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RESUMO 

A biotecnologia aplicada à saúde necessita de células humanas para diversos fins, entre 

eles, o controle de qualidade de produtos e processos e os procedimentos terapêuticos. O 

estabelecimento da qualidade dos sistemas de cultivo in vitro de células é necessário para o 

alcance da sua confiabilidade, a qual é o resultado da aplicação das Boas Práticas de Cultivo 

Celular, em todas as etapas do processo, desde à coleta do material biológico, passando pelo 

seu processamento, criopreservação, até os ensaios de monitoramento das culturas. O objetivo 

deste trabalho foi o de padronizar a obtenção das culturas de células primárias humanas de 

fibroblastos, queratinócitos e melanócitos, desenvolver os procedimentos operacionais 

relacionados e definir os requisitos que as qualificam, para a sua utilização biotecnológica. 

Como material de partida, foram captadas amostras de pele, de excedentes das cirurgias de 

abdominoplastia e postectomia, tendo sido processados o total de 18 amostras. Os 

procedimentos foram otimizados e validados e foram descritos na forma de procedimentos 

operacionais. Como resultado, foram estabelecidos os parâmetros a serem recomendados para 

a qualificação das culturas primárias de fibroblastos, queratinócitos e melanócitos, os quais são: 

detecção da presença dos contaminantes microbiológicos (bactérias, fungos e micoplasmas), 

avaliação dos aspectos morfológicos das células, tempo médio de geração e percentual das fases 

que compõem o ciclo celular de proliferação. Foi identificado que o ensaio de autenticidade 

celular, por a análise do perfil polimórfico do DNA (do inglês, Short Tandem Repeat – STR), 

não tem aplicação para a definição da qualidade de pureza, com relação à origem das culturas 

primárias humanas. Em paralelo, foi realizada uma análise crítica da legislação brasileira sobre 

as vias legais de acesso a materiais biológicos humanos e foi observado que a sociedade 

Brasileira carece de regulamentação para coleta e uso de material biológico humano, em ensaios 

de controle de qualidade de produtos e processos. Com o objetivo de dar tratamento sustentável, 

ao desenvolvimento deste projeto, foi gerada uma Nota Técnica do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que sugere uma forma de uso do excedente 

terapêutico, de células, tecidos e órgãos, nos mesmos moldes aplicados à coleta de sangue e 

hemoderivados. Foi concluído que é possível obter culturas primárias de fibroblastos, 

queratinócitos e melanócitos, de forma padronizada, a qual permite a geração de resultados 

reprodutíveis de comportamento, os quais podem ser utilizados como requisitos e definição da 

cultura qualificada para o uso biotecnológico. 

Palavras-chave: cultura celular primária; biotecnologia; controle de qualidade; legislação 

sanitária; métodos alternativos; terapia celular. 



 

ABSTRACT 

Biotechnology applied to health requires human cells for many purposes, including 

quality control of products and processes and clinical procedure. The establishment of the 

quality of in vitro cell culture systems is necessary to reach their reliability, which is the result 

of Good Cell Culture Practices application, in all stages of the process, from the collection of 

biological material, passing through their processing, cryopreservation, until the monitoring 

tests. The work goal was to standardize the obtaining of human primary cell cultures of 

fibroblasts, keratinocytes and melanocytes, to develop related operational procedures and to 

define the requirements that qualify them for their biotechnological use. The starting material 

was skin samples, collected likewise excess surgeries of abdominoplasty and postectomy.  

Eighteen samples were processed, optimized, validated and described in the operational 

procedures form. As a result, the recommended parameters for the human primary cell cultures 

of fibroblasts, keratinocytes and melanocytes qualification, were: detection of the presence of 

microbiological contaminants (bacteria, fungi and mycoplasmas), evaluation of the 

morphological aspects of the cells, average generation time and the cell cycle phases percent. 

It was identified that the cell authenticity assay, by Short Tandem Repeat (STR), has no 

application for checking human primary cultures. Concomitantly, a critical analysis of the 

Brazilian legislation, on the legal access ways to human biological materials, was carried out 

and the conclusion was that the Brazilian society lacks regulation for the human biological 

material collection and use, in tests of quality control of products and processes. In order to 

provide a sustainable treatment, to the development of this project, it was generated a (National 

Institute of Metrology, Quality and Technology (INMETRO) Technical Note, which suggests 

a way of using therapeutic surplus, of cells, tissues and organs, in the same way applied to the 

collection of blood and its products. The conclusion was that it is possible to obtain primary 

cultures of fibroblasts, keratinocytes and melanocytes with standardization, which allows the 

generation of reproducible behavioral results, which can be used as requirements and definition 

of the culture qualified for biotechnological use. 

 

Keywords: primary cell culture; biotechnology; quality control; health legislation; alternative 

methods; cell therapy 

 

  



 

PREÂMBULO 

Células cultivadas in vitro são matéria-prima para diversas finalidades biotecnológicas, 

no entanto, a metodologia empregada no preparo das células e no seu armazenamento, em 

biorrepositórios ou biobancos, deve ser otimizada e padronizada, com objetivo de garantir a 

conservação das suas propriedades fisiológicas fundamentais e evitar os problemas recorrentes 

das técnicas de cultivo celular, como seleção de população, senescência e contaminações. O 

uso de células, em serviços de saúde, é bem exemplificado com a produção de biofármacos, 

terapias celulares e ensaios toxicológicos in vitro.  

Na produção de biofármacos, o cultivo celular segue as rígidas exigências de produção e 

controle de qualidade, comum às indústrias farmacêuticas, com aplicação das regras das Boas 

Práticas de Fabricação (BPF, do inglês Good Manufacturing Products - GMP).  

Em terapia celular e bioengenharia, células são cultivadas e administradas em pacientes, 

como produto estéril, seguindo as BPF, conforme recomendação da Sociedade Internacional de 

Terapia Celular (SITC) e, no Brasil, por exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) (RDC 9/2011). 

Nos estudos toxicológicos de substâncias químicas, sejam estas, medicamentos, 

cosméticos, praguicidas ou outras, seus possíveis efeitos adversos são determinados por uso de 

Métodos Alternativos Validados (MAV). Os Laboratórios que realizam os MAV devem ser 

reconhecidos para as Boas Práticas de Laboratório (BPL) (NIT-DICLA 35/2011). 

Paradoxalmente ao fato de a metodologia do cultivo celular in vitro ser a essência dos 

processos biotecnológicos acima descritos, erros inerentes a esta, fazem parte das causas 

predominantes da irreprodutibilidade de resultados científicos e, muitas vezes, da inviabilidade 

de transferência das pesquisas para serviços ou produtos biotecnológicos. Em 2015, apenas nos 

EUA, foi estimado o investimento de 28 bilhões de dólares anuais, em estudos falhos da área 

biomédica, com base em estudos prévios, nos quais cinco grandes grupos foram contratados 

para reproduzir publicações pré-clínicas e obtiveram resultado de irreprodutibilidade em 51% 

(n=80) pela Glasziou, 51% (n=257) pela Hartshorne and Scachner, 54% (n=238) pela 

Vasilevsky, 78% (n=67) pela Bayer Healthcare e 89% (n=53) pela Amgen (FREEDMAN et al, 

2015).  

Na análise dos resultados, os problemas relatados e seu percentual de contribuição para a 

irreprodutibilidade dos estudos, foram divididos em quatro categorias, sendo elas, materiais de 

referência e reagentes biológicos (36,1%), desenho do estudo (27,6%), relato e análise de dados 

(25,5%) e protocolos laboratoriais (10,8%). 



 

Para alcance da qualidade de processo/produto e da confiabilidade dos seus resultados, a 

metodologia de cultivo de células in vitro deve ter todas as suas etapas otimizadas e 

padronizadas. A aplicação dos conceitos da qualidade metrológica às metodologias de cultivo 

celular, ainda é um desafio à medida que materiais de referência e formas de evidência da 

qualidade, na área biológica, estão na sua fase inicial de desenvolvimento e, portanto, 

indisponíveis para quase todas as etapas. O guia para as Boas Práticas de Cultivo Celular 

(BPCC) foi desenvolvido pelo Centro Europeu de Validação de Métodos Alternativos (do 

inglês, European Centre for the Validation of Alternative Methods - ECVAM) e deve ser 

cumprido por todos os laboratórios que fazem uso de sistemas de cultivo celular in vitro. No 

entanto, além do uso deste guia, é fundamental o amplo conhecimento do sistema envolvido, 

para que sejam desenvolvidos e validados os Procedimentos Operacionais Padrão (POP), que 

consideram a criticidade de cada uma das etapas: coleta do tecido de origem, processamento, 

qualificação, armazenamento e liberação das células para uso. 

Este projeto surgiu, portanto, como resultado da necessidade de padronização da obtenção 

de culturas primárias de células humanas, com qualidade, que servisse de referência tanto para 

uso em MAV como em terapias celulares, o que levou à priorização dos tipos celulares da pele 

humana: fibroblastos, queratinócitos e melanócitos. 

Por fim, de forma a garantir a sua efetividade, foi estabelecida dentre as metas do projeto, 

a elaboração de uma proposta legal para a captação e o uso de materiais biológicos humanos 

para fins de avaliação de qualidade de produtos e/ou processos biotecnológicos, uma vez que a 

legislação sanitária brasileira permite a captação e uso de materiais biológicos humanos 

somente para terapias, pesquisa e ensino. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CÉLULAS HUMANAS CULTIVADAS IN VITRO 

 

Cultura primária de células 

 

O termo cultura primária faz referência à fase inicial do cultivo in vitro de células obtidas, 

diretamente, de tecidos biológicos. Nos métodos mais tradicionais de obtenção, os tecidos de 

origem são processados por meios mecânicos (BAPTISTA et al, 2009; PRETLOW et al, 1973) 

e/ou enzimáticos (de SOURE et al, 2016) e as células resultantes, dispersas, são semeadas em 

substratos, na presença de meio de cultivo; ou os tecidos são cortado em pequenos fragmentos, 

os quais são posicionados, diretamente, sobre o substrato para que as células migrem, 

gradativamente, sendo esta, denominada, cultura primária por explante (MORI et al, 2015; 

ORAZIZADEH et al, 2015; Li et al, 2014; LIZIER et al, 2012; CHARD; WRIGHT; 

HAZLEMAN, 1987). 

A manutenção de culturas primárias requer atenção e cuidados especiais, uma vez que as 

células foram recém retiradas do organismo vivo e estão em fase de adaptação à sobrevida in 

vitro, com alto padrão de exigências nutricionais, hormonais e ambientais (BALIN et al, 2002). 

Estes cuidados iniciam com a escolha do meio de cultivo, o qual deve ser direcionado para o 

tipo celular de interesse, contendo concentrações controladas de componentes básicos, como 

glicose, aminoácidos e diversos íons, acrescido de componentes específicos, como fatores de 

crescimento, citocinas, hormônios, soro animal, entre outros.  

Com exceção da cultura de células hematopoiéticas, todas as culturas primárias de células 

humanas necessitam de suporte para adesão, sendo os mais utilizados, os substratos mais 

simples, bidimensionais, constituídos por plásticos do tipo poliestireno, com carga superficial 

negativa (FRESHNEY, 2005). Estes mesmos plásticos podem ser tratados e cobertos com 

proteínas mais efetivas à adesão celular, como fibronectina (CLARK; FOLKVORD; WERTZ, 

1985) ou colágeno (ORAZIZADEH et al, 2015), cobertura que deve ser específica à exigência 

do tipo celular em questão. Constituindo uma categoria mais elaborada de substratos, são os 

tridimensionais, sintéticos ou naturais, os quais são alvos de grande interesse no 

desenvolvimento biotecnológico, uma vez que viabilizam a ocorrência tanto de interações 

célula-matriz extracelular, como célula-célula, em diversos ângulos, o que mimetiza o 

comportamento fisiológico natural de forma mais apropriada, quando comparados aos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pretlow%20TG%202nd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=4579278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mori%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25220032
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Orazizadeh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26137227
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chard%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3592800
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wright%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3592800
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hazleman%20BL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3592800
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balin%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11900488
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Orazizadeh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26137227
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substratos bidimensionais (HELMS et al, 2015; ZEILINGER et al, 2016; KHALILI; AHMAD, 

2015). 

Fazem parte, ainda, das condições ambientais controladas: pH, temperatura, humidade e 

tensão de gases como dióxido de carbono (CO2) e oxigênio (O2) (JING et al, 2012). Para as 

células humanas cultivadas in vitro, o pH é equilibrado entre 7,2 e 7,6, por meio da adição de 

agentes tampões nos meios de cultivo e soluções diversas, sendo o mais utilizado o bicarbonato 

de sódio, devido à sua baixa toxicidade. Os íons bicarbonato associados ao CO2 dissolvido, 

geram um sistema chamado tampão, o qual atenua a variação dos valores de pH, mantendo-os 

constantes, mesmo nas fases de alta taxa de proliferação celular (H2O + CO2 + NaHCO3 ⇄ H+ 

+ Na+ + 2HCO3
-). O composto ácido 4-(2-hidroxiletil) piperazina-1-etanosulfônico (HEPES) 

pode ser utilizado em adição ao bicarbonato, para situações mais exigentes de equilíbrio de pH. 

O uso de equipamentos do tipo incubadora de células e tecidos proporciona o controle e 

manutenção de temperatura, humidade e gases, nas condições desejadas. 

 

Meios de cultivo com composição definida 

O conhecimento das exigências nutricionais celulares (PAL et al, 2009; SZABAD et al, 

2007; BOYCE; HAM, 1983; EISINGER; MARKO, 1982), possibilitou o desenvolvimento de 

meios de cultivo com composição definida e, para alguns casos, com a opção da completa 

substituição dos componentes do soro animal por equivalentes sintéticos ou de origem humana, 

como o uso do conjunto de suplementos insulina, transferrina e selênio (ITS) (MAINZER et al, 

2014; NG et al, 2008). Existem opções comerciais diversas para tipos como, queratinócitos, 

melanócitos, células mesenquimais, endoteliais entre outros. 

A substituição do soro animal, no meio de cultivo, por componentes definidos, é desejada 

por diferentes motivos, que podem ser exemplificados, primeiro, pelo fato de sua composição 

ser variável conforme o lote de preparo, o que dificulta a reprodutibilidade das metodologias 

que o empregam; segundo, pois o soro animal apresenta risco de adição de agentes 

transmissores de doenças à cultura, conforme a espécie doadora, como vírus da diarreia bovina 

(BVDV) e príons pelo soro fetal bovino, vírus das hepatites B e C pelo soro humano, entre 

outros (PINHEIRO DE OLIVEIRA et al, 2013; COBO; TALAVERA; CONCHA, 2006); e, 

terceiro, quando seu uso provoca alterações das características das células, como a pré-

disposição de células progenitoras mesenquimais, à diferenciação em células das linhagens 

adipogênicas e condrogênicas, quando são cultivadas na presença do soro fetal bovino 

(AMABLE et al, 2014; HO et al, 2011). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jing%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22058205
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szabad%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17334773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szabad%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17334773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6952249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6952249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6952249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6952249
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinheiro%20de%20Oliveira%20TF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24071554
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cobo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16380145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cobo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16380145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cobo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16380145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cobo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16380145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cobo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16380145
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Seleção do tipo celular 

Tecidos biológicos são heterogêneos quanto à composição celular, com exceção a 

cartilagem, a qual é constituída apenas por condrócitos (TRICHE; MANDELBAUM, 2013), e 

cada tipo celular pode estar presente em diferentes estágios de diferenciação, desde a célula 

tronco tecidual, passando por tipos proliferativos e indiferenciados, intermediários, até a célula 

diferenciada e terminal (YOUN et al, 2004; LI et al, 2016). Consequentemente, as culturas 

primárias obtidas destes tecidos, também serão heterogêneas (WEST et al, 2016; YOUN et al, 

2004). Sendo assim, a metodologia a ser empregada, deve incluir etapas de separação da(s) 

célula(s) de interesse, por favorecimento de determinados tipos e/ou por inibição de outros 

(EISINGER; MARKO, 1982; SZABAD et al, 2007), em função do tecido biológico de partida.  

Macroscopicamente, devem ser eliminados anexos ou partes do tecido ou órgão, que 

contenham células não desejadas. A adição das estratégias de seleção podem simples, como a 

separação de células por aderência ou não ao plástico, como ocorre com as células 

hematopoiéticas (não aderentes) e mesenquimais (aderentes), ambas presentes na medula óssea, 

e separação por adesão seletiva a proteínas da matriz extracelular (MAURICE; SROUJI; 

LIVNE, 2007).  

Ou, podem ser adicionadas estratégias mais complexas, como: separação física por 

gradiente de densidade, como ocorre, por exemplo, com o uso do reagente Ficoll-Paque PLUS, 

na separação de células do sangue total e da medula óssea, em função da densidade das células 

(na concentração de 1,073 g/ml, este reagente é utilizado para o isolamento das células de menor 

densidade, como as células mesenquimais e monócitos, e na concentração de 1,078 g/ml, é 

utilizado para o isolamento das células mononucleares de maior densidade e linfócitos) (GE 

Healthcare); separação por associação do uso de anticorpos específicos com a técnica de 

citometria de fluxo, técnica conhecida como “sorting” (de SOURE, et al 2016; BELLAYR et 

al, 2014; WEST et al, 2016), ou do uso de anticorpos associados a colunas de separação como 

do tipo Sephadex (BRIER; CHESS; SCHLOSSMAN, 1975) ou do tipo magnética (MASEK; 

SWEETENHAM, 1994); separação por uso de meios de cultivo, que incluam componentes 

favorecedores do tipo celular desejado (fatores de crescimento, citocinas etc) e/ou inibidores de 

tipos não desejados, como ocorre com o isolamento de células obtidas da pele, para o cultivo 

de células epiteliais versus fibroblastos da derme (EISINGER M; MARKO, 1982;  SZABAD 

et al, 2007); e ainda, separação por indução da morte específica de células, por exemplo, com 

o uso de reagentes que promovem a lise de hemácias, quando os materiais de origem são, 

altamente, vascularizados, como o hematopoiético e o adiposo (BAPTISTA et al, 2009). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Triche%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23465945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Triche%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23465945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Triche%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23465945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Triche%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23465945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27221660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6952249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marko%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6952249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szabad%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17334773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maurice%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19003027
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maurice%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19003027
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Livne%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19003027
http://www.gehealthcare.com/
http://www.gehealthcare.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brier%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=53242
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brier%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=53242
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brier%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=53242
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brier%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=53242
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brier%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=53242
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masek%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7819110
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masek%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7819110
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masek%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7819110
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masek%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7819110
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6952249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6952249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6952249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6952249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6952249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6952249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6952249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6952249
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szabad%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17334773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szabad%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17334773
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szabad%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17334773
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Uma vez adaptadas às condições de cultivo in vitro, as células primárias normais 

duplicam até preencherem a área disponível, quando então, interrompem o processo de 

duplicação. Neste momento, as células alternam a atividade de proliferação para a de 

diferenciação celular, ou entram em estado de quiescência, permanecendo por períodos 

indefinidos, ou de senescência, seguido de morte. Por esta razão, para a manutenção da cultura, 

as células devem ser subcultivadas, ou seja, devem ser processadas para que sejam transferidas 

para um recipiente com maior área disponível para proliferação, antes que atinjam a confluência 

total da área. É comum a realização do subcultivo com confluência próxima a 80%. 

Ao longo do tempo em cultivo, mesmo sob as melhores condições, ocorrem modificações 

de características celulares, como metabolismo e expressão de proteínas (KIM et al, 2015; 

DAHL et al, 2008), e, por esta razão, a cultura de células é considerada como primária, apenas 

nas passagens iniciais, o que não ultrapassa a quarta ou quinta passagem. 

 

Cultura de linhagem celular 

 

As células da cultura primária, que apresentam maior eficiência de duplicação e sobrevida 

in vitro, são propagadas por várias gerações (e por várias passagens), e acabam por constituir 

uma linhagem celular. Entretanto, após o período de proliferação ativa, as células aumentam o 

tempo necessário para duplicação, até que a proliferação cessa e as células morrem. Este 

fenômeno é denominado limite de Hayflick, em homenagem a Leonard Hayflick, primeiro 

pesquisador a observar o fenômeno da senescência em cultura de fibroblastos diploides 

(HAYFLICK, 1965).  

Cultura de fibroblastos normais humanos é um exemplo de linhagem celular, pois são 

células geneticamente estáveis, permanecendo diploides por muitas passagens e alcançando a 

senescência após duplicarem de 50 a 100 vezes (WOO; POON, 2004). 

In vitro, condições desfavoráveis da cultura levam as células à senescência, como o 

estresse oxidativo ou o excesso de fatores de crescimento, como fator de crescimento 

semelhante à insulina, do tipo I (do inglês, Insulin-like growth factor type 1 – IGF-I) (BALIN 

et al, 2002; MATSUMOTO et al, 2015). Além disso, a cada divisão celular os telômeros sofrem 

encurtamento, até que atingem um comprimento crítico e as células entram em senescência e/ou 

apoptose, comumente, por bloqueio da progressão do ciclo celular, via aumento de expressão 

de p53 e p21. 

Linhagens celulares podem ser transformadas in vitro e terem sua expressão genética 

modificada. Consequentemente, podem adquirir habilidades diferentes das originais, como 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dahl%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18956336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balin%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11900488
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balin%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11900488
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aumento da taxa de proliferação, perda da necessidade de adesão, alteração do fenótipo, 

capacidade de duplicação indeterminada, entre outras (HUANG et al, 2016; LI et al, 2010). 

Uma vez que a modificação genética ocorre, constitui uma linhagem contínua, também 

denominada de linhagem estabelecida ou imortalizada, pois duplica indefinidamente. É raro 

que o processo de transformação de células humanas ocorra de forma espontânea, sendo mais 

comum a transformação induzida (SAGER et al, 1983; KANO; LITTLE, 1985; 

GUDJONSSON et al, 2004). Os métodos mais utilizados na obtenção de linhagens contínuas 

são: indução da mutação genética por uso de reagentes químicos ou por irradiação; modificação 

genética por transfecção viral, com uso, por exemplo, de SV40LT, adenovírus E1a, vírus 

papiloma humano (HPV) E6 e E7, vírus Epstein Barr (EBV) e gene promotor da transcriptase 

reversa da telomerase humana (hTERT) (SCHÜTZE et al, 2016; KWAK et al, 2006); e 

obtenção de células transformadas, isoladas a partir de animais transgênicos ou tecidos 

neoplásicos. 

 

Características da cultura primária inerentes ao tecido doador 

O sucesso, da obtenção da cultura primária de células, é altamente dependente das 

características do doador do tecido biológico. Foram relacionados ao potencial de 

estabelecimento da cultura primária, o estado normal ou patológico do indivíduo e diversas 

condições relacionadas ao seu comportamento social, como uso de nicotina, álcool e drogas, 

lícitas ou ilícitas (SUI et al, 2016; YOUN et al, 2004; JOHNEN et al, 2006). 

A idade compromete a composição do tecido in vivo (dos SANTOS et al, 2015; ANNOVI 

et al, 2012), o qual se modifica ao longo da vida, podendo aumentar ou diminuir a densidade 

da célula de interesse. Na medula óssea, por exemplo, a alteração fisiológica normal resulta no 

decréscimo das células progenitoras mesenquimais de forma drástica, do recém-nato para o 

adolescente e continua a decrescer, com o avanço da idade (CAPLAN, 2009). Quando são 

comparados indivíduos jovens e adultos, a frequência e o número absoluto de células 

progenitoras hematopoiéticas, fenotipicamente designadas, são aumentadas na medula óssea, 

conforme verificado com marcadores específicos, ou seja, diminui a presença de células-tronco 

hematopoiéticas (GEIGER; DENKINGER; SCHIRMBECK, 2014; PANG et al, 2011). Em 

contrapartida, ocorre o acúmulo de células da linhagem adipocítica, na medula óssea de 

indivíduos idosos (LI et al, 2015). 

Quanto mais jovem o indivíduo doador do tecido, maior a capacidade proliferativa das 

células obtidas, sendo menores sua progressão à senescência e expressão de marcadores 

apoptóticos (LYNCH; PEI, 2014). Os fenômenos associados à senescência celular são distintos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20159965
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gudjonsson%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15526159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sch%C3%BCtze%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26993771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kwak%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16621759
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnen%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16448759
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dos%20Santos%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caplan%20AI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19023885
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lynch%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25482504
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lynch%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25482504
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aos do envelhecimento, no entanto, estão intimamente relacionados (LYNCH; PEI, 2014; 

SOROKA  et al, 2008), como a consequência do acúmulo de danos ao DNA ao longo da vida, 

principalmente, devido ao encurtamento dos telômeros, ao estresse genotóxico e à dieta 

(LARROSA et al, 2015; YOUN et al, 2004). Na pele, o afinamento dérmico e a quebra do 

colágeno ocorrem em paralelo à quantidade aumentada de fibroblastos senescentes, os quais 

aumentam a expressão de colagenase e diminuem a de seus inibidores (WEST et al, 1989). Na 

epiderme, os sintomas cutâneos do envelhecimento normal e patológico são atribuídos à 

presença de queratinócitos senescentes, que apresentam encurtamento dos telômeros e ligação 

funcional pouco eficiente para o Fator de Crescimento Epidérmico (do inglês, Epidermal 

Growth Factor - EGF). As células progenitoras mesenquimais de indivíduos adultos possuem 

menor capacidade de formação de colônias e de proliferação e aumentada atividade apoptótica, 

quando comparadas às de indivíduos jovens (ZHANG et al, 2012) e a capacidade de duplicação 

das células progenitoras mesenquimais cai pela metade, da fase pediátrica para a fase jovem 

(LYNCH; PEI, 2014). 

