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RESUMO 

 

O cultivo e manipulação de células e/ou tecidos em laboratório é uma ferramenta utilizada 

para diversos propósitos biotecnológicos, com avanço significativo em determinados campos 

de aplicação, quer seja em pesquisa científica, na utilização de células animais para obter 

vetores virais para utilização em terapia gênica, vacinas anticâncer, células para terapia 

celular ou medicina regenerativa (órgãos e tecidos), bem como no uso de células ou tecidos 

cultivados sob condições controladas para desenvolvimento de estudos in vitro. Com o 

crescimento das metodologias e técnicas que permitem a obtenção de cultivos de células para 

as diversas aplicações é fundamental que as células tenham qualidade garantida, bem como 

sua manipulação seja realizada dentro de padrões que garantam a utilização segura. Caso 

contrário, publicações científicas contendo erros na identificação das linhagens de celulares 

utilizadas, levando à não reprodutibilidade de dados, bem como inadequações em processos e 

procedimentos envolvendo terapias celular continuarão a ser disseminadas. Respostas 

equivocadas poderão ser verificadas quando da utilização de células e tecidos no contexto do 

desenvolvimento de modelos experimentais in vitro, sendo necessário, então, discutir como 

aumentar a qualidade, confiança e reprodutibilidade dos dados gerados a partir de ensaios in 

vitro. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi propor a complementação do Programa de 

Reconhecimento da Conformidade aos princípios das Boas Práticas de Laboratório do 

Inmetro, introduzindo os requisitos dos princípios das BPL em estudos in vitro  e a inserção 

das boas práticas de cultivo celular ao Programa. A metodologia consistiu em levantamento 

bibliográficos sobre cultura de células e suas principais aplicações e a importância de aplicar 

um sistema da qualidade específico para as atividades envolvendo cultivo celular, análise do 

programa brasileiro de reconhecimento da conformidade aos princípios das BPL, a fim de 

verificar se o mesmo consistia em ferramenta para introduzir sistema de qualidade para os 

usos de cultivo celular. Realizou-se também um estudo do documento internacional sobre as 

Boas Práticas  de Cultura Celular (BPCC), a fim de demonstrar que essa ferramenta da 

qualidade é mais adequada para as atividades envolvendo cultivo celular, bem como foi 

realizado um  levantamento do número de instalações de testes reconhecidas de acordo com 

as BPL pelo Inmetro e que conduzem estudos in vitro, a fim de confirmar a hipótese de que 

está crescendo o número de instalações de testes brasileiras que estão realizando esse tipo de 

teste. Os resultados consistiram em análise do programa BPL do Inmetro, modelo de NIT para 

publicação do documento ―The Application of the Principles of GLP to In Vitro Studies‖, 



 

 

Documento Orientativo da Cgcre contendo os princípios das Boas Práticas de Cultura Celular 

e uma Nota Técnica dirigida à Cgcre contendo justificativa para complementação do 

Programa BPL com esses documentos. Concluiu-se, então, pela necessidade imediata da 

complementação do programa BPL do Inmetro, incluindo requisitos BPL e estudos in vitro, 

bem como a disponibilização nesse programa do documento orientativo relativos às  BPCC, 

como forma de agregar requisitos que irão propiciar qualidade, rastreabilidade e 

reprodutibilidade a essas atividades. 

Palavras-chave: BPL. BPCC. Cultivo celular. Princípios das boas práticas de laboratório. 

Sistema de qualidade. Reconhecimento da conformidade BPL. Estudos in vitro. Métodos 

alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The ability to grow and manipulate cells and / or tissues in the laboratory, although it is used 

for several biotechnological purposes had significant advance in certain fields of application, 

either for scientific research, use of animal cells for viral vectors for use in gene therapy, 

anticancer vaccines, cell based therapy or regenerative medicine (organs and tissues) and in 

using cells or tissues grown under controlled conditions for the development of in vitro 

studies. With the growth of the methodologies and techniques that enable obtaining cell 

cultures for many applications it is critical that the cells used are of the highest quality as well 

as its handling must be performed within standards to ensure the safe use and accuracy in 

quality control. Otherwise, scientific publications containing errors in the identification of cell 

lines used, leading to irreproducible data, as well as inadequacies in processes and procedures 

involving cellular therapies will continue to be disseminated. Wrong results can be found 

when the use of cells and tissues in the development of experimental models in vitro, 

requiring then discuss how to increase the quality, reliability and reproducibility of the data 

generated from in vitro assays. In this context, the aim of this study was to propose the 

complement to the Recognition Inmetro Program of Compliance on Principles of Good 

Laboratory Practices introducing the requirements of the principles of GLP and in vitro 

studies and the inclusion in the program of good cell culture practices. The methodology 

consisted of bibliographic survey on cell culture and their main applications and the 

importance of applying a specific quality system for activities involving cell culture, analyses 

of the Inmetro Program of Compliance on GLP Principles in order to verify if it consisted of 

the same tool to introduce quality system for cell cultivation uses. Also held a study of 

international document on Good Cell Culture Practice (GCCP) in order to demonstrate that 

this quality tool is best suited for activities involving cell culture, a survey of the number of 

tests facilities that perform GLP in vitro studies in order to confirm the hypothesis that the 

number of Brazilian test facilities that are doing this kind of testing is increasing. The results 

consisted of analysis of Inmetro BPL program, elaboration of NIT model for publication of 

the document "The Application of the Principles of GLP to in vitro Studies", a guidance 

document of Cgcre containing the principles of Good Cell Culture Practice and a technical 

note addressed to Cgcre containing the justification for completion of the GLP program with 

these documents. It was concluded, then, the immediate need for completion of GLP Inmetro 

program, including GLP requirements and in vitro studies as well as the provision that the 



 

 

guidance document program for the BPCC as a way to add requirements that will provide 

quality, traceability and reproducibility of these atividades.  

 

Keywords: Principles of good laboratory practice. Quality system recognition of GLP 

compliance. In vitro studies. Alternative Methods. Good cell culture practice. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, estabelecida no Decreto 6.041, de 8 

de fevereiro de 2007, descreve o termo biotecnologia como um conjunto de tecnologias que 

―utilizam sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para a produção ou 

modificação de produtos e processos para uso específico‖.  Nota-se, então, que as atividades 

com cultura de células e tecidos inserem-se nesse contexto  e de especial interesse destacam-

se aquelas provenientes de mamíferos 
(1)

. 

A habilidade de cultivar e manipular células e/ou tecidos em laboratório, embora seja 

utilizada para diversos propósitos biotecnológicos, teve avanço significativo em determinados 

campos de aplicação. Por exemplo, em se tratando da produção de proteínas recombinantes, 

de processos terapêuticos (anticorpos monoclonais, ex.) e de diagnóstico, as bases 

tecnológicas estão bem mais avançadas em termos do uso ―industrial‖ de microrganismos e 

células de insetos e animais. Por outro lado, processos mais complexos, como a produção de 

vírus para vacinas, estão ainda em fase menos desenvolvidas em termos tecnológicos. Há, 

ainda, muito o que se fazer na ciência e na questão tecnológica quando da utilização de 

células animais para obter vetores virais para utilização em terapia gênica, vacinas anticâncer, 

células para terapia celular ou medicina regenerativa (órgãos e tecidos), as quais envolvem 

também as questões regulatórias e éticas. Contudo, um grande avanço pode ser observado 

com a utilização de células-tronco, em que pese as barreiras a serem ultrapassadas no que se 

refere às condições controladas de expansão, diferenciação completa e armazenamento 
(2)

.  

Destaca-se ainda o uso de células ou tecidos cultivados sob condições controladas para 

desenvolvimento de estudos in vitro, cuja metodologia envolve a exposição a produtos 

químicos nesses sistemas para que sejam mensurados os efeitos tóxicos. 
(3)

 Entende-se por 

estudos in vitro aqueles que não utilizam organismos multicelulares inteiros, e sim 

microrganismos ou material isolado de organismos inteiros 
(8,9)

. Vale ressaltar que a 

toxicologia regulatória cada vez mais utiliza a cultura de células e/ou tecidos humanos para 

avaliar a segurança de produtos relacionados à saúde humana. Por exemplo, o potencial de 

irritação dérmica de uma substância pode ser avaliado in vitro utilizando modelos de 

epiderme humana reconstituída, disponíveis comercialmente na Comunidade Europeia e nos 

Estados Unidos da América.  

Diante das diversas aplicações e da relevância do emprego biotecnológico de células, os 

produtos da biotecnologia para uso em saúde obrigatoriamente devem ser registrados junto ao 
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órgão regulamentador (Anvisa ou Ibama), que demandam testes em instalações reconhecidas 

em BPL (Boas Práticas de Laboratório). Entretanto, não há até o presente momento no Brasil 

princípios e/ou requisitos endereçados especificamente para cultura de células e/ou tecidos in 

vitro utilizadas em ensaios toxicológicos. Além disto, também não existe documento nacional 

que norteie o uso científico/acadêmico de culturas de células e tecidos com qualidade e 

confiança necessárias para que os dados obtidos sejam, no mínimo, reprodutíveis. 

Sendo assim, essa dissertação pretende propor a complementação do Programa de 

Reconhecimento da Conformidade aos princípios das Boas Práticas de Laboratório do 

Inmetro, introduzindo os requisitos dos princípios das BPL e estudos in vitro e a inserção no 

Programa das boas práticas de cultivo celular.  

1.1 Cultura de Células  

O período compreendido entre 1906 e 1950 é considerado a fase áurea da cultura de 

tecidos, sendo inquestionável a importância dessa técnica no aparecimento de novas áreas da 

biologia, bem como na formação de conhecimentos básicos que possibilitaram a criação de 

métodos modernos para o cultivo de células animais, porém, a partir de 1955, a utilização da 

técnica de cultura de tecidos foi sendo gradativamente reduzida, dando lugar a uma 

metodologia na qual as células podiam ser cultivadas dispersas, sendo denominada cultivo 

celular 
(4)

. 

Os métodos para obtenção e manutenção de culturas primárias abriram as portas para a 

tecnologia de células animais, porém, o enorme crescimento e expansão dessa área da 

biotecnologia só foi possível graças ao estabelecimento de outros tipos de culturas, 

nomeadamente culturas de células diplóides, hibridomas e outras linhagens celulares 

contínuas, possibilitando classificar as culturas de células animais em culturas primárias e 

linhagens celulares 
(2)

. 

A cultura é derivada pelo crescimento de células que migram de um fragmento de 

tecidos ou por dispersão enzimática ou mecânica do tecido. Independente do método 

empregado, cultura primária é a primeira dentre uma série de processos seletivos que pode, 

em última análise, dar origem a uma linhagem celular. A cultura primária, após a primeira 

passagem, dá origem a cultura finitas, a qual permite pouco número de divisões (ou 

passagens) celulares, após as quais entram em estado de senescência e morrem. Entretanto, 
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pode ocorrer mutação estável imortalizando a cultura que se torna, então, uma linhagem 

celular que resiste a muitas passagens 
(5)

. 

Tanto as linhagens celulares finitas, de células capazes de um número limitado de 

duplicações, após o qual a proliferação cessa, como as linhagens celulares contínuas, podem 

ser propagadas e expandidas para a produção de bancos celulares bem caracterizados, onde 

são preservadas pela técnica de criopreservação 
(2)

. 

Os tipos de pesquisas envolvendo culturas de tecidos podem ser resumidas em: 

atividade intracelular, como por exemplo replicação e transcrição de DNA, síntese de 

proteína, metabolismo energético e metabolismo de drogas; fluxo intracelular, como por 

exemplo, RNA; interação ambiental, como por exemplo nutrição, infecção, citotoxicidade, 

carcinogenicidade, ações de medicamentos; interação célula-célula, como por exemplo, 

morfogênese, cinética da proliferação celular, motilidade e adesão da célula; genética, 

incluindo análise do genoma em condições normais e em condições patológicas 
(5)

. 

A cultura de células é essencial para aplicação de técnicas modernas de biologia 

molecular pois podem ser mantidas vivas e estudadas fora do corpo, o que é muito útil para se 

entender o efeito isolado de moléculas naturais ou fármacos sobre um tipo de célula ou tecido, 

bem como para o desenvolvimento de modelos experimentais in vitro 
(6)

.  

Exemplo de aplicação dessas técnicas de manipulação pode ser observado no 

transplante de células de origem humana, um setor da medicina que demonstra possibilidade 

de evolução e oportunidade para o tratamento de doenças 
(7)

. Outra aplicação está associada 

ao uso de células-tronco, as quais são definidas como células não diferenciadas com grande 

potencial de proliferação e diferenciação em células especializadas, com principal função de 

se multiplicar e substituir as células do tecido que morrem por envelhecimento normal ou são 

destruídas por processos patológicos. As células tronco, quando cultivadas in vitro no 

laboratório, podem ser induzidas a se diferenciar em tipos celulares de tecidos específicos, 

podendo então serem utilizadas para correção de lesões do organismo 
(6)

.  

1.2  Importância do Controle de Qualidade Associado à Cultura de Células 

Com o crescimento das metodologias e técnicas que permitem a obtenção de cultivos de 

células para as diversas aplicações, incluindo experimentos in vitro os quais devem se 

aproximar efetivamente do que ocorre nos animais, é fundamental que as células utilizadas 

sejam da mais alta qualidade, bem como sua manipulação seja realizada dentro de padrões 
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que garantam a utilização segura e com rigor no controle de qualidade
(10)

. Este tópico 

propiciará referências e informações demonstrando a importância de aplicação de requisitos 

de controle de qualidade quanto ao uso da cultura de células na pesquisa científica, em terapia 

celular e em experimentos in vitro, incluindo os regulamentos da ANVISA sobre o tema. 

1.2.1 Cultura de Células e Pesquisa Científica 

Contaminação cruzada e erros de identificação da linhagem celular podem causar 

grandes problemas para a pesquisa, induzindo a erros nessa área da ciência, contribuindo para 

o desperdício de cerca de 28 bilhões de dólares por ano em pesquisas não reproduzíveis 
(11,15)

. 

Exemplos comumente verificados estão em publicações científicas em que ocorreram 

erros de identidade das linhagens de celulares utilizadas, em desacordo com aquelas 

disponíveis nos catálogos de repositórios de linhagens celulares. Esse fato pode ser constatado 

pelo número de artigos encontrados no PubMed quando se tenta procurar uma linhagem 

celular, por exemplo, utilizando o código ―SK-BR3‖ em comparação a ―SKBR3‖: para o 

primeiro foram identificados 93 artigos e para o segundo foram identificados 757 artigos 

(acesso em 13 de outubro de 2015). Um outro problema reconhecido é a contaminação 

cruzada de uma linhagem de células humanas com outras linhagens de células humanas, 

porém, apenas uma minoria de cientistas confirma a identidade de suas linhas celulares ou 

realizam o controle de qualidade adequado 
(12, 13)

.  

Com base nos trabalhos científicos publicados com equívocos de identidade de  

linhagens celulares armazenadas e utilizadas posteriormente nos laboratórios, como por 

exemplo, células de porco rotuladas como células de galinhas, células anunciadas como 

humanas contendo material de ratos, camundongos, hamsters e macacos, em 2013, a revista 

Nature estabeleceu um procedimento sistemático exigindo dos autores as informações sobre a 

fonte de suas linhagens celulares e se as mesmas tinham sido autenticadas. A maioria dos 

autores responderam negativamente às duas perguntas 
(13,14)

.  

Através de estimativas de gastos anuais em pesquisas científicas, realizadas a partir de 

2012, os Estados Unidos, por exemplo, concluíram que gastam 28 bilhões de dólares por ano 

em pesquisas biomédicas que não podem ser reproduzidas com sucesso, com uma taxa de 

resultados não reprodutível estimada em torno de 53%, contribuídas por baixa qualidade dos 

materiais (36%), problemas no desenho do estudo (28%) e a análise dos dados (26%)
(15)

.  
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Visando, então, evitar esses problemas, o uso de linhagem celular, seja em pesquisa ou 

exploração comercial, requer que a linhagem seja validada quanto a três elementos: 

autenticação, contaminação, procedência. A autenticidade prevê a caracterização de uma 

linhagem celular, importante para determinar sua funcionalidade e provar sua identidade, 

confirmando sua origem (espécies, tecidos, indivíduo doador, entre outros). Outro fator 

importante para que a pesquisa não perca o valor ou tenha resultados comprometidos é a 

verificação da contaminação da linhagem celular por um ou mais microrganismos e vírus, 

como micoplasma e vírus da Diarreia Viral Bovina (BVDV), ou evitando a contaminação 

através de técnicas assépticas apropriadas e obtendo a linhagem celular de uma fonte 

apropriadamente validada como um banco de células. É importante também que haja registros 

sobre o que aconteceu com a linhagem celular desde o isolamento original, incluindo a 

procedência, manutenção, a propriedade de expressão, a modificação genética, alterações 

espontâneas, até observações experimentais significantes e criopreservação 
(5)

. 

