em 2015, foi o Holoclar®, 
indicado para perda de visão em casos de queimadura ocular. 

COREIA DO SUL E JAPÃO

A Coreia do Sul é um dos países mais polêmicos e que mais recebe críticas de 
pesquisadores internacionais. Se, por um lado, o país está entre os dez primeiros 
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considerando quantidade e qualidade de publicações científi cas em pesquisas 
com células-tronco e tem um grande número de produtos com células-tronco 
aprovados, por outro lado, na avaliação de muitos especialistas, não há base científi ca 
sufi ciente para a aprovação e comercialização desses produtos. Muitas vezes, eles 
foram aprovados sem que houvesse artigos publicados em revistas com processos 
rigorosos de revisão por pares, tendo como informação disponível apenas press 
releases (comunicados de imprensa) e apresentações da agência regulatória sul coreana. 
Outros profi ssionais defendem o sistema regulatório sul coreano e argumentam 
que, considerando-se todos os desafi os envolvidos no desenvolvimento dessa área, 
existe uma avaliação de riscos e benefícios feita caso a caso e dados de segurança 
da terapia são monitorados após aprovação. O primeiro produto com células-
tronco aprovado no mundo foi aprovado na Coreia do Sul em julho de 2011 pela 
KDCA (Korea Disease Control and Prevention Agency): é o Hearticellgram-AMI®, 
desenvolvido pela empresa Pharmicell e usado para tratar ataques cardíacos. É um 
tratamento autólogo, ou seja, usa as células do próprio paciente: células-tronco da 
medula óssea são multiplicadas em meio de cultura e injetadas na artéria coronária. 

O Japão, por sua vez, é o país asiático mais discutido no ocidente pelo seu mode-
lo regulatório para terapias celulares. A regulamentação japonesa, realizada pela 
agência PMDA (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency), é muitas vezes citada 
como radical, por prever a aprovação de terapias celulares para comercialização 
sem que elas tenham passado por ensaios clínicos fase 3. Esses tratamentos são, 
porém, monitorados de forma rigorosa por até sete anos e, após esse período, 
podem ou não receber a aprovação defi nitiva. Apesar de muito discutido, esse sis-
tema segue tendências que são encontradas em outras jurisdições, como a ameri-
cana por exemplo, que tem um processo de aprovação acelerada previsto em sua 
regulamentação. As principais diferenças do modelo japonês são o fato de haver 
uma regulamentação específi ca para terapias celulares com tempo determinado 
para que elas sejam monitoradas após aprovação para comercialização e, o que 
é motivo de críticas para alguns, o fato de a regulamentação japonesa não deixar 
claro em que condições esse caminho mais rápido de aprovação se aplicaria (como 
a gravidade da doença a ser tratada, por exemplo). 
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A Rede Nacional de Especialistas em Terapias Avançadas 
(Reneta) é um projeto da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) em cooperação com o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento e realizado 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A 
rede é constituída por especialistas qualificados e com 
experiência científica ou clínica em terapias celulares, 
terapias gênicas e/ou engenharia tecidual.

O principal objetivo da Reneta é auxiliar a Anvisa na avaliação de dossiês de ensaios clínicos 
e de registro de produtos, bem como em processos de monitoramento pós-mercado de 
Produtos de Terapia Avançada (PTAs). Além disso, a rede também atua na capacitação 
de servidores da Anvisa, de modo a promover a transferência de conteúdos técnicos e 
regulatórios e garantir a sustentabilidade na avaliação da segurança, qualidade e eficácia de 
PTAs.

A base normativa sobre a qual a rede de especialistas se apoia é compreendida pelas três 
resoluções da Anvisa que regulamentam o uso de produtos de terapia avançada no Brasil. 
A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n° 508/2021 dispõe sobre as boas práticas em 
células humanas para uso terapêutico e pesquisa clínica, a RDC n° 506/2021 dispõe sobre as 
regras para a realização de ensaios clínicos com produtos de terapia avançada investigacionais 
no Brasil, e a RDC n° 505/2021 dispõe sobre o registro de produtos de terapia avançada. 

Nos tópicos a seguir será apresentado o resumo dos procedimentos a serem seguidos para 
elaboração de dossiês de PTAs conforme as resoluções da Anvisa. Ainda, será apresentado 
um panorama sobre os critérios utilizados pela Reneta para avaliação de dossiês, bem 
como os documentos de suporte compilados e disponibilizados pela rede para auxiliar nos 
processos de pedido de anuência para realização de estudos clínicos e de registro de PTAs.

INTRODUÇÃO
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ELABORAÇÃO DE DOSSIÊS DE PTAS

A elaboração de dossiês de ensaios clínicos e de registro de produtos deve seguir a 
regulamentação estabelecida nas RDCs n° 506/2021 e 505/2021. Para a submissão 
do dossiê, deve-se protocolar um pedido junto à Anvisa, acompanhado de uma 
série de documentos, conforme descrito a seguir.

ESTUDOS CLÍNICOS COM PTAs

Todos os estudos clínicos com produtos de terapia avançada conduzidos no Brasil 
para fi ns de comprovação de segurança, efi cácia ou de efi cácia e segurança, neces-
sitam de autorização prévia da Anvisa, conforme disposto na RDC n° 506/2021. 
Além disso, nenhum ensaio clínico pode ser iniciado no Brasil sem o parecer con-
substanciado, emitido pelo  Comitê  de Ética em Pesquisa e pela Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (sistema CEP/CONEP) ou, quando se tra-
tar de ensaio clínico que envolva organismos geneticamente modifi cados (OGM), 
sem o parecer técnico de avaliação de risco em biossegurança, emitido pela Co-
missão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio).

A elaboração e submissão à Anvisa do dossiê de desenvolvimento clínico de PTAs 
é de responsabilidade do patrocinador ou pesquisador-patrocinador do estudo 
clínico. O patrocinador é uma pessoa física ou jurídica responsável por ações de 
fi nanciamento, infraestrutura, recursos humanos e apoio institucional, relacionadas 
ao ensaio clínico.  Já o pesquisador-patrocinador é uma pessoa física, capacita-
da e treinada, responsável pela coordenação e condução do protocolo de ensaio 
clínico, de acordo com as descrições nele contidas, com recursos fi nanceiros e ma-
teriais próprios ou de entidades nacionais ou internacionais de fomento à pesquisa. 
A submissão do dossiê para fi ns de sua regularização perante a Anvisa, para uma ou 
mais fases de ensaios clínicos, pode também ser realizada por uma Organização 
Representativa de Pesquisa Clínica (ORPC).

O formato e conteúdo do dossiê a ser submetido à Anvisa para pedido de anuên-
cia de ensaios clínicos de fase 1, 2 ou 3 depende da classe do PTA que é objeto do 
estudo. Para PTAs de classe I (produtos submetidos a manipulação mínima), deve 
ser elaborado o Dossiê Simplifi cado para Ensaio Clínico com Produto de 
Terapia Avançada Investigacional (DSCTA), enquanto para PTAs de classe II 
(produtos submetidos a manipulação extensa, produtos de engenharia tecidual e 
de terapia gênica), aplica-se o  Dossiê de Desenvolvimento Clínico de Pro-



404040

duto de Terapia Avançada Investigacional (DDCTA). No caso de ensaios 
clínicos pós-comercialização (ensaios de fase IV) com PTAs, pode ser feita a No-
tifi cação de Ensaio Clínico com PTA à Anvisa, sem a necessidade de submissão de 
DSCTA ou DDCTA.

O prazo estabelecido pela Anvisa para análise de dossiês de pedido de anuência 
para realização de estudo clínico é de 30 dias para o DSCTA e 180 dias no caso 
do DDCTA. Após esse período, a agência deve se manifestar quanto à anuência, 
não-anuência ou formulação de exigência frente ao pedido.

A qualquer tempo, a Anvisa pode solicitar aos responsáveis pelo ensaio clínico in-
formações que julgar necessárias ao enquadramento do produto e à avaliação e ao 
monitoramento do desenvolvimento clínico pretendido, sob possibilidade de pena 
de suspensão ou cancelamento do estudo.