 

Modelos biológicos experimentais com uso de cultura de células 

 

As células cultivadas in vitro exibem características similares àquelas dos organismos 

vivos e, por conseguinte, representam um modelo experimental biológico capaz de substituir 

muitos dos modelos experimentais, que fazem uso de animal (LAQUIEZE; LORENCINI; 

GRANJEIRO, 2015; FRESHNEY, 2005). São amplamente utilizadas em pesquisa básica, em 

ensaios de toxicidade de produtos, na produção de biofármacos e em estudos de reparo e 

regeneração tecidual (GEUNA et al, 2016; NITKIN; BONFIELD, 2016). 

Na seleção da cultura celular a ser utilizada, as linhagens contínuas possuem muitas 

vantagens, quando comparadas às primárias, como menor custo, menor complexidade e 

expertise laboratorial, necessárias a sua manutenção, e estabilidade das características 

fisiológicas, o que garante que não haja variações relacionadas ao lote de preparo (HELMS et 

al, 2016; GEUNA et al, 2016) e, a principal vantagem, que é a de proliferar por longos períodos 

e tornar desnecessária nova captação a partir da fonte biológica, o que elimina a necessidade da 

morte de novos animais experimentais e minimiza, ao extremo, o impacto ético.  

No entanto, as propriedades biológicas das linhagens celulares estão muito distantes, 

daquelas correspondentes, nas células normais in vivo, uma vez que foram transformadas ou 

obtidas de tecidos neoplásicos. Este fato é tão impactante na fisiologia celular, que torna seu 

uso limitado. Mesmo assim, as linhagens são utilizadas para a obtenção de dados preliminares 
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da pesquisa básica, como mecanismos de sinalização celular (ARMSTRONG et al, 2008), 

mecanismos de transporte, carcinogênese (NIKHIL et al, 2015), receptores, metabolismo, 

biocompatibilidade de biomateriais (GNAVI et al, 2015; NOVAJRA et al, 2014; WROBEL et 

al, 2014) e citotoxicidade (NIKHIL et al, 2015; SEYDOUX et al, 2014). 

As culturas primárias podem ser utilizadas em todas as situações, em que o são as 

linhagens contínuas, no entanto, com dados gerados mais fidedignos aos modelos in vivo, com 

ênfase para os usos em pesquisa e desenvolvimento de novas drogas e em estudos pré-clínicos 

(ZEILINGER et al, 2016). São exemplos, o uso da cultura primária de células endoteliais 

obtidas da microcirculação cerebral, na elucidação dos mecanismos das doenças de Parkinson 

e Diabetes Mellitus (HELMS et al, 2016; BERNAS et al, 2010) e o modelo de trauma do sistema 

nervoso periférico, no qual os cortes que o tecido recebe, na dissociação mecânica que precede 

a obtenção das células, servem como referência ao trauma que as células de Schwann e 

neurônios estão sujeitas na ocorrência do trauma, representando, adequadamente, as 

propriedades fisiológicas naturais e reproduzindo o que ocorre após a injúria do nervo periférico 

(GEUNA et al, 2016). 

A desvantagem das culturas primárias é a limitação do tempo de uso. Gradativamente, as 

células in vitro modificam suas características originais, fazendo com que seja necessária a 

obtenção de nova cultura, o que pode se repetir por muitas vezes e dificultar a reprodutibilidade 

dos ensaios (HELMS et al, 2016; GRIZZLE et al, 2008; COECKE et al, 2005). A padronização 

da obtenção das células e o monitoramento da qualidade do lote preparado são essenciais para 

garantia da efetividade do sistema. 

 

Na evolução dos modelos experimentais, os mais complexos podem e devem ser 

representativos de tecidos humanos, compostos por mais de um tipo de célula, com organização 

espacial adequada à informação de difusão de moléculas e compostos nos tecidos e da 

capacidade de penetração e modificação da função tecidual (BHOWMICK et al, 2016; 

BRUNER ET AL, 1998). O cultivo na forma tridimensional (3D) possibilita a orientação 

polarizada das células, o que permite a ocorrência de interações celulares direcionadas entre 

células e entre células e componentes da matriz extracelular, com formação de especializações 

de membrana. São modelos utilizados no estudo de migração celular, processos tumorigênicos, 

citotoxicidade e regeneração de tecidos (ZEILINGER et al, 2016; HOGREBE; REINHARDT; 

GOOCH, 2016; HERROON; DIEDRICH; PODGORSKI, 2016; SCHUBERT et al, 2009). 

A estrutura 3D pode ser formada por diferentes metodologias, sendo ideal aquela que 

proporciona uniformidade de colonização das células, adesão e espraiamento (BRAGHIROLLI 
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et al, 2015; LIM; MAO, 2009). A mais simples, é formada pelo aglomerado de células, por ação 

da força da gravidade, sendo chamada esferoide. Os esferoides formados por gota pendente 

(hanging drop) são muito utilizados em estudos de pesquisa básica e medicina regenerativa 

(MURPHY et al, 2016; JO et al, 2013; SCHMAL et al, 2016; NAKAGAWA et al, 2016). 

Quando a estrutura 3D consiste na combinação de células e matrizes, o mais comum, consiste 

na aplicação das células sobre estruturas porosas (matrizes) pré-formadas. Matrizes devem ser 

biomiméticas, compostas por moléculas que estimulem a adesão e migração espontânea das 

células, podendo ser sintéticas ou naturais, como a derme (CHEN et al, 2004) e a membrana 

amniótica acelularizadas (LAVERY, et al 2014), ambas com ampla utilização na medicina 

regenerativa (YOSHIDA; CHENG; MURRAY, 2014; YATES et al, 2012; GILBERT; 

SELLARO; BADYLAK, 2006). Entretanto, a metodologia de aplicação de células sobre 

matrizes possui limitação para regularidade de distribuição das células, resultando em menor 

densidade celular em seu interior. A técnica de produção de matriz biológica tridimensional por 

eletrospining foi proposta para obtenção da melhor distribuição entre células e moléculas da 

matriz, porém, frequentemente, resulta em áreas densas de matriz e poros menores, do que o 

necessário, para migração celular. Na tecnologia denominada Bioelectrospraying, a qual 

compreende a combinação das técnicas de bioeletrospray e eletrospining, a suspensão de 

células é pulverizada, concomitante, às moléculas de matriz (BRAGHIROLLI et al, 2015). Esta 

combinação permite a integração direta das células durante a produção da estrutura, 

favorecendo à homogeneidade de distribuição de células e fibras (PALETTA et al, 2011; 

YUNMIN et al, 2015). Outra técnica, que combina a polimerização das moléculas da matriz 

com a inclusão de células, é a de polimerização da suspensão de células na rede de fibrina, 

porém com grande vantagem para simplicidade tecnológica. A fibrina forma um hidrogel 

natural, com alta concentração de fatores de crescimento, fibronectina, ácido hialurônico e Fator 

de von Willebrand (JANMEY; WINER; WEISEL, 2009), é natural e pode ser preparada a partir 

de sangue humano. Tem grande uso na medicina regenerativa (MIRON et al, 2016; ALVES 

REZENDE et al, 2014).  

Devido à sua espessura e elevada densidade celular, a estrutura 3D dificulta a nutrição 

celular. Na tentativa de minimizar este problema e aproximar este modelo dos organismos 

vivos, é aplicado o sistema de microfluídica, o qual gera perfusão dinâmica dos líquidos 

nutrientes e renovação de metabólitos celulares (LONG et al, 2016; ATAÇ et al, 2013).  
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1.2. USO DE CÉLULAS HUMANAS CULTIVADAS IN VITRO, NA 

BIOTECNOLOGIA 

 

A biotecnologia aplicada à saúde usa células, principalmente, nas seguintes situações: 

obtenção de biofármacos e bioprodutos, uso clínico na terapia do câncer e na medicina 

regenerativa e verificação da atividade e dos efeitos adversos de substâncias, para fins 

regulatórios.  

Na área de obtenção de biofármacos e bioprodutos, são utilizados processos industriais, 

nos quais as células adequadamente selecionadas e geneticamente manipuladas produzem 

moléculas de especial interesse farmacológico (BUTLER; SPEARMAN, 2014), como a 

produção de proteínas recombinantes (PHAM; KAMEN; DUROCHER, 2006). As 

manipulações genéticas definem os genes que codificam a síntese de proteínas e o produto, um 

peptídeo com as propriedades essencialmente previsíveis. Subsequentemente, estes peptídeos 

são modificados na sua estrutura espacial, para conduzirem novas propriedades biológicas de 

interação com as moléculas e células-alvo, para modularem a intensidade da sua ação 

farmacológica e permanência na circulação e nos tecidos. Estas modificações são resultantes 

das sequências de reações enzimáticas, que ocorrem nas células em que são produzidos 

(KLIMYUK et al, 2014; MURRAY; BALIGA, 2013). Consequentemente, a qualidade das 

células deve ser rigorosamente controlada, para obtenção dos produtos de interesse. Por outro 

lado, a qualidade funcional deste produto final, precisa ser avaliada e controlada em termos da 

sua atividade biológica, além dos controles tradicionais de pureza e propriedades físico-

químicas. Essa atividade biológica específica deve ser verificada em ensaios in vitro, com uso 

de células-alvo humanas (HITTINGER et al, 2016).  

Na terapia do câncer, células mesenquimais da medula óssea cultivadas in vitro são 

utilizadas, como suporte ao transplante alogênico das células progenitoras hematopoiéticas, por 

possuírem atividade imunoregulatória e colaborarem no controle da reação de rejeição do 

paciente transplantado contra o enxerto (RINGDÉN et al, 2006; SUNDIN et al, 2006). Por outro 

lado, as culturas in vitro têm um papel fundamental no esclarecimento diagnóstico de 

determinados tipos de neoplasias e no auxílio ao tratamento, sendo utilizadas no teste de 

sensibilidade do tumor a fármacos (HALFTER et al, 2016; WEIGEL; DOWSETT, 2010).  

Na verificação dos efeitos adversos de moléculas ou materiais que entram em contato 

com o corpo humano, para determinar quali- e quantitativamente a sua potencial toxicidade, 

tanto para fins de pesquisa e desenvolvimento, como para fins regulatórios, o uso de células 

cultivadas está em ascendência. Trata-se de testes com fármacos, componentes alimentares, de 
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higiene, aqueles utilizados em cuidados pessoais como cosméticos, produtos veterinários, 

dispositivos médicos e odontológicos, organismos geneticamente modificados e os produtos 

potencialmente poluentes, como agrotóxicos, saneantes e produtos químicos industriais (NIT-

DICLA 35/2011). 

Tradicionalmente, para a determinação do potencial tóxico destas substâncias, são 

utilizados ensaios in vivo, no entanto, um movimento mundial para redução do uso de animais 

experimentais está direcionando sua substituição por ensaios in vitro. O Brasil busca 

acompanhar este movimento, com a publicação de normas regulatórias e com a organização de 

laboratórios direcionados para o desenvolvimento e/ou uso de métodos alternativos, assim 

como disseminação de métodos validados, o que pode contribuir com a capacidade analítica do 

país e com a superação de barreiras técnicas.  

Além da questão ética-motivacional para redução do uso de animais experimentais, seu 

uso na determinação do potencial tóxico de substâncias é questionado na ciência, uma vez que 

animais podem não servir para prever uma reação tóxica humana. 

A seguir, serão tratados os MAV e o engajamento do INMETRO na questão da redução 

do uso de animais experimentais, o qual motivou a elaboração deste projeto e a seleção dos seus 

tipos celulares. 

 

Método Alternativo Validado (MAV) 

 

Métodos que possam ser usados para substituir ou reduzir o uso de animais experimentais, 

na pesquisa biomédica, testes toxicológicos ou ensino, são denominados Métodos Alternativos 

Validados. Os mais simples, fornecem informações sobre a atividade de uma molécula ou de 

um produto sobre um tipo celular e podem ser realizados com as linhagens celulares 

estabelecidas, frequentemente, usadas em estudos básicos de bioquímica, biologia molecular e 

patologia celular. São exemplos, as linhagens de fibroblastos murinos 3T3 Balb/C e de células 

epiteliais de rim de cão (MDCK - Madin-Darby Canine Kidney). Já os MAV mais complexos, 

podem e devem ser tecidos-representativos, compostos de mais de um tipo celular, organizados 

espacialmente, a fim de mimetizar tecidos humanos e fornecer informações sobre a difusão de 

moléculas ou de compostos nos tecidos, sua capacidade de penetração e modificação da função 

tecidual (BRUNER et al, 1998).  

Atualmente, estão disponíveis MAV, que não fazem uso de animais, para os ensaios de 

toxicidade local e genotoxicidade. Para a determinação da toxicidade sistêmica, sensibilização, 

toxicidade reprodutiva e carcinogenicidade, ainda não existem MAV disponíveis, com 
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substituição completa de animais (LAQUIEZE; LORENCINI; GRANJEIRO, 2015; 

HARTUNG, 2013; OECD 34/2005).  

Para fins de regulamentação, para que o ensaio seja considerado um MAV, deve passar 

por uma extensa avaliação de suas características técnicas, incluindo vantagens e desvantagens 

do uso, sensibilidade, especificidade e reprodutibilidade. Além disso, deve comprovar 

confiabilidade e relevância, muito bem fundamentadas, para o que se propõe. Quando as 

autoridades reguladoras aceitam, formalmente, um ensaio como MAV, ocorre sua incorporação 

nos guias da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE ou, do 

inglês, Organization for Economic Co-operation and Development - OECD), instituição esta, 

que promove a harmonização regulatória internacional de MAV (OECD 34/2005). 

 

O princípio dos 3R e a evolução dos MAV 

A publicação do livro “Principles of Human Experimental Technique” pelos 

pesquisadores William Russel e Rex Burch, em 1959, é considerada como o primeiro marco 

para o movimento de proteção aos animais, usados em experimentação. Ficou conhecido como 

o princípio dos 3R´s - Reduction, Refinement e Replacement -  onde a redução reflete a obtenção 

de nível equiparável de informação com o uso de menos animais; o refinamento promove o 

alívio ou a minimização da dor, sofrimento ou estresse do animal; e a substituição estabelece 

que um determinado objetivo seja alcançado sem o uso de animais vertebrados vivos. No 

entanto, o movimento não teve avanço significativo até que, em 1980, Henry Spira, ativista dos 

direitos animais, chocou a população com a publicação de uma foto de um coelho com 

esparadrapos nos olhos, em uma página inteira do jornal “The New York Times”, e a manchete: 

“Quantos coelhos a Revlon deve cegar, em prol da beleza?”, em referência ao teste de 

toxicidade, Teste Draize, no qual um grande número de coelhos tem os olhos lesionados até a 

cegueira para a determinação do potencial de irritação de cosméticos. 

O apelo popular impulsionou o governo americano, mas, principalmente, empresas de 

higiene e cosméticos, a investirem em instituições de pesquisas, para o desenvolvimento de 

novos métodos, que pudessem ser efetivados como MAV. Em 1981, na Universidade de Johns 

Hopkins, foi instituído o Centro para Testes Alternativos ao Uso de Animais (do inglês, Center 

for Alternatives to Animal Testing - CAAT) (CAZARIN; CORRÊA; ZAMBRONE, 2004). Em 

1983, a agência reguladora de saúde dos Estados Unidos, do inglês, Food and Drug 

Administration (FDA), anunciou, formalmente, que não iria mais exigir o teste clássico de 

toxicidade aguda, com uso de animais (DL50). Em 1986, no Reino Unido, foi estabelecida uma 

nova legislação sobre procedimentos científicos com uso de animais e o Conselho de Ministros 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hartung%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23861075
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da Comunidade Europeia publicou a diretiva EC 86/609, estabelecendo que os países membros 

desenvolvessem sua legislação, em acordo com a promoção dos 3R. A esta altura, a OECD 

realizou mudanças nos protocolos de toxicidade aguda oral e dérmica e iniciou discussões sobre 

suas alternativas.  

O ápice do movimento ocorreu em março de 2013, quando a União Europeia proibiu a 

comercialização de produtos cosméticos, que tivessem ingredientes testados em animais, para 

qualquer ensaio de determinação de efeito tóxico, sem redução para os requisitos de avaliação 

de segurança (EU Regulation 1223/2009), independentemente de haver MAV para todos estes 

efeitos. Na sequência, também adotaram esta proibição, Noruega e Israel em 2013, Índia em 

2014 e Nova Zelândia e Associação das Nações do Sudeste Asiático em 2015.  Os EUA, 

Austrália, Coreia do Sul e China, também estão considerando esta possibilidade de proibição 

(KANDÁROVÁ; LETASIOVÁ, 2011; CAZARIN; CORRÊA; ZAMBRONE, 2004). 

Na América Latina, o Brasil foi o primeiro a se engajar na adoção de MAV, porém seu 

processo de validação dos ensaios, ainda segue em construção. Embora tenha publicado a 

Resolução No 899/2003, que estabelece um “Guia para validação de métodos analíticos e 

bioanalíticos”, esta é, principalmente, voltada para ensaios físico-químicos (Res 899/2003).  

No sentido de ampliar a atuação brasileira no campo dos métodos alternativos, o 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) instituiu, através da Portaria No 

491/2012, a Rede Nacional de Métodos Alternativos (RENAMA), constituída por três 

laboratórios centrais: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) e o Laboratório Nacional de 

Biociências (LNBio). A RENAMA foi criada com o propósito de disponibilizar, através da rede 

de laboratórios associados, as metodologias disseminadas pela OCDE, que são monografias de 

farmacopeias que utilizam modelos alternativos, para avaliação da toxicidade de substâncias 

relevantes para saúde humana, incluindo, mas não se limitando a: fármacos, medicamentos, 

cosméticos, químicos, agrotóxicos e testes de potência para produtos imunobiológicos (Port. 

491/2012).  

Os objetivos da RENAMA são: “(I) - estimular a implantação de ensaios alternativos ao 

uso de animais através do auxílio e do treinamento técnico nas metodologias necessárias; (II) 

- monitorar periodicamente o desempenho dos laboratórios associados através de 

comparações interlaboratoriais; (III) - promover a qualidade dos ensaios através do 

desenvolvimento de materiais de referência químicos e biológicos certificados, quando 

aplicável; (IV) - incentivar a implementação do sistema de qualidade laboratorial e dos 
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princípios das BPL; e (V) - promover o desenvolvimento, a validação e a certificação de novos 

métodos alternativos ao uso de animais” (Port. 491/2012). 

A estratégia relevante e original da RENAMA foi a implementação de comparações 

interlaboratoriais, com o propósito de avaliar e monitorar a competência dos laboratórios 

associados e estimular a adoção das BPL.  

Neste contexto, os esforços que cabem ao INMETRO estão direcionados ao 

aperfeiçoamento da avaliação da toxicidade, à redução dos custos e do tempo despendidos na 

condução dos estudos e à redução, ao refinamento e à substituição do uso de animais tendo 

como base a pesquisa, o desenvolvimento e o apoio à inovação nas empresas. 

Seguindo na história brasileira para adoção de MAV, um evento marcante ocorreu em 

2014, quando o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) 

publicou uma norma que reconhece 17 MAV e estabelece o prazo de 5 (cinco) anos como limite 

para a substituição obrigatória do método original (animal) pelo método alternativo (MCTI, 

Resolução Normativa 17/2014). Esta publicação ocorreu quase um ano após o movimento 

ativista de proteção a animais ter invadido o Instituto Royal, em São Paulo, e resgatado quase 

180 cães tipo Beagle e 10 coelhos, além de ter destruído dados e equipamentos e provocado 

uma comoção nacional a favor da proteção de animais e o não uso na indústria cosmética. Em 

agosto de 2016, o CONCEA reconheceu mais 7 MAV e concedeu, da mesma forma, 5 anos 

para seu uso em substituição ao animal (Res-CONCEA 31/2016). 

Dentre os métodos alternativos, reconhecidos pelo CONCEA, dois (OECD TG 431 e 

OECD TG 439) fazem uso obrigatório de células primárias da epiderme humana; um (OECD 

TG 129) faz uso de células animais ou células primárias da epiderme humana; um (OECD TG 

487) faz uso de cultura primária de linfócitos humanos ou de outro mamífero; um (OECD TG 

492) faz uso de células primárias do epitélio de córnea humano; e um (OECD TG 428) faz uso 

diretamente da pele humana ou animal. A lista dos 24 métodos reconhecidos pelo CONCEA é 

apresentada na tabela 1 (Res-CONCEA 18/2014; Res-CONCEA 31/2016). 
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Tabela 1. Relação dos Métodos Alternativos Validados, reconhecidos pelo CONCEA, formalmente – Resolução 

Normativa CONCEA no 18, de 2014 e Resolução Normativa CONCEA no 31, de 2016. 

MAV aprovados pelo CONCEA 

APLICAÇÃO TÍTULO TIPO DE MATERIAL UTILIZADO 

Potencial de 
irritação e 

corrosão da pele 

Método OECD TG 430 – Corrosão dérmica in vitro: 
Teste de Resistência Elétrica Transcutânea; 

Pele de rato 

Método OECD TG 431 – Corrosão dérmica in vitro: 
Teste da Epiderme Humana Reconstituída; 

Epiderme humana reconstruída com, pelo menos, 
uma camada funcional de estrato córneo 

Método OECD TG 435 – Teste de Barreira de 
Membrana in vitro 

Membrana artificial 

Método OECD TG 439 – Teste de irritação Cutânea 
in vitro 

Epiderme reconstruída 

Potencial de 
irritação e 

corrosão ocular 

Método OECD TG 437 – Teste de Permeabilidade e 
Opacidade de Córnea Bovina 

Córneas de olhos de bois, abatidos para fins 
comerciais 

Método OECD TG 438 – Teste de Olho Isolado de 
Galinha 

Olhos de frangos abatidos em matadouros, fara fins 
de consumo humano 

Método OECD TG 460 – Teste de Permeação de 
Fluoresceína. 

Linhagem celular de rim de cão MDCK (Madin-
Darby Canine Kidney)  

Potencial de 
fototoxicidade 

Método OECD TG 432 – Teste de fototoxicidade in 
vitro 3T3 NRU 

Linhagem celular de fibroblastos murinos Balb/c 
3T3 cells  

Absorção cutânea 
Método OECD TG 428 – Absorção cutânea método 
in vitro 

Pele humana ou animal, podendo ser viável ou não 
viável 

Sensibilização 
cutânea 

Método OECD TG 429 – Sensibilização cutânea: 
Ensaio do Linfonodo Local 

Uso de camundongos; mortos ao final do ensaio 

Método OECD TG 442A e 442B - Versões não 
radioativas do Ensaio do Linfonodo Local 

Uso de camundongos; mortos ao final do ensaio 

Método OECD TG 442A e 442B - Versões não 
radioativas do Ensaio do Linfonodo Local 

Uso de camundongos; mortos ao final do ensaio 

Toxicidade aguda 

Método OECD TG 420 – Toxicidade Aguda Oral – 
Procedimento de Doses Fixas 

Uso de camundongos (normalmente fêmeas); 
mortos ao final do ensaio 

Método OECD TG 423 – Toxicidade Aguda Oral – 
Classe Tóxica Aguda 

Uso de roedores (preferencialmente, ratos); 
mortos ao final do ensaio 

Método OECD TG 425 – Toxicidade Aguda Oral – 
Procedimento “Up and Down”;  

Uso de roedores; mortos ao final do ensaio. Ratos 
fêmeas, preferencialmente 

Método OECD TG 129 – estimativa da dose inicial 
para teste de toxicidade aguda oral sistêmica 

Linhagem de fibroblastos murinos BALB/c 3T3 e 
queratinócitos normais humanos 

Genotoxicidade 
Método OECD TG 487 – Teste do Micronúcleo em 
Célula de Mamífero in vitro 

Linhagens celulares ou culturas primárias de 
linfócitos do sangue periférico provenientes de 
humanos ou outros mamíferos 

Potencial de 
irritação e 

corrosão ocular 

Método OECD TG 491 - Teste in vitro de curta 
duração para danos oculares 

Linhagem celular de córnea de coelho Statens 
Seruminstitut Rabbit Cornea (SIRC) 



30 

 

 

Método OECD TG 492 - Epitélio corneal humano 
reconstruído 

Epitélio de córnea humana reconstruída 

Potencial de 
sensibilização 

cutânea 

Método OECD TG 442C - Sensibilização cutânea in 
chemico 

Modelo sintético de peptídeo que contém lisina ou 
cisteína 

Método OECD TG 442D - Sensibilização cutânea in 
vitro 

Linhagem de queratinócitos modificados 
geneticamente (KeratinoSensTM) 

Toxicidade 
reprodutiva 

Método OECD TG 421 - Teste de triagem para 
toxicidade reprodutiva e do desenvolvimento 

Ratos fêmeas e machos 

Método OECD TG 422 - Estudo de toxicidade 
repetida combinado com teste de toxicidade 
reprodutiva 

Ratos fêmeas e machos 

Contaminação 
pirogênica em 

produtos 
injetáveis 

Teste de Endotoxina Bacteriana (Farmacopeia 
Brasileira) 

Método Cinético Turbidimétrico 

MAV: Métodos Alternativos Validados; CONCEA: Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal; 

OECD: Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE ou OECD/Organization for 

Economic Co-operation and Development). 

 

Contribuindo, para evolução nacional no princípio 3R, a ANVISA declarou em 

publicação oficial recente, que aceita Métodos Alternativos Validados e reconhecidos pelo 

CONCEA, nos pedidos depositados para registro de produtos (ANVISA, RDC 35/2015). 