Devido a esses problemas, torna-se necessário que instituições de pesquisas, agências de 

financiamento e revistas científicas insistam em exigências que garantam maior rigor 

relacionado à qualidade para as publicações referente às experimentações baseados em 

culturas celulares 
(12)

. 

1.2.2 Cultura de Células e Terapia Celular 

Terapia celular é um procedimento médico que visa restabelecer a estrutura e a função 

de um tecido por meio da utilização de um tipo celular ou de um grupo de populações  

celulares. Essa atividade está envolvida em tratamentos de disfunções orgânicas causadas por 

trauma, doenças, processos degenerativos precoces naturais ou causados por agressão 

ambiental, ou pelo processo degenerativo próprio da senectude 
(2)

. 

Dentro desse contexto, destacam-se os estudos realizados com células-tronco 

principalmente por cientistas que trabalham na biologia do desenvolvimento e diferenciação 

celular, tendo em vista o uso dessas células no tratamento de doenças degenerativas 
(4)

. 

O interesse nesses tipos de células se dá pela capacidade de diferenciação em células 

especializadas do tecido em que foram infundidas, multiplicando-se e substituindo as células 

do tecido que morrem por envelhecimento normal ou foram destruídas por processos 

patológicos. Outro ponto positivo é que quando cultivadas in vitro no laboratório, as células-

tronco podem ser induzidas a se diferenciar em tipos celulares de outros tecidos 
(6)

. 
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As células-tronco mais estudadas são as CTHs (células-tronco hematopoéticas), pois as 

células sanguíneas maduras são predominantemente de curta duração, o que exige que as 

CTHs sejam renovadas durante toda a vida do indivíduo de forma a produzir progenitores 

multilinhagens e precursores direcionados a linhagens hematopoéticas individuais. As CTHs 

residem com raras células na medula óssea de mamíferos adultos, podendo também circular 

no sangue periférico. As CTHs são geradas durante o desenvolvimento, podendo ser 

encontradas também no fígado fetal e em sangue do cordão umbilical 
(16)

. 

Contudo, as células-tronco não estão disponíveis, naturalmente, em quantidade 

suficiente para restauração de órgãos e tecidos danificados, sendo necessária a expansão do 

número de células, visando assegurar a eficácia da terapia celular, diminuindo a possibilidade 

de expansão inesperada, in vivo, de células não adequadas. Porém, há várias limitações ao 

desenvolvimento de terapias utilizando células expandidas in vitro como necessidades de 

instalações físicas adequadas, pessoal técnico qualificado e com experiência em cultivo e 

protocolos bem definidos para a produção de células 
(17)

.  

Além disso, o desenvolvimento de métodos de criopreservação de células e tecidos, 

envolvendo atividades de banco de tecidos, como os bancos de sangue, pele, ossos, córneas, 

medula óssea, sangue de cordão umbilical, entre outros, também é um fator que deve ser 

levado em consideração, tendo em vista a expansão de determinada população celular de 

forma clinicamente segura para um transplante e a estocagem dessa amostra para uma 

eventual nova tentativa ou novo procedimento. Nesse sentido, é importante atentar para a 

eficiência do processo de criopreservação para longos períodos de congelamento, já que em 

muitos casos as células estoques congeladas podem ser utilizadas anos depois 
(2)

. 

 Vale destacar os avanços regulatórios brasileiros no que se refere ao uso de sangue, 

tecidos, células e órgãos humanos para tratamento de agravos pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) visando garantir a qualidade e a segurança desses 

tratamentos, bem como a inspeção dos serviços credenciados, capacitação dos profissionais e 

monitoramento da ocorrência de eventos adversos com a utilização dessas tecnologias 
(18)

. 

A resolução RDC n
o 

56 ANVISA de 16 de dezembro de 2010, por exemplo, estabelece 

requisitos técnico-sanitários mínimos para o funcionamento de laboratórios de processamento 

de células progenitoras hematopoiéticas (CPH) provenientes de medula óssea e sangue 

periférico e bancos de sangue de cordão umbilical e placentário. Os requisitos visam a 

segurança e qualidade das CPH disponibilizadas para transplante convencional, para as 
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atividades de coleta, processamento, criopreservação, armazenamento, controle de qualidade, 

testagem laboratorial e transporte de células progenitoras hematopoiéticas provenientes de 

medula óssea, sangue periférico e/ou sangue de cordão umbilical e placentário, com 

finalidade de transplante convencional 
(19)

.  

 Em 2011 os avanços regulatórios estabelecidos pela ANVISA, através das resoluções 

RDC n
o 

23 de 27 de maio e RDC n
o 

9 de 16 de março, compreenderam o estabelecimento de 

critérios mínimos de segurança e qualidade para o funcionamento dos Bancos de Células e 

Tecidos Germinativos (BCTG), bem como para o funcionamento dos Centros de Tecnologia 

Celular (CTC) 
( 20,21)

.  

1.2.3 Cultivo Celular e Métodos Alternativos In vitro  

A utilização de células e tecidos também está totalmente no contexto do 

desenvolvimento de modelos experimentais in vitro alternativos ao uso de animais de 

laboratório visando a redução de seu uso e, até mesmo, sua substituição, os quais foram 

desenvolvidos inicialmente para responder corretamente às necessidades de pesquisa em 

farmacologia, bem como para demonstrar mecanismos de ação específico, sugerindo serem 

úteis e preditivos no que se refere a sistemas biológicos simples, como por exemplo, nos 

estudos feitos em microrganismos, células, tecidos e/ou órgãos de animais ou humanos. 
(22)

 

 A pressão internacional para uso de métodos alternativos iniciou-se principalmente na 

área cosmética, sendo alavancada pela evolução técnico-científica na década de 80 com 

técnicas de cultivo celular e métodos para estudo/detecção de sinais intracelulares, mostrando-

se promissores para a redução ou substituição do uso de animais de laboratório. Alguns destes 

métodos foram introduzidos na área da mutagenicidade, onde numerosos testes foram 

desenvolvidos, validados e integrados nas diretivas internacionais tais como a OECD
(22)

. 

A comunidade científica há muitos anos vem se preocupando com a substituição de 

animais nas pesquisas, datando de 1876, na Grã-Bretanha, a primeira legislação definida para 

regulamentar a utilização de animais em experimentação. Posteriormente os pesquisadores 

Willian Russell e Rex Burch, considerados os precursores do conceito de redução, 

refinamento e substituição (3Rs – Reduction, Refinement e Replacement) publicaram em 1959 

o documento ―Princípios das Técnicas Experimentais Humanas‖ (The principles of Humane 

Experimental Technique), a partir de um projeto inovador estabelecido em 1954 pela 

Federação das Universidades para o Bem Estar Animal (UFAW’s - The Universities 
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Federation for Animal Welfare). A filosofia dos 3Rs foi adotada em diversos países ao final 

dos anos 1980, com novos regulamentos e normas estabelecidas, reafirmando a concepção de 

Russell e Burch e ampliando o conceito para as obrigações legais e morais envolvidas no tema 

(23,24, 25, 26, 27,28,29)
.  

Posteriormente, foi estabelecida na Europa, a Diretiva 86/609/EC que estabeleceu o 

Animal Welfare Guideline, em 1986, fazendo com que as instituições europeias 

desenvolvessem a política de que ―uma experiência não pode ser executada em animal se 

outros métodos cientificamente satisfatórios, que não implique a utilização de um animal, seja 

razoável e praticamente possível‖ 
(30)

. 

Como desdobramento e considerado um grande avanço, em 1991 foi criado o EURL-

ECVAM (The European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing), a 

partir da Diretiva 86/609/EC, para validar métodos alternativos ao uso de animais na União 

Europeia. Utilizando esse modelo, outros Centros foram formados como a ICCVAM 

(Interagency Coordinating Center for the Validation of Alternative Methods), criado em 1997 

e composta por agências governamentais dos Estados Unidos. Em 2005 o governo japonês 

criou o JaCVAM (Japonese Centre for the Validation of Alternative Methods) e em 2012 foi 

criado no Brasil o BraCVAM (Brazilian Centre for the Validation of Alternative Methods), 

pela ação da ANVISA e INCQS (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde) da 

Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Uma vez validado determinado método alternativo e sua 

aceitação regulatória junto aos países membros da OCDE, este é disponibilizado na forma de 

guias, fato de grande importância para a disseminação do método e redução no número de 

animais utilizados em testes toxicológicos 
(31)

. 

No Brasil a questão de utilização de métodos alternativos demonstrou grande avanço 

com a Lei n
o
 11.794, de 8 de outubro de 2008, a chamada Lei Arouca, regulamentada pelo 

Decreto n
o
 6.899, de 15 de julho de 2009, que dispõe sobre a criação e a utilização de animais 

em atividades de ensino e pesquisa, em todo o território nacional e cria o Concea (Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal), com a competência de, entre outros, 

monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que substituam a utilização de 

animais no ensino e pesquisa 
(32)

.  

Como forma de executar o estabelecido em legislações sobre o tema, foi criada através 

da Portaria n
o
 491, de 3 de julho de 2012, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a 

RENAMA (Rede Nacional de Métodos Alternativos), com objetivos de estimular a 
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implantação de ensaios alternativos ao uso de animais, monitorar periodicamente o 

desempenho dos laboratórios associados por meio de comparações interlaboratoriais, 

promover a qualidade dos ensaios através do desenvolvimento de materiais de referência 

certificados, incentivar a implementação do sistema de qualidade laboratorial e dos princípios 

das BPL e promover o desenvolvimento, validação e a certificação de novos métodos 

alternativos ao uso de animais 
(33)

. 

Outra ação importante no Brasil foi o estabelecimento pelo Concea das Resoluções 

Normativas nº 17, de 3 de julho de 2014 e nº 18, de 24 de setembro de 2014, do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, estabelecendo o processo para reconhecimento de métodos 

alternativos no país e a publicação de 17 (dezessete) métodos alternativos validados, 

agrupados em 7 (sete) desfechos (Tabela 1), que tem por finalidade a redução, a substituição 

ou o refinamento do uso de animais em atividades de pesquisa, definindo-se o prazo de até 5 

(cinco) anos como limite para a substituição obrigatória do método original pelo método 

alternativo. Vale destacar que os métodos alternativos citados se encontram formalmente 

validados por centros internacionais de validação, seguindo o Guia 34 da OECD, e possuem 

aceitação regulatória internacional. 
(34,35)

 

Isso implica dizer que validar um método é essencial para que se possa constatar que o 

mesmo passou por um processo de cunho científico pelo qual a confiabilidade e relevância 

são estabelecidas para um propósito definido, ou seja, o quanto o resultado de um teste 

seguindo um determinado método é reprodutível, dentro e entre os laboratórios, ao longo do 

tempo, utilizando o mesmo procedimento e o quanto a relação entre o teste e o efeito nas 

espécies alvo é significativo para um uso pretendido 
(35)

.  

Tabela 1: Métodos alternativos validados reconhecidos pela Resolução Normativa nº 18/2014         do 

CONCEA e agrupados em função dos 7 (sete) desfechos 

Agrupamento 

em Desfechos 

Métodos Alternativos Validados Referência Metodológica 

Avaliação do 

potencial de irritação 

e corrosão da pele 

Corrosão dérmica in vitro: Teste de 

Resistência Elétrica Transcutânea 

Método OECD TG 430 

Corrosão dérmica in vitro: Teste da 

Epiderme Humana Reconstituída 

Método OECD TG 431 

Teste de Barreira de Membrana in vitro Método OECD TG 435 

Teste de irritação Cutânea in vitro Método OECD TG 439 
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Avaliação do 

potencial de irritação 

e corrosão ocular 

Teste de Permeabilidade e Opacidade de 

Córnea Bovina; 

Método OECD TG 437 

Teste de Olho Isolado de Galinha Método OECD TG 438 

Teste de Permeação de Fluoresceína Método OECD TG 460 

 

Avaliação do 

potencial de 

Fototoxicidade 

 

Teste de Fototoxicidade in vitro 3T3 

NRU 

Método OECD TG 432 

Avaliação da 

absorção cutânea 

 

Absorção Cutânea método in vitro. Método OECD TG 428 

Avaliação do 

potencial de 

sensibilização cutânea 

Sensibilização Cutânea: Ensaio do 

Linfonodo Local 

Método OECD TG 429 

Versões não radioativas do Ensaio do 

Linfonodo Local 

Método OECD TG 442A 

 e 442B 

Avaliação de 

toxicidade aguda 

Toxicidade Aguda Oral - Procedimento 

de Doses Fixas 

Método OECD TG 420 

Toxicidade Aguda Oral - Classe Tóxica 

Aguda 

Método OECD TG 423 

Toxicidade Aguda Oral - procedimento 

"Up and Down 

Método OECD TG 425 

Estimativa da dose inicial para teste de 

toxicidade aguda oral sistêmica 

 

Método OECD TG 129 

Avaliação de 

genotoxicidade: 

Teste do Micronúcleo em Célula de 

Mamífero in vitro 

 

Método OECD TG 487 

 

Em se tratando de métodos alternativos ao uso de animais e a segurança de produtos 

no Brasil, validando a aplicação de cultivo celular, vale destacar nesse trabalho o Guia para 

Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos, publicado pela Anvisa em 2012 como 

segunda edição, o qual descreve os principais métodos in vitro que podem garantir a 

segurança de produtos cosméticos. Ressalta-se que esse tipo de teste depende muito mais do 
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desfecho, ou seja, do resultado medido no final do estudo, do que do produto que está sendo 

experimentado, podendo ser utilizado para avaliar outros tipos de produtos. Para que um 

método alternativo possa ser adotado oficialmente, ele precisa passar por estudos 

colaborativos internacionais (validação) e ser publicado em compêndios oficiais (aceitação 

regulatória), que são os métodos para os quais a relevância e confiabilidade estão 

estabelecidas para um propósito particular de acordo com critérios determinados por órgãos 

oficiais 
(22)

. 

Resumo dos principais métodos in vitro, descritos pela Anvisa:  

1. Avaliação do potencial de irritação ocular – Através de vários testes in vitro consegue-se 

avaliar o potencial tóxico do produto a nível ocular. São eles: BCOP, ICE, HET-CAM, 

Citotoxicidade pela difusão em gel de agarose, Citotoxicidade pelo método do Vermelho 

Neutro, Citotoxicidade pelo método do NRU, MTT, RBC). (Métodos OECD TG 437, TG 

438 e TG 460) 

2. Avaliação do potencial de irritação cutânea - Os métodos de pele reconstituída aplicados 

de acordo com o ESAC Statement on the Validity of in-vitro tests for skin irritation, 

podem ser usados como substitutos do teste de Draize ou como procedimento de 

screening antes de se executar o teste em animais. Estes métodos se baseiam na aplicação 

da amostra em substrato de pele reconstituída, com posterior avaliação pela redução do 

MTT. A viabilidade celular é avaliada pela medida da atividade de desidrogenases, 

através da redução do 3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil brometo de tetrazolina  (MTT) 

a formazana na forma de um precipitado azul nas células viáveis, quantificado por 

espectrofotometria após extração alcoólica. Também pode ser usado o Teste de 

Resistência Transepidermal (TER), que consiste na avaliação da resistência elétrica em 

pele isolada de rato, através de aparelhos específicos para este fim. (Métodos OECD TG 

430, TG 431, TG 435, TG 439) 

3. Avaliação do potencial fototóxico - Usa-se a metodologia 3T3 NRU-UV para realização 

do teste de fototoxicidade, o qual tem uma resposta após a exposição da célula com 

agentes químicos e posterior exposição à irradiação. O fundamento é a comparação da 

citotoxicidade de um produto químico testado com ou sem exposição adicional a doses 

não tóxicas de luz UVA. (OECD TG 432) 
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4. Avaliação da permeação e retenção cutânea – Utiliza-se uma membrana para realização 

desse estudo, que poder ser partir da pele da orelha do porco ou pele humana, para avaliar 

in vitro a permeação cutânea e retenção cutânea de uma molécula ativa (OECD TG 428).  

Recentemente, a ANVISA através da RDC n
o
 35 de 07 de agosto de 2015, estabeleceu 

a aceitação dos métodos alternativos de experimentação animal reconhecidos no Brasil pelo 

Concea, que objetivam a substituição, a redução ou o refinamento do uso de animais em 

atividades de pesquisa. Isto significa que nas petições submetidas à análise pela ANVISA, 

relacionadas aos diversos produtos sob seus regulamentos, os métodos alternativos 

reconhecidos pelo CONCEA serão aceitos para fins de avaliação e posterior uso desses 

produtos. Evidencia-se que a posição oficial da Agência está alinhada ao cenário internacional 

de substituição, redução e refinamento do uso de animais.  

Depreende-se que, mais do que nunca, é necessário discutir como aumentar a qualidade, 

confiança e reprodutibilidade dos dados gerados a partir de ensaios in vitro, através da 

introdução de requisitos de qualidade relacionados à cultura de células e tecidos.  