Documentação para elaboração do 
DSCTA para PTAs de classe I
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Documentação para elaboração do 
DSCTA para PTAs de classe I

Documentação para elaboração do 
DDCTA para PTAs de classe II
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REGISTRO DE PTAs

Os pedidos de registro de PTA devem ser protocolados junto à Anvisa 
acompanhados dos documentos requisitados na RDC n° 505/2021. Assim como no 
caso do pedido de anuência para realização de estudo clínico, o procedimento para 
pedido de registro de PTA apresenta particularidades em função das diferentes 
classes de PTAs.

Para PTAs de classe I, a documentação é simplificada e deve incluir relatório 
completo de todos os estudos não-clínicos e clínicos realizados com o produto. Já 
no caso de PTAs de classe II, o pedido de registro deve incluir, além do relatório 
de estudos não-clínicos e clínicos, também o dossiê de qualidade do produto. 
No dossiê de qualidade devem constar informações sobre o material de partida, 
matéria-prima, excipientes e componente ativo; e ainda a descrição de todas as 
etapas de fabricação do produto e dos estudos de estabilidade realizados.

42
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Principais documentos necessários 
para pedido de registro de PTAS

Após a protocolização do pedido de registro de PTA, a Anvisa tem 365 dias para se manifestar 
no caso de requerimentos enquadrados na categoria ordinária e 120 dias para requerimentos 
enquadrados na categoria prioritária.

É classificada como prioritária a petição de registro de produto de terapia avançada que se 
encaixa em um ou mais dos seguintes critérios: I) ser utilizado para doença rara, negligenciada, 
emergente ou reemergente, para emergências em saúde pública ou em condições sérias 
debilitantes e nas situações em que não houver alternativa terapêutica disponível; II) ter nova 
indicação terapêutica ou ampliação de uso destinados à população pediátrica; III) ter tido a 
condução de ensaios clínicos fase I ou II em território nacional.

O registro do PTA tem validade de 5 anos, podendo ser renovado mediante 
avaliação de benefício-risco e demais exigências sanitárias vigentes. Após a 
primeira renovação, o registro concedido tem validade de 10 anos. Mesmo 
após a concessão do registro, a Anvisa pode, a qualquer momento e mediante 
fundamentação técnica e justificativa, exigir provas adicionais de identidade e 
qualidade dos componentes do produto de terapia avançada, ou requerer novas 
provas comprobatórias de eficácia e segurança clínicas, caso ocorram fatos que 
ensejem avaliações complementares.
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PTAs NÃO PASSÍVEIS DE REGISTRO

De acordo com a RDC n° 505/2021, não é passível de registro o PTA produzido 
de forma não rotineira, para paciente específico, em condição de risco de vida 
iminente, para tratamento de doenças sem alternativa terapêutica disponível no 
País, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. Nesse caso, o 
PTA está sujeito ao regime de comunicação (para produtos de terapia celular ou 
engenharia tecidual) ou de autorização prévia (para produtos de terapia gênica). A 
utilização de PTAs sujeito ao regime de comunicação não necessita de autorização 
prévia da Anvisa, mas permanece dependente de aprovações éticas e cumprimento 
de boas práticas de fabricação. A comercialização desses produtos é vedada pela 
agência.

44

MATERIAL DE SUPORTE PARA 
ELABORAÇÃO DE DOSSIÊS

Conforme descrito nos tópicos anteriores, a documentação necessária para 
protocolização de pedidos de anuência de realização de ensaios clínicos e registro 
de PTAs deve ser bem detalhada e robusta. A Reneta desempenha um papel 
fundamental de suporte aos patrocinadores e pesquisadores que visam realizar 
tais pedidos, disponibilizando vídeos instrucionais, checklists de análise e listas 
de guias e diretrizes nacionais e internacionais para elaboração dos documentos. 

Em documento publicado pela rede em outubro de 2020, intitulado “Cenário 
de crescimento de produtos de terapia avançada no Brasil e do mundo”, os 
especialistas realizaram uma análise crítica do cenário regulatório nacional para 
PTAs, concluindo que ainda é necessário expandir o arcabouço regulatório de 
PTAs no Brasil, principalmente no âmbito de produtos de terapia gênica. Para 
isso, a rede recomenda a disponibilização de guias internacionais traduzidos para o 
português, bem como a criação de documentos nacionais de caráter geral, como 
por exemplo um guia de qualidade e requisitos não-clínicos e clínicos para PTAs 
em estudos clínicos, a fim de facilitar a elaboração de dossiês de PTAs. Sugere-se 
ainda a criação de modelos de documentos fundamentais, como a brochura do 
investigador e o protocolo clínico, assim como dossiês de produtos fictícios.
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MATERIAL DE SUPORTE PARA 
ELABORAÇÃO DE DOSSIÊS

De fato, o protocolo de ensaio clínico e 
a brochura do pesquisador, em conjunto 
com o dossiê de produção e qualidade do 
produto, são documentos de suma importância 
na elaboração dos dossiês, particularmente para 
PTAs de classe II. O protocolo clínico é um 
documento que descreve os objetivos, o contexto, 
a fundamentação, o desenho, a metodologia, as 
considerações estatísticas e a organização do 
ensaio clínico. A brochura do pesquisador, por 
sua vez, consiste em um compilado de dados 
clínicos e não-clínicos relativos a produtos de 
terapia avançada investigacional, que tenham 
relevância para o estudo do uso do produto em 
seres humanos. Atualmente, a recomendação 
é de que a elaboração desses documentos 
siga as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Internacional para Harmonização de Requisitos 
Técnicos para Medicamentos de Uso Humano 
(International Council for Harmonisation of 
Technical Requirements for Pharmaceuticals 
for Human Use - ICH), como por exemplo o já 
traduzido para o português “Guia de Boas 
Práticas Clínicas” (ICH E6 (R2) - Good Clinical 
Practice) e outros guias, como o de validação de 
métodos analíticos (ICH Q2 (R1) - Validation of 
analytical procedures: text and methodology) e 
o de testes de estabilidade (ICH Q5C - Stability 
testing of biotechnological/biological products).

Os dossiês submetidos à Anvisa são avaliados: a) quanto à qualidade do produto, 
de forma a identificar as principais questões relativas ao desenvolvimento, 
manufatura e controle de qualidade dos produtos de terapia avançada; b) quanto ao 
desenvolvimento de ensaios não clínicos, com o racional para escolha dos modelos 
animais in vivo e estudos in vitro utilizados para a avaliação da atividade biológica 

AVALIAÇÃO DE DOSSIÊS DE PTAS



464646

do produto; e c) quanto ao desenvolvimento 
clínico, com o objetivo de confirmar os 
efeitos terapêuticos do produto e identificar 
possíveis reações adversas.

Após a submissão, o dossiê passa por uma 
análise interna por especialistas da Anvisa. 
Caso necessário, o setor responsável pode 
convidar um especialista ad hoc para avaliar 
a documentação. Após a avaliação, a Anvisa 
pode aprovar, indeferir ou fazer exigências 
ao proponente, que pode reapresentar sua 
solicitação após o cumprimento das exigências 
enviadas.
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AGENTES ENVOLVIDOS 
PARA CONSOLIDAÇÃO 
DE PTAS NO BRASIL 

E SEUS PAPÉIS

Capítulo 4
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O processo de desenvolvimento de um novo medicamento/tratamento é bastante 
longo e custoso: demanda um tempo médio de 10 a 15 anos e um investimento 
financeiro de aproximadamente 2,6 bilhões de dólares na indústria farmacêutica 
tradicional. Ao pensarmos em terapias celulares fica ainda mais difícil fazer 
predições devido à complexidade dos mecanismos envolvidos e ao nosso estágio de 
conhecimento nesse ramo, que ainda é novo. Esse processo compreende a obtenção 
de conhecimento sobre a fisiologia normal e patológica dos organismos, a descoberta 
de novas substâncias e a avaliação dessas substâncias em ensaios pré-clínicos e clínicos. 
Além de serem aprovados por um Comitê de Ética em Pesquisa independente, os 
ensaios clínicos precisam ser aprovados por uma agência reguladora governamental 
para que possam ser realizados - no caso do Brasil, esse órgão é Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). É essa agência que também aprova os tratamentos para 
que eles possam ser comercializados.