Uma vez que, legalmente, o Brasil se compromete com o conceito 3R, impulsionado pelo 

movimento internacional de não comercialização de produtos cosméticos, que fazem uso de 

animais, o avanço ocorre, agora, no campo técnico-científico. Laboratórios da RENAMA, 

centrais ou associados, preparam-se tecnicamente e burocraticamente, para adequação às BPL 

e realização dos ensaios, conforme os guias OECD, para serem avaliados quanto a sua 

capacidade de realização dos ensaios e produção de resultados condizentes com os 

comparativos intelaboratoriais, tal como está previsto na estratégia da RENAMA. 

Entretanto, com relação aos MAV, que fazem uso de células primárias humanas, para que 

sejam aplicados, no Brasil, deve haver disponibilidade de culturas de células primárias humanas 

com a qualidade definida, para que sirvam tanto para a realização dos ensaios, como para 

referência de qualidade interna. Assim, passou a ser alvo do INMETRO a definição da 

qualidade de células primárias da pele humana, objetivo maior deste projeto de doutorado. 

Vale ressaltar, que várias empresas comercializam culturas de células primárias humanas, 

por importação, embora não seja permitida a comercialização de células humanas, no Brasil. 
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Uso clínico de células humanas - Terapia Celular e Medicina Regenerativa 

 

Ainda sobre a biotecnologia aplicada à saúde humana, o uso de células primárias humanas 

na terapia celular e medicina regenerativa, é considerado como um procedimento médico de 

alta complexidade e representa uma oportunidade de tratamento para doenças que, mesmo com 

a evolução do conhecimento e da tecnologia, para diagnósticos e tratamentos, não tiveram a 

solução encontrada. 

Até junho de 2017, havia mais de 36.000 protocolos clínicos, com uso de células, inscritos 

no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (do inglês, National Institutes of Health - 

NIH), agência que concentra o cadastro de pesquisas clínicas, que ocorrem em todo o mundo 

(https://clinicaltrials.gov). Dentre estes protocolos, 831 faziam uso das células-tronco adultas 

mesenquimais (do inglês, mesenchymal stromal/stem cells - MSC). Para células epidérmicas, 

eram 833 protocolos. A maioria dos estudos estão na Fase I (estudos de segurança), Fase II 

(estudos de eficácia) ou combinação de Fase I e II.  

As MSC podem ser obtidas a partir de diferentes tecidos, como: medula óssea, adiposo, 

músculo esquelético, polpa dentária, membrana sinovial e cordão umbilical (de SOURE et al, 

2016; MARTINS et al, 2014). Além disso, estas células possuem capacidade imunoregulatória 

e de diferenciação em vários tipos celulares, como osteoblastos, condrócitos, adipócitos, células 

vaso-endoteliais, células do tendão, entre outras, causando muito interesse na pesquisa clínica 

(VINATIER et al, 2009; ZIMMERLIN et al, 2013; ZHOU et al, 2007;  LEONG; SUN, 2016). 

Por não possuírem marcadores específicos, foi estabelecido um consenso, entre os 

pesquisadores, para os requisitos mínimos que a cultura celular deve apresentar para ser 

denominada como de MSC, os quais foram publicados pela SITC: aderência ao plástico, quando 

mantidas em condições padrões de cultivo; mais de 95% das células com expressão dos 

marcadores CD73, CD90, CD105 e não expressão de (<2%) CD45, CD34, CD14 ou CD11b, 

CD79α ou CD19, e HLA-DR; e capacidade de diferenciação, quando expostas às condições 

necessárias, em células das linhagens osteogênica, condrogênica e adipogênica (DOMINICI et 

al, 2006). 

Os queratinócitos e melanócitos da pele humana, combinados ou não com fibroblastos e 

células mesenquimais, são utilizados, principalmente, em terapias como queimadura, vitiligo, 

ulcerações crônicas e epidermólise bolhosa. São células bem caracterizadas por uso de 

anticorpos específicos ao seu tipo.  

É muito comum que protocolos clínicos de terapia celular e bioengenharia, que fazem uso 

de MSC, de células epidérmicas ou outras, como células da cartilagem e tendão, necessitem de 

https://clinicaltrials.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martins%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24438697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zimmerlin%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23260090
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17045643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leong%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27706825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leong%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27706825
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elevado número de células totais, o que requer a fase laboratorial de cultivo e expansão celular 

in vitro (MASSIE et al, 2014; VINATIER et al, 2009; SOURE et al, 2016; MOUSTAFA et al, 

2007, LATAILLADE et al, 2007). A possibilidade de aumento do número de células, por meio 

do cultivo in vitro, é um fator de grande vantagem para tais terapias, pois viabiliza os usos 

autólogo ou alogênico de células, obtidas a partir de pequeno volume de tecido doador, quando 

comparado à doação de tecido para transplante imediato. 

Para garantir segurança aos pacientes tratados com células cultivadas in vitro, foi 

adicionada complexidade à estrutura laboratorial e atendimento às BPF, ao processamento de 

tecidos e células. Os ambientes laboratoriais são equivalentes àqueles de manipulação de 

injetáveis, na Indústria Farmacêutica: sistema de tratamento de ar, controle de partículas viáveis 

(microbiológico) e não viáveis, controle de temperatura, pressão e humidade, uso de 

equipamentos e acessórios não liberadores de partículas, revestimentos resistentes a ranhuras, 

entre outros. As condições de cultivo in vitro de células incluem cuidados como, controle da 

origem de materiais e reagentes, ensaios de controle de qualidade de processo e de produto final 

e rastreabilidade. Globalmente, para que uma proposta de uso terapêutico das células seja 

avaliada pelas autoridades competentes, além de serem preparadas em atendimento às BPF, 

devem ser comprovadas segurança, reprodutibilidade e eficácia do uso, assim como devem ser 

comprovadas qualidade do processo e das células preparadas (DOMINICI et al, 2015; 

BRAVERY et al, 2013). 

Cada país possui suas próprias considerações e normas para captação e uso de materiais 

biológicos humanos, o que traz consequências peculiares para autorização, ou não, do uso 

clínico de células e seus derivados. No Brasil, as terapias celulares são classificadas como 

procedimentos terapêuticos e não como produtos para saúde e, portanto, estão sob análise e 

aprovação do Conselho Federal de Medicina. A única exceção é o transplante de células 

progenitoras hematopoiéticas, na modalidade em que ocorre a etapa de criopreservação de 

células, sem compreender o cultivo in vitro. É aplicado no tratamento de patologias severas 

como Leucemias Mielóides, Linfomas de vários tipos, Mieloma Múltiplo entre outras.  

Este tipo de transplante foi realizado por décadas como procedimento experimental, na 

qualidade de terapia de compaixão, ou seja, quando representava a única oportunidade de 

melhora daquele paciente que apresenta risco de morte. Para as terapias de compaixão, as 

autoridades médicas e legais autorizam o uso proposto, num prazo muito curto, com base em 

dados publicados na literatura científica e na experiência do grupo clínico envolvido. 

Já o que diz respeito à segurança garantida aos usuários/pacientes de terapias celulares, é 

de responsabilidade da ANVISA, a qual publicou a RDC No 9/2011, norma esta, que estabelece 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Massie%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24410575
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moustafa%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18034628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lataillade%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17907931
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dominici%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26589750
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bravery%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23260082
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os requisitos mínimos, que os estabelecimentos que realizam atividades com células humanas 

e seus derivados, para fins de pesquisa clínica e/ou terapia, devem seguir (RDC 9/2011). Estes 

estabelecimentos são denominados Centro de Tecnologia Celular (CTC) Tipo I ou II, em função 

da diferença de complexidade atribuída ao processo realizado com as células. No CTC Tipo I, 

ocorrem os processos denominados fechados, nos quais são utilizados kits ou sistemas de 

transferências de células e estas não são expostas, diretamente, ao ambiente. No CTC Tipo II, 

ocorre o processo aberto, considerado de maior complexidade, quando tecidos e células são 

expostos ao ambiente e o cultivo in vitro das células ocorre por períodos prolongados, estando, 

portanto, mais propensos a sofrerem com os riscos inerentes à metodologia do cultivo celular, 

como às contaminações. Os CTC de Tipo II acumulam as atividades do Tipo I.  

Com base nesta norma, a Vigilância Sanitária Estadual (VISA) tem a competência de 

fiscalizar o estabelecimento, suas atividades e equipe envolvida, e autorizar seu funcionamento 

como Centro de Tecnologia Celular Tipo I ou II, a ser renovado anualmente. É exigido padrão 

BPF, são abordados aspectos relevantes à segurança do produto final e do sujeito usuário, em 

acordo com as normas internacionais para manipulação de injetáveis biológicos (FDA “Current 

Good Tissue Practice (CGTP) and Additional Requirements for Manufacturers of Human 

Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps). 

Atualmente, está em análise a Consulta Pública No 270/2016, a qual dispõe sobre as “Boas 

Práticas em Células Humanas para uso terapêutico e pesquisa clínica”. Ao término do processo 

de revisão e publicação, esta nova RDC revogará as RDC que tratam dos Centros de Tecnologia 

Celular (RDC 9/2011) e dos Laboratórios de Criopreservação de Células Progenitoras do 

Sangue Periférico, da Medula Óssea e do Cordão Umbilical e Placentário (RDC 56/2010). 

Ainda que tais termos venham a ser aplicados, com a publicação da RDC, as questões 

relacionadas ao preparo das células a serem usadas em terapias celulares permanecem sob alto 

rigor de exigência de qualidade.  

Este regulamento proposto, se aplica aos Centros de Processamento Celular, de qualquer 

natureza, que realizam atividades com um ou mais tipos de células humanas ou produtos de 

terapias avançadas, os quais compreendem: produtos de terapia celular avançada; produtos de 

engenharia de tecidos; e produtos de terapia gênica constituídos por ou à base de células. 

Centros de Processamento Celular são definidos como “todo estabelecimento que possui 

infraestrutura física, equipamentos, técnicas e recursos humanos, podendo ter como atribuições 

a captação e seleção de doadores, incluindo a triagem clínica, social, física e laboratorial, a 

coleta, identificação, transporte, avaliação, processamento, acondicionamento, armazenamento 

e disponibilização de células de origem humana ou produtos de terapias avançadas para uso 
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terapêutico, podendo ainda fornecer células ou produtos de terapias avançadas para pesquisa, 

ensino, treinamento, controle de qualidade ou validação de processos”. 

Na União Europeia, células para terapia clínica estão classificadas como Produto de 

Terapia Médica Avançada (do inglês, Advanced Therapy Medicinal Product - ATMP) e são 

regulados pela European Regulation No. 1394/2007, a qual contém regras para autorização, 

inspeção e requerimentos técnicos relacionados às características e informações do produto, 

que podem ser preparados na indústria ou em instituições acadêmicas. A produção e a liberação 

para uso das células devem estar de acordo com as normas europeias para as BPF. Para 

classificação de procedimento como ATMP, a completa caracterização do produto, para 

segurança de uso, é um dos requerimentos mais importantes. 

No modelo americano, as células utilizadas em terapias são consideradas produtos para 

saúde e, neste contexto, são feitas as exigências para a comprovação de segurança e eficácia, 

pela agência reguladora de medicamentos FDA. O processo de registro é específico ao uso 

proposto e passa pelas mesmas fases de registro de medicamentos. A produção de células e 

tecidos humanos, deve atender aos requerimentos do guia elaborado pela FDA “Current Good 

Tissue Practice (CGTP) and Additional Requirements for Manufacturers of Human Cells, 

Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products (HCT/Ps)” o qual inclui orientações para 

estrutura, controle ambiental, equipamentos, insumos e reagentes, recuperação, processamento 

e controles de processo, controle de identificação, armazenagem, recibo, embalagem, 

distribuição e inclusão ou exclusão do doador, triagem e teste. 

 

 

Atualmente, são 11 produtos baseados em uso de células humanas, liberados pelo FDA, 

que podem ser comercializados (http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/CellularGene 

Therapy Products/ApprovedProducts/): 

 1997_Carticel (Genzyme BioSurgery): terapia com condrócitos cultivados; autólogo. 

 2010_Provenge (sipuleucel-T) (Dendreon Corp): terapia com células CD54+ ativadas 

com PAPGM-CS; autólogo. 

 2011_Laviv (Azficel-T) (Fibrocell Technologies): terapia com fibroblastos cultivados; 

autólogo. 

 2011_Hemacord (New York Blood Center): terapia com células progenitoras 

hamatopoéticas obtidas do sangue de cordão umbilical; alogênico. 

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/CellularGeneTherapyProducts/ApprovedProducts/ucm210012.htm
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 2012_ terapia com células progenitoras hamatopoéticas obtidas do sangue de cordão 

umbilical; alogênico; (Clinimmune Labs, University of Colorado Cord Blood Bank) – 

sem nome comercial. 

 2012_Ducord (Duke University School of Medicine): terapia com células progenitoras 

hamatopoéticas obtidas do sangue de cordão umbilical; alogênico. 

 2012_Gintuit (Organogenesis Incorporated): terapia com queratinócitos e fibroblastos 

humanos; alogênico. 

 2013_ terapia com células progenitoras hamatopoéticas obtidas do sangue de cordão 

umbilical; alogênico; (LifeSouth Community Blood Centers, Inc) – sem nome 

comercial.  

 2013_Allocord (SSM Cardinal Glennon Children's Medical Center): terapia com células 

progenitoras hematopoéticas obtidas do sangue de cordão umbilical; alogênico. 

 2016_terapia com células progenitoras hamatopoéticas obtidas do sangue de cordão 

umbilical; alogênico; (Bloodworks) – sem nome comercial.  

 2016_Clevecord, HPC (Hematopoietic Progenitor Cell), Cord Blood: terapia alogênica 

com células progenitoras hematopoiéticas do cordão umbilical; indicada para o 

transplante de doador não relacionado de células progenitoras hematopoiéticas em 

conjunto com apropriado regime de reconstituição imunológica e hematopoiética, em 

pacientes com doenças que afetam o sistema hematopoiético, herdadas, adquiridas ou 

resultantes de tratamento mieloablativo. 

 

 

A SITC busca padronizar os conceitos envolvidos no uso terapêutico de células. Seu 

objetivo principal é incentivar a regulação e a padronização de intervenções médicas com uso 

de células, em todos os países que já fazem seu uso e, sempre que possível, remover as barreiras 

científicas, técnicas, econômicas, tanto para o uso clínico, como para a comercialização 

(DOMININCI et al, 2015). Dois longos caminhos devem ser percorridos: o de terapia com 

segurança e eficácia e o de células com qualidade.  

 

 

 

 

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/CellularGeneTherapyProducts/ApprovedProducts/ucm295465.htm
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/CellularGeneTherapyProducts/ApprovedProducts/ucm354689.htm
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1.3. CONTROLE DE QUALIDADE DE CULTURAS DE CÉLULAS PRIMÁRIAS 

HUMANAS 

 

A maioria das culturas primárias são heterogêneas e os tipos celulares constituintes 

possuem capacidades proliferativas peculiares às características do tecido, do doador e/ou das 

condições ambientais propostas. Os tipos que apresentam taxa de proliferação maior, tendem a 

dominar a cultura e condições de baixas densidades celulares podem ter, como consequência, a 

seleção clonal. Além disso, as culturas podem apresentar contaminações, microbiológicas ou 

químicas, e alterar sua taxa normal de proliferação, em resposta a alguma condição 

insatisfatória do sistema. 

Dentre tantas adversidades, para que o sistema agregue reprodutibilidade e confiabilidade 

dos resultados gerados, o processo de obtenção da cultura primária deve ser padronizado e 

acrescido dos controles de qualidade pertinentes, os quais devem ser realizados para cada lote 

de células produzido e antes do seu uso. 

As informações mínimas, que cada cultura deve ter, são: 

 Pureza - controle microbiológico negativo para fungos, bactérias, micoplasmas e 

vírus; 

 Identidade - comprovação de autenticidade e/ou das características fenotípicas; e 

 Viabilidade. 

 

 

Contaminações Químicas 

 

Contaminantes químicos são substâncias inanimadas, que prejudicam o andamento 

normal da cultura de células e, muitas vezes, sua presença, em quantidades traço, é suficiente 

para que tenham potencial citotóxico. Devem ser evitados e suas possíveis fontes controladas, 

uma vez que determinar sua presença e sua causa é um trabalho árduo – requer muito esforço, 

tempo e dinheiro.  

É importante ressaltar que as contaminações químicas podem levar algum tempo, até que 

sejam percebidas no sistema, pois os aspectos inicias de sofrimento celular são sutis e comuns 

a outras causas. A presença de células soltas no sobrenadante deve ser tomada como alerta de 

sistema impróprio ao cultivo celular. A avaliação morfológica e rotineira, o percentual de 

viabilidade e o tempo de duplicação, a cada etapa de subcultivo, são formas de avaliar o 

andamento normal da cultura.  
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São exemplos de contaminantes químicos os metais pesados e componentes plastificantes 

(ex. bisfenol-A (BPA)). As fontes predominantes dos contaminantes químicos, são: 

 Água de baixa pureza, utilizada para o preparo de meios e outras soluções de cultivo.  

A água é o constituinte presente em maior proporção em meios e soluções, utilizados no 

cultivo celular. O tipo, tradicionalmente, utilizado é a água tridestilada. Em sua produção, a 

água é destilada e, subsequentemente, bidestilada em equipamentos com colunas de vidro 

obtido de quartzo. Como alternativa à água tridestilada, a água ultrapura é obtida em 

equipamentos filtrantes, os quais combinam a osmose reversa com colunas de ultrafiltração. 

Em ambos os tipos, a água produzida é livre de endotoxinas, íons metálicos e compostos 

orgânicos. Diretamente relacionada, à qualidade final da água produzida, está a qualidade da 

água de alimentação dos sistemas. Comprometem, ainda, a qualidade final da água de alta 

pureza, o ambiente em que seus equipamentos de produção estão localizados e os utensílios 

utilizados na coleta e/ou armazenamento da água.  

 Água de baixa qualidade, utilizada na lavagem e preparo de material.  

O ambiente de lavagem e preparo de material é crítico para a questão da prevenção da 

contaminação química, o qual deve ser limpo e organizado, o suficiente, para garantir que os 

materiais não sejam liberados sem o preparo adequado. São condições essenciais para o preparo 

de material a ser utilizado no cultivo celular: a água utilizada, tanto na lavagem do material, 

como no abastecimento do equipamento autoclave, para esterilização, deve ser destilada ou 

deionizada; o detergente deve ser neutro e diluído conforme as recomendações do fabricante; 

os recipientes utilizados, tanto para a coleta e armazenamento da água, como para a imersão 

dos materiais, devem ser limpos, periodicamente; os materiais utilizados no sistema de cultivo 

de células não devem ser misturados aos materiais utilizados com reagentes químicos, nem 

durante o processo de lavagem e preparo de material, nem no uso final de armazenamento das 

soluções; e o profissional envolvido no serviço deve se paramentar, adequadamente, com uso 

de jalecos limpos, toucas e máscaras descartáveis e luvas de borracha. 

 Materiais contendo resíduos de detergentes utilizados nos processos de 

descontaminação e lavagem ou contendo resíduos das embalagens utilizadas no 

processo de esterilização. São exemplos, tubos de centrífuga, pipetas de vidro e garrafas 

utilizadas para a estocagem de meios e soluções. 

 Gases impuros, utilizados nas incubadoras de células e tecidos. 
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Outros exemplos menos frequentes, mas com mesmo potencial citotóxico, são: 

 Soro ou outros reagentes biológicos, que contêm íons metálicos e endotoxinas.  

Todos os reagentes utilizados no sistema de cultivo celular devem ser provenientes de 

fabricantes que garantam alta qualidade e pureza e, sempre que possível, os laboratórios devem 

realizar ensaios de controle de qualidade de novos lotes, antes de serem introduzidos no sistema. 

 Radicais livres gerados durante o próprio cultivo.  

Condições de estresse das células devem ser evitadas. Cuidados específicos devem ter 

tomados com o uso de reagentes pouco estáveis, como por exemplo, o HEPES, substância 

amplamente utilizada para o tamponamento de meios de cultivo, que deve ser protegido da luz. 

 Resíduos voláteis e tóxicos, provenientes de desinfetantes ou esterilizantes, utilizados 

na limpeza do ambiente, de equipamentos e acessórios, principalmente em incubadoras 

de células e tecidos. 

 

Contaminações Microbiológicas 

 

O controle da presença de agentes infecciosos, além de ser requisito para a aprovação do 

lote de células produzido, representa uma das condições fundamentais para o sucesso do 

estabelecimento da cultura primária. Isto, porque os microrganismos podem multiplicar-se, 

ativamente, nas condições de cultivo e, assim, representarem alto risco de morte para as células 

animais, tanto pelo consumo dos nutrientes do meio, como a arginina por micoplasmas, quanto 

pela produção de metabólitos citotóxicos, que impedem a adesão celular, pela diminuição do 

pH, ou ainda, pela alteração das condições fisiológicas normais das células, devido à própria 

infecção (HE et al, 2016). Assim, não podem ser utilizadas, em qualquer que seja a finalidade 

biotecnológica, a menos que a presença do contaminante seja intencional para o estudo em 

questão ou que o uso de células contaminadas compreenda benefício maior do que o não uso, 

como ocorre para em certos casos de terapias celulares. A presença dos contaminantes deve ser 

verificada no início e no término da cultura, isto é, antes do lote de células ser liberado e a 

decisão pelo uso, deve ocorrer com ciência do resultado. 

As contaminações microbiológicas podem ser provenientes do tecido de origem, dos 

materiais e reagentes utilizados no seu processamento e/ou serem introduzidas no sistema por 

conta do manipulador, sendo necessário seu monitoramento periódico. Os contaminantes mais 

comuns são bactérias, fungos, micoplasmas e vírus. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=He%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27667580
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Contaminação microbiológica por fungos e bactérias 

As contaminações por bactérias são as mais frequentes nas culturas primárias (COBO et 

al, 2005). Suas causas são diversas, podendo ser adicionadas ao sistema por condições indevidas 

de manipulação ou por estarem presentes nos tecidos de origem das células.  São exemplos, os 

tecidos epiteliais da pele, trato intestinal, boca e vias aéreas, uretra, vagina e olho, cada qual 

com sua microbiota normal, que, mesmo com a realização de antissepsia da área de coleta, cerca 

de 50% das amostras analisadas em laboratório, apresentam resultado positivo para o ensaio de 

controle de contaminação com bactérias (dados não publicados). Os agentes antissépticos mais 

utilizados nos procedimentos de antissepsia pré-operatória são iodopovidona e clorexidina 

(DAROUICHE et al, 2010). 

Uma vez que um grande percentual de tecidos coletados apresenta contaminação para 

fungos e/ou bactérias e que as primeiras horas de cultivo (24-72h) são decisivas para o sucesso 

do estabelecimento da cultura, são utilizados antibióticos de largo espectro de ação, como 

contenção da contaminação, tanto na solução de coleta do tecido, como no plaqueamento das 

células, os quais seguem adicionados até que o ensaio de detecção de fungos e bactérias tenha 

resultado negativo. 

Os agentes antibióticos mais utilizados, no cultivo in vitro, são gentamicina, penicilina, 

estreptomicina, Ciprofloxacino e Anfotericina B. No entanto, os mesmos agentes possuem 

efeito citotóxico, o que faz com que sejam retirados do sistema, assim que esteja comprovado 

que não há presença de contaminantes (CAVALLARO et al, 2016). O uso rotineiro de 

antibióticos agrega o risco de favorecimento da presença de microrganismos resistentes. 

As contaminações microbiológicas, causadas por fungos e bactérias, podem ser 

identificadas pelos métodos estabelecidos nas Farmacopeias. O monitoramento deve ser 

periódico. 

 

Contaminação microbiológica por micoplasmas 

A frequência de contaminação por micoplasmas, em cultura de células, é de 1% para as 

primárias, 5% para culturas em passagens baixas e 15-35% para linhagens contínuas (UPHOFF; 

DREXLER, 2002). A crescente infecção, proporcional ao número de passagens, junto ao fato 

de que mais de 50% dessas infecções são causadas por espécies de micoplasma de origem 

diferente da espécie doadora das células, indica que as contaminações são, na sua maioria, 

introduzidas durante o processamento da cultura. A espécie mais comum é M. orale, comum 

em tecidos humanos, sem do responsável de 20-40% das infecções, seguido de 10-40% de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cavallaro%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26691649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uphoff%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11928999
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uphoff%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11928999
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drexler%20HG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11928999
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infecções por M. hyorhinis, comum em tecidos suínos, e 20-30% de M. arginini, comuns em 

tecidos bovinos (NAMIKI et al, 2009; UPHOFF; DREXLER, 2002). 

Micoplasmas são considerados como os menores organismos que autorreplicam, com 

tamanho entre 0,3-0,8 µm de diâmetro e com membrana celular flexível, o que possibilita a 

passagem pelos poros de 0,2 µm, dos sistemas filtrantes das soluções utilizadas no cultivo 

celular. Sendo imperceptíveis na observação da cultura, ao microscópio óptico, e com taxa de 

duplicação baixa, a suspeita de contaminação só acontece quando a cultura apresenta 

morfologia e/ou taxa de proliferação alteradas. Assim, o monitoramento com ensaio específico 

para detecção da presença de micoplasmas é primordial. As consequências da contaminação, 

podem ser diversas, como síntese alterada de DNA e RNA e níveis alterados de proteínas, 

alteração no metabolismo celular, indução de aberrações cromossômicas, mudanças na 

composição da membrana celular (para expressão de receptores e antígenos de superfície), 

alterações na morfologia celular, indução ou supressão da expressão de citocinas, entre outras. 

(SOKOLOVA et al, 1998; DREXLER; UPHOFF, 2002). 