1.3 Modelos de Sistema da Qualidade Aplicáveis A Cultivo Celular 

Mediante as diversas aplicações da cultura de células e tecidos e a percepção de 

lacunas relacionadas às boas práticas, fica evidente a relevância em implantar um sistema da 

qualidade que assegure qualidade, rastreabilidade e reprodutibilidade a essas atividades. 

 Nesse tópico pretende-se demonstrar como o sistema de qualidade ―princípios das 

BPL‖ realizado no Brasil pelo Inmetro, ao ser complementado, pode ser aplicado nas 

atividades de cultivo celular, principalmente no desenvolvimento de estudos in vitro, bem 

como a existência de um novo modelo de sistema da qualidade denominado Boas Práticas de 

Cultivo Celular a ser introduzido visando não só os estudos in vitro, mas também as demais 

atividades envolvendo cultivo celular.  

1.3.1 Princípios das BPL 

Os princípios da BPL (Figura 1) são a base de um sistema da qualidade que abrange o 

processo organizacional e as condições em que estudos não clínicos relacionados à segurança 

da saúde e do meio ambiente são planejados, gerenciados, desenvolvidos, monitorados, 

registrados, arquivados e relatados. Visam garantir qualidade, confiabilidade, rastreabilidade e 

reprodutibilidade de dados, possibilitando aos órgãos regulamentadores realizarem avaliações 
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de risco de substâncias químicas, com base em estudos relacionados ao uso seguro dos 

produtos e suas propriedades 
(36,37)

.  

Os princípios das BPL são compostos por dez requisitos (Figura 1), os quais 

contemplam desde organização e pessoal, ressaltando a unidade da garantia da qualidade, até 

a execução e relato dos estudos e arquivo de materiais e registros.   

                                     

 

Figura 1. Princípios das Boas Práticas de Laboratório 

 

Em termos de ―organização e pessoal‖ as responsabilidades e funções dos principais 

atores BPL ganham destaque, pois são fundamentais para o funcionamento da instalação teste 

de acordo com os princípios das BPL. A gerência da instalação teste tem responsabilidade de 

alocar recursos para  assegurar os princípios das BPL. O diretor de estudo é o ponto focal de 

controle do estudo, sendo que o pesquisador principal age em nome do diretor de estudo para 

a fase de um estudo a ele delegada. O pessoal atua de acordo com os princípios e deve ter 

treinamento, formação e experiência para atuar em estudos BPL.  

Já a unidade da garantia da qualidade, composta por um ou mais profissionais da 

instalação teste, deve garantir que o estudo foi realizado de acordo com os princípios, através 
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da assinatura da Declaração da conformidade aos princípios, devendo ser essencialmente 

independente, qualificada e realizar as auditorias nos estudos BPL.  

Tendo em vista que a guarda de todos os documentos e materiais dos estudos BPL 

devem ser armazenados por um tempo determinado, é importante que seja estabelecido um 

arquivo seguro, controlado e apto para reter documentos e materiais. Os demais requisitos 

relacionados aos princípios das BPL não constante no exemplo de organograma, são 

resumidos à seguir. 

As instalações devem prover um grau adequado de separação entre as diferentes 

atividades para garantir que cada estudo seja conduzido adequadamente. Os equipamentos 

devem ser periodicamente inspecionados, limpos, passar por manutenção e calibração. As 

Substância teste, objeto da investigação em um estudo, deve ter sua caracterização registrada, 

assim como a data de recebimento, data de validade, quantidades recebidas e utilizadas nos 

estudos, ressaltando a importância da cadeia de custódia. O sistema teste, que são quaisquer 

sistemas biológico, químico ou físico, ou uma combinação destes usados no estudo, devem ter 

sua integridade assegurada. Para os sistemas testes biológicos, devem ser estabelecidas as 

condições apropriadas para a estocagem, o cultivo, a guarda, o manuseio e cuidados com o 

objetivo de assegurar a qualidade dos dados. Quanto aos procedimentos operacionais padrão, 

os POPs, cada setor ou área da instalação teste deve ter imediatamente disponíveis os 

procedimentos vigentes e devem ser relevantes às atividades que estão sendo conduzidas. Os 

procedimentos devem ser aprovados pela gerência da instalação teste, para garantir a 

qualidade e integridade dos dados gerados por aquela instalação teste.  

Na fase de execução do estudo, anteriormente, deve ser elaborado um documento que 

define o objetivo do estudo e o detalhamento experimental para a condução do estudo, 

denominado Plano de Estudo, aprovado pelo Diretor de Estudo e verificado quanto à 

conformidade com as BPLs pelo pessoal da Garantia da Qualidade. O plano de estudo deve 

ser também aprovado pela gerência da instalação teste e, algumas vezes, pelo patrocinador. 

Cada estudo deve ser conduzido de acordo com o plano e deve ter uma única identificação a 

fim de tornar o estudo e seus registros rastreáveis. É importante que todos os dados gerados 

durante a condução do estudo devem ser registrados diretamente, prontamente, exatamente e 

legivelmente, pela pessoa que gerou os dados, devendo ser assinados ou rubricados e datados.  

Ao relatar os resultados do estudo, é importante que seja preparado um único relatório 

final, assinado e datado pelo Diretor de Estudo para indicar aceitação da responsabilidade pela 
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validade dos dados e da conformidade com estes Princípios das Boas Práticas de Laboratório 

deve ser indicada. O relatório final deve conter a Identificação do Estudo, da Substância Teste 

e da Substância de Referência, Informações sobre o Patrocinador e a Instalação Teste, uma 

declaração do Programa da Garantia da Qualidade listando os tipos de inspeções feitas e suas 

datas, a descrição de materiais e métodos, os resultados e local de armazenamento dos dados 

brutos e demais documentos e amostras que fizeram parte do estudo.  

Ao final do estudo, a etapa de armazenamento e retenção de registros e materiais é 

obrigatória dentro dos princípios das BPL, devendo a documentação relacionada aos estudos 

da instalação teste, bem como registros de pessoal, equipamentos, amostras, serem mantidos 

em arquivos pelo período especificado pelas autoridades reguladoras ou pela própria 

instalação e apenas pessoal autorizado pela Gerência da Instalação Teste deve ter acesso ao 

arquivo, com controle de entradas e retiradas de materiais.  

A Figura 2 resume um roteiro linear, sem considerar os desvios e emendas, de um 

estudo BPL.  

 

 

Figura 2. Roteiro simplificado de um estudo BPL 

 

Verifica-se que o sistema de gestão da qualidade contemplado pelos princípios das BPL, 

considerando sua concepção e seu conceito, é específico para estudos que serão submetidos 

aos órgãos regulamentadores da área de saúde e meio ambiente, visando a avaliação de risco e 
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posterior concessão de uso de diversos tipos de produtos. Dentro desse contexto, então, o 

modelo de gestão BPL aplicar-se-ia também quando da realização de estudos in vitro, para 

fins regulatórios, uma vez que esses testes vêm sendo cada vez mais utilizados como método 

alternativo aos testes toxicológicos que utilizam animais e que servirão de base para avaliação 

do risco de medicamentos, cosméticos, agrotóxicos, entre outros, para posterior utilização.  

O conceito de Boas Práticas Laboratório surgiu nos Estados Unidos, na década de 1970, 

após suspeitas envolvendo a validade de dados de testes não-clínicos submetidos a FDA 

(Food and Drug Administration). Em 1976, a FDA publicou o regulamento sobre Boas 

Práticas de Laboratório para estudos não-clínicos, o qual serviu de base para o 

desenvolvimento desse tema pela OCDE 
(38)

. 

Segundo a OCDE, os princípios das Boas Práticas de Laboratórios foram elaborados 

para promover a qualidade e a validade dos estudos que servem para estabelecer a segurança 

dos produtos químicos, tratando-se de um conceito de gestão que engloba a totalidade do 

processo de organização e condições laboratoriais, devendo ser implementado nos 

laboratórios que realizam estudos destinados à apresentação aos órgãos regulamentadores que 

tem como competência avaliar produtos químicos e seus usos relativos à proteção humana e o 

meio ambiente 
(39)

. 

O tema princípios das Boas Práticas de Laboratório foi desenvolvido no Brasil em 

função da exigência do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis-Ibama, em 1994, a qual definiu que os testes para caracterização dos parâmetros 

de bioacumulação, persistência, transporte, toxicidade a diversos organismos, potencial 

mutagênico, carcinogênico e teratogênico, para fins de avaliação ambiental e posterior 

registro de produtos Agrotóxicos, deveriam ser realizados em laboratórios reconhecidos pelo 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia-Inmetro, segundo os princípios das 

Boas Práticas de Laboratório-BPL
(37)

.  

Dentro desse contexto, os princípios das BPL constituem-se em um sistema da 

qualidade a ser implementado por instalações de testes que irão realizar estudos exigidos por 

órgão regulamentadores para avaliação do risco de produtos e posterior autorização para uso. 

Uma vez implementado esse sistema é fundamental que uma autoridade verifique a 

conformidade aos princípios das BPL por essa instalação de teste 
(36)

. 
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1.3.2 Programa de Reconhecimento da Conformidade aos princípios das BPL 

No Brasil, o programa de reconhecimento da conformidade aos princípios das Boas 

Práticas de Laboratório-BPL realizado no INMETRO, através da Cgcre, teve seu inicio em 

em 1995, por uma demanda do IBAMA, através da Portaria Conjunta (Inmetro-Ibama) n
o
 66, 

de 17 de junho de 1997, posteriormente substituída pela Portaria Conjunta n
o
 1, de 29 de 

março de 2010, a qual vigora até o momento. 
(43)

 

Esse programa visa reconhecer a conformidade aos princípios das Boas Práticas de 

Laboratório das instalações de testes que realizam estudos não-clínicos exigidos por órgãos 

regulamentadores para avaliação de risco quanto à saúde e meio ambiente de produtos como 

agrotóxicos, produtos farmacêuticos, cosméticos, aditivos de alimentos e de rações, produtos 

veterinários, saneantes, produtos químicos industriais, OGM (organismos geneticamente 

modificados), preservativos de madeira e produtos remediadores para tratamento de efluentes, 

entre outros, para garantir sua segurança quanto ao uso 
(36)

. 

O ato de reconhecer a conformidade aos princípios das BPL é a confirmação do nível de 

aderência da instalação teste aos Princípios das BPL e a inclusão da mesma no Programa 

Brasileiro de Monitoramento da Conformidade aos Princípios das BPL do Inmetro, através da 

inspeção nas instalações e de auditorias de estudos in loco. A inspeção abrange as instalações, 

equipamentos, materiais, entre outros, sendo que a auditoria de estudo visa reconstruir o 

estudo BPL, comparando o relatório final ou parcial com o plano de estudo, POPs relevantes, 

dados brutos e outros registros e materiais arquivados e verificar se foram empregadas 

práticas que poderiam prejudicar a validade do estudo. A equipe de inspetores BPL, após a 

visita in loco, realiza um relatório da inspeção, o qual o Inmetro irá se basear na decisão de 

conceder ou não o reconhecimento da conformidade aos princípios das BPL. Ao final, após 

cumprir todas as etapas, o Inmetro formaliza o reconhecimento e emite um certificado que 

informa as áreas de atividades e as categorias de itens de testes que aquela instalação teste 

está apta a realizar 
(41)

. 

O programa prevê que o reconhecimento da conformidade aos Princípios das BPL pode 

ser solicitado por qualquer instalação teste que realize estudos BPL, independente ou 

vinculada a outra organização, de entidade governamental ou privada, independente do seu 

porte ou campo de atuação. O escopo do reconhecimento inclui a área de especialidade dos 

estudos e categorias de itens de teste, considerando as metodologias reconhecidas ou exigidas 

pelos órgãos regulamentadores. Entende-se por área de especialidade dos estudos o 
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agrupamento de testes relacionados com as principais características da substância e seu efeito 

no ambiente ou na saúde, quais sejam 
(40)

: 

1. Testes físico-químicos;  

2. Estudos toxicológicos;  

3. Estudos de mutagenicidade;  

4. Estudos ecotoxicológicos com organismos aquáticos e terrestres;  

5. Estudos sobre comportamento em água, solo e ar e bioacumulação;  

6. Estudos de resíduos; 

7. Estudos de efeitos em mesocosmos e ecossistemas naturais;  

8. Química analítica e clínica;  

9. Estudos com Organismos Geneticamente Modificados; 

10. Estudos de eficácia;  

11. Estudos de equivalência farmacêutica;  

12. Estudos de citotoxicidade. 

Os documentos que compõem o programa de reconhecimento BPL, preconizados pela 

Cgcre do Inmetro estão descritos em forma de NIT (Normas Inmetro Técnicas), as quais são 

traduções fiéis dos documentos sobre os princípios BPL da OCDE sendo o principal 

documento a norma NIT-DICLA-035 – Princípios das Boas Práticas de Laboratório, tradução 

do documento ―Principle on Good Laboratory Practice – Number 1. 1998‖ 
(36,39, 41)

. 

Os demais documentos estabelecidos em formato de NIT são normas complementares, 

que explicam ou detalham os requisitos estabelecidos na NIT-DICLA-035, e que são 

implementados pela instalação teste integralmente.  

Os requisitos dispostos nessas normas complementares auxiliam as instalações de testes 

no entendimento de alguns requisitos estabelecidos na NIT-DICLA-035 e sua implementação, 

bem como garante uma maior clareza no entendimento daqueles requisitos mais complexos. 

Além disso, essas Normas são utilizadas pelos profissionais da Cgcre denominados 

―inspetores BPL‖ que, em nome do Inmetro, atuam realizando inspeções in loco e auditorias 

de estudos, nas instalações teste já reconhecidas ou aquelas postulantes ao reconhecimento da 
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conformidade aos princípios das BPL na Cgcre do Inmetro, a fim de verificarem a 

conformidade aos princípios das BPL.  

Os documentos complementares são 
(41)

:  

1. NIT-Dicla-034 - Aplicação dos princípios de BPL aos estudos de campo 

a. Tradução do Documento: The Application of the GLP Principles to Field Studies - 

Number 6 (Revised). Organization for Economic Cooperation and Development – 

OECD. 1999 

2. NIT-Dicla-036 - Papel e responsabilidade do diretor de estudo em estudos BPL  

a. Tradução do documento: The Role and Responsabilities Of The Study Director in 

GLP Studies - Number 8 (Revised). Organization for Economic Cooperation and 

Development – OECD. 1999 

3. NIT-Dicla-037 - Aplicação dos princípios de BPL a estudos de curta duração 

a. Tradução do documento: The Application of The GLP Principles To Short Term 

Studies - Number 7 (Revised). Organization for Economic Cooperation and 

Development- OECD. 1999. 

4. NIT-Dicla-038 - Aplicação dos princípios BPL aos sistemas informatizados 

a. Tradução do documento: The Application of The Principles of GLP to 

Computerised Systems - Number 10. Organization for Economic Cooperation and 

Development – OECD. 1995. 

5. NIT-Dicla-039 - O papel e responsabilidades do patrocinador na aplicação dos princípios 

BPL 

a. Tradução do documento: The Role and Responsabilities of the Sponsor in the 

Application of the Principles of GLP - Number 11. Organization for Economic 

Cooperation and Development – OECD. 1998.  

6. NIT-Dicla-040 - Fornecedores e BPL 

a. Tradução do documento: Compliance of Laboratory Sppliers with GLP Principles 

- Number 5 (Revised). Organization for Economic Cooperation and Development 

– OECD. 1997.  
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7. NIT-Dicla-041 - Garantia da qualidade e BPL 

a. Tradução do document: Quality Assurance and GLP - Number 4. Organization for 

Economic Cooperation and Development – OECD. 1999 

8. NIT-Dicla-043 - Aplicação dos princípios de BPL à organização e ao gerenciamento de 

estudos em múltiplas localidades (MULTI-SITE). 

a. Tradução do document: The Application of the OECD Principles of GLP to the 

Organisation and Management of Multi-Site Studies – Number 13. Organization 

for Economic Cooperation and Development – OECD. 2002. 

Observa-se que o documento da OCDE ―The Application of the Principles of GLP to In 

Vitro Studies – Number 14. Organization for Economic Cooperation and Development – 

OECD. 2004‖ não faz parte do conjunto de documentos relacionados ao programa de 

reconhecimento BPL do Inmetro. O foco desse documento está na correta aplicação e 

interpretação dos princípios das BPL na condução dos testes ―in vitro‖ para fins regulatórios, 

por isso é de grande contribuição a integração desse documento ao programa BPL do Inmetro 

(9)
.  