INTRODUÇÃO
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Antes que um grupo possa lançar um novo tratamento, ele precisa fazer uma série 
de estudos que são, por sua vez, baseados no conhecimento atual acumulado sobre 
fi siologia e farmacologia. Boa parte dos dados dos quais depende a pesquisa clínica 
vem da ciência básica, pela aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento 
de teorias. Esse conhecimento é aceito pela comunidade científi ca conforme resul-
tados semelhantes são replicados em diferentes laboratórios. Não há, necessaria-
mente, um interesse dos pesquisadores em possíveis utilidades do conhecimento 
gerado. A ciência básica é interessante pois explora e avança as fronteiras do co-
nhecimento científi co. Enquanto na pesquisa básica o foco é gerar conhecimen-
to sem necessariamente ter uma fi nalidade imediata, a pesquisa aplicada tem por 
objetivo criar e desenvolver novas tecnologias com aplicação prática e dirigida à 
solução de problemas que contenham objetivos anteriormente defi nidos.

Nos campos da medicina, biotecnologia e farmacologia, a descoberta de medica-
mentos é o processo pelo qual novas substâncias com potencial para se tornarem 
tratamentos são descobertas. Historicamente, muitas drogas foram descobertas 
identifi cando o ingrediente ativo de remédios tradicionais, ou por descoberta ao 
acaso, como no caso da penicilina. Mais recentemente, bibliotecas químicas de pro-
dutos naturais e pequenas moléculas sintéticas começaram a ser pesquisadas em 
células intactas ou organismos inteiros para identifi car substâncias que tivessem 
um efeito terapêutico desejável. Depois que o sequenciamento do genoma humano 
permitiu a rápida clonagem e síntese de grandes quantidades de proteínas purifi ca-
das, tornou-se prática comum usar a triagem de alto rendimento (high throughput 
screening) de grandes bibliotecas de compostos contra alvos biológicos isolados 
para inferir a ação biológica de uma substância.

COMUNIDADE CIENTÍFICA

Receber uma terapia que ainda não tenha sido aprovada pela agência responsável e que 
não faça parte de um ensaio clínico aprovado pelo órgão regulador pode ser muito 
arriscado. Especialistas muito experientes em uma área terapêutica podem oferecer 
alguns tratamentos, que são enquadrados como inovação médica, mas esses casos são 
raros e deve haver uma sólida base científica por detrás da terapia em questão, além 
de cuidados éticos. O caminho mais comum de desenvolvimento de novos fármacos 
passa por diferentes fases, como mostrado na Figura 1. A seguir, será detalhado o papel 
dos agentes responsáveis pelas etapas de consolidação de um Produto de Terapia 
Avançada (PTA) no Brasil.
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A descoberta de medicamentos modernos envolve grandes investimentos por em-
presas da indústria farmacêutica bem como pelos governos nacionais, que com-
preendem a identifi cação de resultados de triagem e otimização desses resultados 
para aumentar a afi nidade, seletividade, efi cácia/potência, estabilidade metabólica e 
biodisponibilidade. Depois que um composto que atende a todos esses requisitos 
é identifi cado, o processo de desenvolvimento do medicamento pode continuar.

Com base no processo de descoberta de fármacos, novos compostos emergem. 
Eles são denominados novas entidades químicas (NCEs). Eles possuem atividade 
promissora contra um alvo biológico particular, que é importante em determinada 
doença. Mas antes que esses compostos possam ser testados em seres humanos, 
nos ensaios clínicos, é necessário que se tenha mais informações acerca de sua 
segurança, toxicidade, farmacocinética e metabolismo. Para isso são realizados 
os ensaios pré-clínicos, que compreendem experimentos in vitro (em cultura de 
células) e in vivo (em modelos animais). Geralmente nessa etapa são recomendadas 
também a dose e o cronograma para o primeiro uso em um ensaio clínico.

Cada tipo de produto a ser testado nessa fase pode ser submetido a diferentes 
testes. Os medicamentos podem passar por testes de farmacodinâmica (analisa o 
que o fármaco faz ao organismo), de farmacocinética (analisa o que o organismo faz 
ao medicamento), de ADME (acrônimo para absorção, distribuição, metabolismo 
e excreção) e de toxicologia (teste que inclui quais órgãos serão afetados pela 
droga e também se há efeitos carcinogênicos e tóxicos de longo prazo). Com 
base nesses dados, os pesquisadores conseguem ter uma melhor estimativa de 
uma dose inicial segura para ser aplicada nos ensaios clínicos posteriores. Já os 
dispositivos médicos, que não têm um medicamento anexado, como por exemplo 
os biomateriais, podem ser submetidos a testes de biocompatibilidade, os quais 
avaliam se os componentes do produto são sustentáveis em um modelo vivo. 
Além disso, esses dispositivos precisam passar também por testes de segurança. A 
maioria dos ensaios pré-clínicos deve seguir as Boas Práticas de Laboratório (BPL) 
presentes no Conselho Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos 
para Produtos Farmacêuticos para Uso Humano (ICH), pois a Anvisa faz essa 
exigência.  

Os testes pré-clínicos in vitro podem ser realizados em culturas celulares 2D, 
culturas celulares 3D, organoides e/ou organ-in-a-chip. Já os testes pré-clínicos in vivo
são realizados normalmente em ratos, camundongos, cachorros, porcos e primatas 
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(discutiremos sobre modelos animais no próximo capítulo).  A escolha da espécie é 
baseada em qual contém a melhor correlação com testes em humanos. Diferenças 
no intestino, atividade enzimática, sistema circulatório ou outras considerações 
tornam certos modelos mais apropriados com base na forma de dosagem, local de 
atividade ou metabólitos nocivos. Por exemplo, dependendo dos grupos funcionais 
de um medicamento, ele pode ser metabolizado de maneiras semelhantes ou 
diferentes entre as espécies, o que afetará a efi cácia e a toxicologia. Os estudos 
não clínicos devem estar em conformidade com as As Boas Práticas de Laboratório 
(BPL) – também conhecidas pelo acrônimo GLP, do inglês Good Laboratory 
Practices – que são um conjunto de diretrizes que foram criadas com a intenção 
básica de promover a boa ciência e melhorar a qualidade dos estudos e processos 
de avaliação de riscos para a segurança dos seres humanos e do meio ambiente. 
A conformidade com as BPL garante a transparência do trabalho laboratorial e 
designa explicitamente as atividades de cada colaborador na execução de várias 
etapas de um estudo, aumentando assim a responsabilidade dos envolvidos, a 
confi abilidade de dados experimentais e reduzindo práticas desonestas. Caso o 
medicamento passe com sucesso pela etapa pré-clínica, o desenvolvimento passa 
para a fase clínica.
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COMUNIDADE CLÍNICA
Os ensaios clínicos geralmente são divididos em 4 fases: Fase 0, Fase I, Fase II, Fase 
III e Fase IV, as quais serão detalhadas a seguir:

A fase 0 é uma designação recente para testes preliminares e opcionais que visam 
acelerar o desenvolvimento de fármacos promissores. Eles incluem a administra-
ção de doses subterapêuticas do medicamento de estudo a um grupo pequeno de 
indivíduos - 10 a 15 - para determinar se ele se comporta conforme o esperado 
nos testes pré-clínicos com relação à farmacocinética. Como a dose aplicada do 
fármaco é muito baixa, nessa fase não podem ser inferidos dados sobre efi cácia ou 
segurança. As empresas que optam por realizar essa fase de testes fazem isso para 
classifi car os candidatos a medicamentos a fi m de decidir qual tem os melhores 
parâmetros farmacocinéticos em humanos.  Assim, a decisão sobre se os testes de-
vem prosseguir pode ser baseada em modelos humanos relevantes e não somente 
em dados obtidos de animais.  