As alterações celulares não ocorrem da mesma forma ou com a mesma intensidade, sendo 

dependentes do tipo de micoplasma contaminante, do tipo celular afetado e das condições de 

cultivo e, desta maneira, podem perpetuar por longos períodos. Foi descrito que as MSC 

humanas, que não apresentaram diferenças no potencial de diferenciação, na capacidade 

proliferativa, na secreção de citocinas e na expressão de MHC de classe I e II, estavam 

infectadas com M. hyorhinis. No entanto, as alterações celulares foram observadas na 

capacidade imunossupressora, tanto in vitro quanto in vivo, sendo esta uma das aplicações 

clínicas mais importantes deste tipo celular (ZINÖCKER et al, 2011). 

Agências regulatórias exigem que todos os produtos para uso clínico, derivados de 

culturas de células de mamíferos, sejam testados para a presença de micoplasmas. Em julho de 

2007, a Farmacopeia Europeia (5.8, Seção 2.6.7) determinou um guia para a validação de 

métodos baseados na amplificação de ácidos nucleicos, pela reação em cadeia da polimerase 

(do inglês, Polymerase Chain Reaction - PCR), métodos estes de alta eficiência, inclusive para 

detecção de patógenos, que permanecem por longos períodos em latência ou mantém baixa 

carga de infecção (MOREIRA et al, 2013). 

Além do monitoramento das culturas celulares, o ensaio de detecção de micoplasmas deve 

ser realizado em todos os reagentes que fazem parte do sistema, antes do início do uso, como 

uma forma de prevenção da contaminação. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uphoff%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11928999
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uphoff%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11928999
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Contaminação microbiológica por vírus 

Os vírus são os contaminantes mais difíceis de serem detectados na rotina da cultura de 

células, pois podem ser de inúmeros tipos, necessitam de ensaios específicos de detecção e 

possuem tamanho pequeno, como o HPV que mede cerda de 50nm de diâmetro e o EBV, com 

120 a 180nm. 

Além dos vírus poderem ser inseridos no sistema de cultivo pelo próprio tecido de origem 

das células, também podem ser provenientes de reagentes de origem animal, como: soro ou 

plasma humano, albumina humana, soro fetal bovino e tripsina bovina ou suína. Quando não 

podem ser evitados, tais reagentes devem ser obtidos de fontes seguras, ou seja, de bancos de 

tecidos ou fabricantes que realizam os controles de qualidade necessários.  

Um estudo realizado com 88 amostras de culturas celulares provenientes de 8 laboratórios 

e com 13 amostras de soro fetal bovino e 10 de tripsina, provenientes de 5 laboratórios e 

fabricantes diferentes, demonstrou alta frequência de contaminação. Para as culturas, foi 

detectada a presença de micoplasma em 34.1% das amostras; para o circovírus suíno tipo 1 

(PCV1) em 35.2%, para BVDV em 23.9% e para o vírus da leucemia bovina (BLV) em 2.3%. 

Para as amostras de soro fetal bovino, BVDV foi detectado em 2, das 13 amostras testadas e, 

para tripsina, PCV1 foi detectado em 1, das 10 amostras testadas (PINHEIRO DE OLIVEIRA 

et al, 2013). 

 

Culturas celulares iniciadas com tecido de doador negativo para pesquisa de vírus, podem 

adquirir resultado positivo ao término da etapa de cultivo celular. Uma possibilidade para a 

ocorrência deste fato é devido ao paciente encontrar-se, no ato da doação, no período 

denominado janela imunológica, período este que o organismo necessita para produção de 

anticorpos contra o agente de infecção, ou seja, ou o indivíduo ainda não possui anticorpos ou 

estes ainda se apresentam em quantidade insuficiente para detecção. Este período varia de 

acordo com o tipo de infecção e com a sensibilidade do teste utilizado para sua detecção. Os 

ensaios de amplificação de ácidos nucleicos (do inglês, Nucleic Acid Amplification Technique 

- NAT) garantem eficiência de detecção de partículas virais nos primeiros dias de infecção, 

sendo com 7 dias para HIV e 11 dias para Hepatites B e C, quando comparado aos ensaios mais 

utilizados nos hemocentros brasileiros, que detectam infecção por HIV em 22 dias e de 

Hepatites B e C em 70 dias. Mundialmente, cerca de 5% de novos casos de HIV são devido à 

transfusão de sangue. Outra possibilidade é de o patógeno manter-se em período de “latência” 

e, portanto, em níveis baixos de partículas virais, em quantidade insuficiente para detecção. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinheiro%20de%20Oliveira%20TF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24071554
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinheiro%20de%20Oliveira%20TF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24071554
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A família dos herpes vírus (Herpes simplex vírus - HSV), por exemplo, tem como 

característica o fato de manterem-se no estado de latência no organismo infectado. Depois da 

infecção primária, a qual pode ocorrer com ou sem sintomas, os herpes vírus podem permanecer 

sem replicar no interior de células nervosas e, num momento de baixa imunológica, podem 

reativar sua replicação e causar doença. O herpes oral (HSV tipo I), pode ser reativado por baixa 

imunológica do paciente ou por ação de raios ultravioleta. O vírus Varicela-Zoster, depois de 

infectar com ou sem os sintomas da catapora, pode ser reativado por imunossupressão e causar 

o Zoster ou “cobreiro”. No caso do citomegalovírus (CMV), se o teste na corrente sanguínea 

der negativo para IgM e positivo para IgG (condição exigida para a doação de material 

biológico para fins terapêuticos) não significa que não há presença de vírus, pois existe a 

possibilidade de estar presente na forma latente e de ser reativado na condição de 

imunossupressão (ARNOLD et al, 2005; CASSINOTTI et al, 1997). 

Tais vírus podem, no período de cultivo das células primárias, sair do estágio de 

“latência” e ter sua replicação reativada e a cultura deixa de ser útil para suas aplicações 

biotecnológicas. 

Para a detecção de vírus, é recomendado o uso de testes baseados no sistema de PCR, 

devido à alta sensibilidade desta técnica e a possibilidade de pesquisa direta de partículas virais, 

mesmo para detecção de patógenos que permanecem, por longos períodos em latência ou 

mantém baixa carga de infecção (MOREIRA et al, 2013). 

 

No Brasil, existe obrigatoriedade legal para realização de ensaios para detecção de 

patógenos em todo indivíduo doador de material biológico, para fins de uso clínico. Os 

patógenos, ou anticorpos específicos, determinados para pesquisa são: Protozoário 

Trypanossoma cruzi (causador da Doença de Chagas), Bactéria Treponema pallidum 

(causadora da Sífilis) e os Vírus das Hepatites B e C, da Imunodeficiência Humana tipos 1 e 2 

(HIV 1 e 2), Vírus T-Linfotrópico humano tipos 1 e 2 (HTLV 1 e 2) e CMV. Assim, o doador 

do tecido de origem das células é pesquisado para contaminantes virais, antes da coleta do 

tecido ocorrer ou em amostra de sangue coletada no mesmo momento da doação. 

O FDA estabelece que a pesquisa de patógenos deve ocorrer em função do uso das 

células. Todo doador de material humano com finalidade terapêutica deve ser investigado para 

HIV-1 e 2, HTLV-1 e 2, Hepatites B e C, Treponema pallidum (Syphilis), CMV (para doadores 

de leucócitos) e Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). O produto final de células, se for para uso 

como produtos terapêuticos, deve ser testado para os patógenos CMV, HIV-1 e 2, HTLV-1 e 2, 
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EBV, HBV, HCV, B19 e devem ser avaliadas as condições totais do processo para a definição 

se outros patógenos deverão ser pesquisados. 

Na União Europeia os cuidados aplicados ao material biológico doado para obtenção de 

células, para fins terapêuticos, seguem os cuidados aplicados ao doador de sangue, onde são 

pesquisados, obrigatoriamente, os patógenos HIV-1 e 2, HTLV-1 e 2, Hepatites B e C, 

Treponema pallidum (Syphilis) e CMV e, de acordo com as condições do doador, a pesquisa 

para Malária, Trypanossoma cruzi e Vírus do Nilo Ocidental. 

 

Biossegurança 

 

O material biológico, captado para obtenção de cultura primária de células humanas 

normais, mesmo sendo proveniente de indivíduos doadores saudáveis, é considerado como um 

carreador em potencial de agentes biológicos de classe de risco 2, os quais conferem risco 

moderado aos profissionais e ao ambiente (MS, 2010). Portanto, para fins de contenção de risco, 

o processamento de células, tecidos e órgãos humanos, desde a coleta até seu descarte, deve 

ocorrer em instalações laboratoriais com Nível de Biossegurança II (NB-2). 

Dentre as medidas de segurança aplicadas ao NB-2, estão o uso de equipamentos de 

proteção individual (EPI) exclusivos para a área laboratorial; a proibição de entrada, no 

laboratório, de objetos pessoais; o uso de cabines de segurança classe II, sempre que houver a 

possibilidade de geração de partículas e aerossóis; realização de treinamento inicial e 

continuado para os profissionais envolvidos; e descontaminação de todos os materiais e 

resíduos, antes de serem reutilizados ou descartados. Uma autoclave deve estar associada ao 

laboratório, dentro da edificação, para realização da descontaminação (MS, 2010). 

Os agentes infecciosos mais importantes, nas infecções ocupacionais ocorridas em 

serviços de saúde, são os HIV e os vírus das hepatites B e C. Os acidentes de trabalho com 

sangue e outros fluidos potencialmente contaminados devem ser tratados como casos de 

emergência médica, uma vez que, para se obter maior eficácia, as intervenções para profilaxia 

da infecção pelo HIV e hepatite B necessitam ser iniciadas logo após a ocorrência do acidente. 

De acordo com a Norma Regulamentadora 32 (NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho 

em Serviços de Saúde), para todos os trabalhadores da área da saúde, há a obrigação para 

vacinação segundo às recomendações do Ministério da Saúde, as quais incluem imunização 

ativa contra tétano, difteria e hepatite B. Sempre que houver vacinas eficazes contra outros 

agentes biológicos, aos quais os trabalhadores estarão expostos, estas deverão fazer parte da 

imunização do pessoal.  
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Identidade da cultura de células 

 

Autenticação celular 

Células cultivadas in vitro podem apresentar erros de identificação ou contaminação 

cruzada com outros tipos celulares, em proporção elevada, conforme relatado na literatura 

científica, consistentemente, desde a década de 60. Suas causas são variadas, indo desde a falhas 

humanas ocorridas durante os processamentos, falhas estas comuns, quando as boas práticas do 

cultivo celular não são respeitadas (CAPES-DAVIS et al, 2013), até por condições inerentes ao 

próprio processo de obtenção da cultura, como o uso de células como suporte de proliferação, 

as chamadas feeder layers ou o enxerto de células tumorais em animal de outra espécie, para 

posterior, recuperação da massa celular. 

HeLa foi a linhagem contaminante, prevalente, nas décadas de 60 e 70, época que seguiu 

ao seu estabelecimento como linhagem celular (POVEY et al, 1976). Embora a ocorrência da 

contaminação cruzada tenha sido alertada, desde então, as atitudes de prevenção não foram 

implementadas, o que fez com os problemas relacionados perpetuassem. Foi relatado que mais 

de 1000 artigos científicos foram publicados com uso da linhagem MDA-MB-435 como se esta 

fosse de células epiteliais provenientes do câncer de mama, sendo que ensaios de autenticação 

celular evidenciaram que são, na verdade, provenientes de melanoma humano, denominadas 

M14 (atualmente, denominadas NCI/ADR-RES) (LACROIX, 2008, FREEDMAN et al, 2015). 

Da mesma forma, mais de 300 artigos utilizaram células como se fossem provenientes de 

adenocarcinoma de mama, resistentes a adriamicina, a linhagem MCF-7/ADR, sendo que foram 

caracterizadas, definitivamente, como células de carcinoma de ovário (atualmente, 

denominadas NCI/ADR-RES). Muitos destes artigos, foram publicados, após a confirmação de 

que se tratavam de contaminações cruzadas.  

Além da geração de dados incorretos e do desperdício de tempo e dinheiro, a 

contaminação cruzada contribui para a irreprodutibilidade e motiva a irrelevância de dados 

gerados, em ensaios que fazem uso da metodologia do cultivo celular. Os estudos direcionados 

às propriedades inerentes ao tecido, representativo de patologias ou de metabolismo de células 

tumorais, podem ter resultados, gravemente, prejudicados e passam a ser consideradas falsas 

premissas para a continuidade das pesquisas. Na indústria farmacêutica, uma droga testada em 

células, que não representam a funcionalidade e/ou o metabolismo de interesse, pode gerar 

dados irreais e a descoberta de tratamentos potenciais, para uma determinada patologia, podem 

ser retardados (PRINZ; SCHLANGE; ASADULLAH, 2011). Estima-se, com base no 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lacroix%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17960586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prinz%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21892149
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prinz%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21892149
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asadullah%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21892149
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investimento realizado pelo NIH, de 370 mil dólares em pesquisas de câncer de mama, que 

somente em 2013, cerca de 100 milhões de dólares patrocinaram a pesquisa do câncer de mama, 

que fizeram uso de linhagens com erro de identificação (FREEDMAN et al, 2015). 

O ensaio mais utilizado para a verificação da identidade da cultura, ou autenticação 

celular, é o ensaio de STR (Short Tandem Repeat), no qual é realizada a análise do perfil 

polimórfico do DNA. Neste, os fragmentos de DNA, que ocorrem em repetição, são 

amplificados por técnica de PCR e geram um padrão característico. Na década de 90, esta 

técnica foi padronizada com objetivos de análises forenses e, a seguir, foi adaptada para a 

identificação/autenticação de linhagens celulares humanas (KERRIGAN; NIMS, 2011), com 

uso de um grupo de fragmentos suficiente para gerar o perfil característico de um único 

indivíduo, sendo ele. Os fragmentos são: D5S818, D13S317, D7S820, D16S539, vWA, TH01, 

TPOX, CSF1PO e amelogenina (CAPES-DAVIS et al, 2013; ATCC SDO WORKGROUP 

ASN-0002, 2010). As orientações para autenticação de células humanas são disponibilizadas 

pelo Comité Internacional para Autenticação de Linhagens Celulares (International Cell Line 

Authentication Committee - ICLAC), inclusive com informações para que os laboratórios façam 

seus próprios testes ou interpretem os resultados obtidos por ensaios realizados por terceiros. O 

uso de kits comerciais que incluem, pelo menos, este grupo de fragmentos faz com que o 

método seja reprodutível, de fácil interpretação e, ainda com a vantagem de uma única amostra 

poder ser utilizada para avaliação de todos os polimorfismos (BUTLER, 2006).  

Para a autenticação de culturas primárias, os kits comerciais de STR podem ser utilizados 

e o lote de células preparado deve ser comparado à amostra do seu tecido doador ou, se não for 

possível, à amostra preservada no início das manipulações (HARTUNG et al, 2002). O ensaio 

de autenticação identifica o doador de origem das células e não discrimina tipos celulares 

provenientes de um mesmo doador (YOSHINO et al, 2006). 

Quando o perfil de STR não é equivalente ao do material biológico de origem ou ao perfil 

de uma cultura tomada como referência, diz-se que a cultura apresenta contaminação cruzada 

ou está erroneamente identificada. A desvantagem do uso do ensaio de STR é sua incapacidade 

em detectar a presença de contaminantes de espécies diferentes da humana. Portanto, os 

laboratórios que manipulam células humanas e de outras espécies devem utilizar métodos 

complementares ao STR, para a detecção da contaminação cruzada. Neste caso, o ensaio mais 

utilizado é o de análise de isoenzimas (NIMS et al, 1998). A análise de isoenzimas é baseada 

no polimorfismo genético de enzimas. A determinação do fenótipo de um grupo de enzimas 

polimórficas dá origem a um padrão específico para um dado tipo celular e pode ser aplicado 

na discriminação entre células de uma mesma espécie. As enzimas homólogas (isoenzimas, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kerrigan%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21391858
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kerrigan%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21391858
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=American%20Type%20Culture%20Collection%20Standards%20Development%20Organization%20Workgroup%20ASN-0002%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=American%20Type%20Culture%20Collection%20Standards%20Development%20Organization%20Workgroup%20ASN-0002%5BCorporate%20Author%5D
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isoenzimas alélicas, aloenzimas) exibem mobilidades eletroforéticas características, o que faz 

discriminar células de espécies diferentes (STEUBE; GRUNICKE; DREXLER, 1995). Embora 

seja um método bom para a detecção de contaminação cruzada por células de espécies 

diferentes, este método não é capaz de identificar e autenticar um tipo celular. Por isso, é 

utilizado em combinação com a técnica de STR. Os biorepositórios possuem esta análise na 

rotina, para a verificação da existência da contaminação cruzada por diferentes espécies. A 

análise de isoenzimas é empregada na indústria farmacêutica para a autenticação de linhagens 

celulares e é prevista no guia FDA de 1993, intitulado “Points to Consider in the 

Characterization of Cell Lines Used to Produce Biologicals”. 

 

 

 

Caracterização da população celular 

Caracterizar uma cultura primária significa evidenciar suas características peculiares de 

população sendo, portanto, um critério essencial na definição da qualidade da cultura. Muitas 

vezes a caracterização completa pode depender da combinação de diferentes propriedades, 

como análises de expressão de genes e de proteínas da membrana, do citoesqueleto ou de 

proteínas secretadas. No entanto, sempre que possível, isto é, desde que resulte em informação, 

suficientemente, satisfatória, o método eleito deve ser o de menor custo e complexidade. A 

caracterização pode incluir a definição do status de diferenciação das células e de seu potencial 

de proliferação. 

Muitos tipos celulares possuem características que podem ser pesquisadas, diretamente, 

por uso de ensaios colorimétricos ou de fluorescência, como os linfócitos e macrófagos, 

caracterizados com uso de anticorpos específicos para as proteínas de superfície membranar, os 

queratinócitos, para as proteínas do citoesqueleto, os neurônios, para os filamentos 

intermediários ou nucleares e os osteoblastos e leucócitos, pela atividade da glicoproteína 

membranar fosfatase alcalina. 

Células que não possuem marcadores conhecidos, necessitam do uso de marcadores de 

exclusão e/ou da combinação de métodos para sua caracterização. São exemplos, as células 

progenitoras hematopoiéticas e as células progenitoras mesenquimais, para as quais, a 

Sociedade Internacional de Terapia Celular definiu o uso de anticorpos de inclusão e de 

exclusão, mais a realização de ensaios funcionais, como os ensaios de potencial de produção de 

colônias e de diferenciação celular. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steube%20KG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7735563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steube%20KG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7735563


47 

 

 

O método utilizado, para caracterização da população, deve considerar que as células, 

após algum tempo em cultivo in vitro, sofrem alterações, as quais podem resultar em mudanças 

fenotípicas. São exemplos, as células epiteliais que deixam de expressar proteínas específicas 

de citoesqueleto e passam a expressar proteínas características do conjuntivo, próprias para 

migração, evento este associado à tumorigênese celular (NICOLA et al, 2003; WELLS, 2000), 

ou células progenitoras, que perdem o potencial progenitor e passam a expressar marcadores 

específicos de células diferenciadas. 

A caracterização pode ir além da determinação do tipo celular, como na definição do 

status de diferenciação das células na cultura por marcadores específicos à sua fase de 

diferenciação ou definir o potencial de proliferação, por uso de marcadores direcionados à 

atividade proliferativa celular. São exemplos o Ki67 (MAJORE et al, 2011) e o antígeno de 

núcleo celular proliferativo (do inglês, Proliferating Cell Nuclear Antigen - PCNA), também 

conhecido como ciclina, essencial na replicação do DNA, durante a fase S (YOUN et al, 2004).  

O PCNA é utilizado na definição do potencial proliferativo da cultura de células e como 

marcador do grau de malignidade de doenças severas como Carcinoma de Mama, Leucemia 

Linfóide Crônica, Linfoma não-Hodkin, entre outras. 

 

 

1.4. BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO APLICADAS ÀS PRÁTICAS DE 

CULTIVO CELULAR 

 

A necessidade da padronização e da aplicação de altos padrões de qualidade no cultivo 

celular é justificada em diversos relatos da literatura científica, como no exposto por Freedman 

et al, em 2015, que apontou o investimento anual de 28 bilhões de dólares, em estudos falhos 

da área biomédica, apenas nos EUA. Como base de cálculo, foram utilizadas publicações 

anteriores e um grande estudo, no qual cinco grupos foram contratados para reprodução de 

artigos publicados, de pesquisas pré-clínicas, tendo como resultado a impressionante 

irreprodutibilidade de: 51% (n=80) pela Glasziou, 51% (n=257) pela Hartshorne and Scachner, 

54% (n=238) pela Vasilevsky, 78% (n=67) pela Bayer Healthcare e 89% (n=53) pela Amgen 

(FREEDMAN; COCKBURN; SIMCOE, 2015). As contribuições para a irreprodutibilidade 

foram classificadas em quatro categorias principais: materiais de referência e reagentes 

biológicos (36,1%), desenho do estudo (27,6%), relato e análise de dados (25,5%) e protocolos 

laboratoriais (10,8%). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wells%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10547668
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O uso de materiais e reagentes qualificados, a padronização de procedimentos, o registro 

de dados obtidos, são medidas de prevenção de erros e dependentes da conscientização do 

responsável pelo estudo e da equipe. Estas medidas estão dentre os princípios operacionais 

recomendados pelo Guia BPCC, publicado pelo ECVAM, em 2002 (COECKE et al, 2005). 

Este Guia apresenta princípios análogos aos da OECD, para as BPL, com a vantagem de poder 

ser implementado em qualquer laboratório que utiliza sistemas de cultivo in vitro, 

diferentemente das BPL, que não podem ser implementadas em laboratórios de pesquisa 

(COECKE et al, 2005), devido aos custos associados e à perda de flexibilidade. As BPL se 

aplicam, de forma plena, em laboratórios que realizam ensaios in vitro com a finalidade de 

pedido de registro de produtos. 

Originalmente, os Princípios das BPL foram estabelecidos pelo FDA, na década de 70, 

para que fossem aplicados aos estudos toxicológicos baseados em modelos animais e, então, 

agregassem qualidade, integridade e confiabilidade aos dados gerados. Esta ação atraiu o 

interesse de organizações internacionais, como da OECD, que utilizou tais Princípios das BPL, 

como base para desenvolver seus próprios Princípios de BPL, que foram publicados em 1981 e 

adotados pelos Países Membros desta organização, incluindo a Comunidade Econômica 

Europeia. Acompanhando o movimento de evolução dos ensaios in vitro, em 1999, a ECVAM 

publicou seu documento para aplicação dos Princípios das BPL em estudos toxicológicos in 

vitro (COOPER-HANNAN et al, 1999) e, em 2004, um documento equivalente foi publicado 

pela OECD. 

O tratamento de dados de acordo com o conhecimento científico e com as BPL é visto 

como a melhor forma de gerar dados confiáveis. Um país membro da OECD, que realiza os 

ensaios em acordo com seus guias e com os Princípios BPL, deve ter seus dados aceitos por 

todos os demais Países Membros da OECD. 

No documento das BPL da OECD estão determinados os seguintes aspectos para a 

qualidade: organização e definição das responsabilidades (gerência, investigador principal e 

equipe); existência de um programa de garantia da qualidade; instalações adequadas a todas as 

operações realizadas; manutenção de aparelhos, equipamentos, materiais e reagentes; sistemas 

de testes físicos, químicos e biológicos; materiais de referência; POP e documentação; 

planejamento, realização e relato do estudo; e retenção de amostras do material testado. 

O propósito de desenvolvimento do Guia BPCC foi o de promover a redução das 

incertezas associadas aos sistemas de cultura de células e tecidos humanos ou animais 

(HARTUNG et al, 2002) e com a intenção de que jornais científicos o adotassem como 

condição para publicação de estudos, que envolvessem cultura de células e tecidos, uma vez 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coecke%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16180980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coecke%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16180980


49 

 

 

que altos padrões de trabalho, são fundamentais para as boas práticas científicas e essenciais 

para garantir a reprodutibilidade, confiabilidade, credibilidade, aceitação e aplicação dos 

resultados produzidos apropriadamente (COOPER-HANNAN et al, 1999). 

O escopo do documento BPCC foi amplamente definido, para que incluísse todos os 

sistemas baseados em células e tecidos, obtidos de humanos ou animais, com manutenção das 

características essenciais, assim como garantia da qualidade, segurança de produto e de pessoal, 

registros e publicações e adequação a leis, regulamentos e princípios éticos. O Guia BPCC se 

aplica aos sistemas in vitro para pesquisa básica; para requerimentos de licenciamento de 

produtos químicos e produtos de vários tipos; na produção de vários produtos; em diagnóstico 

médicos; e em aplicações terapêuticas como engenharia de tecido e terapias celular e gênica. 

Os princípios gerais, do Guia das Boas Práticas de Cultivo Celular, são: 

 Estabelecer e manter as melhores práticas de cultura de células e tecidos;  

 Promover sistemas efetivos de controle de qualidade; 

 Favorecer à educação e ao treinamento; 

 Auxiliar editores de jornal e corpo editorial, na revisão de estudos; 

 Auxiliar agências de financiamento, no julgamento de projetos; 

 Facilitar a interpretação e a aplicação de conclusões baseadas em estudos in vitro. 