1.3.3 Inmetro Como Autoridade Brasileira de Monitoramento da Conformidade 

aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório junto à OCDE 

O programa brasileiro de reconhecimento da conformidade aos princípios das Boas 

Práticas de Laboratório desenvolvido pela Cgcre do Inmetro, desde o início em 1995, seguiu 

as orientações, diretrizes e documentos da OCDE, através das traduções e publicações dos 

documentos BPL dessa Organização, em forma de Normas Inmetro Técnicas, com vistas a 

desenvolver no país essa modalidade de reconhecimento, bem como a alcançar o 

reconhecimento internacional junto a essa Organização através da adesão do Brasil aos Atos 

da OCDE para Aceitação Mútua de Dados (Mutual Acceptance of Data – MAD) de acordo 

com as BPL 
(42)

.  

O sistema de aceitação mútua de dados da OCDE – MAD prevê que os países aceitem 

entre si os testes realizados em conformidade às BPL e monitorados por uma autoridade de 

monitoramento dos respectivos países, para fins de avaliação de risco quanto à saúde e meio 

ambiente de produtos químicos. A aceitação mútua entre países dos testes realizados de 

acordo com os princípios das BPL evita a duplicação de testes, reduz custos e elimina 

barreiras técnicas 
(44)

.  
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Para que o Brasil pudesse alcançar a adesão aos atos da OCDE para BPL , a designação 

formal do Inmetro como Autoridade Brasileira de Monitoramento da Conformidade aos 

Princípios das BPL, através da Lei 12.545, de 14 de dezembro de 2011, foi fundamental para 

consolidar ainda mais o programa e para demostrar no âmbito internacional a existência de 

uma autoridade capaz de monitorar a conformidade aos princípios das BPL nas instalações de 

testes brasileiras.  

Após várias ações nacionais envolvendo as partes interessadas na aceitação mútua de 

dados BPL e após o Programa BPL do Inmetro ter sido avaliado por uma equipe de 

profissionais de países membros da OCDE também com adesão aos atos (Canadá, Portugal e 

Nova Zelândia), o Brasil em maio de 2011, alcançou a adesão plena aos atos da OCDE 

relacionados à aceitação mútua de dados (BPL) para Avaliação de Produtos Químicos, 

incluindo testes não-clínicos de segurança ambiental e saúde humana para as substâncias 

"agrotóxicos, seus componentes e afins" e "produtos químicos‖. O principal benefício é que 

as instalações de teste brasileiras reconhecidas pelo Inmetro e que conduzem testes com esses 

dois tipos de substâncias tiveram, a partir dessa data, seus testes aceitos pelos países membros 

da OCDE e não membros com adesão plena ao MAD. Também tem grande importância a 

oportunidade, com essa adesão, do Brasil ter direito a participar do Grupo de Trabalhos da 

OCDE relacionado às Boas Práticas de Laboratório, cujas discussões envolvem interpretações 

dos Princípios das BPL, bem como do Grupo de Trabalho que discute e realiza as revisões e 

publicações dos Guias de Metodologias de Testes BPL
(44)

.
 
 

Em fevereiro de 2015, o Brasil ampliou o escopo relacionado aos atos da OCDE para 

Aceitação Mútua de Dados BPL, incluindo outros produtos como cosméticos, medicamentos, 

saneantes, produtos veterinários, aditivos para rações, preservativos de madeira e 

remediadores, permitindo que testes também realizados com esses produtos em instalações de 

testes brasileiras com reconhecimento BPL do Inmetro sejam aceitos pelos países membros e 

não membros da OCDE porém com adesão aos atos para aceitação mútua de dados 
(44)

.  

1.4  Boas Práticas de Cultivo Celular  

Em 1991 a Comissão Europeia envolveu-se nas atividades que visavam a validação de 

abordagens alternativas ao teste com animais, com o estabelecimento do EURL-ECVAM, 

para a Validação de Métodos Alternativos. Porém, em um seminário realizado no 3 º 

Congresso Mundial sobre Alternativas em Uso de Animais nas Ciências da Vida, em 
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Bolonha, na Itália, foi levantada a necessidade de padronização dos procedimentos de cultura 

de células, considerando os testes in vitro, sendo estabelecida assim, em 1999, a primeira 

Força Tarefa do EURL-ECVAM em BPCC (Boas Práticas de Cultivo Celular) em resposta às 

propostas feitas nesse citado seminário. A proposta desse Guia era de desenvolver padrões 

mínimos em cultura de células e tecidos chamada Boas Práticas de Cultivo Celular, com a 

publicação de um esboço sobre BPCC em 2002
(45, 46)

.  

Em outubro de 2003, foi convocada uma nova força-tarefa em Ispra, Itália, com uma 

ampla gama de especialistas em cultura de células e tecidos, a fim de produzir um guia 

orientador mais detalhado sobre BPCC, que tivesse uso prático em laboratório. Este 

documento tornou-se necessário devido à rápida expansão do uso de sistemas in vitro para 

pesquisa básica, para atender os requisitos regulamentares para produtos químicos e produtos 

de vários tipos, para a fabricação de diversos produtos, em diagnósticos médicos, e em usos 

terapêuticos, como a engenharia de tecidos e a terapia genética e celular e também para apoiar 

as melhores práticas em todos os aspectos da utilização de células e tecidos in vitro. O guia 

visa também complementar, mas não substituir, quaisquer regulamentos já existente, criando 

consenso entre todos os envolvidos com o uso de células e os sistemas de cultura de tecidos, a 

fim de: estabelecer e manter a melhor prática em cultura de células e tecidos; promover 

sistema de controle de qualidade efetivo; facilitar o ensino e o treinamento; auxiliar na 

editoração de periódicos e conselhos editoriais; auxiliar órgãos de fomento à pesquisa e 

facilitar a interpretação e aplicação das conclusões baseadas nos trabalhos in vitro 
(45)

. 

O uso das BPCC é importante para evitar pouca ou nenhuma reprodutibilidade de dados 

e a invalidação dos resultados relacionados aos processos de cultivo de células; em testes 

toxicológicos, farmacológicos e de diagnósticos é importante a aplicação das BPCC para 

garantir que os padrões de qualidade apropriados sejam mantidos, quando as células ou 

tecidos forem utilizados nesses estudos, os quais são geralmente estabelecidos e exigidos por 

órgãos regulamentadores da área de saúde e meio ambiente; ainda, aplicação das BPCC pode 

complementar os diversos regulamentos relacionados à qualidade de células e tecidos 

utilizados para uso terapêutico, bem como a fabricação de produtos, incluindo vacinas, 

anticorpos monoclonais, hormônios, pois algumas vezes tais regulamentos não fornecem 

orientações ou requisitos específicos para as células e tecidos 
(46-51)

 .  

As BPCC constituem-se em 06 (seis) princípios operacionais 
(45)

, os quais 

resumidamente seguem abaixo:  
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1
o 

:  

Estabelecimento e manutenção de compreensão satisfatória do sistema in vitro e dos 

fatores relevantes que podem afetá-lo. Os elementos essenciais para a garantir confiabilidade 

e a precisão de sistemas baseados em células e tecido são autenticidade, incluindo a 

identidade do sistema, como, por procedência e confirmação das características genotípica e / 

ou fenotípicas, grau de pureza, como ausência de contaminação biológica e estabilidade e 

integridade funcional do sistema em relação ao seu uso pretendido. As condições de cultura in 

vitro, manuseio e manutenção, criopreservação e contaminação cruzada celular, microbiana e 

viral, devem ser levados em consideração.  

2
o 

: 

Garantia da qualidade de todos os materiais e métodos e de suas utilizações e 

aplicações, a fim de manter a integridade, validade, e reprodutibilidade de qualquer trabalho 

realizado. Objetivo da garantia de qualidade é confirmar a consistência, rastreabilidade e 

reprodutibilidade dos trabalhos realizados com células e tecidos in vitro. Cada laboratório 

deve ter pessoas designadas para supervisionar a garantia de qualidade de células e tecidos; 

meios de cultivo e todos os outros materiais; os métodos, protocolos e POPs; os equipamentos 

e suas manutenções; os procedimentos de registros e o relato dos resultados. 

3
o 

: 

Documentação das informações necessárias para monitorar materiais e métodos 

utilizados visam a reprodutibilidade e permitir que o público-alvo compreenda e avalie o 

trabalho realizado. Em cultura de células e tecidos, como em qualquer ciência prática, é 

obrigatória documentação clara dos sistemas utilizados e procedimentos seguidos, a fim de 

permitir a rastreabilidade, a interpretação e a reprodutibilidade do trabalho. Portanto, registros 

precisos de tipo de célula, origem, autenticidade e caracterização, bem como dos materiais 

utilizados e as técnicas de cultura realizadas, são essenciais. A documentação deve ser 

recuperável e deve incluir: o objetivo do trabalho; a justificativa para a escolha dos 

procedimentos e materiais utilizados; os materiais e equipamentos utilizados; a origem e 

caracterização das células e / ou tecidos; os registros de laboratório, incluindo os resultados, 

dados brutos e registros de controle de qualidade; a preservação das células e dos tecidos e 

procedimentos de armazenamento; os protocolos e POPs utilizados e quaisquer desvios dos 

mesmos. Em algumas circunstâncias, por exemplo, onde a conformidade com as BPL ou com 

as BPF (Boas Práticas de Fabricação) for necessária, deve haver procedimentos formais 
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devem assegurar a recuperação e revisão da documentação, e para solucionar quaisquer 

dúvidas ou controvérsias que possam surgir. 

4
o 

: 

Estabelecimento e manutenção de medidas adequadas para proteção dos indivíduos e do 

ambiente de qualquer perigo potencial. As leis nacionais e locais, com base nos princípios 

éticos e morais, regem a segurança no local de trabalho, na maioria dos países.Contudo, as 

orientações relacionadas à segurança no laboratório de cultivo de células citadas aqui, de 

maneira alguma substitui as leis e regulamentos, mas chama a atenção para certos aspectos e 

destaca questões específicas para cultivo in vitro de células e tecidos de animais e humanos. 

Identificar e avaliar os riscos e tomar medidas apropriadas para evitá-los ou minimizá-los são 

as bases sobre as quais a segurança é construída, devendo os resultados de tais avaliações de 

risco serem registradas, não somente para confirmar que foram realizadas e tomadas as 

medidas adequadas, mas também para agir como um documento de referência para o análise 

do desempenho individual relacionado às tarefas avaliadas. Os perigos relacionados ao 

trabalho com cultura de célula e tecidos podem ser categorizados em três grupos principais de 

perigos: físicos, químicos e biológicos Um plano de avaliação de risco deve considerar todos 

esses perigos em relação ao trabalho proposto. 

5
o 

: 

Conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com princípios éticos. De um 

ponto de vista ético e legal, todos os envolvidos devem manter um nível suficiente de 

consciência das questões éticas relacionadas aos trabalhos com cultivos de células e tecidos, 

da opinião pública e das legislações relevantes nacional e internacional. As considerações 

mais específicas incluem implicações éticas do uso de materiais de origem animal e humana, 

e os OGMs. 

 

6
o 

: 

Fornecimento de educação e treinamento relevantes e adequados para todo o pessoal, a 

fim de promover trabalho e segurança de alta qualidade. Uma variedade de aplicações para 

cultura de células está expandindo rapidamente e envolve uma gama cada vez maior de 

manipulações técnicas para uso em ciência básica e aplicada, fabricação, diagnóstico e 

procedimento ou de testes de eficácia e de segurança, bem como para fornecimento de 
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materiais terapêuticos, por isso a competência do pessoal para desempenhar suas funções em 

um laboratório é fundamental para garantir que o trabalho seja realizado de acordo com 

normas da organização em relação aos seus requisitos científicos, legais e de segurança. Isso 

requer educação e treinamento, bem como o monitoramento regular de desempenho. 
(69)

  

Deste modo, resta claro que os desafios e avanços da Biotecnologia, visando a geração 

de produtos e processos envolvendo o cultivo de células, demanda a existência de um sistema 

da qualidade específico e pormenorizado que contribua para a confiança dos resultados, tanto 

por parte da sociedade, como dos regulamentadores, conferindo rastreabilidade e 

minimizando o risco de gerar resultados não reprodutíveis e processos inadequados. Esse 

desafio pode ser parcialmente endereçado com a implementação das Boas Práticas de Cultivo 

Celular. 
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2. OBJETIVO 

2.1  Objetivo Geral  

Propor a complementação do Programa de Reconhecimento da Conformidade aos 

princípios das Boas Práticas de Laboratório do Inmetro, introduzindo os requisitos dos 

princípios das BPL e estudos in vitro e a inserção no Programa das boas práticas de cultivo 

celular. 

2.2  Metas 

1. Analisar criticamente o modelo de sistema de gestão da qualidade brasileiro contemplado 

no Programa de Reconhecimento da Conformidade aos princípios das Boas Práticas de 

Laboratório do Inmetro, bem como o modelo internacional que contem requisitos de 

qualidade relacionados à cultivo celular, com foco na sua aplicação para os métodos 

alternativos in vitro, bem como para pesquisa científica e terapia celular.  

2. Elaborar documento propositivo para aplicação dos princípios de Boas Práticas de 

Laboratório aplicados aos Estudos in vitro 

3. Desenvolver um documento orientativo sobre as Boas Práticas de Cultivo Celular 

(BPCC); 

4. Elaborar nota técnica fundamentando a necessidade de incorporação destes documentos 

ao Programa de Reconhecimento da Conformidade aos princípios das Boas Práticas de 

Laboratório do Inmetro. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia desta pesquisa abordou a pesquisa quantitativa, levando em 

consideração números a partir de informações em banco de dados públicos, bem como a 

pesquisa qualitativa, levando em consideração revisão bibliográfica, análise comparativa, 

desenvolvimento e proposição de modelos. 

O desenvolvimento desta pesquisa contempla uma primeira parte que buscou sintetizar, 

através de referências bibliográficas, conhecimentos básicos sobre cultura de células, suas 

principais aplicações na pesquisa científica, na terapia celular, em estudos in vitro, e a 

importância de aplicar um sistema da qualidade específico para as atividades envolvendo 

cultivo celular.  

Posteriormente, então, foi analisado o programa brasileiro de reconhecimento da 

conformidade aos princípios das BPL, a fim de verificar se o mesmo incluia ferramenta para 

introduzir sistema de qualidade para os usos de cultivo celular. Complementarmente, foi 

desenvolvido um estudo do documento internacional sobre as Boas Práticas de Cultura 

Celular, a fim de demonstrar que essa ferramenta da qualidade é mais adequada para as 

atividades envolvendo cultivo celular. Regulamentos nacionais contemplando controle de 

qualidade em cultura de células e tecidos para aplicação em terapias celulares e outras 

também foram levados em consideração.  

Como subsídio quantitativo, foi realizado levantamento do número de instalações de 

testes reconhecidas de acordo com as BPL pelo Inmetro e que conduzem estudos in vitro, a 

fim de confirmar a hipótese de que está crescendo o número de instalações de testes 

brasileiras que estão realizando esse tipo de teste e que, por essa razão, é importante a 

introdução de um sistema da qualidade para cultivos de células, principalmente quando se 

trata do uso de métodos alternativos in vitro. Foram incluídas também nesse levantamento as 

instalações de testes em fase de reconhecimento, ou seja, já houve a solicitação para serem 

reconhecidas pela Cgcre do Inmetro, porém, ainda não receberam o reconhecimento BPL 

formalmente, por estarem em alguma fase do reconhecimento.  

Após o levantamento sobre o tema sistema da qualidade na prática de cultivo celular, 

foi proposto a complementação do programa BPL do Inmetro, através da implementação na 

forma de NIT (Anexo 1) do documento da OCDE denominado “The Application of the 

Principles of GLP to In Vitro Studies‖, que teve sua versão original da OCDE traduzida e 
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revisada por empresa especializada em tradução. Além disso, como forma de introduzir e 

divulgar no país um sistema da qualidade específico para cultivo de células, com maior 

abrangência além daquelas atividades envolvendo estudos BPL in vitro, foi traduzido e 

revisado por empresa especializada em tradução, o documento Good Cell Culture Practice 

publicado pela EURL-ECVAM (European Union Reference Laboratory - European Center for 

the Validation of Alternative Methods). Especialistas da Dimav do Inmetro revisaram os 

termos técnicos após a tradução, a fim de harmonizar com os termos usuais nacionais. Por 

considerar que o documento deve ser utilizados pelos interessados voluntariamente, está 

incluindo como apêndice uma minuta de documento orientativo da Cgcre contendo os 

princípios das Boas Práticas de Cultura Celular (Anexo 2). 

Ao final, foi elaborada uma nota técnica, também como apêndice (Anexo 3), a fim de 

apoiar a Cgcre na publicação do documento orientativo contendo os princípios das Boas 

Práticas de Cultura Celular.  