Na fase I são testados: segu-
rança, efeitos colaterais, melhor 
dose e o método de formulação 
do medicamento. Como os en-
saios desta fase não são rando-
mizados, eles são vulneráveis a 
viés de seleção. Geralmente, um 
pequeno grupo de 20 a 100 vo-
luntários saudáveis é recrutado 
e os estudos são conduzidos em 
uma clínica, onde os indivíduos 

podem ser observados em tempo integral.  A avaliação é feita até que várias meias-
-vidas da droga tenham passado, assim são analisados segurança (farmacovigilância), 
tolerabilidade, farmacocinética e farmacodinâmica do medicamento. Normalmente 
são incluídos também testes de variação de dose (estudos de escalonamento de 
dose), para que possa ser selecionada a melhor e mais segura dose e para que se 
possa determinar também qual dose do composto é muito tóxica para ser utili-
zada. Geralmente os voluntários selecionados para essa etapa são indivíduos sau-
dáveis, mas há duas exceções: pacientes com câncer terminal ou HIV e pacientes 
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que normalmente já tentaram e não conseguiram melhorar com as terapias padrão 
existentes. Cerca de 70% dos medicamentos candidatos avançam para a Fase II.

Uma vez que uma dose ou intervalo de doses é determinado pela Fase I, o próximo 
passo é avaliar a efi cácia do medicamento, na Fase II. Para isso, são realizados testes 
que visam determinar o quão bem o fármaco funciona, bem como continuar as 
avaliações de segurança da fase anterior em um grupo maior de pessoas (50-300 
indivíduos). Nessa fase são feitos estudos de “prova de conceito”, que tem por ob-
jetivo demonstrar a efi cácia clínica ou atividade biológica. São feitos também estu-
dos de “determinação de dose defi nitiva”, os quais determinam a dose ideal na qual 
a droga mostra atividade biológica com efeitos colaterais mínimos. Normalmente 
os estudos nessa fase são duplo-cegos (nem o examinado nem o examinador sa-
bem o que está sendo utilizado como variável em um dado momento), randomiza-
dos (grupos utilizados no experimento têm seus integrantes escolhidos de forma 
aleatória) e controlados por placebo (alguns pacientes recebem o medicamento/
dispositivo a ser testado e outros recebem placebo/tratamento padrão). Cerca de 
dois terços dos medicamentos candidatos falham nos ensaios clínicos dessa fase 
pois descobre-se que o fármaco não funciona conforme planejado ou tem efeitos 
tóxicos.

A fase III é projetada para avaliar a efi cácia da nova intervenção em um número 
maior de indivíduos (de 300 a 3.000 ou mais, dependendo da doença/condição 
médica estudada). Os estudos dessa fase também são duplo-cegos, randomizados 
e controlados por placebo e, além disso, são ensaios multicêntricos permitindo, 
portanto, a avaliação de como o medicamento atua em indivíduos com diferentes 
backgrounds genéticos. Esses testes visam ser a avaliação defi nitiva de quão efi caz é 
o medicamento em comparação com o atual tratamento “padrão ouro”. Por causa 
de seu tamanho e duração comparativamente longa, os ensaios desta fase são os 
mais caros, demorados e difíceis de projetar e executar.

Caso o medicamento seja aprovado nessa fase, os dados dos testes são geralmen-
te combinados em um grande documento contendo uma descrição abrangente 
dos métodos e resultados de estudos in vitro, em animais e em humanos, proce-
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dimentos de fabricação, detalhes de formulação e prazo de validade. Esta coleção 
de informações constitui a “submissão regulatória” que é fornecida para revisão 
às autoridades regulatórias apropriadas de cada país - nos Estados Unidos, esse 
processo é denominado New Drug Application (NDA). Caso o órgão regulatório 
aprove essa documentação, é cedida ao patrocinador a aprovação para comerciali-
zar o medicamento. No caso de qualquer efeito adverso ser relatado em qualquer 
lugar, os medicamentos devem ser retirados imediatamente do mercado. 

Os ensaios de Fase IV também são conhecidos como vigilância pós-comercializa-
ção ou monitoramento de medicamentos e visam garantir a segurança e efi cácia 
do medicamento, vacina, dispositivo ou teste diagnóstico a longo prazo. Esses en-
saios envolvem a vigilância de segurança (farmacovigilância) e o suporte técnico 
contínuo de um medicamento após ele receber a aprovação regulatória para ser 
vendido. Os estudos de fase IV podem ser exigidos pelas autoridades regulatórias 
ou podem ser realizados pela empresa patrocinadora para fi ns competitivos (en-
contrar um novo mercado para o medicamento). Esses estudos também permitem 
testar as interações do produto com outros medicamentos e avaliar os efeitos em 
certos grupos populacionais específi cos, como mulheres grávidas, por exemplo.  A vigilância 
de segurança é projetada para detectar quaisquer efeitos adversos raros ou de longo prazo 
em uma população de pacientes muito maior e em um período de tempo mais longo do 
que o possível durante os ensaios clínicos de Fase I-III. Caso algum efeito nocivo seja desco-
berto pelos testes de Fase IV, o medicamento pode ser retirado do mercado ou pode ter 



606060

restrições em determinados usos.  Alguns exemplos de medicamentos retirados nessa fase 
são: cerivastatina (nomes comerciais: Baycol e Lipobay), troglitazona (Rezulin) e rofecoxib 
(Vioxx).

Assim como os estudos pré-clínicos precisam seguir as Boas Párticas de Laboratório, os 
ensaios clínicos precisam seguir as Boas Práticas Clínicas (BPC) ou Good Clinical Practices 
(GCP), que são os procedimentos realizados na preparação, desenvolvimento e documen-
tação dos estudos clínicos para assegurar que os direitos, a segurança e o bem-estar dos 
pacientes sejam respeitados. 

Além da importância dos padrões estabelecidos para os ensaios clínicos, há também dois 
órgãos nacionais muito importantes na comunidade clínica brasileira: a CONITEC e a ANS: 
a CONITEC, sigla para Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, é um 
órgão colegiado de caráter permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério 
da Saúde, tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à 
incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde, bem como na 
constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

Já a sigla ANS corresponde às iniciais do nome da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
órgão governamental responsável por regular, normatizar e fi scalizar o setor de assistência 
privada à saúde no Brasil. Criada através da Lei nº 9.961/2000, a ANS é uma autarquia vincu-
lada ao Ministério da Saúde e possui total autonomia administrativa, fi nanceira, patrimonial e 
de gestão de recursos humanos. Sua função e missão é “promover a defesa do interesse pú-
blico na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais – inclusive quanto 
às suas relações com prestadores e consumidores – e contribuir para o desenvolvimento 
das ações de saúde no país”. 

INDÚSTRIA
Toda a fabricação de produtos exige o cumprimento dos padrões de boas práticas 
de fabricação (BPF) para garantir sua qualidade, segurança e efi cácia.  As instalações  
acadêmicas com BPF são os principais contribuintes para o desenvolvimento dos 
PTAs. Elas respondem às necessidades clínicas e fornecem medicamentos em 
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INDÚSTRIA

um ambiente que, embora em conformidade com os padrões industriais, é por 
defi nição não industrial. Elas se encontram em uma posição desafi adora entre 
vários interesses, às vezes confl itantes, na transição dos PTAs dos laboratórios para 
as clínicas. Existe uma forte associação entre as características/comportamento das 
instalações e o sucesso do PTA: o desenvolvimento, a produção e a comunicação com 
as autoridades são inquestionavelmente fatores-chave para o sucesso. No entanto, 
é difícil para novos centros entrarem no campo de acordo com as regulamentações 
existentes, e ainda faltam instalações na academia que possam participar no campo 
da pesquisa translacional. As universidades sem esses recursos fi carão para trás na 
entrega e comercialização neste campo da medicina. Produzir PTAs compatíveis com 
BPF para uso clínico em ensaios ou como tratamento compassivo é caro em capital e 
recursos humanos, e as necessidades contínuas de mão de obra são frequentemente 
negligenciadas por centros acadêmicos sem histórico de fabricação de terapia celular.

Os centros acadêmicos bem-sucedidos são predominantemente aqueles com 
um histórico de fornecimento de terapia celular não medicinal (produtos para 
transplantes) que possuíam sistemas de gestão de qualidade preexistentes e a equipe 
para mantê-los. O estabelecimento de colaborações entre grupos de pesquisa também 
é extremamente importante - as instalações que fabricam PTAs em uma universidade/
escola de medicina se benefi ciam da cooperação com outros centros acadêmicos e/
ou clínicos. As inconsistências na implementação do regulamento são uma barreira 
considerável ao desenvolvimento de PTAs em todo o Brasil, mas como esse campo 
ainda é muito novo no País, a legislação ainda está sendo aperfeiçoada.