 

Os princípios operacionais, do Guia das Boas Práticas de Cultivo Celular, são: 

 Estabelecimento e manutenção do entendimento necessário para execução do 

sistema in vitro e dos fatores relevantes que o cercam; 

 Garantia da qualidade de materiais e métodos aplicados e integridade, validade e 

reprodutibilidade de qualquer trabalho conduzido; 

 Documentação da informação necessária para o trato de materiais e métodos 

utilizados, suficiente para permitir a reprodução do trabalho e habilitar o 

entendimento e a avaliação crítica dos resultados; 

 Estabelecimento e manutenção de medidas adequadas de proteção, ao indivíduo e ao 

ambiente, de qualquer risco potencial; 

 Conformidade com leis e guias relevantes e com princípios éticos; 

 Promoção do treinamento adequado para todo pessoal envolvido, para alcance de 

alta qualidade de trabalho e segurança. 
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1.5. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA BRASILEIRA 

 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabelece os princípios políticos da Nação, 

regula e pacifica os conflitos e interesses de grupos que integram a sociedade e, para isso, 

estabelece regras que tratam desde os direitos fundamentais do cidadão, até a organização dos 

Poderes; defesa do Estado e da Democracia; ordem econômica e social.  

Na CF/88, dois artigos tratam de doação de material biológico humano ou seu uso, sendo 

o artigo 199, § 4º diz: “A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção 

de órgãos e tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem 

como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo 

de comercialização” e, no art. 200: “Ao sistema único de saúde compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de 

interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos”.  

Leis, Decretos, Portarias e Resoluções complementam e operacionalizam tais artigos, 

mantendo os preceitos de preservação do direito à vida e ao princípio constitucional da 

dignidade da vida humana - biológica, moral e social, estando a doação de materiais biológicos, 

assim, condicionadas: 

 Toda doação de material biológico deve ser, obrigatoriamente, gratuita e voluntária 

e, somente, ocorrer após consentimento informado e por escrito pelo paciente, 

quando da doação em vida ou por seu responsável, quando da doação post mortem 

ou quando o doador em vida for incapaz de se responsabilizar por seus atos; 

 Todas as formas de doação não devem ter cunho comercial;  

 Todas as formas de doação preveem, o uso em transplante ou tratamento. 

A Resolução RDC No 55, de 11 de dezembro de 2015, a qual trata das Boas Práticas em 

Tecidos humanos para uso terapêutico, considera a liberação de tecidos, por Bancos de Tecidos, 

para outros usos, como em pesquisa, ensino, treinamento, controle de qualidade ou validação 

de processos. Pode ser considerada como um avanço nas normas sanitárias, uma vez que trata 

do aproveitamento do excedente terapêutico, mas ainda assim, não contempla células, tecidos, 

órgãos humanos ou seus derivados de forma que possam ser utilizados no preparo de materiais 

de referência ou uso em MAV, como propões este projeto, pois são de cunho comercial. 

A Política Nacional do Sangue, Componentes e Hemoderivados (Lei 10.205/2001), tem 

como um dos seus princípios, o alcance da autossuficiência do país, na produção de 
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hemoderivados, como o Concentrado de Fator VIII (tratamento dos Hemofílicos A e de 

portadores de Doença de Von Willebrand), Concentrado de Fator IX (tratamento dos 

Hemofílicos B), Imunoglobulinas e Albumina e materiais para controle de qualidade de 

processo. Neste contexto, o uso do sangue doado para terapias pode ser transferido, sob 

controle, para a produção de hemoderivados, quando não teve uso terapêutico. Este modelo de 

transferência de sangue, demonstra que a necessidade de quebra de barreiras técnicas pode 

motivar a criação de uma política que viabilize o uso de excedentes terapêuticos, de outros 

materiais biológicos, para fins biotecnológicos, desde que não haja prejuízo para o paciente.  

As principais normas que garantem a proteção dos indivíduos envolvidos na doação de 

material biológico humano estão apresentadas na tabela 2. 

 

Tabela 2. Descritivo cronológico de normas que complementam e operacionalizam as Leis 9.434/1997 e 

10.205/2001 e os Decretos 2.268/1997, 3.990/2001 e 5.045/2004. 

Norma Aspectos Gerais 

LEI 9.434/1997 
Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins 

de transplante e tratamento. 

LEI 10.205/2001 

Regulamenta o § 4o do art. 199 da Constituição Federal, relativo à coleta, 

processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, seus 

componentes e derivados, estabelece o ordenamento institucional 

indispensável à execução adequada dessas atividades e dá outras providências. 

 

MS, GM, PORT. 263/1999 

Estabelece que a utilização de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para 

fins científicos somente será permitida depois de esgotadas as possibilidades 

de sua utilização em transplantes. 

MS, GM, PORT. 901/2000 
Cria a Central Nacional de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos, 

subordinada à Coordenação do Sistema Nacional de Transplantes. 

MS, GM, PORT. 743/2004 
Define que, no âmbito da Secretaria de Atenção à Saúde, o SINASAN fica 

sob a responsabilidade do Departamento de Atenção Especializada. 

MS, GM, PORT. 1.737/2004 
Dispõe sobre fornecimento de sangue e hemocomponentes no SUS e 

ressarcimento de seus custos operacionais. 

MS, GM, PORT. 2.700/2004 

Institui a Câmara de Assessoramento Técnico à Coordenação da Política 

Nacional de Sangue e Hemoderivados, e dá outras providências / composição 

do SINASAN. 

MS, GM, PORT. 253/2009 

Institui o Comitê Nacional de Assessoramento Técnico para Captação de 

Doadores Voluntários de Sangue. “Considerando a importância da política de 

captação de doação de sangue, voluntária, altruísta, solidária, visando salvar 

vidas”. 
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MS, GM, PORT. 2.600/2009 

Revoga a Portaria 3.407/199833 e aprova o Regulamento Técnico do Sistema 

Nacional de Transplantes; “Considerando a necessidade de aprimorar o 

funcionamento e o gerenciamento do Sistema Nacional de Transplantes, das 

Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e dos demais 

integrantes do Sistema, estabelecendo mecanismos que permitam uma melhor 

articulação entre essas instâncias”; “Considerando a necessidade de 

aperfeiçoar as normas...”; “É obrigatória a observância do disposto no 

Regulamento Técnico ora aprovado para o desenvolvimento de toda e 

qualquer atividade relacionada à utilização de células, tecidos, órgãos ou 

partes do corpo para fins de transplante em todo o território nacional”. 

MS, ANVISA, RES 31/2009 

Altera a RDC n°153/200420, que trata do regulamento técnico para os 

procedimentos hemoterápicos, incluindo a coleta, o processamento, a 

testagem, o armazenamento, o transporte, o controle de qualidade e o uso 

humano de sangue, e seus componentes, obtidos do sangue venoso, do cordão 

umbilical, da placenta e da medula óssea. 

MS, GM, PORT. 2.932/2010 

Institui, no âmbito do SNT, o Plano Nacional de Implantação de Bancos de 

Multitecidos (BMT), para uso em transplantes; com “objetivo de aumentar a 

disponibilidade de enxertos humanos para uso assistencial” a ainda, estabelece 

que os BMT funcionarão em obediência à CNCDO. 

MS, ANVISA, RDC 

56/2010 

Dispõe sobre o regulamento técnico para o funcionamento dos laboratórios de 

processamento de células progenitoras hematopoiéticas (CPH) provenientes 

de medula óssea e sangue periférico e bancos de sangue de cordão umbilical e 

placentário, para finalidade de transplante convencional e dá outras 

providências. 

MS, ANVISA, RDC 

57/2010 

Revoga a RES 153/2004 e determina o regulamento sanitário para serviços 

que desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue 

humano e componentes e procedimentos transfusionais. 

MS, ANVISA, RDC 9/2011 

Dispõe sobre o funcionamento dos Centros de Tecnologia Celular para fins de 

pesquisa clínica e terapia; “entende-se como células humanas as células 

somáticas, células germinativas, células-tronco adultas, célulastronco 

embrionárias e células-tronco pluripotentes induzidas”. 

MS, ANVISA, RDC 

19/2012 

Altera e revoga, parcialmente, a RDC n°56/2010, que dispõe sobre o 

regulamento técnico para o funcionamento dos laboratórios de CPH 

provenientes de medula óssea e sangue periférico e bancos de sangue de 

cordão umbilical e placentário, para finalidade de transplante convencional e 

dá outras providências. 

MS, GM, PORT. 2.712/2013 
Revoga a Portaria 1.353/201136. Redefine o regulamento técnico de 

procedimentos hemoterápicos. 

MS, ANVISA, RDC 

51/2013 

Altera a RDC nº 57/2010, que determina o Regulamento Sanitário para 

Serviços que desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do 

sangue humano e componentes e procedimentos transfusionais. 

MS, ANVISA, RDC 

55/2015 

Dispõe sobre as Boas Práticas em Tecidos humanos para uso terapêutico, 

incluindo os requisitos técnico-sanitários mínimos para o funcionamento dos 

Bancos de Tecidos, visando à segurança e à qualidade dos tecidos fornecidos 

para uso terapêutico. 
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Com finalidade, única, de pesquisa, o Ministério da Saúde estabeleceu as diretrizes 

nacionais para biorrepositórios e biobancos de materiais biológicos humanos e definiu que o 

Sistema de Comitês de Ética em Pesquisa / Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CEP/CONEP) somente avaliará projetos de pesquisa, que façam uso de materiais biológicos 

humanos armazenados, se a instituição proponente estiver regularizada como um Biobanco ou 

se estiver associado a um Biobanco (Port-MS 2201/2011; Res-MS 441/2011). As normas que 

tratam, especificamente, de pesquisa com seres humanos, são apresentadas na tabela 3: 

 

Tabela 3. Descritivo de normas que complementam e operacionalizam a participação de seres humanos em 

pesquisa. 

Norma Aspectos Gerais 

MS, PORT. 2.201/2011 
Estabelece as Diretrizes Nacionais para Biorrepositório e Biobanco de 

Material Biológico Humano com Finalidade de Pesquisa. 

MS, CNS, RES 441/ 2011 

Revoga a Resolução do CNS 347/2005 e aprova as diretrizes para análise 

ética de projetos de pesquisas que envolvam armazenamento de material 

biológico humano ou uso de material armazenado em pesquisas anteriores. 

MS, CNA, RES 466/ 2012 
Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos. 

MS, CNS, Norma Operacional 

001/2013 

Organização do Sistema CEP/CONEP (Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) 

e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)), para avaliação de 

propostas de pesquisa que envolvam seres humanos. 

 

BIOBANCO, definição: “consiste em uma coleção organizada de material biológico 

humano e informações associadas, coletado e armazenado para fins de pesquisa, conforme 

regulamento ou normas técnicas, éticas e operacionais pré-definidas, sob responsabilidade e 

gerenciamento institucional, sem fins comerciais” (Port-MS 2201/2011). 

 

Os Biobancos de materiais biológicos humanos se tornaram um recurso necessário e de 

grande potencial a longo prazo, para a pesquisa biotecnológica, tanto pela forma organizada 

com que é feito o armazenamento do material, como pela vinculação das informações 

associadas dos doadores e dos dados obtidos, que fazem com que os produtos e subprodutos 

tenham o máximo possível de aproveitamento e pela qualidade empregada a todos os 

procedimentos. A constituição de uma rede harmonizada de Biobancos tem sido uma 

preocupação mundial, com aplicação dos princípios éticos, legais e das boas práticas. 
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2. OBJETIVO 

 

Objetivo geral: 

Padronização da forma de obtenção das culturas de células primárias humanas de 

fibroblastos, queratinócitos e melanócitos, com qualidade definida, para uso em processos ou 

produtos biotecnológicos. 

 

Objetivos específicos: 

 Estabelecer os POP de obtenção das culturas de células primárias humanas de 

fibroblastos, queratinócitos e melanócitos; 

 Definir os critérios de qualidade a serem recomendados como padrão, para culturas 

primárias das células humanas - fibroblastos, queratinócitos e melanócitos - 

utilizadas na biotecnologia, como bioprdodutos e/ou análises toxicológicas; 

 Definir o contexto formal e legal de captação de material biológico humano, para 

obtenção de células e uso em ensaios de controle de qualidade de produtos e 

processos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1. Captação do material biológico 

 

3.1.1. Autorização para captação de pele 

Foi submetido um projeto ao Sistema CEP/CONEP, intitulado “Coletas de materiais 

biológicos humanos, descartados como restos cirúrgicos, para realização de ensaios ex vivo ou 

obtenção de cultura de células primárias e acompanhamento da qualidade das células cultivadas 

para a presença de vírus, por técnica de PCR em tempo real”.  

Como parte da submissão, foi elaborado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), documento que fornece as informações suficientes para que o doador, em potencial, 

seja esclarecido sobre o projeto e a possibilidade de uso de seus restos cirúrgicos. 

O TCLE liberado pelo CEP UNIGRANRIO, com número de Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética (CAAE) 46799215.1.0000.5283, foi aplicado a cada doador ou seu 

responsável legal, antes da cirurgia, pelo pesquisador ou pelo médico responsável pela cirurgia. 

A doação foi condicionada à concordância do doador ou seu responsável legal, com assinatura 

no TCLE.  

Após assinatura de concordância, foram coletados os dados do doador: nome, idade, sexo, 

doenças pré-existentes, uso contínuo de medicamentos e documento de identificação.  

 

3.1.2. Coleta de sangue periférico para realização de testes sorológicos 

No centro cirúrgico, cerca de 20ml de sangue periférico do doador foi coletado pelo 

médico, com aproveitamento do acesso venoso preparado para a cirurgia.  

O sangue foi coletado em tubos contendo gel separador de soro (BD, código 367953), em 

sistema a vácuo. Todos os materiais utilizados na coleta foram estéreis e de uso único: 

torniquete strech (BD, código 160490), adaptador para agulha vacutainer (BD, código 115711) 

e agulha para coleta à vácuo (BD, código 360212). 

Os tubos que continham o sangue coletado foram transportados para o Laboratório 

Cápsula, da Policlínica Piquet Carneiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Este 

laboratório realiza exames sorológicos para doadores de órgãos e tecidos, os mesmos exames 

que foram aplicados para o sangue dos doadores deste projeto: 

I - Treponema pallidum (VRDL), causadora da Sífilis: 1(um) teste para detecção de 

anticorpo anti-treponêmico ou não-treponêmico. Método: Floculação; 
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II - Trypanossoma cruzi causador da Doença de Chagas: 1 (um) teste para detecção de 

anticorpos totais anti-T Cruzi, método: Hemaglutinação Indireta, e 1 (um) para anticorpos IgG, 

método: Imunofluorescência indireta; 

III - Hepatite A: 1 (um) teste para detecção de anticorpos totais e 1 (um) teste para 

detecção de anticorpos IgM. Método: Eletroquimioluminescência (Cobas - Roche); 

IV - Hepatite B (HBV): 1 (um) teste para detecção do antígeno de superfície do vírus da 

hepatite B (HBsAg) e 1(um) teste para detecção de anticorpo contra o capsídeo do vírus da 

hepatite B (anti-HBc). Método: Eletroquimioluminescência (Cobas - Roche); 

IV - Hepatite C: 1 (um) teste para detecção de anticorpo anti-HCV ou para detecção 

combinada de antígeno/anticorpo. Método: Eletroquimioluminescência (Cobas - Roche); 

V - HIV 1 e 2: 2(dois) testes em paralelo, sendo 1(um) teste para detecção de anticorpo 

anti-HIV-1 e 2 (que inclua a detecção do grupo O) e 1(um) teste para detecção combinada de 

antígeno/anticorpo. Método: Eletroquimioluminescência (Cobas - Roche) 

VI - HTLV I/II: 1 (um) teste para detecção de anticorpo anti-HTLV I/II. Método: 

Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência - CMIA 

VII - CMV: 1 (um) teste para detecção de anticorpos IgM, método: Imunoensaio de 

Micropartículas por Quimioluminescência-CMIA; e 1 (um) teste para detecção de anticorpos 

IgG, método: Quimioluminescência. 

Os exames foram executados pelos técnicos do Laboratório Cápsula. 

  

 

3.1.3. Coleta da pele 

Para cada coleta, foi preparado um frasco contendo solução própria para manutenção da 

viabilidade do tecido, até o momento do seu processamento. Esta solução era composta por 

meio de cultivo DMEM Low Glucose (Sigma, código D5523) e antibióticos Ciprofloxacino 

(20µg/ml; Isofarma, Ciprobacter) e Anfotericina B (5µg/ml; Sigma, código A2942).  

Após liberação do resto cirúrgico (pele), pela equipe médica, este foi mergulhado no 

frasco preparado com solução de coleta. 

Foram coletados os dados da coleta: hora de início e término da cirurgia, tipo de material 

doado, tipo de cirurgia e ocorrência de eventos não esperados. 
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3.1.4. Transporte dos materiais biológicos 

O frasco contendo o tecido e os tubos contendo sangue foram acondicionados em 

frasqueira térmica (ou isopor), com tampa, contendo gelo reciclável e material absorvente. A 

quantidade de gelo foi suficiente para transporte refrigerado, entre 2 a 20oC.  

O sangue foi transportado, diretamente, para o Laboratório Cápsula, UERJ.  

A pele, foi transportada, diretamente, para o Laboratório Banco de Células do Rio de 

Janeiro (BCRJ), localizado no Polo de Tecnologia de Xerém, INMETRO. 

Junto aos materiais, seguiram o TCLE, os formulários de identificação do doador e de 

dados da coleta, além do formulário próprio para o transporte de material biológico humano, o 

qual continha dados importantes para o transporte, como local de destino, profissional 

responsável pelo material e telefones de contato, em caso de acidente. 

 

3.1.5. Entrada de material biológico no laboratório do BCRJ 

Ao entrar no BCRJ, a pele coletada foi registrada e recebeu um código, o qual foi utilizado 

como sua identificação, em todas as etapas de processamento, até o congelamento das células 

ou seu descarte.  

A pele foi mantida, na soluçaõ de coleta, em refrigerador, na temperatura de 2 a 8oC, até 

o início do processamento.  

A identificação do doador e todos os formulários respectivos foram arquivados de forma 

segura, para que fossem mantidas sua privacidade e confidencialidade. 

 

3.1.6. Descarte de material biológico e resíduos do processo 

O descarte dos resíduos, provenientes do processamento do material biológico humano, 

foi realizado em acordo com a resolução ANVISA-RDC n° 306, de 7 de dezembro de 2004, a 

qual dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de 

saúde. Desta forma, todos os resíduos, tanto os sólidos, como os líquidos, foram 

descontaminados por autoclavação, antes da realização do descarte final. Para este processo, 

foi destinado um equipamento autoclave de uso exclusivo para a descontaminação de resíduos.  

Foram considerados resíduos de risco biológico todos os materiais que entraram em 

contato com tecidos e/ou células humanas, como tubos e garrafas plásticas, restos do próprio 

tecido, soluções e meios de cultivo.  

Para a descontaminação dos resíduos sólidos, no seu ponto gerador, isto é, no ambiente 

em que o material biológico foi processado, os resíduos foram descartados em sacos resistentes 
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ao processo de autoclavação, sacos estes contidos em contentores plásticos, de cor branca, 

identificados para resíduos de risco biológico. 

No momento de sua retirada dos contentores, os sacos foram lacrados e transportados até 

o equipamento autoclave, onde foi processado o ciclo de 127oC a 1 atm, por 30 minutos. 

Ao término do processo, os sacos de resíduos autoclavados foram embalados por sacos 

de cor branca, que continham o símbolo de substância infectante e receberam etiqueta com 

identificação do registro de autoclavação, contendo data, hora e responsável pelo processo. 

Para a descontaminação dos resíduos líquidos, no seu ponto gerador, o líquido foi 

transferido para garrafa resistente ao processo de autoclavação, identificada como descarte de 

resíduos de risco biológico e esta foi transportada, diretamente, para o equipamento autoclave. 

Foi executado o ciclo de 127oC a 1 atm, por 30 minutos e, ao seu término, o líquido foi 

despejado na pia de expurgo, da sala de lavagem de material. 

Após o tratamento, os sacos de resíduos foram armazenados em contentores próprios para 

resíduos de risco biológico tratados. Os contentores eram destinados à coleta seletiva de 

resíduos, efetuada por empresa terceirizada pelo INMETRO, gerenciada pela equipe do Núcleo 

de Gestão Ambiental (NUGAM). 

 

3.2. Processamento do material biológico 

O processamento da pele foi realizado em até 24h após a coleta ter sido efetuada.  

Inicialmente, a pele foi dissociada por processo mecânico, com auxílio de bisturi e, em 

seguida, por processo enzimático. Ou as porções epiderme e derme eram processadas, 

separadamente, para obtenção de queratinócitos, melanócitos e fibroblastos, ou a pele era 

processada, integralmente, para obtenção de fibroblastos da derme. A figura 1 apresenta o 

esquema de processamento realizado. 

Os protocolos disponíveis na literatura científica e nos catálogos comerciais foram 

utilizados como base para otimização e padronização do protocolo a ser utilizado na Unidade 

II do BCRJ II, NB-2. 
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Figura 1. Esquema ilustrativo do processamento realizado com os restos cirúrgicos de pele. 

 

 

3.2.1. Dissociação de pele para obtenção de queratinócitos e melanócitos humanos 

Com auxílio de bisturi, as amostras de pele foram cortadas em pedaços de, 

aproximadamente, 0,3cm2 e estes foram transferidos para um Erlenmeyer com tampa, onde foi 

adicionada solução de Dispase (Gibco; código 17105-041) e antibióticos (os mesmos que foram 

utilizados na coleta - Ciprofloxacino (20µg/ml; Isofarma, Ciprobacter) e Anfotericina B 

(5µg/ml; Sigma, código A2942)). O volume de solução correspondia ao dobro do volume de 

fragmentos.  

Após incubação, os fragmentos foram transferidos para uma placa de Petri e foi 

adicionada solução PBS e antibióticos (os mesmos que foram utilizados na coleta). 

Com o auxílio de duas pinças, as camadas epiderme e derme foram separadas e os 

fragmentos de epiderme foram transferidos para um tubo com capacidade de 50ml, onde foi 

adicionada solução de Tripsina, na temperatura de 37oC. Para a obtenção de fibroblastos, os 

fragmentos de derme foram reservados, para seguir o procedimento, conforme tópico 2.2.  

A solução foi agitada, vigorosamente, por 2-3 minutos e, em seguida, a ação da tripsina 

foi inativada com adição de Inibidor de Tripsina (Sigma, código T6522).  

A suspensão de células obtida foi filtrada em filtro com poro de 100µm e, em seguida, 

centrifugada. O sobrenadante foi descartado e as células receberam 5ml de meio específico para 

a queratinócitos (KGM-Gold®, LONZA, código 00192060).  

A quantificação celular e o percentual de viabilidade foram verificados com uso de 

solução corante Azul de Tripan e câmara de Neubauer, conforme descrito no tópico 4. 
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Para obtenção da cultura primária de queratinócitos, as células foram semeadas em meio 

específico KGM-Gold® (LONZA, código 00192060). 

Para obtenção da cultura primária de melanócitos, as células foram semeadas em meio 

específico MGM-4 (LONZA, código CC-3249). 

Uma garrafa de 25cm² foi semeada com as células, com uso do meio específico para 

cultivo de queratinócitos (KGM-Gold®, LONZA, código 00192060) sem seus suplementos 

antibióticos Gentamicina e Anfotericina, para posterior coleta do sobrenadante e uso para 

realização dos ensaios de controle microbiológico para fungos, bactérias e micoplasmas. Da 

mesma forma, foi feita uma garrafa com MGM-4 (LONZA, código CC-3249), sem os 

antibióticos.  

As células foram incubadas em estufa úmida, a 37oC, com atmosfera de 5% de CO2. 

 

As seguintes etapas tiveram avaliação de rendimento: 

 Dispase (Gibco; código 17105-041), nas concentrações de 2,4U/ml e 7,2U/ml, em 

duas condições de incubação: 37oC por 1h e a 4-8oC por 18-20h; 

 Tripsina-EDTA (Tripsina Gibco, código 27250-018 e EDTA Sigma, código 

E6758), nas concentrações de Tripsina 0,125% + 0,02% EDTA e Tripsina 0,05% 

+ 0,02% EDTA; 

 Concentração de semeadura das células: 0,4 x 104 células por cm²; 2,0 x 104 

células por cm²; e 4,0 x 104 células por cm². 

  

Composição do meio de cultivo utilizado, específico para queratinócitos (KGM-Gold®, 

LONZA, código 00192060): 

OBS.: não são informadas as concentrações dos componentes, denominados suplementos 

(listados abaixo), bem como e não é informada a composição do meio base. 

 Epinefrina 

 Transferrina 

 Insulina recombinante humana 

 Extrato de Pituitária Bovina 

 Hidrocortizona 

 Fator de Crescimento Epidermal recombinante humano 

 Gentamicina 

 Anfotericina B 



61 

 

 

 

Composição do meio de cultivo utilizado, específico para melanócitos (MGM-4, LONZA, 

código CC-3249): 

OBS.: não são informadas as concentrações dos componentes, denominados suplementos 

(listados abaixo), bem como e não é informada a composição do meio base. 

 Soro Fetal Bovino 

 Cloreto de Cálcio 

 Insulina recombinante humana 

 Extrato de Pituitária Bovina 

 Hidrocortizona 

 Fator de Crescimento de Fibroblastos recombinante humano 

 12-Miristato 13-Acetato Forbol 

 Gentamicina 

 Anfotericina B 

 

3.2.2. Dissociação de pele para obtenção de fibroblastos humanos 

Com auxílio de bisturi, as amostras de pele foram cortadas em pedaços de, 

aproximadamente, 0,3cm2 e estes foram transferidos para um Erlenmeyer com tampa, onde foi 

adicionada solução de Colagenase IA 250U/ml (Sigma, código C9891) e antibióticos (os 

mesmos utilizados na solução de coleta - Ciprofloxacino (20µg/ml; Isofarma, Ciprobacter) e 

Anfotericina B (5µg/ml; Sigma, código A2942)). O volume de solução correspondia ao dobro 

do volume de fragmentos.  

OBS.: Os fragmentos de derme reservados, conforme descrito no tópico 2.1, seguiram, 

diretamente para a etapa de incubação com Colagenase IA, conforme descrito acima. 