A autora desta dissertação utilizou, para interpretar e analisar grande parte do trabalho 

sua experiência, desde 1995, com o tema Boas Práticas de Laboratório, quando da análise dos 

testes BPL para fins de avaliação ambiental de produtos agrotóxicos, como colaboradora no 

IBAMA/Brasília por treze anos (1992 a 2005), bem como sua experiência com o programa de 

reconhecimento da conformidade aos princípios das BPL no Inmetro, onde atua na 

Coordenação Geral de Acreditação desde 2005 até a presenta data. Atuar nessa área por todos 

esses anos, permitiu a autora vivenciar a necessidade de introdução de uma nova vertente para 

os estudos BPL in vitro, cumprir com todas as etapas desse trabalho, bem como levantar 

números de instalações de testes em fase de reconhecimento, sem divulgar os nomes dessas 

instalações, pois não é permitido que se dê publicidade para aquelas que estão em fase de 

reconhecimento BPL.  

3.1  Revisão Bibliográfica 

Levantamento da literatura científica sobre o conceito e aplicações da cultura de células 

consultando as seguintes fontes: livros e artigos científicos sobre cultura celular e suas 

aplicações, incluindo acesso ao Pubmed, Scielo, metodologias de testes disponibilizadas pela 

OCDE, Farmacopeia Brasileira, ANVISA, resoluções estabelecidas pela ANVISA, 

CONCEA, MCTI e INMETRO. Para acessar tais informações as seguintes palavras-chave 

(key words) foram utilizadas: Cultura de células ou cultura celular, cell culture, princípios das 
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BPL, boas práticas de laboratório, GLP, good laboratory practice, boas práticas de cultivo 

celular, good cell culture laboratory practice, teste in vitro, in vitro test, métodos alternativos, 

alternative methods, garantia da qualidade, quality assurance, pesquisa regulatória, regulatory 

research, irreprodutibilidade de dados, irreproducible, cultura de células ou cultura celular, 

cell culture.  

Foi realizada pesquisa da legislação nacional sobre política de desenvolvimento da 

Biotecnologia, resoluções do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

sobre utilização de métodos alternativos in vitro ao uso de animais, regulamentações da 

ANVISA que dispõe sobre o funcionamento de laboratórios de processamento de células 

progenitoras hematopoiética, de banco de células e tecidos germinativos e dos centros de 

tecnologia celular. O instrumento utilizado foi a navegação pelos sítios digitais disponíveis. 

Foi realizado levantamento de diretrizes internacionais sobre o tema sistema da 

qualidade e cultura de células, através de pesquisa no sítio https://eurl-

ecvam.jrc.ec.europa.eu/about-ecvam/archive-publications/task-force-reports e no sítio da 

OCDEemhttp://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=e

n&cote=env/jm/mono(2004)26OECD. 

3.2  Levantamentos Quantitativos e Dados Comparativos 

Através do levantamento realizado e publicado na revista científica Visa Em Debate, 

Vol. 3 N 2 de Maio de 2015, sob título Panorama brasileiro do Programa de Boas Práticas 

de Laboratório. Impacto na redução do uso de animais, relacionado ao número de instalações 

de testes reconhecidas em BPL pela Cgcre do Inmetro que realizam testes nas áreas de 

Toxicologia e Mutagenicidade, pode-se realizar uma comparação com os números 

encontrados em agosto de 2014 com os números encontrados no levantamento de agosto de 

2015. Esses levantamentos de 2014 e 2015 foram realizados através da análise do 

detalhamento do escopo de reconhecimento BPL disponibilizados na base de dados do 

Inmetro, através de login e senha no sítio em www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL.  

A análise do detalhamento do escopo de reconhecimento BPL disponibilizados na base 

de dados do Inmetro, através de login e senha no sítio do Inmetro também permitiu levantar o 

número de instalações de testes reconhecidas em BPL que realizam somente os métodos in 

vitro alternativos ao uso de animais. Já o número de instalações de testes em fase de 

http://www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL
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reconhecimento BPL para esse fim, foi realizado através da consulta na listagem interna 

localizada na Divisão de Acreditação de Laboratório-Dicla da Cgcre.  

3.3  Elaboração de Modelos Aplicáveis 

Para a proposta de introdução imediata do documento “The Application of the 

Principles of GLP to In Vitro Studies‖ foi preenchido um modelo de NIT com o conteúdo 

desse documento, para compor o ―kit‖ de documentos e normas relacionados ao programa de 

reconhecimento BPL do Inmetro. Essa NIT acompanha o mesmo modelo já utilizado pela 

Cgcre para disponibilizar as normas e documentos aplicáveis as instalações de testes.   

Já para as Boas Práticas de Cultivo Celular foi preenchido um modelo de DOQ-Cgcre, 

que é um modelo de documento orientativo disponibilizado pela Cgcre para orientar as 

publicações normativas. Esse DOQ acompanha o mesmo de documento orientativo para 

compor o programa de reconhecimento BPL do Inmetro.   

Para a elaboração da Nota Técnica foi utilizado o modelo de nota técnica emitida pela 

Cgcre através do MOD-CGCRE-014.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No que se refere ao tema cultivo celular e pesquisa científica, pode-se constatar que a 

comunidade científica mundial vem discutindo intensamente a reprodutibilidade de 

resultados, conforme pode ser evidenciado pelo trabalho da United Kingdom Co-ordinating 

Committee on Cancer Research (UKCCCR) que patrocinou a revisão, em 2013, de um guia 

para o uso de linhagem de células na pesquisa biomédica a fim de chamar a atenção sobre o 

tema e recomendar estratégias para identificar, evitar e, onde possível, eliminar erros 

relacionados ao cultivo celular 
(53)

.  

Outro desafio surge quando do uso de células com finalidade terapêutica cujos avanços 

regulatórios no Brasil podem ser notados pelas resoluções estabelecidas pela ANVISA, 

visando garantir a qualidade e a segurança desses tratamentos, principalmente no que se refere 

ao funcionamento de laboratórios de processamento de células progenitoras hematopoiéticas, 

bancos de células e tecidos germinativos e centro de tecnologia celular 
(19, 20, 21)

. 

Ainda no contexto de cultivo celular e suas aplicações, é inegável a contribuição dos 

estudos in vitro seja na pesquisa básica ou como ferramenta essencial em ações regulatórias 

de avaliação e concessão de produtos, com atendimento de critérios de qualidade específicos, 

garantindo que a condução desse tipo de estudo seja realizada dentro de alto padrão, visando a 

obtenção de resultados confiáveis e com reprodutibilidade aceitável 
(22-28)

  .  

Destarte, fica evidente a importância do tema, embasando a necessidade de análise 

crítica do modelo disponível relativo ao sistema de gestão da qualidade com adequação 

imediata às peculiaridades e variáveis inerentes ao cultivo dos mais diversos tipos celulares. A 

percepção inicial, confirmada durante o desenvolvimento do presente estudo, indicou a 

necessidade de propor a complementação do Programa de Reconhecimento da Conformidade 

aos princípios das Boas Práticas de Laboratório do Inmetro com os requisitos sobre BPL e 

estudos in vitro. Trata-se também de propor a introdução no Brasil de uma nova vertente para 

as boas práticas envolvendo cultivo celular, contribuindo para a maior confiança nas medidas 

utilizando sistemas de cultivo celular com repercussão nos estudos acadêmicos, ensaios 

toxicológicos, terapia celular e na geração de processos e produtos biotecnológicos.  

Faz parte então, desse tópico, demonstrar o conjunto de resultados, juntamente com as 

discussões, que irão possibilitar a complementação do modelo de sistema da qualidade 
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existente e de introduzir modelo de qualidade específico, que preveem rastreabilidade, 

reprodutibilidade e confiabilidade às atividades com cultivo celular.  

4.1  Análise do Programa de Reconhecimento da Conformidade aos princípios das 

BPL do Inmetro 

A primeira atividade no presente estudo considerado como resultado foi a avaliação 

crítica do modelo de sistema da qualidade realizado pelo Inmetro, através da análise do 

programa de reconhecimento da conformidade aos princípios das BPL, em agosto de 2014, 

com foco na sua aplicação para os métodos alternativos in vitro. Esse primeiro conjunto de 

resultados foi publicado por Santos et al 2015 na revista científica Visa Em Debate 
(37)

. 

Como parte deste trabalho, em agosto de 2015, os dados foram atualizados, sendo que o 

número de instalações de testes aumentou para 33 (trinta e três). A maioria (24) realiza testes 

de resíduos-fase de campo. Seis delas realizam testes toxicológicos e seis realizam testes de 

mutagenicidade (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Número de instalações de testes reconhecidas em BPL pela Cgcre do Inmetro que em agosto de 

2015 e que realizam estudos nas diversas áreas de especialidade dos estudos BPL 

No que se refere às categorias de itens de testes, observou-se que houve um pequeno 

aumento no número de instalações de testes entre 2014 e 2015 que realizam testes com as 

diversas categorias de itens de testes (Figura 4).  
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Figura 4. Número de Instalações de Testes reconhecidas em BPL pela Cgcre do Inmetro que em agosto de 

2015 realizam estudos com as diversas categorias de item de testes (substâncias) 

Quanto ao detalhamento dos testes relacionados as áreas de especialidades de estudos 

BPL ―Estudos Toxicológicos‖ e ―Estudos Mutagenicidade‖, vale destacar, para um melhor 

entendimento, a tabela 2, publicada no citado artigo, cujos dados foram levantados em agosto 

de 2014. Há época havia 31 (trinta e uma) instalações de testes reconhecidas em BPL pela 

Cgcre do Inmetro.  

Tabela 2: Escopo detalhado dos Estudos Toxicológicos e de Mutagenicidade das Instalações de Teste com 

reconhecimento ativo com dados de agosto de 2014 

Detalhamento do escopo para Estudos de Mutagenicidade 

Nome Ensaio Protocolo Utilizado Modelo teste 
No. Instalações 

de Teste 

Teste de Ames 

OECD Teste No. 

471: Bacterial 

Reverse Mutation 

Test (1997) 

Salmonellatyphimurium 5 

Teste do Micronúcleo - em 

céluals de mamíferos 

OECD Teste No. 

474: Mammalian 

Erythrocyte 

Micronucleus Test 

(1997) 

Camundongos Albinos Swiss 

( Mus musculus ) 
3 

Detalhamento do escopo pra Estudos Toxicológico 

Nome Ensaio Protocolo Utilizado Modelo teste No. Instalações 
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de Teste 

Toxicidade/Patogenicidade 

Intraperitonial 

EPA - OPPTS 

Microbial Pesticide 

Test Guidelines 

Acute Injection 

Toxicity/Patogenicit

y - 885.3200 - 1996  

Ratos Brancos Wistar (Rattus 

novergicus) 
2 

Toxicidade/Patogenicidade 

Oral Aguda  

EPA - OPPTS 

Microbial Pesticide 

Test Guidelines 

Acute Oral 

Toxicity/Patogenicit

y - 885.3050 – 1996 

Ratos Brancos Wistar (Rattus 

novergicus) 
2 

Toxicidade/Patogenicidade 

Pulmonar Aguda  

EPA - OPPTS 

Microbial Pesticide 

Test Guidelines 

Acute Pulmonary 

Toxicity/Patogenicit

y - 885.3150 - 1996  

Ratos Brancos Wistar (Rattus 

novergicus) 
2 

Metabolismo e via de 

excreção bem como a meia 

vida biológica em animais de 

laboratório  

EPA- Health effects 

test guidelines 

OPPTS 870.7485 

metabolism and 

pharmacokinetics 

(1998)/ OECD Teste 

No. 417: 

Toxicokinetics 

(2010) 

Ratos Brancos Wistar (Rattus 

novergicus) 
1 

Toxicidade Dérmica Aguda  

OECD Test No. 402: 

Acute Dermal 

Toxicity (1987) 

 Ratos Brancos Wistar 

(Rattus novergicus) 
5 

Toxicidade Inalatória Aguda  

OECD Teste No. 

403: Acute 

Inhalation Toxicity 

(2009)  

Ratos Brancos Wistar (Rattus 

novergicus) 
2 

Irritação Dérmica 

OECD Test No. 404: 

Acute Dermal 

Irritation/Corrosion 

(2002) 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus cuniculus) 
5 

Irritação Ocular Em Curto 

Prazo 

OECD Test No. 405: 

Acute Eye 

Irritation/Corrosion 

(2002) 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus cuniculus) 
5 

Sensibilização Dérmica 

OECD Test No. 406: 

Skin Sensitization 

(1992)  

Poquinho da índia (Cavia 

porcellus) 
5 

Toxicidade Oral Em Doses 

Repetidas - 28 Dias  

OECD Test No. 407: 

Repeated Dose 28-

day Oral Toxicity 

Ratos Brancos Wistar (Rattus 

novergicus) 
2 
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Study in Rodents 

(2008)  

Toxicidade Oral Doses 

Repetidas - 90 Dias  

OECD Test No. 408: 

Repeated Dose 90-

Day Oral Toxicity 

Study in Rodents 

(1998)  

Ratos Brancos Wistar (Rattus 

novergicus) 
1 

Toxicidade Dérmica Em 

Doses Repetidas - 21/28 

Dias  

OECD Test No. 410: 

Repeated Dose 

Dermal Toxicity: 

21/28-day Study 

(1981)  

Ratos Brancos Wistar (Rattus 

novergicus) e Coelhos 

Albinos (Oryctolagus 

cuniculus) 

2 

Toxicidade Aguda Oral  

OECD Test No. 423: 

Acute Oral toxicity - 

Acute Toxic Class 

Method (2002) 

Ratos Brancos Wistar (Rattus 

novergicus) 
5 

Sensibilização Dérmica  

OECD Test No. 429: 

Skin Sensitization 

Local Lymph Node 

Assay (2010)  

Camundongos Albino Swiss 

(Mus musculus) 
1 

Irritação ocular 

INCQS No 

65.3330.004: 2011 - 

Irritação Ocular 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus cuniculus) 
1 

Irritação dérmica primária  

INCQS N
o
 

65.3330.003: 2011 - 

Irritação cutânea 

primária 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus cuniculus) 
1 

Irritabilidade Dérmica 

Repetida 

INCQS N
o
 

65.3330.012: 2011- 

Ensaio Irritação 

cutânea repetida 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus cuniculus) 
1 

Irritação Dérmica Primária 

Portaria 1480 Do 

Ministério Da Saúde 

De 31/12/1990 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus cuniculus) 
1 

Irritação Dérmica 

Cumulativa 

Portaria 1480 Do 

Ministério Da Saúde 

De 31/12/1990 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus cuniculus) 
1 

Irritação Dérmica Primária  

ISO 10993-10:2010 -

Biological evaluation 

of medical devices -- 

Part 10: Tests for 

irritation and skin 

sensitization 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus cuniculus) 
1 

Reatividade Biológica 

Intracutânea 

United States 

Pharmacopeia 

35<88> – Nf 30 De 

2012;  

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus cuniculus) 
1 

Farmacopeia 
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Brasileira; Capítulo 

6.2.6; 5ªedição; 2010 

Reatividade Intracutânea 

ISO 10993-10:2010 -

Biological evaluation 

of medical devices -- 

Part 10: Tests for 

irritation and skin 

sensitization 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus cuniculus) 
1 

Sensibilização Dérmica 

Maximizada 

ISO 10993-10:2010 -

Biological evaluation 

of medical devices -- 

Part 10: Tests for 

irritation and skin 

sensitization  

Poquinho da índia (Cavia 

porcellus) 
1 

Sensibilização Dérmica – 

Método Buehler 

ISO 10993-10:2010 -

Biological evaluation 

of medical devices -- 

Part 10: Tests for 

irritation and skin 

sensitization  

Poquinho da índia (Cavia 

porcellus) 
1 

Sensibilização Dérmica 

Portaria 1480 Do 

Ministério Da Saúde 

De 31/12/1990 

Poquinho da índia (Cavia 

porcellus) 
1 

Reatividade Biológica 

Sistêmica  

United States 

Pharmacopeia 

35<88> – Nf 30 De 

2012;  Camundongos Albino Swiss 

(Mus musculus) 
1 

Farmacopeia 

Brasileira; Capítulo 

6.2.6; 5ªedição; 2010 

Toxicidade Aguda Sistêmica 

ISO 10993-11:2006 -

Biological evaluation 

of medical devices -- 

Part 11: Tests for 

systemic toxicity 

Camundongos Albino Swiss 

(Mus musculus) 
1 

Estudo De Toxidez 48 Horas 

United States 

Pharmacopeia 

35<88> – Nf 30 De 

2012;  

Camundongos Albino Swiss 

(Mus musculus) 
1 

Estudo De Inocuidade 

European 

Pharmacopeia 7.0 

<2.6.9>:2012 Camundongos Albino Swiss 

(Mus musculus)/ Poquinho da 

índia (Cavia porcellus) 

1 
United States 

Pharmacopoeia 35 

<88> – /Nf 30, 2012  

Estudo De Implante 

(dispositivos médicos) 

ISO 10993-6:2007 -

Biological evaluation 

of medical devices -- 

Ratos Brancos Wistar (Rattus 

novergicus)/ Coelhos 

Albinos (Oryctolagus 

1 
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Part 6: Tests for local 

effects after 

implantation 

cuniculus) 

United States 

Pharmacopeia 35 

<88> – Nf 30 De 

2012 

Farmacopeia 

Brasileira, Capítulo 

6.2.6; 5ª Edição; 

2010 

Toxicidade Sub-Aguda 

ISO 10993-11:2006 -

Biological evaluation 

of medical devices -- 

Part 11: Tests for 

systemic toxicity 

Ratos Brancos Wistar (Rattus 

novergicus)/ Coelhos 

Albinos (Oryctolagus 

cuniculus) 

1 

Toxicidade Sub- Crônica  

ISO 10993-11:2006 -

Biological evaluation 

of medical devices -- 

Part 11: Tests for 

systemic toxicity 

Ratos Brancos Wistar (Rattus 

novergicus)/ Coelhos 

Albinos (Oryctolagus 

cuniculus) 

1 

 Toxicidade Crônica 

ISO 10993-11:2006 -

Biological evaluation 

of medical devices -- 

Part 11: Tests for 

systemic toxicity 

Ratos Brancos Wistar (Rattus 

novergicus)/ Coelhos 

Albinos (Oryctolagus 

cuniculus) 

1 

Atividade biológica ―in 

vitro‖ 

ICH Harmonised 

Tripartite Guideline. 