Ao longo das últimas décadas, tem ocorrido uma expansão natural das parcerias acadê-
mico-industriais, especialmente no que diz respeito à inovação biomédica.  Alguns dos 
motivos para essas colaborações são:

(1) empresas terceirizam suas atividades de pesquisa e desenvolvimen-
to para instituições acadêmicas como uma oportunidade de reduzir 
custos – normalmente, as empresas buscam universidades que realizam 
pesquisa de alta qualidade para as parcerias; 
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(2) empresas têm acesso a grupos de especialistas de diferentes áreas, 
o que representa uma vantagem competitiva para as universidades com 
estas parcerias; e

(3) muitos pesquisadores têm interesse em se envolver e buscam par-
ticipar de atividades empresariais.

A interação universidade-indústria/empresas deve ser estimulada, pois tende a 
cumprir um papel fundamental para que o desenvolvimento tecnológico chegue 
aos setores produtivos, fornecendo maior visibilidade ao cenário da produção 
científi ca e tecnológica no Brasil e contribuindo para que este conhecimento seja 
transferido à sociedade, desencadeando, assim, o processo inovativo no país.

A fi m de facilitar as interações do meio acadêmico com a indústria, foi instituída em 
2016 no Brasil a Lei nº 13.243, conhecida como Marco Legal da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, que foi regulamentada no início do ano de 2018 pelo Decreto Federal 
nº 9.283 e tem por objetivo estabelecer medidas de incentivo à inovação e à 
pesquisa científi ca e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação 
tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema 
produtivo nacional e regional do país.

AGENTES REGULADORES
Como descrito acima, os requisitos para aprovação da comercialização de um PTA incluem 
a conformidade com boas práticas de fabricação e a realização de estudos clínicos robustos, 
com populações de pacientes grandes o sufi ciente para investigação de efi cácia e segurança. 
Estes requisitos são muitas vezes difíceis de cumprir no caso de PTAs, pois não consideram 
suas características únicas. 

Os pesquisadores que trabalham no desenvolvimento desses produtos enfrentam vários 
desafi os científi cos e tecnológicos, desde questões de fabricação e qualidade, a efi cácia pré-
clínica e clínica e questões de segurança. Além disso, pesquisadores acadêmicos enfrentam 
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difi culdades adicionais na trajetória em direção à aprovação de PTAs, como a falta de 
conhecimento regulatório, suporte fi nanceiro insufi ciente e problemas relacionados a ensaios 
clínicos, como recrutamento de pacientes. Embora as agências reguladoras estejam elevando 
o rigor e incluindo requisitos de alto nível para aprovação, a padronização dos requisitos 
regulamentares para aprovação de PTAs para comercialização é difícil e, talvez, até indesejável. 
Durante o processo de tomada de decisão, os reguladores precisam lidar com questões novas 
que não foram discutidas anteriormente em outros procedimentos regulatórios. 

Dadas essas complexidades de desenvolvimento, as incertezas científi cas durante as 
avaliações de risco-benefício são muito comuns. Em contraste ao lento processo de 
aprovação da maior parte dos PTA, o uso de produtos não autorizados preparados 
em clínicas privadas tem aumentado continuamente em alguns países, levantando 
preocupações signifi cativas em torno de seu potencial risco de segurança. 

Portanto, as agências reguladoras perceberam a importância de criar normas para 
padronização dos processos de aprovação de PTAs para evitar que os pacientes sofram 
com os possíveis riscos de tratamentos não testados e/ou não aprovados. Desde 
2007, a legislação delineando os requisitos regulatórios para aprovação de PTAs para 
comercialização começou a ser estabelecida em vários países. No Brasil contamos com 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que é uma agência reguladora, sob 
a forma de autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde. E, para dar 
suporte à Anvisa na avaliação de dossiês de ensaios clínicos e de registro de produtos, 
bem como em processos de monitoramento pós mercado de produtos de terapia 
avançada, constituiu-se um grupo de profi ssionais com expertise em produtos de terapia 
avançada denominado Rede Nacional de Especialistas em Terapias Avançadas (Reneta). 
A Rede atua na capacitação de servidores da Anvisa, promovendo a transferência de 
conteúdos técnicos que permitem o controle dos produtos de terapia avançada 
pela Agência.



646464

CONCLUSÃO
A pesquisa no Brasil é realizada em sua maior parte nas universidades públicas e, 
apesar de diversos entraves, que incluem problemas de infraestrutura e burocráticos, 
vem apresentando bons resultados. O investimento de recursos públicos nas 
universidades é fundamental para garantir não só a realização das atividades de 
pesquisa como sua boa qualidade. A transferência da produção intelectual gerada 
nas universidades ao setor produtivo e consequentemente à sociedade depende 
fortemente de parcerias acadêmico-industriais e, por isso, tais parcerias devem 
ser estimuladas. Mas deve-se lembrar que o tripé universidade-empresa-governo 
é a verdadeira força motriz para a produção científi ca de alta qualidade e alta 
relevância no País. 
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 A medicina regenerativa é uma área de pesquisa que tem por objetivo promover a re-
generação de sistemas degenerados ou com falhas para restabelecer seu funcionamento 
normal. Nos últimos anos essa área tem crescido muito, uma vez que possui um grande 
potencial para o tratamento de inúmeras doenças. Como visto nos capítulos anteriores, as 
terapias avançadas englobam a terapia celular avançada, engenharia tecidual e a terapia gê-
nica. Muitos produtos de terapia avançada estão sendo aprovados no mundo todo, sendo 
que uma ampla gama de estratégias nos estágios pré-clínicos e clínicos de investigação está 
sendo explorada atualmente.  A seguir estas estratégias serão abordadas visando oferecer 
um panorama geral dos avanços tecnológicos atuais, bem como dos desafi os que ainda 
precisam ser superados.

 RECAPITULAÇÃO DA ESTRUTURA DO TECIDO E DO ÓRGÃO

Como a arquitetura dos tecidos e órgãos está profundamente conectada com a função, a capa-
cidade de recriar a estrutura é tipicamente considerada essencial para o sucesso da recapitula-
ção de tecido saudável. Uma estratégia para capturar a estrutura do órgão e a composição do 
material em tecidos modifi cados é descelularizar os tecidos ou órgãos e recelularizá-los antes 
do transplante.

A descelularização remove células e 
moléculas imunogênicas, enquanto 
teoricamente retém a estrutura, bem como 
as propriedades mecânicas e a composição 
do material da matriz extracelular nativa. 
Esta abordagem foi executada em conjunto 
com biorreatores e usada em modelos 
animais de doenças com pulmões, rins, fíga-
do, pâncreas e coração. Os tecidos desce-
lularizados, sem a etapa de recelularização, 
também chegaram ao mercado como dis-
positivos médicos e têm sido usados   para 
reparar grandes defeitos musculares em 

INTRODUÇÃO

AVANÇOS TECNOLÓGICOS ATUAIS



727272

um paciente humano. Uma variação dessa abordagem envolve a engenharia de vasos sanguíneos 
in vitro e sua subsequente descelularização antes da colocação em pacientes que requerem diá-
lise renal. Apesar desses sucessos, vários desafi os permanecem. 

As propriedades mecânicas dos tecidos e órgãos podem ser afetadas pelo processo de desce-
lularização, o processo pode remover vários tipos e quantidades de moléculas de sinalização as-
sociadas à ECM e o tecido processado pode se degradar ao longo do tempo após o transplante 
sem substituição proporcional pelas células hospedeiras. Os detergentes e procedimentos usa-
dos   para retirar células e outros componentes imunogênicos dos órgãos de doadores e técnicas 
para recelularizar o tecido removido antes da implantação estão sendo ativamente otimizados.