Foi realizada incubação a 37oC, por 3h, sob agitação constante, na velocidade 160 

(incubadora Shaker Marca Marconi, modelo MA 420) e, ao término da incubação, foi 

adicionado meio de cultivo DMEM Low Glucose (Sigma, código D5523) contendo 10% de 

Soro Fetal Bovino (SFB) (Gibco, código 12657-029) e antibióticos (os mesmos utilizados na 

solução de coleta). Foi utilizado o mesmo volume que foi utilizado de solução de Colagenase. 

A suspensão de células obtida foi filtrada em filtro com poro de 100µm e, em seguida, 

centrifugada. O sobrenadante foi descartado e as células receberam 5ml de meio DMEM Low 

Glicose suplementado com 10% de SFB e antibióticos (os mesmos utilizados na solução de 

coleta). A quantificação celular e seu percentual de viabilidade foram verificados com uso de 
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ácido acético 2%, para lise de hemácias, e corante de exclusão Azul de Tripan 0,4%, conforme 

tópico 5, deste capítulo de Materiais e Métodos. 

As células foram semeadas em meio DMEM Low Glucose suplementado com 10% de 

SFB e antibióticos (os mesmos utilizados na solução de coleta), na concentração de 2-3 x 105 

células / cm². 

Uma garrafa de 25cm² foi semeada com uso do mesmo meio de cultivo, porém sem os 

suplementos antibióticos, para posterior coleta do sobrenadante e uso para realização dos 

ensaios de controle microbiológico para fungos, bactérias e micoplasmas. 

As células foram incubadas em estufa úmida, a 37oC, com atmosfera de 5% de CO2. 

 

A seguinte etapa teve avaliação de rendimento: 

 Centrifugação da suspensão celular, em três condições diferentes: 400g por 7 

minutos; 700g por 7 minutos; e 700g por 15min; 

 

3.2.3. Manutenção 

Após 24 horas, de cultivo, as culturas foram lavadas com solução PBS. 

A cada 3 dias, o meio de cultivo foi trocado, por meio fresco, do mesmo tipo, até que a 

confluência atingisse 70-80%, quando as células foram processadas para novo cultivo 

(subcultivo ou tripsinização), sendo mantidas nas mesmas condições das iniciais. 

No segundo processo de subcultivo, as células foram criopreservadas. 

  

3.2.4. Subcultivo 

Quando as culturas alcançaram 70-80% de confluência, foram processadas para que 

fossem transferidas para novas garrafas de cultivo, com maior área disponível para proliferação 

ou para que fossem utilizadas em ensaios ou para criopreservação. 

O sobrenadante da cultura foi descartado e a monocamada foi lavada por duas vezes, com 

adição de solução PBS. 

Em seguida, para cultura primária de fibroblastos, foi adicionada solução de Tripsina-

EDTA (Tripsina; Gibco, código 27250-018 e EDTA; Sigma, código E6758), em quantidade 

suficiente para cobrir toda a monocamada de células. Para culturas primárias de queratinócitos 

ou melanócitos, foi adicionada solução de Tryple (Gibco, código 12605028), em quantidade 

suficiente para cobrir toda a monocamada de células. 

A garrafa foi levada para incubadora a 37oC, onde foi mantida por 5 a 10 minutos. Este 

tempo foi definido em função do tempo que as células necessitavam para soltarem umas das 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/12605028
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outras e das garrafas, fenômeno que foi acompanhado com observação ao microscópio invertido 

(Nikon, TS100). O processo foi interrompido pela adição de meio de cultivo suplementado com 

10% de SFB (para os fibroblastos) ou pela adição de Inibidor de Tripsina (para queratinócitos 

ou melanócitos). 

A suspensão de células foi homogeneizada com o auxílio de uma pipeta sorológica e foi 

transferida para um tubo de centrífuga. 

Foi realizado o processo de centrifugação a 400g, por 7 minutos.  

Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e as células foram diluídas em 5ml 

de meio adequado ao tipo celular em processamento: DMEM Low Glucose suplementado com 

10% de SFB e antibióticos, para fibroblastos; KGM-Gold®, para queratinócitos; e MGM-4, 

para melanócitos. 

A quantificação celular e seu percentual de viabilidade foram verificados com uso de 

solução corante Azul de Tripan e câmara de Neubauer, conforme descrito no tópico 4, deste 

capítulo de Materiais e Métodos. As células foram semeadas nos meios de cultivo respectivos 

aos tipos celulares, na densidade de 0,6 x 104 células / cm². 

As células foram incubadas em estufa úmida, a 37oC, com atmosfera de 5% de CO2. 

 

3.2.5. Criopreservação 

As células foram tripsinizadas e a quantificação celular e seu percentual de viabilidade 

foram verificados com uso de solução corante Azul de Tripan e câmara de Neubauer, conforme 

descrito no tópico 4, deste capítulo de Materiais e Métodos. 

As células foram criopreservadas na concentração de 1 x 106 células para cada 1 ml de 

solução de congelamento.  

A solução de congelamento foi composta por: 

o Dimetil Sulfóxido (DMSO) 10% (Sigma, código 472301); 

o SFB 50% (Gibco, código 12657-029); 

o Meio de cultivo 40% (KGM-Gold, para queratinócitos; MGM™-4, para 

melanócitos e DMEM Low Glicose, para fibroblastos). 

Os criotubos utilizados tinham capacidade de 2ml e o volume de células congelado por 

criotubo foi de 1ml. 

Foi utilizado o congelador Mr. Frosty™ (Nalgene, código 5100-0001), para 

congelamento com decaimento de temperatura gradual, para tubos com capacidade de 2ml. 
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O congelador Mr Frosty™ foi mantido em Ultra-freezer, na temperatura de 80oC 

negativos, por 18-24h e, então, os criotubos foram transferidos para o tanque de armazenamento 

de amostras biológicas em vapor de Nitrogênio Líquido, com temperatura de 135oC negativos. 

 

3.2.6. Descongelamento 

Uma ampola de células foi retirada do tanque de armazenamento de amostras biológicas 

em nitrogênio líquido e transportada até o laboratório, em frasqueira térmica ou isopor, 

contendo Nitrogênio Líquido. Seu descongelamento foi realizado em banho de imersão, 

aquecido à temperatura de 37oC. 

Um tubo de centrífuga com capacidade de 15ml foi preparado com adição de 9ml de meio 

de cultivo próprio das células a serem descongeladas. O conteúdo de uma ampola (1ml) foi 

transferido para este tubo e foi realizado o processo de centrifugação a 400g, por 7 minutos, à 

temperatura de 8oC. 

Em seguida, o sobrenadante foi descartado e as células receberam 1ml do meio de cultivo 

próprio das células. 

A quantificação celular e o percentual de viabilidade foram verificados com uso de 

solução corante Azul de Tripan e câmara de Neubauer, conforme descrito no tópico 4, deste 

capítulo de Materiais e Métodos.  

As células foram semeadas em placas contento os meios de cultivo respectivos à cultura, 

na densidade de 0,6 x 104 células / cm² e incubadas em estufa úmida, a 37oC, com atmosfera de 

5% de CO2. 

 

3.3. Ensaios de controle de qualidade 

Amostras, para realização de ensaios de controle de qualidade, foram retiradas no 

processamento inicial do tecido, na passagem 1 (#1) e após o descongelamento das células. Os 

tipos de ensaios realizados estão descritos nos tópicos abaixo. Um esquema que aponta os 

pontos de retirada de amostra e os ensaios realizados, está apresentado na figura 2.  
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Figura 2. Esquema ilustrativo do processamento do tecido, com indicação dos pontos de retirada de amostra, para 

realização dos ensaios de controle de qualidade. #: passagem; CQ: controle de qualidade. 

 

3.3.1. Ensaio Microbiológico para detecção da presença de fungos e bactérias 

 Este ensaio foi realizado em três momentos do processo, para cada tipo celular obtido 

de cada paciente: 

 com amostra do sobrenadante da cultura, após o primeiro processo de cultivo - 

cultura foi mantida sem antibióticos por, pelo menos, 4 dias; e  

 com amostra do sobrenadante da cultura, após o primeiro processo de subcultivo 

- cultura foi mantida sem antibióticos por, pelo menos, 4 dias; e 

 com amostra do sobrenadante da cultura, após descongelamento de uma amostra 

do lote de células - cultura foi mantida sem antibióticos por, pelo menos, 4 dias. 

Foram retirados 4ml de cada amostra e, 2 ml destes, foram inoculados em dois tubos de 

vidro (1ml para cada tubo), que continham 5ml de TSB (Tryptic Soy Broth – Caldo de Triptona 

de Soja) e os outros 2ml foram inoculados em dois tubos de vidro (1ml para cada tubo), que 

continham 5ml de tioglicolato.  

Os tubos que continham amostra em TSB foram incubados na temperatura de 22,5o ± 

2,5oC e os tubos que continham amostra em caldo de tioglicolato foram incubados na 

temperatura 32,5 o ± 2,5oC.  

Os tubos ficaram em condições aeróbicas por 14 dias e foram observados, diariamente, 

para verificação da presença de contaminação.  
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Se o líquido permanecia límpido, a amostra era considerada negativa para presença de 

contaminantes; o resultado final negativo foi considerado apenas após 14 dias de incubação. 

Se o líquido tubo apresentava turbidez, a amostra era considerada positiva para presença 

de contaminantes. 

As amostras que foram consideradas positivas, foram consideradas reprovadas para o 

controle microbiológico e foram descartadas. 

 

3.3.2. Ensaio Microbiológico para detecção da presença de micoplasmas 

 Foi utilizado o método de Bioluminescência, com o equipamento Luminômetro 

Lucetta™ (LONZA, código AAL1001) e kit de ensaio MycoAlert™ (LONZA, código LT07). 

 Este ensaio foi realizado em dois momentos, para cada tipo celular obtido de cada 

paciente: 

 com amostra do sobrenadante da cultura, após o primeiro processo de subcultivo 

- cultura mantida sem antibióticos por, pelo menos, 4 dias; e  

 com amostra do sobrenadante da cultura, após descongelamento de um tubo, do 

lote células - cultura mantida sem antibióticos por, pelo menos, 4 dias. 

 

Foram retirados 2ml de cada amostra, conforme descrito acima, e transferidos para um 

tubo de centrífuga de polipropileno com capacidade de 15ml. 

A amostra foi centrifugada a 200g, por 5 minutos, na temperatura de 20 a 22oC. 

O sobrenadante foi separado e transferido para um tubo adaptável ao luminômetro e foi 

mantido por 20 minutos no banho de imersão, na temperatura de 20 a 22oC, assim como os 

tubos de reagente e de substrato do kit. 

Em seguida, os tubos contendo amostra, reagente e substrato foram adaptados no 

luminômetro, em ambiente aclimatado, com temperatura na faixa de 18°C a 22°C. O ensaio 

seguiu conforme as orientações do fabricante. De forma muito resumida: 

Foi separado 1 tubo do luminômetro para cada amostra, 1 tubo para o controle positivo e 

1 tubo para o controle negativo. Os tubos foram identificados com os controles e com o nome 

da célula e o lote. Foram adicionados 100µL do Reagente MycoAlert® em cada tubo de 

luminômetro. 

Foram transferidos 100µL do controle positivo para o tubo de luminômetro identificado 

como controle positivo, 100µL do controle negativo para o tubo de luminômetro identificado 

como controle negativo e 100µL do sobrenadante da amostra para o tubo de luminômetro 

correspondente à amostra. 
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O luminômetro foi ligado e o programa “RUN MycoAlert” foi selecionado. Para cada 

amostra, foram realizadas as leituras A e B. Apareceram no display as leituras A e B, a razão 

B/A e o estado de contaminação da amostra se deu conforme os parâmetros: 

 Razão B/A > 1,2 = contaminação por micoplasma; 

 Razão B/A < 1,0 = negativo para detecção de micoplasmas; 

 Razão B/A entre 1,0 e 1,2 = faixa limite (borderline) = reanalizar a cultura. 

As amostras que apresentaram resultado positivo (contaminada) nas duas análises (antes 

e após o congelamento), foram consideradas reprovadas e foram descartadas. 

As amostras que apresentaram resultado positivo (contaminada) ou na faixa limite, em 

uma das análises (antes ou após o congelamento), foram reanalisadas.  

Para a reanálise, as células permaneceram em cultura, sem antibióticos, por mais 5 dias 

e, então, ou o ensaio de bioluminescência foi refeito ou foi realizado o teste com uso de 

fluorescência e corante 4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI). Neste, as células foram cultivadas 

sobre uma lâmina de vidro e, para o ensaio, a monocamada foi lavada com PBS e o corante 

aplicado, por 15 minutos.  

A leitura foi realizada em microscópio de fluorescência (LEICA, modelo DMI3000) e o 

resultado foi considerado positivo, quando houve coloração em azul, em pequenos pontos, 

adsorvidos ao citoplasma celular. 

 

3.3.3. Quantificação celular e determinação do percentual de viabilidade, com uso de 

câmara de Neubauer e corante de exclusão Azul de Tripan 0,4% 

Uma amostra da suspensão celular foi diluída com solução corante Azul de Tripan 0,4%, 

obtendo a proporção de 1:1 (1 parte da suspensão celular para 1 parte da solução de Azul de 

Tripan 0,4%), homogeneizada e aplicada na câmara de Neubauer. 

A câmara de Neubauer foi observada ao microscópio invertido com contraste de fase 

(Nikon, TS100) e foram contadas todas as células dos quatro quadrantes, com distinção entre 

as coradas em azul (mortas) e as não coradas (vivas).  

Foram feitas duas diluições e duas contagens. Quando a diferença entre as contagens 

ultrapassou 15%, foram feitas novas diluição e contagem, até que foi obtida diferença menor 

que 15%. Os cálculos foram realizados conforme indicado: 
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 Quantificação: número de células totais por ml: 

 
 

 Determinação do percentual de viabilidade celular: 

 
 

3.3.4. Quantificação celular e determinação do percentual de viabilidade, com lise de 

eritrócitos com ácido acético 2% e corante de exclusão Azul de Tripan 0,4% 

Uma amostra da suspensão celular obtida foi diluída com solução de ácido acético a 2% 

em água ultrapura, em diluição de 1:5 (1 parte da suspensão celular para 4 partes de ácido 

acético a 2%) e homogeneizada. Em seguida, a suspensão diluída em ácido acético foi diluída 

em solução corante Azul de Tripan 0,4%, obtendo a proporção de 1:1 (1 parte da suspensão 

celular para 1 parte da solução de Azul de Tripan 0,4%), homogeneizada e aplicada na câmara 

de Neubauer. 

A câmara de Neubauer foi observada ao microscópio invertido com contraste de fase 

(Nikon, TS100) e foram contadas todas as células dos quatro quadrantes, com distinção entre 

as coradas em azul (mortas) e as não coradas (vivas).  

Foram feitas duas diluições e duas contagens. Quando a diferença entre as contagens 

ultrapassou 15%, foram feitas novas diluição e contagem, até que foi obtida diferença menor 

que 15%. Os cálculos foram realizados conforme indicado: 
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 Quantificação: número de células totais por ml: 

 
 

 Determinação do percentual de viabilidade celular: 

 
 

 

3.3.5. Caracterização celular por aparência morfológica 

As culturas primárias tiveram acompanhamento da aparência morfológica, por 

observação e captura de imagem, em microscópio ótico invertido e com contraste de fase, 

(Nikon, modelo TS 100), em todas as etapas do cultivo. 

 

 

3.3.6. Ensaio histoquímico para detecção da atividade β-galactosidase, marcador de 

senescência celular 

Para a detecção de células em processo de senescência, foi utilizado o kit para coloração 

de células senescentes Senescence Cells Histochemical Staining Kit (Sigma, código CS0030). 

Foi seguido o protocolo conforme as recomendações do fabricante: 

No momento do ensaio, o meio de cultivo foi retirado e a monocamada das células foi 

lavada com a adição de 0,5ml de solução de PBS, por 2 vezes. 

A solução de PBS foi aspirada, foi adicionado 1ml de solução de fixação e incubado por 

5 minutos, a temperatura ambiente. A solução de fixação era composta por 2% de formaldeído, 

0,2% de glutaraldeído, 7,04mM de Fosfato de Monobásico de Sódio, 1,47mM de Fosfato 

Dibásico de Potássio, 0,137mM de Cloreto de Sódio e 2,68mM de Cloreto de Potássio. 
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Em seguida, a monocamada foi lavada com adição de 0,5ml de solução de PBS, por 3 

vezes. Foi adicionado 1ml da solução de coloração e incubada a 37oC, sem CO2 e ao abrigo da 

luz, por 18-20h. A solução de coloração era composta por 5mM de Ferricianato de Potássio, 

5mM de Ferrocianato de Potássio e x-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranosídeo) 

1mg/ml em tampão de coloração, composição não informada. 

As células foram observadas em microscópio invertido, com contraste de fase (Nikon, 

TS100). As células foram consideradas positivas para senescência (positivas para atividade β-

galactosidase) quando coraram em azul. 

 

 

3.3.7. Potencial de proliferação celular - Tempo de duplicação 

Para verificação do tempo de duplicação, foi realizada a curva de proliferação das células 

frescas (que não passaram pelo processo de congelamento) e das células após processo de 

congelamento e descongelamento.  

Para cada curva, as células foram semeadas em placa de 24 poços, na densidade de 0,6 x 

104/cm². Foram utilizados 3 poços para cada tempo estabelecido (de 1 dia a 7 dias), quando as 

células foram tripsinizadas e quantificadas conforme tópico 4 deste documento. 

O número de células obtido ao término do cultivo e o número de células semeadas foram 

utilizados para o cálculo do número de duplicações, com uso da fórmula: 

 

O valor obtido para o número de duplicações (G) e o tempo que as células permaneceram 

em cultivo foram utilizados para determinação do número de duplicações por dia de cultivo (G 

/ tempo (dias). 

 

 

3.3.8. Análise do de ciclo celular 

Para análise do ciclo celular, foi realizada técnica de citometria de fluxo com uso de 

Solução de Vindelov (VINDELOV; CHRISTENSEN, 1990). 

Composição da Solução de Vindelov: 
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o 0,1 % Triton X-100 

o 0,1 % RNAse  

o 50 µg/ml de Iodeto de Propídeo 

Para o experimento, as células, a cada passagem, foram semeadas em garrafas de 25cm², 

na densidade de 0,6 x 104 células por cm². As células foram cultivadas até que alcançassem 

80% de confluência, quando foram tripsinizadas. Uma amostra de 5 x 105 células foi utilizada 

para a reação de Vindelov. 

Uma outra garrafa foi preparada, para que o ensaio fosse realizado na passagem seguinte. 

Foram utilizadas amostras de células cultivadas, sem passar pelo processo de 

congelamento e com células após o congelamento e descongelamento. 

 

Ensaio de Vindelov: 

A alíquota de 5 x 105 células foi centrifugada a 700g por 7 minutos. Em seguida, o 

sobrenadante foi descartado e as células foram diluídas em 100µL de solução de PBS e mantidas 

em banho de gelo até o momento da análise. 

Quando a reação foi realizada com mais de 12h, as células foram fixadas com adição de 

1ml de Etanol 70% em PBS, por 30 minutos. No dia da análise, as células foram novamente 

centrifugadas e diluídas em 100µL de solução de PBS e mantidas em banho de gelo até o 

momento da aquisição no citômetro de fluxo. 

Imediatamente antes da leitura, no citômetro de fluxo, foram adicionados 400µL de 

solução de Vindelov. 

Para aquisição das amostras, em citômetro de fluxo (FACSAria III, BD), foi montado 

um gráfico de pontos com FL2A (PE-A) no eixo Y e FL2H (PE-H) no eixo X. Os parâmetros 

foram configurados para escala linear. Um segundo gráfico foi montado com histograma. Neste, 

FL2A no eixo X. A calibração foi feita de forma que os pontos da região selecionada fossem 

mostrados no histograma a partir do valor 200, em FL2A. 

Foram adquiridos, pelo menos, 10.000 eventos. 

A análise dos dados obtidos foi realizada com uso do programa computacional FlowJO. 

 

 

3.3.9. Ensaio de autenticação celular – STR (Short Tandem Repeat) 

Para a realização do ensaio de autenticidade celular por perfil de STR, foram utilizadas 

duas amostras de 1 milhão de células da cultura primária de fibroblastos, de cada paciente, 

sendo uma amostra obtida na primeira passagem e a segunda amostra, obtida na passagem 12, 
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no total de 9 pacientes. As amostras foram criopreservadas em Nitrogênio líquido, conforme 

descrito no tópico 2.5, deste capítulo de materiais e métodos, até o momento do envio para a 

realização do ensaio de STR, pelo Grupo LAMAC/INMETRO. 

Para determinar se o kit era eficiente para detecção de contaminação cruzada entre 

amostras do mesmo tipo de células, entre pacientes diferentes, amostras de células de dois 

pacientes (P09 e P12), além de terem sido preparadas, conforme descrito acima, também 

tiveram outra forma de preparo, que foi a de mistura. As células dos pacientes P09 e P12 foram 

misturadas na proporção de 10% da primeira e 90% da segunda e vice-versa. Das misturas 

preparadas, 1 milhão de células foi criopreservado; e 500 mil células foram cultivadas, por 5 

passagens, quando então, foram criopreservadas e assim mantidas, até o momento do envio para 

a realização do ensaio de STR, pelo Grupo LAMAC/INMETRO.  

A extração do DNA e o ensaio de STR foram realizados conforme procedimento 

padronizado (NIT-Labid-008 para Serviço de Autenticidade de Linhagem Celular).  

De forma resumida, o procedimento iniciou com a extração do DNA de cada amostra, 

seguida da realização do ensaio, quando foram atendidos os critérios: volume amostra DNA 

total maior ou igual 10 µL; concentração mínima de DNA maior ou igual a 1 ng/µL; e relação 

260 nm/280nm entre 1,80 a 2,00 ±0,5 OD. 

A amplificação dos marcadores moleculares por PCR, foi realizada com uso do kit 

comercial StemElite™ ID System (Promega), para os seguintes marcadores moleculares: 

D21S11, TH01, TPOX, vWA, Amelogenin, CSF1PO, D16S539, D7S820, D13S317 e D5S818 

e um marcador para identificar a presença de células de camundongo (Mus musculus). O 

termociclador utilizado foi o Veriti (Applied Biosystems).  

Um segundo kit foi utilizado, também, para a análise das amostras com misturas de 

amostras, o kit PowerPlex® Fusion System (Promega), para 24 marcadores moleculares. 

A detecção dos fragmentos amplificados foi feita por eletroforese capilar no equipamento 

ABI PRISM 3130XL (Applied Biosystems) e a análise dos dados foi feita pelo programa 

GeneMapper-ID 3.2 (Thermo Fisher Scientific). 

A realização do ensaio de STR para autenticação de linhagens celulares é um serviço 

oferecido pelo INMETRO (NIT-Labid-008 para Serviço de Autenticidade de Linhagem 

Celular). 
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3.4. Elaboração de proposta com contexto legal, para reavaliação das normas de acesso 

a materiais biológicos humanos para fins de obtenção de células e sua disponibilização 

para preparo de materiais de referência e controles de qualidade celular. 

Foi realizado um amplo levantamento na legislação brasileira, publicada no Diário Oficial 

da União (DOU), com utilização dos Portais da ANVISA (Saúde Legis), da Câmara dos 

Deputados, da Legislação do Governo Federal e os sítios de busca de normas regulatórias Lex 

Magister (www.lex.com.br) e Legjur (www.legjur.com) e Vade Mecum Digital, com o intuito 

de identificar uma forma legal de captação de material biológico humano, que pudesse ser 

utilizado no preparo de células com qualidade certificada, para usos diversos em ensaios in 

vitro. 

Foram incluídas, no levantamento, todas as publicações de leis, decretos, portarias, 

resoluções e consultas públicas em andamento, desde a Constituição Federal de 1988 até os 

dias atuais, relacionadas às seguintes palavras chaves: Materiais Biológicos, Transplantes, 

Doação, Captação e Distribuição de Órgãos; Sangue, Hemoderivados, Métodos Alternativos, 

Experimentação Animal, Legislação Sanitária, Biotecnologia, Saúde, Sistema Único de Saúde, 

Doação de Tecidos, Células e Órgãos Humanos. 
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4. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

4.1. Obtenção de amostras de pele humana 

Após consentimento e assinatura do TCLE, pelo paciente ou por seu responsável legal, 

foram coletadas amostras de pele, excedentes, de cirurgias de abdominoplastia e postectomia. 

As cirurgias ocorreram no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (hospital de ensino 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro), no Hospital Alcides Carneiro (hospital de ensino 

da Faculdade de Medicina de Petrópolis) e na Policlínica Piquet Carneiro (hospital da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro). 

As amostras foram processadas, para obtenção de culturas primárias de células, 

conforme descrito abaixo, em laboratório com NB-2. Os dados associados às amostras estão 

apresentados nas tabelas 4 (amostras processadas para obtenção de células epidérmicas) e 7 

(amostras processadas para obtenção de células dérmicas). 

 

4.2. Processamento das amostras de pele humana 

 

4.2.3. Otimização do protocolo de dissociação de pele para obtenção de células 

epidérmicas 

 

Foram processadas 16 amostras, para obtenção de células da epiderme humana, sendo 

5 provenientes de abdominoplastia, de doadores do sexo feminino e com média de idade de 

42,4 anos (de 36 a 53 anos) e 11 amostras, de postectomia, sexo masculino, com média de idade 

de 5,7 anos (de 2 a 13 anos). Os dados associados às amostras estão apresentados na tabela 4. 
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Tabela 4. Dados das amostras de pele humana, processadas para obtenção de cultura primária de células 

epidérmicas (queratinócitos e/ou melanócitos). 