Preclinical Safety 

Evaluation of 

Biotechnology-

Derived 

Pharmaceuticals. 

S6(R1). version 4 15. 

Células de linhagem e células 

obtidas de cultivo primário 
1 

 

Os mesmos dados citados na Tabela 2 foram atualizados, dando origem a Tabela 3, 

visando identificar onde ocorreu o crescimento do número de instalações de testes nacionais 

reconhecidas em conformidade aos princípios das BPL pelo Inmetro que atuam nas áreas de 

estudos toxicológicos e estudos de mutagenicidade, bem como aquelas em fase de 

reconhecimento BPL pelo Inmetro. Foi considerado de extrema importância destacar na 

tabela o número de instalações de testes que realizam estudos BPL cujas metodologias estão 

descritas como métodos alternativos da resolução 18/2014 do Concea, a qual descreve os 

métodos alternativos e validados e estabelece o prazo de até 5 (cinco) anos como limite para a 

substituição obrigatória do método original pelo método alternativo. 
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É nítido que no prazo de um ano houve um aumento de instalações de testes que 

realizam estudos BPL com metodologias diferentes daquelas constatadas em 2014. Dois 

estudos de mutagenicidade, destacados na Tabela 3, não constavam da lista de instalações 

teste em 2014: OECD Teste No. 473: In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test 

(1997) e OECD Teste No. 487: In Vitro Mammalian Cell Micronucleus Test (2010). Destaca-

se que o OECD Teste No. 487 consta como método alternativo definido pelo CONCEA. 

Quanto aos estudos toxicológicos, além da constatação de um aumento do número de 

estudos nessa área conforme apresentado na  tabela 3, quando comparado com os dados de 

2014 explicitados na tabela 2, verifica-se também que há instalações de testes no Brasil 

reconhecidas em BPL pela Cgcre do Inmetro para realizarem aqueles métodos alternativos 

estabelecidos pela resolução do CONCEA 18/14, sendo eles: OECD Test No. 129: 

Cytotoxicity Tests (2010); OECD Test No. 428: Skin Absorption: in vitro Method (2004); 

OECD Test No. 437: Bovine Corneal Opacity and Parmeability Test (2009); OECD Test No. 

429: Skin Sensitisation Local Lymph Node Assay (2010).  

A análise detalhada do escopo de reconhecimento destas instalações (estudos de 

mutagenicidade e toxicológicos) (Tabela 3) mostra a adoção pelo Brasil dos métodos 

preconizados pela OCDE como métodos alternativos validados e reconhecidos por uma 

resolução nacional e que possivelmente o prazo de 05 anos para adoção dos mesmos no país 

será cumprido.  

Tabela 3: Escopo detalhado dos Estudos Toxicológicos e de Mutagenicidade das Instalações de Teste com 

reconhecimento ativo e as instalações de testes em fase de reconhecimento, de agosto de 2015 

Detalhamento do escopo para Estudos de Mutagenicidade 

Nome do Teste 
Guia ou Protocolo 

Utilizado 
Sistema Teste 

No. Instalações 

de Teste 

Reconhecidas 

No. Instalações de 

Teste Em Fase de 

Reconhecimento 

Teste de Ames OECD Teste No. 471: 

Bacterial Reverse Mutation 

Test (1997) 

Salmonella 

typhimurium 

4 1  

Teste do Micronúcleo 

- em céluals de 

mamíferos 

OECD Teste No. 474: 

Mammalian Erythrocyte 

Micronucleus Test (1997) 

Camundongos 

Albinos Swiss ( Mus 

musculus ) 

4 1 

Teste de Aberrações 

Cromossômicas in 

vitro 

OECD Teste No. 473: In 

vitro Mammalian 

Chromosome Aberration 

Test (1997) 

Cultura de 

Linfócitos/Células 

em Cultura V79, 

L929 

0 1  

Teste do 

Micronúcleo in vitro 

OECD Teste No. 487: In 

Vitro Mammalian Cell 

Micronucleus Test (2010) 

Células 

Eucarióticas 

1  1  
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Detalhamento do escopo pra Estudos Toxicológico 

Nome Ensaio Protocolo Utilizado Modelo teste 

No. Instalações 

de Teste 

Reconhecidas 

No. Instalações de 

Teste Em Fase de 

Reconhecimento 

Toxicidade/Patogenici

dade Intraperitonial 

EPA - OPPTS Microbial 

Pesticide Test Guidelines 

Acute Injection 

Toxicity/Patogenicity - 

885.3200 - 1996  

Ratos Brancos 

Wistar (Rattus 

novergicus) 

2 0 

Toxicidade/Patogenici

dade Oral Aguda  

EPA - OPPTS Microbial 

Pesticide Test Guidelines 

Acute Oral 

Toxicity/Patogenicity - 

885.3050 - 1996 

Ratos Brancos 

Wistar (Rattus 

novergicus) 

2 0 

Toxicidade/Patogenici

dade Pulmonar Aguda  

EPA - OPPTS Microbial 

Pesticide Test Guidelines 

Acute Pulmonary 

Toxicity/Patogenicity - 

885.3150 - 1996  

Ratos Brancos 

Wistar (Rattus 

novergicus) 

2 0 

Metabolismo e via de 

excreção bem como a 

meia vida biológica 

em animais de 

laboratório  

EPA- Health effects test 

guidelines OPPTS 870.7485 

metabolism and 

pharmacokinetics (1998)/ 

OECD Teste No. 417: 

Toxicokinetics (2010) 

Ratos Brancos 

Wistar (Rattus 

novergicus) 

1 0 

Teste de 

Citotoxicidade  

OECD Test No. 129: 

Cytotoxicity Tests (2010) 

Células 

Eucarióticas/Cultu

ra de 

Linfócitos/Células 

em cultura V79, 

L929 

1  1  

Toxicidade Dérmica 

Aguda  

OECD Test No. 402: Acute 

Dermal Toxicity (1987) 

 Ratos Brancos 

Wistar (Rattus 

novergicus) 

5 1  

Toxicidade Inalatória 

Aguda  

OECD Teste No. 403: 

Acute Inhalation Toxicity 

(2009)  

Ratos Brancos 

Wistar (Rattus 

novergicus) 

4 1  

Irritação Dérmica OECD Test No. 404: Acute 

Dermal Irritation/Corrosion 

(2002) 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

5 1  

Irritação Ocular Em 

Curto Prazo 

OECD Test No. 405: Acute 

Eye Irritation/Corrosion 

(2002) 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

5 1  

Sensibilização 

Dérmica 

OECD Test No. 406: Skin 

Sensitisation (1992)  

Poquinho da índia 

(Cavia porcellus) 

5 1  

Toxicidade Oral Em 

Doses Repetidas - 28 

Dias  

OECD Test No. 407: 

Repeated Dose 28-day Oral 

Toxicity Study in Rodents 

(2008)  

Ratos Brancos 

Wistar (Rattus 

novergicus) 

2 0 

Toxicidade Oral 

Doses Repetidas - 90 

Dias  

OECD Test No. 408: 

Repeated Dose 90-Day Oral 

Toxicity Study in Rodents 

(1998)  

Ratos Brancos 

Wistar (Rattus 

novergicus) 

1 1  

Toxicidade Doses 

Repetidas 

OECD Test No. 409: 

Repeated Dose 90-Day Oral 

Toxicity Study in No-

Ratos (Rattus 

novergicus)/ 

Camundongos 

0 1  
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Rodents (1998) (Mus musculus) 

Coelhos 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

Toxicidade Dérmica 

Em Doses Repetidas - 

21/28 Dias  

OECD Test No. 410: 

Repeated Dose Dermal 

Toxicity: 21/28-day Study 

(1981)  

Ratos Brancos 

Wistar (Rattus 

novergicus) e 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

2 0 

Toxicidade no 

Desenvolvimento Pré-

Natal 

OECD Test No. 414: 

Prenatal Development 

Toxicity Study (2001) 

Ratos (Rattus 

novergicus) 

Coelhos 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

0 1  

Efeitos Sobre 

Reprodução e Prole, 

em duas gerações 

sucessivas 

OECD Test No. 416: Two-

Generation Reproduction 

Toxicity Study (2001) 

Ratos (Rattus 

novergicus) 

0 1  

 

Screening de 

Toxicidade 

Reprodutiva / 

Desenvolvimento 

OECD Test No. 421: 

Reproduction/Development 

Toxicity Screening (1995) 

Ratos (Rattus 

novergicus) 

0 1  

Toxicidade Aguda 

Oral  

OECD Test No. 423: Acute 

Oral toxicity - Acute Toxic 

Class Method (2002) 

Ratos Brancos 

Wistar (Rattus 

novergicus) 

5 1  

Toxicidade Aguda 

Oral Para Ratos 

OECD Test No. 

425: Acute Oral Toxicity: 

Up-and-Down Procedure 

(2008) 

 

Ratos Brancos 

Wistar (Rattus 

novergicus) 

0 1  

Absorção Cutânea – 

In vitro 

 

 

OECD Test No. 428: Skin 

Absorption: in vitro 

Method (2004) 

Células 1  0 

Teste de 

Permeabilidade e 

Opacidade de 

Córnea Bovina 

 

 

OECD Test No. 437: 

Bovine Corneal Opacity 

and Parmeability Test 

(2009) 

Córneas de 

Bovinos  

0 1 

Sensibilização 

Dérmica  

OECD Test No. 429: Skin 

Sensitization 

Local Lymph Node Assay 

(2010)  

Camundongos 

Albino Swiss (Mus 

musculus) 

1 0 

Irritação ocular INCQS No 65.3330.004: 

2011 - Irritação Ocular 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

1 0 

Irritação dérmica 

primária  

INCQS No 65.3330.003: 

2011 - Irritação cutânea 

primária 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

1 0 

Irritabilidade Dérmica INCQS No 65.3330.012: Coelhos Albinos 2 0 
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Repetida 2011- Ensaio Irritação 

cutânea repetida 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

Irritação Dérmica 

Primária 

Portaria 1480 Do Ministério 

Da Saúde De 31/12/1990 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

1 0 

Irritação Dérmica 

Cumulativa 

Portaria 1480 Do Ministério 

Da Saúde De 31/12/1990 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

1 0 

Irritação Dérmica 

Primária  

ISO 10993-10:2010 -

Biological evaluation of 

medical devices -- Part 10: 

Tests for irritation and skin 

sensitization 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

1 0 

Reatividade Biológica 

Intracutânea 

United States Pharmacopeia 

35<88> – Nf 30 De 2012;  

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

1 0 

Farmacopeia Brasileira; 

Capítulo 6.2.6; 5ªedição; 

2010 

Reatividade 

Intracutânea 

ISO 10993-10:2010 -

Biological evaluation of 

medical devices -- Part 10: 

Tests for irritation and skin 

sensitization 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

1 0 

Sensibilização 

Dérmica Maximizada 

ISO 10993-10:2010 -

Biological evaluation of 

medical devices -- Part 10: 

Tests for irritation and skin 

sensitization  

Poquinho da índia 

(Cavia porcellus) 

1 0 

Sensibilização 

Dérmica – Método 

Buehler 

ISO 10993-10:2010 -

Biological evaluation of 

medical devices -- Part 10: 

Tests for irritation and skin 

sensitization  

Poquinho da índia 

(Cavia porcellus) 

1 0 

Sensibilização 

Dérmica 

Portaria 1480 Do Ministério 

Da Saúde De 31/12/1990 

Poquinho da índia 

(Cavia porcellus) 

1 0 

Reatividade Biológica 

Sistêmica  

United States Pharmacopeia 

35<88> – Nf 30 De 2012;  

Camundongos 

Albino Swiss (Mus 

musculus) 

1 0 

Farmacopeia Brasileira; 

Capítulo 6.2.6; 5ªedição; 

2010 

Toxicidade Aguda 

Sistêmica 

ISO 10993-11:2006 -

Biological evaluation of 

medical devices -- Part 11: 

Tests for systemic toxicity 

Camundongos 

Albino Swiss (Mus 

musculus) 

1 0 

Estudo De Toxidez 48 

Horas 

United States Pharmacopeia 

35<88> – Nf 30 De 2012;  

Camundongos 

Albino Swiss (Mus 

musculus) 

1 0 

Estudo De Inocuidade European Pharmacopeia 7.0 

<2.6.9>:2012 

Camundongos 

Albino Swiss (Mus 

musculus)/ Poquinho 

da índia (Cavia 

porcellus) 

1 0 

United States 

Pharmacopoeia 35 <88> – 

/Nf 30, 2012  

Estudo De Implante 

(dispositivos médicos) 

ISO 10993-6:2007 -

Biological evaluation of 

medical devices -- Part 6: 

Tests for local effects after 

Ratos Brancos 

Wistar (Rattus 

novergicus)/ 

Coelhos Albinos 

1 0 
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implantation (Oryctolagus 

cuniculus) 
United States Pharmacopeia 

35 <88> – Nf 30 De 2012 

Farmacopeia Brasileira, 

Capítulo 6.2.6; 5ª Edição; 

2010 

Toxicidade Sub-

Aguda 

ISO 10993-11:2006 -

Biological evaluation of 

medical devices -- Part 11: 

Tests for systemic toxicity 

Ratos Brancos 

Wistar (Rattus 

novergicus)/ 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

1 0 

Toxicidade Sub- 

Crônica  

ISO 10993-11:2006 -

Biological evaluation of 

medical devices -- Part 11: 

Tests for systemic toxicity 

Ratos Brancos 

Wistar (Rattus 

novergicus)/ 

Coelhos Albinos 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

1 0 

 Toxicidade Crônica ISO 10993-11:2006 -

Biological evaluation of 

medical devices -- Part 11: 

Tests for systemic toxicity 

 1 1  

Atividade biológica 

―in vitro‖ 

ICH Harmonised Tripartite 

Guideline. 

Preclinical Safety 

Evaluation of 

Biotechnology-Derived 

Pharmaceuticals. S6(R1). 

version 4 15. 

Células de linhagem 

e células obtidas de 

cultivo primário 

1 0 

Toxicidade Parental 

Aguda 

FDA-Single Dose Acute 

Toxicity for 

Pharmaceuticals 

Ratos (Rattus 

novergicus)/  

Camundongos 

(Mus musculus) 

Coelhos 

(Oryctolagus 

cuniculus) 

0 1  

FONTE: Site do Inmetro em 27/08/2015 

 

A Figura 4 ilustra o número de instalações de testes reconhecidas e em fase de 

reconhecimento, com dados de agosto de 2015, que realizam ou virão a realizar estudos BPL 

segundo os métodos alternativos ao uso de animais validados e que estão definidos na 

resolução do CONCEA 18/14. Considerando que o regulamento foi publicado em setembro 

de 2014, chama atenção que algumas instalações estavam preparadas para solicitarem o 

reconhecimento BPL, tendo em vista o número daquelas que estão em fase de 

reconhecimento.  
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Figura 5. Número de instalações de testes reconhecidas em BPL ou em fase de reconhecimento BPL que 

realiza pelo menos um teste BPL segundo métodos alternativos validados 

Através dessa análise, pode-se verificar o número de instalações de testes nacionais que 

estão realizando os métodos alternativos in vitro em substituição aos métodos que utilizam 

animais e que, por isso, a inserção de requisitos das BPL  com foco em sistemas in vitro  é 

essencial no país.   

A proposta desse trabalho também visa introduzir, como um guia orientativo, as Boas 

Práticas de Cultivo Celular no país, através da divulgação no programa BPL do Inmetro, 

abarcando além de outras atividades, os estudos in vitro, será um marco nacional, propiciando 

aumento da qualidade, confiança e reprodutibilidade dos dados gerados a partir de ensaios in 

vitro.  