Os scaffolds sintéticos também podem ser fabri-
cados possuindo pelo menos alguns aspectos das 
propriedades do material e da estrutura do tecido 
alvo. Os scaffolds podem ser fabricados a partir de 
materiais derivados naturalmente, tais como com-
ponentes da matriz extracelular purifi cados ou 
alginato derivado de algas, ou a partir de políme-
ros sintéticos, tais como poli (lactido-coglicólido) 
e poli (etilenoglicol); os hidrogéis são compostos 
principalmente de água e são frequentemente usados   para formar scaffolds devido à sua semelhança 
de composição com o tecido. Esses polímeros podem ser projetados para serem biodegradáveis, 
permitindo a substituição gradual do scaffold pelas células semeadas no enxerto, bem como pelas 
células hospedeiras. Por exemplo, esta abordagem foi usada para fabricar enxertos vasculares de enge-
nharia de tecidos (TEVGs), que entraram em ensaios clínicos, para o tratamento de defeitos cardíacos 
congênitos em pacientes pediátricos e adultos. Foi descoberto, usando modelos animais, que as célu-
las semeadas em TEVGs não contribuíram estruturalmente para o enxerto uma vez no hospedeiro, 
mas sim orquestraram a resposta infl amatória que ajudou nas células vasculares do hospedeiro que 
povoam o enxerto para formar o novo vaso sanguíneo. Enxertos vasculares biodegradáveis   
semeados com células, cultivados de forma que as células produzissem matriz extracelular e 
posteriormente descelularizadas, estão sendo submetidos a ensaios clínicos no contexto de 
insufi ciência renal terminal (Humacyte). Os scaffolds que abrangem um amplo espectro de 
propriedades mecânicas foram projetados tanto para fornecer suporte mecânico em massa 
para o tecido em formação quanto para fornecer pistas instrutivas para células aderentes. Por 
exemplo, hidrogéis moles de fi brina-colágeno foram explorados como simuladores de linfono-
dos, enquanto os hidrogéis de alginato de degradação mais rápida melhoraram a regeneração 
de defeitos críticos no osso. 
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Em alguns casos, acredita-se que as propriedades mecânicas do polímero por si só produ-
zem um efeito terapêutico. Por exemplo, a injeção de hidrogéis de alginato no ventrículo es-
querdo reduziu a progressão da insufi ciência cardíaca em modelos de cardiomiopatia dilatada 
e atualmente está passando por ensaios clínicos (Algisyl). A combinação de materiais com 
propriedades diferentes pode melhorar o desempenho do scaffold, como foi o caso dos sca-
ffolds compostos de poliglicólido e colágeno que foram semeados com células e serviram 
como substitutos da bexiga para pacientes humanos. Em outro exemplo, uma malha de 
nanofi bra eletrofi ada combinada com hidrogel de alginato modifi cado com peptídeo e 
carregado com proteína morfogênica óssea 2 melhorou a formação óssea em defeitos de 
tamanho crítico. As tecnologias de imagem médica, como tomografi a computadorizada 
(TC) e ressonância magnética (MRI), podem ser usadas para criar imagens 3D de tecidos 
de reposição, às vezes com base no próprio corpo do paciente. Essas imagens 3D podem 
então ser usadas como moldes para fabricar scaffolds feitos sob medida para o paciente. 
Por exemplo, imagens de TC de um paciente foram usadas para a fabricação de traqueia 
sintética à base de poliuretano e polietileno, que foram então semeadas com células. Pe-
quenos blocos de construção, muitas vezes consistindo de células incorporadas em um 
pequeno volume de hidrogel, também podem ser montados em estruturas semelhantes a 
tecido com arquiteturas defi nidas e padronização celular usando uma variedade de técni-
cas desenvolvidas recentemente.

Embora a colocação de células dentro de scaffolds seja geralmente mal controlada, a 
bioimpressão 3D pode criar estruturas que combinam o controle de alta resolução sobre 
o material e a colocação de células dentro de construções projetadas. Duas das estratégias 
de bioimpressão mais comumente usadas são jato de tinta e microextrusão. A bioimpres-
são a jato de tinta usa pulsos de pressão, criados por um breve aquecimento elétrico ou 
ondas acústicas, para criar gotículas de tinta que contêm células no bico.  A bioimpressão 
por microextrusão distribui um fl uxo contínuo de tinta em um estágio.  Ambos estão 
sendo ativamente usados   para fabricar uma ampla variedade de tecidos. Por exemplo, a 
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bioimpressão a jato de tinta tem sido usada para projetar a cartilagem, alternando as de-
posições camada por camada de fi bras de policaprolactona eletrofi adas e condrócitos sus-
pensos em uma matriz de fi brina-colágeno. Descobriu-se que as células depositadas dessa 
maneira produzem colágeno II e glicosaminoglicanos após a implantação.  A impressão por 
microextrusão tem sido usada para fabricar substituições de válvula aórtica usando célu-
las incorporadas em uma mistura de hidrogel de alginato / gelatina. Dois tipos de células, 
células musculares lisas e células intersticiais, foram impressas em duas regiões distintas, 
compreendendo a raiz e os folhetos da válvula, respectivamente.

A impressão por microextrusão de tintas com diferentes temperaturas de gelifi cação tem 
sido usada para imprimir redes tubulares 3D complexas, que foram então semeadas com 
células endoteliais para simular a vasculatura. Várias máquinas de bioimpressão 3D estão 
disponíveis comercialmente e oferecem diferentes recursos e estratégias de bioimpressão. 
Embora extremamente promissoras, as estratégias de bioimpressão muitas vezes sofrem 
compensações em termos de resolução de recursos, viabilidade celular e resolução de im-
pressão, e o desenvolvimento de tecnologias de bioimpressão que se destacam em todos 
os três aspectos é uma área importante de pesquisa neste campo.

Em algumas situações, pode ser possível criar 
novos tecidos com abordagens sem scaffolds. A 
tecnologia de folha celular se baseia na recupe-
ração de uma folha confl uente de células de um 
substrato responsivo à temperatura, que permite 
a adesão célula-célula e moléculas de sinalização, 
bem como moléculas de ECM depositadas pelas 
próprias células, para permanecer intactas. Fo-
lhas sucessivas podem ser colocadas em camadas 
para produzir construções mais espessas. Essa 
abordagem foi explorada em uma variedade de 

contextos, incluindo a reconstrução da córnea. Células autólogas da mucosa oral foram 
cultivadas em lâminas, colhidas e implantadas, resultando na reepitelização de córneas 
humanas.

A automontagem celular autônoma também pode ser usada para criar tecidos e ser usada 
para complementar a bioimpressão. Por exemplo, células vasculares agregadas em esferói-
des multicelulares foram impressas camada por camada, usando microextrusão, ao lado 
de bastonetes de agarose; estruturas ocas e ramifi cadas que se assemelhavam a uma rede 
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vascular resultaram após a remoção física da agarose, uma vez que as células formaram 
uma estrutura contínua. Dadas as pistas apropriadas e a composição celular inicial, mes-
mo estruturas complexas podem se formar de forma autônoma. Por exemplo, estruturas 
semelhantes a criptas intestinais podem ser cultivadas a partir de uma única célula-tronco 
colunar de base de cripta em cultura 3D em conjunto com a sinalização Wnt aumentada. 
Compreender os processos biológicos que impulsionam e dirigem a automontagem aju-
dará a tirar total vantagem dessa abordagem.  A capacidade de induzir a automontagem 
autônoma dos componentes modulares dos órgãos, como criptas intestinais, néfrons re-
nais e alvéolos pulmonares, pode ser especialmente poderosa para a construção de órgãos 
com estruturas complexas. 

 INTEGRAÇÃO DE TECIDO DO ENXERTO POR INDUÇÃO 
DA VASCULARIZAÇÃO E DA INERVAÇÃO

Para contribuir funcional e estruturalmen-
te com o corpo, os enxertos implantados 
precisam estar devidamente integrados ao 
corpo. Para implantes baseados em células, 
a integração com a vasculatura do hospe-
deiro é de importância primária para o su-
cesso do enxerto. A maioria das células do 
corpo está localizada a 100 µm do capilar 

mais próximo, distância dentro da qual a troca de nutrientes e a difusão do oxigênio da corrente san-
guínea podem efetivamente ocorrer. Para vascularizar os tecidos projetados, a resposta angiogênica do 
próprio corpo pode ser explorada por meio da apresentação de fatores de crescimento angiogênicos.