 
As amostras de abdômen foram oriundas de cirurgias de abdominoplastia; e as de prepúcio, de cirurgias de 

postectomia; N = negativo; P = positivo. 

 

 

Dissociação enzimática com uso de Dispase: Amostras de pele de 3 indivíduos, com 

idades de 13, 38 e 53 anos, foram utilizadas para a comparação de duas concentrações de enzima 

Dispase, 2,4 U/ml (recomendada pelo fabricante) e 7,2 U/ml (predominantemente, descrita na 

literatura científica). A eficiência de ação foi verificada em função da facilidade de separação 

das camadas derme e epiderme da pele humana, após aplicadas as condições de incubação: (i) 

à temperatura de 37oC, por 1h (recomendada pelo fabricante) e (ii) à temperatura de 4 a 8oC, 

por 18-20h (predominantemente, descrita na literatura científica). 

 Para todas as amostras utilizadas, foi observado que a enzima Dispase obteve menor 

eficiência de ação na concentração de 2,4 U/ml, quando comparada à concentração de 7,2 U/ml, 
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para as duas diferentes condições de incubação. Quando foi observada a eficiência de ação, para 

as duas condições de incubação, aquela de 18-20h, de 4 a 8oC, foi a que obteve melhor 

facilidade de separação das camadas derme e epiderme. 

Dentre as condições testadas de dissociação das células epidérmicas, a concentração de 

Dispase 7,2 U/ml, incubada à temperatura de 4 a 8oC, por 18-20h, promoveu maior facilidade 

de separação entre as camadas derme e epiderme.  

 

Dissociação enzimática com uso de Tripsina: Foram avaliadas duas concentrações de 

Tripsina: a 0,05% e a 0,125%. A eficiência de ação da enzima Tripsina foi verificada por 

quantificação celular, ao final do processo, e capacidade de adesão das células ao plástico das 

garrafas de cultivo. Foram utilizadas amostras de pele de 3 indivíduos, com idades de 4, 36 e 

40 anos.  

Com o uso da Tripsina a 0,125% foi obtido maior número de células totais, com 

viabilidade média de 90,4 ± 2,9 %. Com uso da Tripsina a 0,05%, foram recuperadas 81,8 ± 7,4 

%, das células totais recuperadas com o uso da Tripsina a 0,125% e com viabilidade média de 

91,0 ± 5,3 %. A tabela 5 apresenta os dados experimentais obtidos. 

A diferença primordial, entre as duas concentrações da Tripsina, foi observada com 

relação à adesão das células ao plástico, após término do processamento da pele, com o uso de 

meio específico para cultivo de queratinócitos (KGM-Gold, Lonza). As amostras processadas 

com Tripsina a 0,125%, resultaram em células com adesão inferior ao observado com o uso da 

Tripsina na concentração de 0,05%, a partir de 48 horas do cultivo inicial. 

Da mesma forma, após a realização do procedimento de tripsinização para subcultivo, na 

primeira passagem, a semeadura realizada com células oriundas do procedimento, com uso de 

Tripsina a 0,125%, ou não resultaram em adesão ao plástico de cultivo ou a adesão ocorreu em 

número muito baixo de células, insuficiente para gerar uma cultura primária de queratinócitos 

jovens e proliferativos. Esta observação justificou a troca de solução de tripsina para o uso de 

solução enzimática ultrapura Tryple (Gibco, código 12605028), para a dissociação de 

queratinócitos e melanócitos primários, nos processos de subcultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/12605028
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Tabela 5. Dados celulares obtidos, com a variação da concentração da enzima tripsina (0,05 e 0,125%), utilizada 

na dissociação da epiderme humana. 

 

 

Concluímos, que dentre as concentrações testadas da enzima tripsina, na dissociação da 

epiderme humana, a concentração de 0,05% foi a que resultou em células com maior capacidade 

de adesão às placas de cultivo, sendo, portanto, a de escolha para a obtenção de cultura primária 

de queratinócitos.  

 

A análise estatística do rendimento celular, demonstrou que existe correlação negativa 

forte entre a idade do doador da pele e a quantidade de células epidérmicas, obtidas após o 

processamento do tecido, com r = - 0,6888 e nível de significância 0,05 (figura 3). A realização 

da análise de variância (Teste F) não permitiu a realização do Teste t Student (Teste t) para a 

comparação entre os grupos doadores de pele: grupo adulto (n = 5; 2,61 x 106 ± 1,61 x 106 

células/g) e grupo infantil (n = 12; 15,8 x 106 ± 9,56 x 106 células/g) (dados apresentados na 

tabela 4). 

Os valores numéricos de células, utilizados nos cálculos estatísticos, foram aqueles 

obtidos com o processamento da pele com Dispase a 7,2 U/ml e Tripsina a 0,05% e são os dados 

apresentados na tabela 4. 
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Figura 3. Diagrama de dispersão correspondente à idade do indivíduo doador e a quantidade de células epidérmicas 

obtidas, por cada grama de tecido processado  (r = - 0,6888;  = 0,05). 

 

4.2.4. Obtenção da cultura primária de queratinócitos  

 

A otimização da obtenção da cultura de queratinócitos envolveu variações das condições 

de semeadura das células, após processamento do tecido com uso de Dispase a 7,2 U/ml e 

Tripsina a 0,05%. Foram utilizadas amostras de 5 adultos, com idades entre 36 a 53 anos e de 

3 crianças, com idades de 3, 4 e 5 anos. Foram testadas três diferentes densidades de células 

por centímetro (cm²) de área de placa de cultivo: 0,4 x 104; 2 x 104; e 4 x 104. 

Foi observado que o uso de 0,4 x 104 células para cada cm², não foi eficiente para a 

obtenção da cultura primária, para todas as amostras avaliadas de indivíduos adultos: após 7 

dias de cultivo, ou não havia ocorrido adesão das células semeadas ou esta havia ocorrido em 

quantidade muito baixa, insuficiente para gerar uma cultura de células proliferativas (células 

fusiformes, com citoplasma pequeno). Para as amostras de crianças, apenas uma delas, a de 3 

anos, não teve adesão das células e obtenção da cultura primária de queratinócitos. 

Com o uso de 2 x 104 e de 4 x 104 células por cm² de placa, foram obtidas culturas 

primárias de queratinócitos, para 3 das 5 amostras de doadores adultos e, para as 3 amostras 

testadas de crianças. A tabela 6 apresenta os dados qualitativos obtidos e a figura 4, imagens 

das culturas primárias de queratinócitos humanos. 
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Tabela 6. Dados celulares, qualitativos, obtidos com a semeadura das células resultantes da dissociação da 

epiderme humana; uso de meio específico para o cultivo de queratinócitos (KGM-Gold, Lonza). 

 

NA: não houve adesão satisfatória; a adesão foi considerada moderada, quando as colônias 

de proliferação de células eram observadas, apenas, a partir de 8 dias de cultivo; a adesão foi 

considerada ótima sempre que foi observada adesão de células e formação de colônias, entre 

3 e 5 dias de cultivo.  
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Figura 4. Imagens adquiridas em microscópio invertido, com contraste de fase, de culturas primárias de 

queratinócitos humanos. Em (A) aspecto da cultura, com 24 horas; em (B) após 3 dias; em (C) após 5 dias; e em 

(D) após 7 dias de cultivo. Uso de meio específico para cultivo de queratinócitos (KGM-Gold, LONZA). 

 

Concluímos que, para as variações realizadas com a semeadura de células epidérmicas, 

as densidades de 2 x 104 e 4 x 104 células por cm² de placa, foram eficientes, de forma regular, 

para a obtenção da cultura primária de queratinócitos humanos.  

 

 

4.2.5. Obtenção da cultura primária de melanócitos 

A otimização da obtenção da cultura de melanócitos envolveu variações das condições 

de semeadura celular, após processamento do tecido com uso de Dispase 7,2 U/ml e Tripsina a 

0,05%. Foram utilizadas amostras de 3 indivíduos com idades de 13, 38 e 40 anos. 

Foi observado que o uso de 1,0 x 104 células para cada cm², não foi eficiente para a 

obtenção da cultura primária: nestas condições, com 14 a 21 dias de cultivo, ou a cultura não 

havia formado ou era observada a presença de grande número de queratinócitos, em colônias 
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de proliferação, mesmo com o uso de meio específico para cultura de melanócitos (MGM-4, 

Lonza) (figura 5 (A e B)). 

 Com o uso de 4 x 104 células por cm², foram obtidas culturas primárias de células com 

morfologia característica de melanócitos (Figura 5 (C e D)). A observação da monocamada em 

microscópio invertido, com contraste de fase, revelava células de coloração marrom ou preto 

(típica de células, intensamente, melanizadas). 

 

 

Figura 5. Imagens adquiridas em microscópio invertido, com contraste de fase, de culturas primárias obtidas com 

a semeadura de células epidérmicas e uso do meio específico para melanócitos (MGM-4, Lonza). Em (A e B) 

14 e 21 dias, respectivamente, da cultura semeada com 1,0 x 104 células epidérmicas por cm² de placa de cultivo; 

é observada grande presença de queratinócitos; Em (C e D) cultura obtida após 10 dias, de células semeadas na 

densidade de 4,0 x 104 células epidérmicas por cm² de placa de cultivo. 

 

Algumas culturas primárias obtidas a partir da epiderme apresentavam alta proporção 

de células mistas, mesmo com o uso dos meios específicos ao cultivo de queratinócitos ou 

melanócitos. A figura 6 ilustra as culturas mistas obtidas. Para cultura de melanócitos, o 

aumento do número de células, inicialmente, semeado, diminuía este tipo de ocorrência. Para 

queratinócitos, não foi observado nenhum fato que pudesse ser relacionado a esta ocorrência. 
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Figura 6. Imagens adquiridas em microscópio invertido, com contraste de fase, de culturas primárias de células 

epidérmicas cultivadas em MGM-4 (A e B) e em KGM-Gold (C e D) humanos. Em (A) aspecto morfológico da 

cultura, na passagem 1, com alta presença de queratinócitos fusiformes e proliferativos e melanócitos bipolares, 

proliferativos; em (B) aspecto morfológico da cultura, na passagem 2, sendo possível observar, no canto inferior 

à direita, uma ilha de queratinócitos diferenciados. Em ambas as condições, foi utilizado o meio específico para o 

cultivo de melanócitos (MGM-4, LONZA). Em (C) aspecto morfológico da cultura, após 3 dias em cultivo, onde 

são observadas mais células com morfologia característica de melanócitos, do que de queratinócitos; e em (D) a 

mesma cultura na passagem 1, com proliferação intensa de melanócitos. Ambas com uso do meio específico ao 

cultivo de queratinócitos (KGM-Gold, LONZA). 
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4.2.6. Otimização do protocolo de dissociação de pele para obtenção de fibroblastos 

 

Foram processadas 14 amostras, para obtenção de células da derme humana, sendo 2 

provenientes de abdominoplastia, de doadores do sexo feminino e com idades 40 e 45 anos e 

12 amostras, de postectomia, sexo masculino, com média de idade de 5,2 anos (de 2 a 13 anos). 

Os dados associados às amostras estão apresentados na tabela 7. 

 

Tabela 7. Dados das amostras de pele humana, processadas para obtenção de cultura primária de fibroblastos da 

derme. 

 

As amostras de abdômen foram oriundas de cirurgias de abdominoplastia; e as de prepúcio, de cirurgias de 

postectomia; N = negativo; P = positivo. 

 

Dissociação enzimática: Neste procedimento, a quantidade de células dérmicas obtidas 

por cada um grama de tecido processado, foi comparada para os processamentos em que 
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ocorreu (i) a dissociação enzimática com o uso da enzima Colagenase Tipo IA 250 U/ml, a 

37oC, por 3h, sob agitação constante, com (ii) a dissociação enzimática composta por Dispase 

7,2 U/ml, na temperatura de 4-8oC por 18-20h, e Colagenase Tipo IA 250 U/ml, a 37oC, por 3h, 

sob agitação constante. Foram utilizadas amostras de 3 indivíduos com idades de 7, 12 e 13 

anos.  

Em média, o procedimento realizado com Colagenase Tipo IA recuperou 46,5 % ± 7,5 

%, quando comparado ao realizado com uso das enzimas Dispase e Colagenase Tipo IA (Tabela 

8, dados delimitados por linha pontilhada). 

 

Tabela 8. Dados celulares obtidos, com a variação de enzimas utilizadas na dissociação da epiderme humana 

(Colagenase Tipo IA (37oC, por 3h) ou Dispase (4-8oC por 18-20h) + Colagenase Tipo IA (37oC, por 3h)).  

 

 

Centrifugação: após passarem pela(s) etapa(s) de dissociação enzimática, as amostras 

sofreram variações nas condições de centrifugação: 400 rcf  por 7 minutos, 700 rcf  por 7 

minutos e 700 rcf  por 15 minutos. 

 Dentre as condições de centrifugação realizadas, a de 700 rcf  por 15 minutos foi a que 

recuperou maior número de células (de 27,5 a 46,2% a mais, do que a de 700 rcf por 7 minutos, 

a segunda maior em recuperação) (tabela 8). 

 

Concluímos, que para obter o maior rendimento de células dérmicas, o processamento da 

pele humana deve ser composto pelas duas etapas de digestão enzimática: Dispase 7,2 U/ml, na 

temperatura de 4-8oC por 18-20h, seguida por Colagenase Tipo IA 250 U/ml, a 37oC, por 3h, 

sob agitação constante – e com centrifugação final a 700 rcf, por 15 minutos. A tabela 7 
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apresenta os dados das amostras de pele humana, processadas para obtenção de cultura primária 

de fibroblastos da derme, com o uso combinado da dissociação (Dispase e Colagenase Tipo IA) 

e centrifugação a 700 rcf por 15 minutos. Imagens de culturas primárias de fibroblastos são 

apresentadas na figura 7. 

 

 

Figura 7. Imagens adquiridas em microscópio invertido, com contraste de fase, de culturas primárias obtidas com 

a semeadura de células dérmicas e uso do meio DMEM Low Glicose 10% SFB (Sigma) e antibióticos Anfotericina 

(Sigma, código A2942) e Ciprofloxacino (Isofarma, Ciprobacter). Em (A) com 24 horas de cultivo; em (B) após 

3 dias; e em (C) após 5 dias. 

 

A análise estatística dos valores numéricos obtidos de células dérmicas, demonstrou que 

existe correlação negativa regular entre a idade do doador da pele e a quantidade de células 

obtida após o processamento do tecido, com r = - 0,4713 para doadores entre 2 e 45 anos ou r 

= - 0,4881 para doadores com idade entre 2 e 13 anos (ambos com nível de significância  = 

0,05 (figura 8).  

 

 

Figura 8. Diagrama de dispersão correspondente à idade do indivíduo doador e a quantidade de células obtidas por 

grama de tecido processado. Para o gráfico da esquerda, r = - 0,4713;  = 0,05 (indivíduos doadores entre 2 e 45 

anos); e para o gráfico da direita, r = - 0,4881;  = 0,05 (indivíduos doadores entre 2 e 13 anos). 
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4.3. Avaliação microbiológica das amostras 

As amostras foram preparadas, para a realização dos ensaios de detecção de fungos e 

bactérias e de micoplasmas, em dois momentos do processo: após o primeiro processo de 

subcultivo e após descongelamento de uma amostra do lote de células criopreservadas. 

Para os ensaios de detecção de fungos e bactérias, 100% das culturas primárias de 

fibroblastos, melanócitos e queratinócitos, obtiveram resultado negativo, nos dois momentos 

de análise.  

Para os ensaios de detecção de micoplasmas, os resultados foram divergentes entre as 

células provenientes da derme versus epiderme: 

Para as células da epiderme, 4 amostras foram positivas dentre 16 (4/16), antes e após o 

descongelamento (25,0%). 

Para os fibroblastos da derme, as células resultantes de 1 amostra dentre 14 (1/14) foi 

positiva, antes e após o descongelamento (7,1%). 

No ensaio de bioluminescência para detecção de micoplasmas, quando os resultados 

caíram na faixa limítrofe, foram repetidos com nova amostra, da mesma cultura, mas com mais 

48h de incubação. Por duas vezes, o resultado voltou a cair na faixa limítrofe e foi considerado 

como negativo. Para estas mesmas amostras, optou-se pela confirmação do resultado por 

fluorescência e corante DAPI e o resultado foi confirmado como negativo.  

Todas as soluções utilizadas nos processamentos foram testadas e tiveram resultado 

negativo para presença de micoplasmas. 

As culturas de células com resultado positivo para contaminação microbiológica, foram 

descartadas. 

Não foi realizada a identificação do tipo de micoplasma contaminante.  

 

4.4. Caracterização celular por aparência morfológica 

As culturas primárias tiveram acompanhamento da aparência morfológica, por 

observação em microscópio ótico invertido e com contraste de fase, (Nikon, modelo TS 100). 

A rotina de observação incluiu: 

i. Verificação do percentual de confluência da monocamada – o que permite 

conhecer o comportamento normal e o melhor momento de realização do processo 

de subcultivo da monocamada; 

ii. Verificação da presença de células com morfologia convencional – quando uma 

cultura apresenta células com morfologia diferente da cultura esperada, devem ser 

realizados os ensaios de caracterização de tipo celular; 
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iii. Presença de células soltas e/ou mortas no sobrenadante – este é indício de cultivo 

em condições insatisfatórias para as células e pode representar a presença de 

contaminações microbiológicas e químicas, as quais devem ser testadas, ou o uso 

de materiais e reagentes, como meio e placas de cultivo, de baixa qualidade, os 

quais devem ser reavaliados; 

iv. Presença de sujidades (debri) no sobrenadante; 

v. Verificação da presença de células com morfologia modificada para: aumento do 

citoplasma celular com ou sem bordas irregulares; aumento de organelas 

citoplasmáticas; e aumento de vacúolos citoplasmáticos – estes são indícios de 

sofrimento celular ou até mesmo de senescência. As causas são variadas, como 

culturas primárias com nível de duplicação avançado, uso de meio ou placas de 

cultivo inadequados, presença de micoplasmas, contaminantes químico, dentre 

outras; 

vi. Verificação da presença de microrganismos, como fungos e bactérias - alguns 

contaminantes podem ser observados ao microscópio ótico, mas são facilmente 

confundidos com outras sujidades. Devem ser acompanhados com ensaios para 

detecção de contaminações microbiológicas. 

 

Os 3 tipos celulares, processados neste projeto, possuem aspectos morfológicos bastante 

característicos. As figuras abaixo apresentam imagens de culturas de células primárias 

humanas, sendo a figura 9, de queratinócitos, figura 10, de melanócitos e a figura 11, de 

fibroblastos. 

Os queratinócitos, quando jovens e proliferativos, são células pequenas (diâmetro entre 

5 e 20m), fusiformes ou cuboides (figura 9.A e 9.C). Com a diferenciação, o citoplasma 

aumenta em tamanho (alcançando cerca de 100m), adquirem forma irregular, arredondada 

(figura 9.B). Aspectos descritos (SOROKA et al, 2008; GOSSELIN et al, 2009) para cultura de 

queratinócitos em processo de senescência foram observados, com o aumento das passagens 

em cultura, como células com formato irregular e citoplasma aumentado, polinucleares e 

presença expressiva de vacúolos citoplasmáticos (figura 9.D). Estes não eram aspectos 

encontrados em culturas de baixas passagens, mas foi observado, desde a passagem zero, em 

um dos pacientes (P19), com 4 anos de idade (figura 9.E e 9.F). 
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As culturas obtidas apresentaram maior percentual de células jovens e proliferativas da 

passagem 0 a passagem 4. A partir deste ponto, as culturas eram dominada por células com 

aspectos de madura ou senescente. 

 

Figura 9. Imagens adquiridas em microscópio invertido, com contraste de fase, de culturas primárias de 

queratinócitos humanos, com uso do meio específico para queratinócitos (KGM-Gold, Lonza). Em (A) cultura 

com células, predominantemente, jovens e proliferativas (morfologia fusiforme ou cuboide, citoplasma pequeno), 

na passagem 2; em (B) mesma cultura, na passagem 4, apresentando células com morfologia mista pequenas e 

fusiformes ou grandes e arredondadas; em (C) cultura obtida após 48h do descongelamento das células, na 

passagem 3, com predominância de células jovens e proliferativas; em (D), cultura na passagem 7, com alto 

percentual de células com características de senescência (citoplasmas aumentados, vacuolizados e polinucleadas); 

e em (E e F), cultura ainda na passagem zero, com alto percentual de células com características de senescência 

(citoplasmas aumentados e intensamente vacuolizados). 

 



89 

 

 

Os melanócitos, quando proliferativos, são células bipolares e delgadas (figura 10.C) e, 

quando diferenciados, possuem o centro alargado e muitos prolongamentos citoplasmáticos 

(figuras 10.A e 10.B). É comum a presença de melanócitos nas cores preta ou marrom (figura 

10.A), característica de células repletas de melanina. 

Neste trabalho, a cultura apresentou maior percentual de células diferenciadas, na 

passagem 0. A partir deste ponto, foi maior a presença de células jovens e proliferativas, até a 

passagem 6, quando a proliferação sessou, bruscamente, sem a percepção de mudança 

morfológica.  

 

 

Figura 10. Imagens adquiridas em microscópio invertido, com contraste de fase, de culturas primárias de 

melanócitos humanos, com uso do meio específico para melanócitos (MGM-4, Lonza). Em (A) cultura na 

passagem 1, com algumas células diferenciadas (coloridas em preto) e as mais proliferativas, delgadas. Ainda é 

possível identificar queratinócitos; em (B e C) cultura na passagem 2. A forma bipolar, predominante na figura C, 

é conhecida como a forma mais proliferativa de melanócitos; em (D) cultura obtida após descongelamento das 

células. 

Os fibroblastos, quando proliferativos, são células fusiformes, longilíneas, com 

citoplasma pequeno (figura 11.A e 11.B). Neste trabalho, manteve esta forma, 

predominantemente, até a passagem 15, quando a cultura foi encerrada, propositalmente. 
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Quando as células alteram esta forma, para células com citoplasma irregular, alargado, com 

prolongamentos serrilhados, significa que a cultura está em condição insatisfatória (figuras 

11.C e 11.D). 

 

 

 

Figura 11. Imagens adquiridas em microscópio invertido, com contraste de fase, de culturas primárias de 

fibroblastos humanos, com uso do meio DMEM Low Glicose 10% SFB (Sigma). Em (A e B), as células 

apresentam morfologia fibroblastóide convencional, ou seja, são fusiformes, longilíneas, com citoplasma pequeno; 

em (C e D), as culturas são, predominantemente, de citoplasmas alargados e algumas com alongamento extremo, 

ambos, aspectos de células em sofrimento ou mesmo, em processo de senescência. 

 

  



91 

 

 

4.4. Ensaio histoquímico de senescência por β-galactosidase 

O kit de coloração histoquímica de células senescentes (Senescence Cells Histochemical 

Staining Kit - Sigma, catálogo CS0030), foi utilizado para detectar a atividade de β-

galactosidase, característica do processo de senescência celular. 

Como controle positivo, foram utilizadas culturas primárias de células mesenquimais do 

tecido adiposo, fibroblastos da derme ou queratinócitos da epiderme, todas com características 

morfológicas de senescência, como citoplasma aumentado, vacuolizado e polinucleares (para 

os queratinócitos) ou citoplasma aumentado, vacuolizado, com prolongamentos irregulares e 

serrilhados (para fibroblastos e células mesenquimais). 

As culturas primárias tiveram células coradas em azul, positivas para o ensaio, no entanto, 

um alto percentual de células, iguais em aspectos morfológicos, não coraram. Este fato foi 

observado nas culturas primárias de células mesenquimais do tecido adiposo (figura 13), de 

fibroblastos (figura 14) e de queratinócitos (figura 15). 

 

 

Figura 12. Culturas primárias de células mesenquimais do tecido adiposo, de dois pacientes independentes, 

utilizadas no ensaio de senescência por histoquímica (Senescence Cells Histochemical Staining Kit - Sigma, cat. 

CS0030). Em todas as imagens (de A a D) são observadas células com características morfológicas de senescência, 

coradas em azul, como citoplasma alargado, terminações irregulares e presença de vacúolos, no entanto, em todos 

os campos, são observadas células, com as mesmas características, não coradas (áreas delimitadas em vermelho). 
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Figura 13. Culturas primárias de fibroblastos, utilizadas no ensaio de senescência por histoquímica (Senescence 

Cells Histochemical Staining Kit - Sigma, cat. CS0030). As imagens (A e B) demonstram panorama geral do 

ensaio, com baixo percentual de células coradas em azul (positivas para senescência). Em (C e D), em maior 

aumento, são observadas células com características morfológicas de senescência, coradas em azul, como 

citoplasma alargado, terminações irregulares e presença de vacúolos, no entanto, também são observadas células, 

com as mesmas características, não coradas (áreas delimitadas em vermelho). 
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Figura 14. Culturas primárias de queratinócitos, utilizadas no ensaio de senescência por histoquímica (Senescence 

Cells Histochemical Staining Kit - Sigma, cat. CS0030). As imagens (A, B e C) evidenciam células com aspectos 

morfológicos de senescência, como tamanho aumentado, altamente vacuolizadas, polinucleadas (em C) e 

desprendendo-se das células não senescentes (em A e B), todas coradas em azul (positivas para o ensaio); de (D a 

H) é possível observar células coradas em azul (positivas) e, apontadas por setas vermelhas, células não coradas, 

mas com os aspectos morfológicos de senescência. 
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Quando os ensaios foram realizados com culturas primárias de melanócitos, estas células 

não coraram em azul. 