Além disso, os dados levantados trarão impactos positivos em termos de cumprimento 

de política brasileira e aumento da infraestrutura laboratorial com qualidade considerando 

que:  

1. A realização de métodos alternativos validados por instalações teste com reconhecimento 

BPL proporciona maior redução e substituição do uso de animais em testes toxicológicos 

para testes específicos, coadunando com a resolução do CONCEA 18/14. 
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2. Viabiliza alterações de exigências legais provenientes dos órgãos regulamentadores para 

substituição de testes in vivo para in vitro, bem como propicia aceitação regulatória; 

3. Facilita aceitação internacional dos estudos in vitro realizado em instalações de testes 

brasileiras com reconhecimento pela Cgcre do Inmetro. 

4.2 Documento Propositivo Aplicado aos Estudos in vitro para o Programa de 

Reconhecimento da Conformidade aos Princípios das BPL do Inmetro  

Outro resultado deste trabalho consistiu na elaboração do documento propositivo para 

aplicação dos princípios de Boas Práticas de Laboratório aplicados aos Estudos in vitro, como 

complemento ao programa do Inmetro de reconhecimento da conformidade aos princípios das 

BPL Para tanto, realizou-se a tradução e a revisão do documento The Application of the 

Principles of GLP to in vitro Studies – Number 14. 2004, , que é um dos documentos guias da 

OCDE relacionados aos princípios das BPL, inserida no formato de uma NIT (Norma Inmetro 

Técnica), para que possa, junto com os demais documentos já estabelecidos pela Cgcre, fazer 

parte do conjunto de normas relativas ao programa BPL do Inmetro. Esse documento pode ser 

encontrando como Anexo I dessa dissertação.  

Esse documento foi desenvolvido pela OCDE visando diminuir o uso de animais em 

testes de segurança, considerando que os métodos in vitro podem ser utilizados como 

alternativa ou complemento aos testes de segurança in vivo e descreve, além de definições 

importantes, todos os requisitos relacionados aos princípios das BPL, porém com observações 

e orientações relevantes com foco em estudos in vitro, conforme resumido na tabela IV.  

Tabela 4: Detalhamento e orientações para testes in vitro contidas no Documento The Application of the 

Principles of GLP to in vitro Studies – Number 14. OECD  

Princípios das BPL 

(Itens da norma Nit-Dicla-035) 

Detalhamento do Documento The Application of the 

Principles of GLP to in vitro Studies – Number 14. 

OECD 

I - Responsabilidades  

Gerência da Instalação Teste 

Diretor de Estudo  

Pessoal de Estudo 

A gerência da instalação deve assegurar treinamento 

específico em procedimentos de assepsia e no manejo de 

materiais que apresentem riscos biológicos; assegurar 

áreas especializadas e procedimentos para evitar a 

contaminação dos sistemas-teste; garantir que os 

suprimentos da instalação teste atendam aos requisitos 

adequados à sua utilização em um estudo in vitro.  

Em estudo in vitro convém que o diretor de estudo 

documente a justificativa e caracterização do sistema-

teste; documente que o método de teste foi validado ou é 
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estrutural, funcional e / ou mecanicamente semelhante a 

um método validado de teste de referência;  

O pessoal deve assegurar as condições de assepsia e 

seguir os respectivos procedimentos na realização de 

estudos in vitro para evitar a contaminação do patógeno 

do sistema de teste. 

II- Garantia da qualidade  

 

A Unidade da Garantia da Qualidade deve estabelecer as 

fases críticas (e os aspectos críticos) dos estudos in vitro; 

ter formação e treinamento para reconhecer possíveis 

problemas em áreas específicas de testes in vitro.  

As áreas específicas a serem inspecionadas poderão 

incluir, dentre outros, os procedimentos e medidas para: 

monitoramento dos lotes de componentes de meios de 

cultura de células e tecidos; condição (e integridade) 

funcional e / ou morfológica de células, tecidos e outros 

materiais indicadores; verificação da possível 

contaminação por células estranhas, micoplasma e outros 

patógenos, ou outros agentes adventícios, conforme o 

caso; assegurar criopreservação adequada e reconstituição 

de células e tecidos;  

III - Instalações  

Instalações de sistemas de teste 

Instalações para manuseio de 

substância-teste e itens de referência 

a) No que se refere às instalações, convém tomar medidas 

para garantir a separação adequada de estudos in vitro 

coexistentes no mesmo ambiente físico, evitando 

contaminação cruzada ou mistura.  

b) assegurar que as salas ou áreas utilizadas para a 

preparação e mistura de substâncias-teste e itens de 

referência com veículos estejam equipadas de forma a 

permitir o trabalho sob condições assépticas, e, assim, 

proteger o sistema-teste e o estudo, minimizando a 

probabilidade de sua contaminação pelas preparações de 

substâncias-teste e itens de referência 

IV- Equipamentos Deve ser garantido as condições adequadas de 

determinados equipamentos, como microbalanças, 

micropipetas, capelas de fluxo laminar de ar ou 

incubadoras sejam regularmente mantidas, monitoradas e 

calibradas.  

V- Sistemas-teste  

a) Condições para sistemas-teste 

b) Sistemas-teste recém-recebidos 

c) Registros dos sistemas-teste 

a) Deve haver registros das condições ambientais como o 

nível de nitrogênio líquido em um sistema de 

armazenamento a baixas temperaturas com nitrogênio 

líquido, temperatura, umidade e concentração de CO2 em 

incubadoras, etc., bem como de qualquer manipulação do 

sistema-teste necessária para a manutenção de sua 

qualidade e integridade (por exemplo, o tratamento com 

antibióticos ou antifúngicos, subcultura, cultura seletiva 

para reduzir a frequência de eventos espontâneos). 

b) Deve ser analisada e mantida toda documentação obtida 

do fornecedor de sistemas-teste in vitro (por exemplo, a 

origem, idade/número de passagens, tempo de duplicação 

celular e outras características relevantes que ajudem a 

identificar o sistema-teste).  
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c) Deve ser mantidos registros da origem, data de chegada 

e de condição de chegada de sistemas-teste; para células e 

tecidos, estes registros deveriam incluir não apenas a fonte 

imediata (por exemplo, fornecedor comercial), mas 

também a fonte original de onde as células ou os tecidos 

foram obtidos (por exemplo, células ou tecidos primários 

com características do doador; linhagens celulares 

estabelecidas a partir de fontes reconhecidas, etc.). A 

rotulagem dos sistemas-teste durante o armazenamento e 

uso devem ser adequada para garantir sua durabilidade.  

VI - Itens de teste e de referência  

 

Condições assépticas devem ser estabelecidas para evitar 

a contaminação microbiana de sistemas-teste, quando da 

recepção, manuseio, amostragem, armazenamento e 

caracterização.  

Deve ser verificada a necessidade para determinar a 

concentração e homogeneidade para os itens de controle 

negativos, positivos e de veículo. 

VII - Procedimentos Operacionais 

Padrão (POPs)  

 

POPs devem ser estabelecidos tendo em vista as 

condições de armazenamento e procedimentos de 

congelamento e descongelamento de células e tecidos, 

testes de patógenos comuns; inspeção visual de 

contaminações; procedimentos de verificação (por 

exemplo, a utilização de critérios de aceitação) para 

garantir as propriedades e capacidade de resposta na 

chegada e durante o uso, imediatamente após a chegada 

ou após armazenamento, avaliação morfológica, controle 

da estabilidade do fenótipo ou do cariótipo, controle de 

estabilidade do transgene, modo de início de cultura, 

condições de cultura, com intervalos de subcultivo, 

manuseio de materiais que apresentam risco biológico e 

dos sistemas-teste, procedimentos para o descarte dos 

sistemas-teste. 

VIII Desempenho do Estudo e 

Relatório de Resultados do Estudo  

 

O importante nesses itens (Plano de Estudo e Relatório 

Final) é considerar as várias questões específicas a testes 

in vitro, essencialmente de natureza científica e técnica, 

como por exemplo os controles adequados positivos e 

negativos.  

IX Armazenamento e retenção de 

registros e materiais  

 

A questão primordial aqui é assegurar que as amostras de 

sistemas-teste retidas tenham conservação por longo 

prazo, principalmente sistemas-teste de disponibilidade 

limitada (por exemplo, subclones especiais de linhagens 

de células, células transgênicas, etc), a fim de permitir 

confirmação da identidade do sistema-teste e / ou para 

reconstrução do estudo.  

Os registros dos resultados históricos positivos, negativos, 

e não tratados e / ou de controle do veículo utilizados para 

estabelecer a faixa de resposta aceitável do sistema-teste 

também deveriam ser mantidos.  
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Considerando o resumo do documento The Application of the Principles of GLP to in 

vitro Studies – Number 14. OECD da tabela 4, constata-se que em todos os requisitos 

relacionados aos princípios das BPL há a preocupação de práticas adequadas com as técnicas 

e modelos in vitro, ressaltando os cuidados e procedimento adequados no que se refere ao 

Sistema-Teste, que nesses casos constituem-se as células e tecidos. O documento explicita, 

dentre outros, que devem ser mantidos registros da origem, data de chegada e de condição de 

chegada das células e tecidos, como fonte imediata e fonte original de onde as células ou os 

tecidos foram obtidos (por exemplo, células ou tecidos primários com características do 

doador; linhagens celulares estabelecidas a partir de fontes reconhecidas, etc.).  

O documento da OCDE proposto nesse trabalho como complemento ao programa do 

Inmetro de reconhecimento da conformidade aos princípios das BPL vem ao encontro das 

novas diretrizes brasileiras no que se refere à implementação de teste in vitro como métodos 

alternativos ao uso de animais, conforme descrito no item 4.1 da Discussão. Depreende-se, 

assim, que o Brasil em termos de capacidade laboratorial e métodos in vitro, deve promover 

forte esforço para alcançar os objetivos estabelecidos em diretrizes nacionais e cumprir com a 

política de uso de métodos alternativos para diminuir o uso de animais.  

Nesse contexto, a publicação do referido documento como parte do conjunto de normas 

que compõe o programa BPL do Inmetro trará uma grande e imediata contribuição aos 

segmentos nacionais envolvidos no tema BPL e estudos in vitro, principalmente para uso 

regulatório.  

Em resumo, pode-se constatar que a publicação do documento da OCDE The 

Application of the Principles of GLP to in vitro Studies – Number 14 trará impactos positivos 

considerando:  

1. O mesmo pode ser introduzido instantaneamente ao Programa de Reconhecimento 

BPL do Inmetro, por tratar-se de documento BPL da OCDE, inserindo componentes 

primordiais de controle e qualidade relacionados aos estudos in vitro;  

2. A imediata publicação do documento coaduna com o aumento da demanda por 

solicitação do reconhecimento da conformidade aos princípios das BPL na Cgcre do 

Inmetro; 

3. Orienta a implementação dos princípios das BPL às instalações de testes que 

desenvolvem estudos in vitro; 
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4. Contribui para o cumprimento da Lei 11.794/2008, o Decreto 6.899/2009 e as 

resoluções normativas do CONCEA, que tem, entre outras competências, monitorar e 

avaliar a introdução de técnicas alternativas que substituam a utilização de animais.  

5. Coaduna com os objetivos da Rede Nacional de Métodos Alternativos (RENAMA) de 

estimular a implantação de ensaios alternativos ao uso de animais e de incentivar a 

implementação do sistema de qualidade laboratorial e dos princípios das Boas Práticas 

de Laboratório (BPL) e promover o desenvolvimento, validação e a certificação de 

novos métodos alternativos ao uso de animais. 

6. Concede embasamento aos órgãos regulamentadores, principalmente a ANVISA, na 

competência legal por exigir testes in vitro como alternativa aos testes in vivo, para a 

realização da avaliação de risco quanto a saúde humana e meio ambiente e posterior 

registro de produtos como medicamentos, cosméticos, agrotóxicos, entre outros.  

4.3  Documento Orientativo Sobre as Boas Práticas de Cultivo Celular (BPCC) 

Este resultado da dissertação é composto de um documento traduzido e revisado com a 

cooperação de especialistas do Inmetro em cultivo celular, tendo como referência o 

documento Good Cell Culture Practice, que deverá ser incluindo no conjunto de documentos 

relativos ao Programa de Reconhecimento da Conformidade aos Princípios das BPL da Cgcre 

do Inmetro, como um documento orientativo aos interessados em realizar estudos in vitro, não 

impedindo porém que o mesmo seja utilizado em outros usos de cultivo celular. O documento 

em forma de Documento Orientativo da Cgcre encontra-se como Anexo II a essa dissertação e 

foi verificado por empresa especializada em tradução.  

As Boas Práticas de Cultivo Celular é um conjunto de princípios que visam promover 

padrões elevados de qualidade e diminuir incertezas na realização de atividades e aplicação de 

procedimentos relacionados à cultura de células e tecidos de origens animal e humana (tabela 

5). 

Constata-se a abrangência desse sistema, o qual vai desde a importância do 

conhecimento profundo sobre essas atividades, passando por requisitos de garantia da 

qualidade, até a importância de seguir legislações pertinentes. Destaca-se a necessidade de 

estabelecer um plano de avaliação de risco envolvendo os riscos químicos, biológicos e 

físicos, concedendo a esse sistema de qualidade uma vertente diferenciada e inovadora. 
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Tabela 5: Princípios da BPCC, requisitos e comentários 

Princípios das 

BPCC 

Requisitos 

Relacionados aos 

Princípios 

Comentários 

Princípio 1 

Estabelecimento e 

manutenção de 

compreensão 

satisfatória do 

sistema in vitro e 

dos fatores 

relevantes que 

podem afetá-lo 

 

 

 

1.1 Células e tecidos 

1.2 Condições de 

cultura in vitro 

1.3 Manuseio e 

manutenção 

1.4 Criopreservação 

1.5 Contaminação 

celular cruzada, 

microbiana e viral 

 

É fundamental e importante conhecer com 

profundidade os sistemas baseados em células 

tecidos, a fim de constatar a autenticidade, 

procedência, características genotípicas e/ou 

fenotípicas, grau de pureza, estabilidade e 

integridade funcional.  

Para que não haja interferência negativa ao 

sistema in vitro é necessário definir 

apropriadamente os meios de cultura, 

suplementos, placas de culturas e as condições de 

incubação para esse sistema. 

É importante que sejam estabelecidos e 

rigorosamente seguidos procedimentos manuseio 

e manutenção das células e tecidos, bem como 

utilizar equipamentos como incubadoras, cabines 

de fluxo laminar e de segurança biológica, 

utilizando técnicas de assepsia corretas. 

Os procedimentos de criopreservação das células 

e dos tecidos devem-se levar em conta a natureza 

bioquímica e morfológica do sistema de cultura.  

Procedimentos para evitar contaminação com 

bactérias, leveduras e outros fungos devem ser 

estabelecidos e seguidos, pois pode resultar na 

perda total das culturas, como por exemplo a 

infecção por contaminação por micoplasma. 

Princípio 2 

Garantia da 

qualidade de todos 

os materiais e 

métodos, e de seus 

usos e aplicações 

para manter a 

integridade, 

validade e 

reprodutibilidade de 

qualquer trabalho 

 

2.1 Células e tecidos 

2.2 Outros materiais e 

condições de cultura in 

vitro 

 

A garantia de qualidade visa confirmar a 

consistência, rastreabilidade e reprodutibilidade 

dos trabalhos realizados com células e tecidos in 

vitro. O estabelecimento de procedimentos e de 

controle de qualidade dos meios, suplementos e 

aditivos torna-se essencial para confirmar que 

todos os materiais a serem usados são adequados 

para os fins previstos, assim como para garantir 

que os mesmos são devidamente manuseados e 

armazenados. 

Princípio 3 

Documentação das 

informações 

necessárias para 

monitorar materiais 

e métodos usados 

visando à 

reprodutibilidade do 

3.1 Origens de células e 

tecidos 

3.2 Manuseio, 

manutenção e 

armazenamento 

3.3 Relatórios 

Todos os documentos e registros relacionados à 

origem da células e tecidos, autenticação,, 

caracterização, materiais usados e das técnicas de 

cultura realizadas, devem ser mantidos a fim de 

permitir a rastreabilidade, a interpretação e a 

repetição do trabalho. Todas as informações sobre 

manuseio, manutenção e armazenamento devem 

ser mantidas.  
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trabalho bem como 

o entendimento e 

avaliação do 

trabalho por parte 

do público-alvo 

 

É importante também manter registrados os 

tratamentos, as manipulações, as medidas e os 

procedimentos aplicados aos sistemas, incluindo 

procedimentos estatísticos usados para analisar os 

resultados obtidos. 

Os procedimentos e registros de descarte de 

resíduos do laboratório de cultura (soluções, lixos 

tóxicos, materiais biológicos usados, etc.) devem 

ser documentados e armazenados. 