Uma variedade de fatores de crescimento têm sido 
implicados na angiogênese, incluindo fator de cres-
cimento endotelial vascular (VEGF), angiopoietina 
(Ang), fator de crescimento derivado de plaquetas 
(PDGF) e fator de crescimento de fi broblastos básico 
(bFGF). No entanto, a aplicação de fatores de cresci-
mento pode não ser efi caz sem a modalidade de en-
trega adequada, devido à sua meia-vida curta in vivo e 
à toxicidade potencial e efeitos sistêmicos da entrega 
em bolus. A liberação sustentada de VEGF, bFGF, Ang e 
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PDGF leva a respostas angiogênicas robustas e pode resgatar membros isquêmicos da necrose. Forne-
cer uma sequência de fatores angiogênicos que primeiro iniciam e, em seguida, promovem a maturação 
de vasos recém-formados pode produzir redes mais funcionais, e imitar o desenvolvimento por meio 
da entrega de ambos os promotores e inibidores da angiogênese a partir de locais espaciais distintos 
pode criar zonas angiogênicas bem defi nidas.

Outra abordagem para promover a vascularização do enxerto no local alvo é pré-vasculari-
zar o enxerto ou local alvo antes da implantação. As células endoteliais e seus progenitores 
podem se auto organizar em redes vasculares quando transplantados em uma estrutura 
apropriada. A combinação de células endoteliais com células específi cas de tecido em um 
arcabouço antes do transplante pode produzir tecidos que são melhor vascularizados e 
possuem função específi ca de tecido. Também é possível criar um pedículo vascular para um 
tecido de engenharia que facilita o transplante subsequente; esta abordagem foi demonstrada 
no contexto de patches ósseos e cardíacos, primeiro colocando uma estrutura em torno de 
um grande vaso hospedeiro ou em tecido ricamente vascularizado e, em seguida, movendo 
o tecido projetado para sua localização anatômica fi nal, uma vez que se torna vascularizado 
no local original. Essa estratégia foi usada com sucesso para vascularizar uma substituição 
de mandíbula inteira, que mais tarde foi enxertada em um paciente humano. Técnicas mi-
crofl uídicas e de micropadrões estão sendo exploradas atualmente para projetar redes 
vasculares que podem ser anastomosadas à artéria femoral. O local para distribuição de 
células também pode ser pré-vascularizado para aumentar a sobrevivência e função celular, 
como em um relatório recente que demonstra que a colocação de um dispositivo de cate-
ter permitiu que o local se tornasse vascularizado devido à resposta de corpo estranho do 
hospedeiro ao material; este dispositivo melhorou signifi cativamente a efi cácia das células 
pancreáticas subsequentemente injetadas no dispositivo.  A inervação pelo hospedeiro 
também será necessária para a função adequada e integração total de muitos tecidos, e é 
particularmente importante em tecidos onde o controle motor, como no tecido esquelé-
tico, ou sensação, como na epiderme, fornece uma função chave.

A inervação de tecidos modifi cados pode ser 
induzida por fatores de crescimento, como foi 
demonstrado na indução do crescimento do 
nervo de gânglios da raiz dorsal embrionários 
de camundongo para o tecido epitelial em um 
modelo in vitro. Hidrogéis padronizados com ca-
nais que são subsequentemente carregados com 
matrizes extracelulares apropriadas e fatores de 
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crescimento podem guiar o crescimento do nervo após a implantação, e esta abordagem 
tem sido usada para apoiar a regeneração do nervo após a lesão.  A angiogênese e o 
crescimento do nervo são conhecidos por compartilhar certas vias de sinalização, e esta 
conexão foi explorada por meio da distribuição controlada de VEGF usando biomateriais 
para promover o re-crescimento de axônios no músculo esquelético em regeneração.

ALTERAÇÃO DO AMBIENTE DO HOSPEDEIRO: INFUSÕES CELULARES 
E MODULAÇÃO DO SISTEMA IMUNOLÓGICO

A administração de células pode induzir respostas terapêuticas por meios indiretos, como 
secreção de fatores de crescimento e interação com células hospedeiras, sem incorpora-
ção signifi cativa das células no hospedeiro ou tendo as células transplantadas formando 
um tecido volumoso. Por exemplo, a infusão de células do sangue do cordão umbilical 
humano pode auxiliar na recuperação do derrame devido à angiogênese intensifi cada, que 
por sua vez pode ter induzido a migração de neuroblastos para o local da lesão. Da mesma 
forma, os macrófagos transplantados podem promover o reparo do fígado, ativando as 
células progenitoras hepáticas. As células transplantadas também podem normalizar o am-
biente lesado ou doente, alterando a ECM, e melhorar a regeneração do tecido por meio 
desse mecanismo. Por exemplo, alguns tipos de epidermólise bolhosa (EB), um raro distúr-
bio genético de formação de bolhas na pele, estão associados a uma falha na deposição de 
colágeno tipo VII na membrana basal. Verifi cou-se que fi broblastos alogênicos injetados depo-
sitam deposição de colágeno tipo VII, corrigindo temporariamente a morfologia da doença. 
Um exemplo prototípico de células transplantadas que induzem um efeito regenerativo é 
a administração de células-tronco mesenquimais (MSCs), que estão sendo amplamente ex-
ploradas tanto pré-clinicamente quanto clinicamente para melhorar a regeneração cardíaca 
após o infarto e para tratar doença do enxerto contra o hospedeiro, esclerose múltipla e 
cérebro trauma. Os efeitos positivos da terapia com MSCs são observados, apesar dessas 
células serem concentradas com alguns métodos de aplicação nos pulmões. Esse achado 
sugere que uma modalidade parácrina sistêmica é sufi ciente para produzir uma resposta 
terapêutica em algumas situações.

Em outras situações, o contato célula-célula pode ser necessário. Por exemplo, as MSCs 
podem inibir a proliferação de células T e amortecer a infl amação, e acredita-se que esse 
efeito dependa pelo menos parcialmente do contato direto das MSCs transplantadas com 
as células imunes do hospedeiro. As células são frequentemente infundidas, normalmente 
por via intravenosa, em estudos clínicos atuais, mas as células administradas dessa maneira 
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geralmente experimentam uma 
depuração rápida, o que pode 
explicar sua efi cácia limitada. 
Estratégias de imunomarcação, 
como encapsulação de hidrogel 
de ambas as suspensões de célu-
las e pequenos agrupamentos de 
células e camufl agem de hidro-
gel de órgãos inteiros, podem 
levar ao aumento do tempo de 
residência celular e rejeição de 

aloenxerto retardado. Foi demonstrado que o revestimento das células infundidas com an-
ticorpos e peptídeos de direcionamento, às vezes em conjunto com estratégias de lipidação, 
conhecidas como “pintura celular”, melhora o tempo de residência no local do tecido alvo. 
As células infundidas também podem ser modifi cadas geneticamente para expressar um 
ligante de direcionamento para controlar sua biodistribuição. 

Embora o objetivo da medicina regenerativa tenha sido evitar a rejeição do novo tecido 
pelo sistema imunológico do hospedeiro, está se tornando cada vez mais claro que o siste-
ma imunológico também desempenha um papel importante na regulação da regeneração, 
tanto prejudicando quanto contribuindo para o processo de cura e enxerto. No extremo 
das reações imunológicas está a rejeição imunológica, que é um sério obstáculo à integração 
de enxertos criados com células alogênicas.  Abordagens de engenharia imunológica têm se 
mostrado promissoras na indução de tolerância a aloenxertos: por exemplo, pela engenharia 
das respostas de células imunes, como células dendríticas e células T reguladoras.  Alterar as 
propriedades dos scaffolds implantados também pode reduzir a infl amação que acompanha 
a implantação de um objeto estranho. Por exemplo, a diminuição da hidrofobicidade do 
scaffold e a disponibilidade de ligantes de adesão pode reduzir as respostas infl amatórias, e 
os scaffolds com topografi a fi brosa alinhada experimentam menos encapsulamento fi broso 
após a implantação. As células imunes adaptativas podem inibir ativamente até mesmo a 
regeneração endógena, como mostrado quando a depleção das células T CD8 melhorou a 
cura da fratura óssea em um modelo pré-clínico. A engenharia da resposta imune local pode, 
portanto, permitir a promoção ativa da regeneração. Por exemplo, a liberação de citocinas 
para polarizar macrófagos para fenótipos M2, que são considerados antiinfl amatórios e pré-
-regeneração, mostrou aumentar a infi ltração de células de Schwann e o crescimento axonal 
em um modelo de lacuna nervosa.
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 FONTES DE CÉLULAS EXISTENTES E NOVAS 

A maioria das estratégias de medicina regenerativa depende de uma ampla fonte de células, 
mas identifi car e obter um número sufi ciente de células terapêuticas costuma ser um desa-
fi o. Células-tronco, progenitoras e diferenciadas derivadas de tecidos adultos e embrionários 
estão sendo amplamente exploradas na medicina regenerativa, embora as células derivadas 
de tecidos adultos sejam o tipo de célula dominante usado clinicamente até o momento 
devido à sua pronta disponibilidade e segurança percebida. Todas as terapias de medicina 
regenerativa aprovadas pelo FDA até o momento e a grande maioria das estratégias explora-
das na clínica usam células derivadas de tecidos adultos. Há grande interesse na obtenção de 
um maior número de células-tronco de tecidos adultos e na identifi cação de populações de 
células-tronco adequadas para uso terapêutico em tecidos que historicamente se acreditava 
não abrigar células-tronco. 