Um relatório robusto visa proporcionar ao público 

alvo um bom entendimento do trabalho realizado, 

por essa razão um relatório deve conter no 

mínimo: objetivo do trabalho, protocolos e POPs 

usados, planejamento e design experimentais, 

execução do estudo, origem, caracterização, 

manutenção e manipulação das células, coleta de 

dados, análise e discussão dos resultados. Além 

disso deve esclarecer que todo o estudo foi 

estabelecido e conduzido de acordo com 

quaisquer padrões, regulamentações, estatutos, 

diretrizes ou orientações relevantes e que 

procedimentos de controle de qualidade e 

segurança foram seguidos. 

Assim como os princípios das BPL, também 

pode-se incluir no relatório a declaração de 

conformidade com os princípios das BPCC.  

Princípio 4  

Estabelecimento e 

manutenção de 

medidas adequadas 

para proteção dos 

indivíduos e do 

ambiente contra 

qualquer risco 

potencial 

 

4.1 Avaliação de riscos 

4.2 Riscos relacionados 

ao trabalho com cultura 

de células e tecidos 

4.3 Risco para o meio 

ambiente 

 

Deve ser estabelecido e mantido um plano de 

avaliação de risco que contemplem as atividades 

com cultivo celular e profissionais que atuam no 

laboratório, bem como o ambiente externo. É 

importante manter registros de todas as etapas que 

envolvem uma avaliação, desde a identificação 

dos riscos, avaliação, até as medidas tomadas para 

eliminar ou reduzir os riscos.  

Os procedimentos de descartes de resíduos 

provenientes das atividades relacionadas a cultura 

de células e tecidos devem ser identificados no 

processo de avaliação de risco, considerando o 

nível de periculosidades desses resíduos para o 

meio ambiente.  

Princípio 5  

Conformidade com 

leis e 

regulamentações 

relevantes e com 

princípios éticos 

 

5.1 Leis e 

regulamentações 

5.2 O uso de material 

animal 

5.3 O uso de material 

humano 

5.4Células 

geneticamente 

modificadas 

Os profissionais e as instituições devem conhecer 

e cumprir com as legislações e normas 

estabelecidas pelos regulamentadores nacionais e 

internacionais que atuam nas áreas de uso de 

material animal, humanos e células geneticamente 

modificadas, incluindo os códigos de éticas 

determinados.  
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Princípio 6 

Promoção de 

capacitação e 

treinamento 

relevantes e 

adequados a todos 

os profissionais 

para oferecer 

trabalho e 

segurança de alta 

qualidade 

 

6.1 Programa de 

treinamento de 

laboratório de cultivo 

celular 

(regulamentações, 

procedimentos e 

técnicas de cultivo 

celular) 

 

Tendo em vista as múltiplas aplicações da cultura 

de células e suas especificidades e complexidade 

técnicas, a formação, capacitação e o treinamento, 

através de um programa, é essencial para garantir 

a competência dos profissionais no desempenho 

de suas funções.  

 

Quando analisados em detalhes os seis princípios que compõe as BPCC, conforme 

tabela 5, fica evidenciada a aplicabilidade direta desse sistema de qualidade em múltiplas 

atividades como pesquisa básica e usos terapêuticos. Sua aplicação também pode ser um 

complemento aos requisitos de qualidade estabelecidos pela ANVISA para o funcionamento 

de laboratórios de processamento de CPH, dos bancos de células e tecidos germinativos e dos 

centros de tecnologia celular. A aplicação das BPCC também complementa o uso dos 

princípios das BPL na realização de estudos in vitro, podendo ser utilizado juntamente com o 

documento da OCDE ―The Application of the Principles of GLP to in vitro Studies”, 

concedendo maior detalhamento a um importante item dos princípios das BPL que é o 

―sistema-teste‖ que, no caso de testes in vitro, são as células e tecidos. 

A tabela 6 estabelece de forma estruturada a proposta de aplicação direta das BPCC e 

aplicação complementar aos demais sistema da qualidade existente.  

O documento orientativo sobre BPCC deve ser disponibilizado dentro do conjunto de 

normas e documentos aplicados ao programa de reconhecimento da conformidade aos 

princípios das BPL do Inmetro e pode ser utilizado diretamente em atividades com cultivo 

celular ou em complemento aos regulamentos existentes ou aos programas existentes. No caso 

do programa BPL do Inmetro, a proposta deve coadunar com a publicação e inserção no 

programa o documento da OCDE ―The Application of the Principles of GLP to in vitro 

Studies”.  
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Tabela 6: Proposta de Aplicação Direta das BPCC e Aplicação Complementar aos Demais Requisitos da 

Qualidade  

Proposta de Aplicação dos Documentos BPCC e OCDE “The Application of the 

Principles of GLP to in vitro Studies” 

BPCC 
BPCC 

 +  

Regulamentos da ANVISA 

BPCC  

+ 

 Documento OCDE “The 

Application of the Principles 

of GLP to in vitro Studies” 

 

 

Pesquisa Básica 

 

Laboratórios de 

processamento de CPH 

 

Bancos de células e tecidos 

germinativos 

 

Centros de tecnologia celular 

 

 

Estudos BPL in vitro 

 

 

A iniciativa de introdução das BPCC no país é inovadora e vai ao encontro de 

diretrizes estabelecidas na Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, constante no 

Decreto nº 6.041, de 8 de fevereiro de 2007, que tem por objetivo o estabelecimento de 

ambiente adequado para o desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos 

inovadores, o estímulo à maior eficiência da estrutura produtiva nacional, o aumento da 

capacidade de inovação das empresas brasileiras, a absorção de tecnologias, a geração de 

negócios e a expansão das exportações.  

O parágrafo 3
o
 do Artigo 1

o 
do referido Decreto é claro ao descrever que duas das ações 

estruturantes da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia e que deverão ser objetos de 

programas específicos são:  

1. ―Infraestrutura - consolidar e expandir a infraestrutura física das instituições, públicas e 

privadas, que tenham como missão o desenvolvimento de P,D&I com foco na indústria, 

induzir a formação de ambiente favorável a uma maior interação entre o meio empresarial 

e os centros geradores de conhecimento e estimular o surgimento de novas empresas de 

base tecnológica. Os laboratórios nacionais estratégicos deverão orientar seus trabalhos na 

perspectiva da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia‖ e  

2. ―Marco regulatório: aprimorar a legislação e o marco regulatório com impactos diretos 

sobre o desenvolvimento da biotecnologia e da bioindústria, de forma a facilitar a entrada 
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competitiva de produtos e processos biotecnológicos nos mercados nacional e 

internacional‖ 

Dentro do item Marco Regulatório, a Política define ainda que especial atenção deve ser 

dada para, entre outros, ―adequar e expandir a infra-estrutura de regulações e de serviços 

tecnológicos nas áreas de metrologia, normalização e avaliação da conformidade (acreditação, 

ensaios, inspeção, certificação, rotulagem, procedimentos de autorização e aprovação e 

atividades correlatas), tecnologias de gestão, serviços de apoio à produção mais limpa, 

serviços de suporte à propriedade intelectual e à informação tecnológica, com o objetivo de 

responder aos desafios da bioindústria no comércio nacional e internacional‖. 

Depreende-se que a utilização das BPCC e a proposta de complementação o programa 

de reconhecimento da conformidade aos princípios das BPL do Inmetro enquadra-se 

claramente como um resultado dentro de um dos programas estabelecidos na Política de 

Desenvolvimento da Biotecnologia brasileira.  

No contexto internacional, as BPCCs estão recentemente sob análise da OCDE através 

de uma minuta de Guia “Good In Vitro Method Practice (GIVIMP): Guidance on the 

implementation of in vitro methods within a GLP environment to support regulatory human 

safety assessment of chemicals”. Este guia visa contribuir para aumentar a padronização e 

harmonização internacional dos dados de segurança obtidos in vitro e com o mais alto nível 

científico para embasar a avaliação de segurança (humana) de produtos químicos realizada 

por agências regulatórias. O guia também facilitará a aplicação do acordo de aceitação mútua 

de dados (MAD), evitando a duplicidade de ensaios em países aderentes ao MAD, e estará 

totalmente alinhado com outros documentos guias da OCDE relativos aos métodos in vitro. 

Dentre seus objetivos, este Guia descreve e ressalta a importância de se aplicar os 

BPCC como essenciais para identificação, autenticação e caracterização dos modelos 

biológicos in vitro, existindo claro entendimento que a toxicologia regulatória cada vez mais 

será baseada em métodos que utilizam cultura de células e/ou tecidos com diferentes 

complexidades. Cabe ressaltar que o Brasil, em reunião da OCDE realizada em abril de 2015, 

manifestou o interesse em participar do grupo de especialistas que discutiram a internalização 

deste Guia pela OCDE. 

A proposta de incluir o documento guia de Boas Práticas de Cultivo Celular no 

Programa de Reconhecimento da Conformidade aos Princípios das BPL da Cgcre do Inmetro, 
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através da inclusão do mesmo na lista de documentos e normas relacionados ao Programa 

visa:  

1. Propiciar aos estudos in vitro requisitos de gestão de qualidade específicos para esses 

tipos de testes, colaborando com a atual política brasileira de implementação de métodos 

alternativos a utilização de animais e em consonância com os objetivos da Rede Nacional 

de Métodos Alternativos de incentivar a implementação do sistema de qualidade 

laboratorial e dos princípios das BPL (Boas Práticas de Laboratório) e agregar maior 

confiança ao desenvolvimento, validação e a certificação de novos métodos alternativos in 

vitro ao uso de animais. 

2. Proporcionar às instituições, pesquisadores e profissionais que trabalham especificamente 

com cultivo celular e tecidos um sistema de gestão específico a essas atividades, 

produzindo resultados com integridade, validade e reprodutibilidade, bem como 

garantindo a qualidade de todos os materiais e métodos. 

3. Auxiliar no cumprimento de regulamentos relacionados ao tema, principalmente no 

que tange aos requisitos estabelecidos pela ANVISA para o funcionamento de laboratórios 

de processamento de CPH, bancos de células e tecidos germinativos e centros de 

tecnologia celular 

4. Tornar o Brasil precursor na introdução das Boas Práticas de Cultivo Celular através de 

um documento guia disponibilizado no programa de reconhecimento da conformidade aos 

princípios das BPL, concedendo valorização ao Inmetro como Autoridade Brasileira de 

Monitoramento da Conformidade aos princípios das BPL; 

5. Auxiliar no cumprimento de diretrizes estabelecida na Política Nacional de 

Desenvolvimento da Biotecnologia. 

4.4  Nota Técnica Para Inclusão do Documento Orientativo sobre as Boas Práticas de 

Cultivo Celular ao Programa de Reconhecimento da Conformidade aos 

Princípios das BPL do Inmetro.  

Também como resultado desse trabalho, destaca-se a elaboração da Nota Técnica 

(Anexo III) a ser encaminhada para a Cgcre do Inmetro, fundamentando a necessidade de 

incorporação do documento guia sobre as Boas Práticas de Cultivo Celular ao Programa de 

Reconhecimento da Conformidade aos Princípios das BPL do Inmetro, considerando-se a 

importância e os impactos associados ao tema apresentado e discutido nesta dissertação. 
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Nota Técnica é um documento composto principalmente por uma introdução e 

justificativa, sendo um recurso fundamental para que a Unidade do Inmetro, com competência 

para introduzir os princípios relacionados às Boas Práticas de Cultivo Celular no país e torná-

lo público para os possíveis usuários, a Coordenação Geral de Acreditação, tenha 

entendimento, informações seguras e dados consistentes para decidir sobre a publicação desse 

documento. O objetivo é repassar o contexto no qual aplica-se as BPCC, resumindo a 

importância, aplicação e proposta de modelo de aplicação das BPCC, incluindo também o 

meio para aplicação do documento da OCDE ―The Application of the Principles of GLP to in 

vitro Studies” 

Entendendo que o papel do Inmetro, como Autoridade Brasileira de Monitoramento da 

Conformidade aos Princípios das BPL, é o de proporcionar às instalações de teste nacionais 

modelos adequados de reconhecimento e monitoramento dos estudos BPL, com total 

alinhamento aos modelos internacionais, com foco principalmente naqueles estabelecidos 

pelas Autoridades de Monitoramento BPL dos países membros e não membros mas com 

adesão aos atos da OCDE, é importante que o documento sobre as BPCC complementem o 

programa brasileiro BPL do Inmetro, considerando as finalidade expostas ao longo dessa 

dissertação. Justificasse nesse contexto uma Nota Técnica. 

A nota expõe os motivos e evidencia que a internalização das BPCC no país trará um 

aspecto inovador ao programa, demonstrando ao cenário internacional o grande compromisso 

do Inmetro na questão da qualidade, inovação, rastreabilidade e barreiras técnicas, ressaltando 

a fronteira do conhecimento na área de BPL, BPCC, estudos in vitro, validação de métodos 

alternativos e demais aplicações Sugere-se na Nota que documento sobre as Boas Práticas de 

Cultivo Celular seja inserido como um DOQ (Documento Guia), a ser atendido inicialmente 

em caráter voluntário, considerando sua utilização por outras instituições que realizam outras 

atividades com cultivo celular e tecidos, que não os estudos in vitro.  

A Nota Técnica dirigida para a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro:  

1. Propiciará um entendimento da aplicação e atividades com cultivo celular e tecidos, 

concedendo uma justificativa técnica para introdução no Brasil das BPCC pelo Inmetro, 

uma vez que essa dissertação está propondo a introdução de novo conceito de sistema da 

qualidade, mas a decisão de inclusão das BPCC como documento orientativo ao programa 

BPL é da Cgcre; 

2. Orientará no modelo de documento a ser divulgado junto aos demais no site do Inmetro. 
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3. Auxiliará na publicação dos documentos, os quais já se encontram em formatos utilizados 

pela Cgcre. 
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5. CONCLUSÃO 

Foram realizados levantamentos de dados e informações sobre as diversas aplicações da 

cultura de células e tecidos, conjugado com a necessidade de inserir vertentes relacionadas a 

sistema de gestão da qualidade para essa atividade, com foco em estudos in vitro. Esse 

levantamento permitiu confirmar que há preocupação mundial no que se refere à não 

reprodutibilidade de dados nos experimentos científicos com cultivos de células e tecidos. 

Dados também demonstraram a importância de critérios de segurança e qualidade quando da 

utilização de cultura de células em terapia celular, evidenciados através resoluções do órgão 

regulamentador ANVISA. Confirmou-se também, através do levantamento no âmbito do 

programa de reconhecimento da conformidade aos princípios das BPL, um aumento 

incipiente de instalações de testes reconhecidas ou em fase de reconhecimento BPL 

conduzindo estudos in vitro no país. Demonstraram também que o programa de 

reconhecimento da conformidade aos princípios das BPL do Inmetro não contempla uma 

norma específica para esses estudos, apesar da existência do documento da OCDE ―The 

Application of the Principles of GLP to in vitro Studies” que trata das BPL e Estudos in vitro. 

Por outro lado, foi constatado que existe no cenário internacional um sistema de gestão com 

requisitos definidos em forma de princípios denominado Boas Práticas de Cultivo Celular.  

Considerando os s resultados apresentados, que irão complementar as lacunas existentes 

e levantadas nesse trabalho, é fato que as propostas aqui contidas constituem-se importante 

base para:  

1. Que os órgãos regulamentadores brasileiros, incluindo o CONCEA e ANVISA, tenham 

maior confiança nos resultados proporcionados por metodologias in vitro que substituem 

o uso de animais, gerado por um número crescente de laboratórios atuantes na realização 

de testes in vitro para fins regulatórios; 

2. Que o Inmetro, como autoridade brasileira de reconhecimento da conformidade aos 

princípios das BPL, reconhecida pela OCDE, proporcione as instalações de testes 

nacionais as BPCC;  

3. Que o Brasil seja inovador na internalização de um sistema de gestão específicos para 

cultivo celular e tecidos, proporcionando conhecimento e informação a todos os 

segmentos interessados. 
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Considerando, assim, a importância das BPCC para a pesquisa científica mundial, para 

a terapia celular, para os métodos alternativos e testes regulatórios;  

Considerando a necessidade de cumprir requisitos de qualidade para estudos in vitro e 

demais aplicações com cultura de células e tecidos; 

Considerando que o resultado desse trabalho é uma iniciativa inovadora no cenário 

nacional;  

Concluímos pela necessidade imediata da complementação do programa BPL do 

Inmetro, incluindo o documento da OCDE ―The Application of the Principles of GLP to in 

vitro Studies” como norma ao programa BPL do Inmetro, bem como a disponibilização nesse 

programa do documento orientativo relativos às Boas Práticas de Cultivo Celular, como 

forma de propiciar qualidade, rastreabilidade e reprodutibilidade a essas atividades.  
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ANEXO I – NIT – DICLA – 0XX-BPL E ESTUDOS IN VITRO 
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ANEXO II – MODELO DE DOQ BOAS PRÁTICAS DE CULTIVO 

CELULAR 
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ANEXO III – NOTA TÉCNICA  
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