Estudos básicos com o objetivo de compreender os processos que controlam a renovação 
das células-tronco estão sendo potencializados para ambos os fi ns, sendo o exemplo pro-
totípico os estudos com células-tronco hematopoiéticas (HSCs). Por exemplo, a exposição 
de HSCs in vitro a citocinas que estão presentes no nicho de HSCs leva a uma expansão 
signifi cativa dessas células, mas esse aumento no número é acompanhado por uma perda 
do potencial de repovoamento. A cocultura de HSCs com células implicadas no nicho de 
HSCs e em microambientes projetados para imitar a medula óssea nativa pode melhorar a 
manutenção da potência dessas células durante a expansão, aumentando o número de cé-
lulas-tronco para transplante. Por exemplo, o contato direto de HSCs com MSCs cultivadas 
em um ambiente 3D induz maior expansão de CD34 + do que com MSCs cultivadas em 
substrato 2D. Outro exemplo é que a cultura de células-tronco do músculo esquelético em 
substratos com propriedades mecânicas semelhantes ao músculo normal leva a uma maior 
expansão das células-tronco e pode até resgatar a capacidade proliferativa prejudicada em 
células-tronco de animais idosos. 

Células-tronco embrionárias (ES) e células-tronco 
pluripotentes induzidas (iPS) representam fontes 
potencialmente infi nitas de células para regeneração 
e estão se movendo em direção ao uso clínico. As 
células ES são derivadas de embriões em estágio de 
blastocisto e demonstraram ser pluripotentes, dando 
origem a tecidos de todas as três camadas germina-
tivas. Vários ensaios clínicos de fase I usando células 
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ES foram concluídos, sem relatos de problemas de segurança (Geron, Advanced Cell Te-
chnology, Viacyte). As células iPS são formadas a partir de células somáticas diferenciadas 
expostas a um conjunto adequado de fatores de transcrição que induzem a pluripotência. 
Essas células são interessantes porque podem ser geradas a partir das próprias células de 
um paciente, contornando potencialmente as questões éticas de ES e rejeição das células 
transplantadas. Embora as células iPS sejam normalmente criadas primeiro pela desdife-
renciação de células adultas para um estado semelhante a ES, estratégias que induzem a 
reprogramação sem entrar em um estágio pluripotente têm chamado a atenção devido à 
sua ação mais rápida e antecipação de um risco reduzido de formação de tumor.

Foi relatado que a reprogramação direta in vivo por injeção retroviral resulta em maior 
efi ciência de conversão, em comparação com a manipulação ex vivo, e permite que a cul-
tura in vitro e o transplante sejam contornados. Estratégias desenvolvidas para liberação 
controlada de morfógenos que regeneram diretamente poderiam ser adaptadas para con-
trolar a entrega de novas informações genéticas para células-alvo in vivo, para melhorar 
a reprogramação direta. As células resultantes de ambos os métodos de reprogramação 
direta e diferenciação de células iPS foram exploradas para gerar células relevantes para 
uma variedade de tecidos, incluindo cardiomiócitos, células vasculares e hematopoiéticas, 
hepatócitos, células pancreáticas e células neurais.

Como as células ES e iPS podem formar tumores, um alto nível de controle sobre o desti-
no de cada célula é crucial para sua aplicação segura. Triagem de alto rendimento de células 
iPS podem determinar as dosagens ideais de fatores de desenvolvimento para atingir a 
especifi cação de linhagem e minimizar a persistência de células pluripotentes. Essa técnica 
também tem sido útil para descobrir materiais sintéticos para cultura iPS, o que permitiria 
a cultura em condições defi nidas e livres de componentes animais (xeno-free). Além disso, 
os mesmos princípios usados   para projetar enxertos celulares de células diferenciadas 
estão sendo aproveitados para criar microambientes apropriados para reprogramação. 
Por exemplo, a cultura em substratos de gel de poliacrilamida com módulos elásticos 
semelhantes ao coração foi encontrada para permitir a sobrevivência de longo prazo de 
cardiomiócitos derivados de iPS, em comparação com outros módulos. Em outro estudo, 
a cultura de tecido cardíaco derivado de células iPS em hidrogéis com fi bras alinhadas e, na 
presença de estimulação elétrica, aumentou a expressão de genes associados à maturação 
cardíaca.
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Até o momento, a medicina regenerativa levou ao uso de novas terapias aprovadas pelo 
FDA para tratar uma série de patologias. Uma pesquisa considerável permitiu a fabricação 
de enxertos sofi sticados que exploram as propriedades dos materiais de suporte e tec-
nologias de manipulação de células para controlar o comportamento celular e reparar o 
tecido. Esses scaffolds podem ser moldados para se ajustar à anatomia do paciente e ser 
fabricados com controle substancial sobre o posicionamento espacial das células. Estraté-
gias estão sendo desenvolvidas para melhorar a integração do enxerto com a vasculatura 
e sistema nervoso do hospedeiro, particularmente por meio da liberação controlada de 
fatores de crescimento e semeadura de células vasculares, e a resposta de cura do cor-
po pode ser induzida e aumentada de uma variedade de maneiras, incluindo modulação 
do sistema imunológico. Também estão sendo desenvolvidas novas fontes de células para 
transplante que abordam o suprimento limitado de células que difi cultou muitos esforços 
anteriores.

CONCLUSÃO
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Uma série de questões será importante para o avanço da medicina regenerativa como um 
campo. Em primeiro lugar, as células-tronco, isoladas de tecido adulto ou induzidas, muitas 
vezes exigem um controle rígido sobre seu comportamento para aumentar seu perfi l 
de segurança e efi cácia após o transplante. A criação de microambientes, muitas vezes 
modelados em vários nichos de células-tronco que fornecem pistas específi cas, incluin-
do morfógenos e propriedades físicas, ou têm a capacidade de manipular geneticamente 
células-alvo, provavelmente será a chave para promover respostas regenerativas ideais de 
células terapêuticas. Em segundo lugar, a criação de grandes tecidos de substituição pro-
jetados exigirá tecnologias que permitam que enxertos totalmente vascularizados sejam 
anastomosados   com os vasos hospedeiros no momento do transplante, permitindo a so-
brevivência do enxerto. Em terceiro lugar, a criação de um ambiente de pré-regeneração 
dentro do paciente pode melhorar dramaticamente os resultados das estratégias de me-
dicina regenerativa em geral. Uma melhor compreensão do papel do sistema imunológico 
na regeneração pode ajudar neste objetivo, assim como as tecnologias que promovem uma 
resposta imunológica desejável. 

Uma melhor compreensão de como a idade, o estado da doença e o microbioma do pa-
ciente afetam a regeneração provavelmente também será importante para o avanço do 
campo em muitas situações. Finalmente, os modelos 3D de cultura de tecidos humanos de 
doenças podem permitir o teste de abordagens de medicina regenerativa em biologia hu-
mana, em contraste com os modelos animais usados   atualmente em estudos pré-clínicos. 
O aumento da precisão dos modelos de doenças pode melhorar a efi cácia das estratégias 
de medicina regenerativa e melhorar a tradução para a clínica de abordagens promissoras.
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