O ensaio não foi efetivo para a detecção de todas as células em processo de senescência, 

visto que alto percentual de células não corou em azul, mesmo apresentando os aspectos 

morfológicos característicos. Não foi utilizado nenhum outro ensaio que pudesse confirmar os 

resultados negativos, deste ensaio. 

O ensaio histoquímico para detecção da atividade celular β-galactosidase (Senescence 

Cells Histochemical Staining Kit - Sigma, Cat. CS0030), não possui sensibilidade suficiente 

para ser eleito como um ensaio de definição da qualidade de uma cultura primária de células 

humanas, sendo fibroblastos, melanócitos e queratinócitos. 

 

4.5. Ensaio de autenticação celular – STR 

Para a realização do ensaio de STR e confirmação da identidade das amostras 

processadas, uma amostra de 1 milhão de fibroblastos, de cada um dos 9 pacientes, foi 

preparada na passagem 1 da cultura primária (amostras denominadas “inicial”) e após estas 

serem subcultivadas por 10 a 12 vezes (amostras denominadas “final”). 

A tabela 9 apresenta o perfil de STR gerado, com o uso do kit StemElite™ ID System 

(Promega), para 10 marcadores moleculares, conforme recomendação do Comité Internacional 

para Autenticação de Linhagens Celulares (International Cell Line Authentication Committee - 

ICLAC), para autenticação de linhagens celulares humanas. 

Tabela 9. Perfil STR gerado com uso do Kit StemElite ID System (Promega), para as culturas primárias de 

fibroblastos humanos. 
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A amostra inicial do paciente P08, não teve amostra de DNA aprovada para prosseguir 

no ensaio de perfil de STR, pois teve leitura de densidade ótica menor que 1,80 para a relação 

260 nm/280nm. Para as demais amostras (das linhas 1 a 8 e 10 a 18), todas tiveram o perfil de 

STR realizado.  

Para as demais (8) amostras, foi observado que as amostras finais reproduziram, 

exatamente, o perfil de STR obtido para as amostras iniciais, o que condiz com o propósito da 

autenticação de linhagens celulares, quando uma amostra de referência obtida no início do 

processo deve ser preservada, para a comparação da linhagem cultivada ao longo do tempo.  

Com o propósito de identificar se o mesmo kit possuía sensibilidade de detecção de 

misturas de amostras de pacientes diferentes (contaminação cruzada), amostras de dois 

pacientes (P09 e P12) foram misturadas nas proporções de 10 e 90% (10% de células de P09 e 

90% de células de P12 e vice-versa) e mantidas por mais 5 passagens em cultura (cerca de 1 

mês). 

Foi observado que o perfil de STR gerado com a amostra final da mistura 10% de P09 e 

90% de P12 (linha 20, da tabela 9) não correspondeu ao perfil da amostra inicial, desta mistura. 

A tabela 10 apresenta as observações realizadas, para cada marcador, com base nos 

eletroferogramas resultantes. Para esta amostra, foi observado que os alelos, do menor 

contribuinte (P09) estavam presentes, mas em sinais vestigiais, ou seja, cerca de 1% da 

intensidade do sinal de fluorescência do paciente com maior contribuição (P12). 

Para a amostra final da mistura 90% de P09 e 10% de P12 (linha 22, da tabela 9), o perfil 

STR gerado, correspondeu ao perfil da sua amostra inicial, no entanto, o eletroferograma 

resultante informa que os sinais do paciente P12 aparecem em maior proporção do que os do 

paciente P09, ou seja, com cerca de 28% da intensidade dos sinais de fluorescência do paciente 

P12. A interpretação, dos eletroferogramas, leva a crer que as células do paciente P12, embora 

tenham sido misturadas em menor proporção, proliferaram mais do que as células do paciente 

P09 e inverteram suas proporções, ao longo do cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

Tabela 10. Interpretação do perfil STR gerado com uso do Kit StemElite ID System (Promega), para as culturas 

primárias de fibroblastos humanos misturadas e cultivadas por 5 passagens. 

 

 

A baixa sensibilidade, resultante, para a detecção da contaminação cruzada, motivou o 

uso de um segundo kit de autenticação celular, com maior número de marcadores moleculares 

(24 marcadores), o kit PowerPlex Fusion System (Promega). Para este ensaio, foi utilizada a 

mesma amostra de DNA extraído e utilizado no primeiro ensaio de STR (com uso do 

StemElite ID System). Os resultados gerados, para as amostras misturadas, com uso do kit 

PowerPlex Fusion System, estão apresentados na tabela 11. 
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Tabela 11. Perfil STR gerado com uso do Kit PowerPlex Fusion System (Promega), para as culturas primárias 

de fibroblastos humanos misturadas e cultivadas por 5 passagens. 

 

O kit PowerPlex Fusion System (Promega) no ensaio de STR não detectou o menor 

contribuinte da amostra final, da mistura 10%P09 + 90%P12. O ensaio, com esta amostra, foi 

repetido com maior quantidade de DNA e, mais uma vez, a amostra contribuinte P09 não foi 

detectada. 

Quando os picos do menor contribuinte apareceram, nesta análise, não localizavam, 

exatamente como stutter e possuíam cerca de 1% da altura do maior contribuinte no perfil, da 

mistura. Picos do tipo stutter, aparecem com 4 a 5 pb a menos, que o alelo verdadeiro, com 

altura menor do que 15%. 

Para os ensaios realizados de STR, os dois kits de autenticação não se mostraram sensíveis 

para a detecção de contaminação cruzada entre amostras de culturas primárias de fibroblastos, 
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provenientes de pacientes diferentes, quando um dos contribuintes se apresentou em baixas 

proporções. 

 

4.6. Potencial de proliferação de queratinócitos humanos cultivados in vitro 

 

4.6.1. Tempo de duplicação 

Para acompanhar o potencial proliferativo dos queratinócitos humanos, in vitro, as células 

foram cultivadas ao longo de 4 passagens, frescas (sem passar pelo processo de criopreservação 

e descongelamento) e por duas passagens, após terem sido congeladas, descongeladas e de 

terem retornado para o cultivo in vitro. As células foram semeadas em placas de 24 poços, 

cultivadas, tripsinizadas e o total obtido de células foi quantificado para determinação do 

número alcançado de duplicações (G), com uso da fórmula [G = 3,322 x (log Y – log I)], sendo 

“Y” o total obtido de células ao término do cultivo e “I”, o número inicial de células semeadas. 

As médias das duplicações ocorridas, em cada passagem, estão apresentadas na tabela 12 e 

ilustradas no gráfico apresentado na figura 16.  

Foi observado que o maior potencial de duplicação ocorre na passagem 2, das células 

frescas, e na primeira passagem após o descongelamento, não sendo diferentes entre si, de 

acordo com ANOVA. A passagem 2 foi adotada como o momento ideal para criopreservação 

dos lotes e a primeira passagem após o descongelamento, como o melhor momento para  

plaqueamento de células para a realização de experimentos (para o uso biotecnológico). 

 

Tabela 12. Média de duplicações ocorridas por dia, para queratinócitos primários humanos, cultivados ao longo 

de 4 passagens, das células não congeladas e, por duas passagens, após terem sido congeladas e descongeladas (x 

= média; s = desvio padrão). 
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Figura 15. Gráfico que representa a média das duplicações diárias de queratinócitos primários humanos, cultivados 

ao longo de 4 passagens, das células não congeladas (#1 a #4), e por duas passagens, após o descongelamento (#1 

e #2 após descong). O Teste de Tukey identifica que há diferença da #2 para as passagens #1 e #4; e, também, da 

passagem #1 após descongelamento para as passagens #1 e #4; nível de significância de 0,05. 

 

A análise estatística feita por ANOVA informa que existe diferença para as médias de 

duplicação diária das células, com nível de significância de 0,05, para as diferentes passagens 

testadas. O Teste de Tukey, em complemento ao ANOVA, informa que a média alcançada para 

a primeira passagem após o descongelamento difere das médias das passagens 1 e 4; mostra, 

também, que há diferença entre a média alcançada para a passagem 2, das células frescas, e as 

passagens 1 e 4, com nível de significância de 0,05. 

 

4.6.2. Análise da progressão de ciclo celular da cultura primária de queratinócitos 

Amostras de oito culturas primárias de queratinócitos humanos, tiveram monitoramento 

do ciclo celular, ao longo das etapas de subcultivo, tanto das células frescas, como das células 

cultivadas após o descongelamento, as quais somaram 26 pontos de aquisição e análise, pelo 

método de Vindelov (de 2 a 5 pontos para cada cultura). 

No programa de aquisição, do citômetro de fluxo (FACSAria III, BD), foi montado um 

gráfico de pontos com FL2A (PE-A) no eixo Y e FL2H (PE-H) no eixo X. Os parâmetros foram 

configurados para linear, para os dois eixos. Um segundo gráfico foi montado, por histograma, 

com FL2A no eixo X. A calibração foi feita de forma que os pontos da região selecionada 

tivessem pico, no histograma a partir do valor 200, em FL2A, como pode ser visto um exemplo 

na figura 17. Foram adquiridos, em média, 20.000 eventos. A figura 18 apresenta os percentuais 

gerados para as fases do ciclo celular G1, S e G2-M, os quais foram obtidos com uso do 

programa computacional FLOWJO. 
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Figura 16. Ilustração da janela de aquisição de dados, no Citômetro de Fluxo FACSAria III, BD. Em (A), um 

gráfico de pontos, com FL2A (PE-A) no eixo Y e FL2H (PE-H) no eixo X, e parâmetros configurados para escala 

linear; em (B), um gráfico em histograma, com FL2A no eixo X, escala linear e calibração ajustada para que o 

primeiro pico incidisse no valor 200, em FL2A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Fases do ciclo celular de amostras de culturas primárias de queratinócitos humanos. A tabela à esquerda 

apresenta média e desvio padrão de dos dados obtidos com 20 amostras; e o gráfico, à direita, representa os dados 

da tabela. 
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A média obtida para a fase G1 foi de 52,7 ± 8,5, para S, foi de 21,3 ± 11,0 e para G2-M, 

foi de 26,0 ± 11,6, com diferença significativa de G1 para as demais, com nível de significância 

0,05. 

 

 

4.7. Potencial de proliferação de melanócitos humanos cultivados in vitro 

 

4.7.1. Tempo de duplicação 

Para acompanhar o potencial proliferativo dos melanócitos humanos, cultivados in vitro, 

as culturas foram mantidas ao longo de 1 a 5 passagens ou após terem sido congeladas na 

passagem 1 ou 2, descongeladas e cultivadas in vitro por mais 3 passagens. As células foram 

semeadas em placas de 24 poços, cultivadas, tripsinizadas e o total obtido de células foi 

quantificado para determinação do número alcançado de duplicações (G), com uso da fórmula 

[G = 3,322 x (log Y – log I)], sendo “Y” o total obtido de células ao término do cultivo e “I”, o 

número inicial de células semeadas. As duplicações ocorridas, em cada passagem, estão 

apresentadas na tabela 13.  
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Tabela 13. Número de duplicações ocorridas por dia, para 

melanócitos primários humanos, cultivados in vitro, não 

congelados ou após terem sido congelados e descongelados. 

 

 

 

 

Foi observado que o potencial de duplicação, 

para as culturas primárias de melanócitos, foi 

bastante variável, com a passagem e com a amostra. 

As médias, quando calculadas, apresentaram desvio 

padrão alto. Até o momento em que as células foram 

mantidas em cultura, não foi possível observar 

nenhuma tendência regular para o tempo de 

duplicação com o número da passagem ou com a 

natureza das amostras, para células frescas ou 

descongeladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, foi observado um fato em comum, entre as culturas de melanócitos, que foi 

o longo período que necessitavam, do momento em que eram semeados até o momento em que 

iniciava a atividade proliferativa (de 3 a 5 dias), como é ilustrado na figura 19, para a amostra 

P06. 
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Figura 18. Gráfico que representa a proliferação da cultura primária de melanócitos humanos, da amostra P06, 

cultivados ao longo de 18 dias, na segunda passagem após o descongelamento. 

 

4.7.2. Análise da progressão de ciclo celular da cultura primária de melanócitos 

Amostras de três culturas primárias de melanócitos humanos, tiveram monitoramento 

do ciclo celular ao longo das etapas de subcultivo, tanto das células não congeladas como das 

células cultivadas após o descongelamento, totalizando 10 aquisições e análises, pelo método 

de Vindelov (de 2 a 4 pontos para cada cultura). 

No programa de aquisição, do citômetro de fluxo (FACSAria III, BD), foi montado um 

gráfico de pontos, com FL2A (PE-A) no eixo Y e FL2H (PE-H) no eixo X, e parâmetros 

configurados para escala linear. Um segundo gráfico foi montado com histograma, com FL2A 

no eixo X. A calibração foi feita de forma que os pontos da região selecionada tivessem pico, 

no histograma, a partir do valor 200, em FL2A, como pode ser visto um exemplo na figura 17. 

Foram adquiridos, em média, 20.000 eventos. A figura 20 apresenta os resultados percentuais 

das análises do ciclo celular, as quais foram realizadas com uso do programa computacional 

FLOWJO. 

 

Figura 19. Fases do ciclo celular de amostras de culturas primárias de melanócitos humanos. A tabela à esquerda 

apresenta média e desvio padrão de dos dados obtidos com 10 amostras; e o gráfico, à direita, representa os dados 

da tabela. 
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A média obtida para a fase G1 foi de 67,3 ± 8,2, para S, foi de 10,6 ± 4,2 e para G2-M, 

foi de 22,1 ± 7,8, com diferença significativa de G1 para as demais, com nível de significância 

0,05. 

De acordo com a interpretação do ciclo celular, por Vindelov, quando G1 está 

diminuído, é sinal de progressão do ciclo celular; da mesma forma, é sinal de indução da 

progressão, quando S e G2 estão aumentados. Foi observado que nenhuma das amostras, dos 3 

pacientes, analisadas individualmente, apresentou somatório dos percentuais de S e G2-M, 

maior do que o valor de G1. Para o período de cultivo analisado, não foi possível identificar 

maior ponto de condição proliferativa ou tendência em diminuição da proliferação. 

 

 

4.8. Potencial de proliferação de fibroblastos humanos cultivados in vitro 

 

4.8.1. Tempo de duplicação 

Para acompanhar o potencial proliferativo dos fibroblastos humanos, in vitro, 7 amostras 

de células foram cultivadas frescas (sem passar pelo processo de criopreservação e 

descongelamento) e 8 amostras após o processo de congelamento e descongelamento, ambas 

até a passagem 15. As células foram semeadas em placas de 24 poços, cultivadas, subcultivadas 

e o total obtido de células foi quantificado para determinação do número alcançado de 

duplicações (G), com uso da fórmula [G = 3,322 x (log Y – log I)], sendo “Y” o total obtido de 

células ao término do cultivo e “I”, o número inicial de células semeadas. As médias obtidas, 

para as duplicações diárias de fibroblastos humanos cultivados in vitro, estão apresentadas na 

tabela 14.  

Foi observado que não houve diferença estatística para a média de duplicações diárias 

para células frescas (0,54 ± 0,22) ou para células descongeladas (0,51 ± 0,19), com nível de 

significância 0,05. Até a passagem realizada, as células alcançaram, em média, 25 duplicações 

(de 20 a 32), sem ter sido percebido o aumento no tempo de geração. 
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Tabela 14. Número de duplicações diárias para culturas primárias de fibroblastos humanos, de células frescas ou 

de células congeladas e descongeladas.  

 

 

 

 

4.8.2. Análise da progressão de ciclo celular da cultura primária de fibroblastos 

Amostras de três culturas primárias de fibroblastos humanos, tiveram monitoramento 

do ciclo celular ao longo das etapas de subcultivo, tanto das células não congeladas como das 

células cultivadas após o descongelamento, totalizando 9 aquisições e análises, pelo método de 

Vindelov. 

No programa de aquisição, do citômetro de fluxo (FACSAria III, BD), foi montado um 

gráfico de pontos, com FL2A (PE-A) no eixo Y e FL2H (PE-H) no eixo X, e parâmetros 

configurados para a escala linear. Um segundo gráfico foi montado com histograma, com FL2A 

no eixo X. A calibração foi feita de forma que os pontos da região selecionada tivessem pico, 

no histograma, a partir do valor 200, em FL2A, como pode ser visto um exemplo na figura 17. 

Foram adquiridos, em média, 20.000 eventos. A figura 21 apresenta os percentuais gerados para 

as fases do ciclo celular G1, S e G2-M, os quais foram obtidos com uso do programa 

computacional FLOWJO. 
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Figura 20. Fases do ciclo celular de amostras de culturas primárias de fibroblastos humanos. A tabela à esquerda 

apresenta média e desvio padrão de dos dados obtidos com 10 amostras; e o gráfico, à direita, representa os dados 

da tabela. 

 

A média obtida para a fase G1 foi de 63,2 ± 9,5, para S, foi de 15,3 ± 5,7 e para G2-M, 

foi de 21,5 ± 8,1, com diferença significativa de G1 para as demais, com nível de significância 

0,05. 

 

 

4.9. Elaboração de proposta com contexto legal, para reavaliação das normas de acesso 

a materiais biológicos humanos para fins de obtenção de células e sua disponibilização 

para preparo de materiais de referência e controles de qualidade celular. 

Foi realizado um amplo levantamento na legislação brasileira, entre os semestres 2013/1 

e 2014/2. Foi observada uma situação legal conflitante com a necessidade de desenvolvimentos 

biotecnológicos sustentáveis, quando incluem o uso de materiais biológicos humanos como 

matéria-prima. Não há base legal que permita a obtenção de células humanas com qualidade 

certificada, para os diversos usos biotecnológicos, que não o uso terapêutico. 

Foi proposto, então um modelo de captação de tecidos e uso dos excedentes terapêuticos, 

conforme o modelo existente para uso do sangue doado para fins de transfusão, na produção de 

derivados biológicos, como por exemplo, os fatores de coagulação sanguínea VIII e IX 

utilizados no tratamento de pacientes hemofílicos, obtidos do plasma de doadores de sangue 

saudáveis (figura 22).  
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Figura 21. Esquema que ilustra a Rede de Sangue, existente, e a Rede de Tecidos, Células e Órgãos, proposta. 

 

A proposta foi formalizada nos moldes documentais do INMETRO, Nota Técnica 

“Acesso a material biológico humano para obtenção de células com qualidade certificada”, 

Número: Dimav/Bioengenharia/001/2015 (ANEXO I). 

Foi publicado o artigo “Obtenção de células humanas certificadas. Um desafio da 

biometrologia” na seção debate, da Revista Vigilância Sanitária em Debate Sociedade, Ciência 

e Tecnologia. ISSN 2317-269X (Vigil. sanit. debate 2014;2(3):2-12; 

DOI:10.3395/vd.v2i3.311) (ANEXO II). 

 

4.10. PRODUTO 

Foi elaborado o “conjunto de procedimentos operacionais para obtenção de culturas 

primárias de células humanas, com qualidade, para uso biotecnológico – Queratinócitos, 

Melanócitos e Fibroblastos” como um produto deste projeto, no qual seguem descritos todos os 

procedimentos otimizados, tanto para a obtenção das células, fibroblastos, queratinócitos e 

melanócitos, como para a realização das técnicas de avaliação da qualidade das culturas 

primárias obtidas. 
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5. DISCUSSÃO 
 

Este projeto teve três frentes principais de trabalho, a primeira, a da padronização do 

método de obtenção da cultura primária de células, para queratinócitos, melanócitos e 

fibroblastos, visto que são relatados muitos problemas práticos, neste sentido, e o uso de um 

protocolo validade e padronizado é vista como a melhor forma de minimizar as variações de 

produção e seus problemas relacionados (COECKE et al, 2005); a segunda, a busca por 

métodos, que pudessem ser utilizados como base de monitoramento, contínuo, da qualidade das 

culturas obtidas, necessária à liberação das células para uso nas diversas finalidades 

biotecnológicas; e a terceira, apontar as formas legais para o acesso a materiais biológicos 

humanos, uma vez que este impede o desenvolvimento biotecnológico, de forma sustentável, 

sempre que a fonte de material humano está envolvida.  

Na padronização dos métodos de obtenção das culturas primárias, de queratinócitos, 

melanócitos e fibroblastos, e desenvolvimento de POP, foram utilizados, como ponto de 

partida, os protocolos de uso do próprio grupo e os disponíveis na literatura. Foram 

identificados os pontos de maior divergência, entre eles, na tentativa de otimizá-los.  

Para o monitoramento da qualidade das culturas, buscou-se evidenciar e descrever as 

características das culturas consideradas como satisfatórias. Neste sentido, foram descritos, os 

protocolos básicos de rotina de manutenção das culturas, incluindo a necessidade da avaliação 

morfológica, acompanhamento da curva de proliferação, subcultivo, congelamento e 

descongelamento das células, as técnicas básicas de quantificação e determinação da 

viabilidade, sempre contemplando os cuidados necessários e peculiares ao cultivo primário dos 

tipos fibroblastos, queratinócitos e melanócitos. 

A motivação principal, para a descrição detalhada de protocolos, ou seja, a descrição na 

forma de POP, foi o fato de que as falhas relacionadas à obtenção de culturas primárias ou ao 

uso de culturas, que não possuem qualidade satisfatória, aos olhos dos técnicos mais experientes 

no assunto, fazem com que o uso da cultura primária seja evitado, mesmo quando suas 

vantagens, frente ao uso de linhagens estabelecidas, são fortes e evidentes. A variação que 

existe, nos lotes de células obtidos, faz com que os resultados gerados, consequentemente, 

apresentem inconsistência nas avaliações estatísticas, desfavorecendo sua credibilidade. 
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A padronização do processo 

A necessidade de obtenção de células primárias, repetidas para uma mesma finalidade, 

pode ser devida ao tempo finito das células cultivadas in vitro (HAYFLICK, 1965) ou mesmo 

porque é necessária a comparação de resultados obtidos a partir das culturas originadas de 

diferentes doadores. 

Mas se, tanto na literatura científica, como nos manuais de produtos de empresas 

comerciais para produtos para uso nas ciências biomédicas, estão disponibilizados protocolos 

destinados à obtenção de células dérmicas e epidérmicas, qual seria o motivo pelo qual é 

atribuída tanta dificuldade à obtenção de células primárias? 

Foi constatado que os detalhes técnicos não são mencionados nestes protocolos, detalhes 

estes, que muitas vezes são essenciais para o sucesso de obtenção da cultura, podendo ser 

citados como exemplos, a atividade da enzima, o uso de soluções com presença de componentes 

prejudiciais ao tipo celular e tempos críticos de incubação. Assim, o uso destes protocolos faz 

com que o profissional, somente alcance o sucesso na obtenção da cultura, após realizar muitas 

tentativas e adicionar os próprios ajustes ao protocolo. 

Outra observação, foi de que os mesmos protocolos não contemplam a continuidade do 

processo, ou seja, após serem as células obtidas, não são mencionadas as necessidades de cada 

tipo celular, como o uso de soluções livres de cálcio, para queratinócitos, o momento em que 

deve ser realizado o processado para subcultivo, a necessidade da quantificação celular, entre 

outros. Portanto, para obtenção de culturas celulares com qualidade, também é necessário o uso 

de POP referentes aos procedimentos básicos de renovação do meio de cultivo, de subcultivo 

da cultura, quantificação celular, congelamento, entre outros.  

E, por fim, observa-se o fato de que, na pesquisa básica, é necessária a conscientização 

da necessidade de reprodução de protocolos validados, ainda que as inconstâncias dos 

laboratórios de pesquisa não contribuam para isso. A falta da reprodutibilidade dos lotes de 

células obtidos, muitas das vezes, é devido a variações de execução do protocolo original e não 

devido às características do próprio material de origem das células.   

 

Com relação à questão de variações, encontradas nos protocolos disponíveis na 

literatura ou disponibilizados por empresas de ciências da saúde, as mais importantes foram: (I) 

uso de camada de células murinas irradiadas 3T3, como leito para os queratinócitos recém-

obtidos (MOUSTAFA et al, 2007; RHEINWALD; GREEN, 1975); e (II) esquema de digestão 

do tecido, com variações para uso das enzimas tripsina para células epidérmicas e colagenase 

para dérmicas (IDRUS et al, 2014; SCHÖN et al, 1995; PELLEGRINI et al, 1999); uso da 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moustafa%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18034628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rheinwald%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1052771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Green%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1052771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Idrus%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24637651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sch%C3%B6n%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7665923
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enzima dispase, ou seguida de tripsina para células epidérmicas, ou seguida de colagenase para 

as células dérmicas (VARKEY; DING; TREDGET, 2014; RID; HUNDSBERGER; ONDER, 

2014); uso da enzima termolisina, seguida de tripsina para células epidérmicas, ou seguida de 

enzima colagenase para as células dérmicas (LAVOIE et al, 2011; ZÖLLER et al, 2014; 

BAYATI et al, 2017); e ainda, com variações para as concentrações de cada enzima e suas 

condições de incubação (tempo, temperatura e uso de agitação).  

Para a proposta de otimização, neste projeto, foi eleito o uso da enzima Dispase, seguida 

pela dissociação com Tripsina, para obtenção das células epidérmicas e uso da enzima 

Colagenase, para obtenção das células dérmicas; para o cultivo de queratinócitos e melanócitos, 

optou-se pelo uso de meios específicos; para todos os tipos celulares, optou-se por uso de placas 

de crescimento de boa qualidade, sem qualquer tipo de tratamento especial as suas superfícies. 

Os protocolos finais, foram construídos com base nos melhores resultados obtidos e 

seguem apresentados na forma de Procedimentos Operacionais, no anexo C (Conjunto de 

procedimentos operacionais para obtenção de culturas primárias de células humanas, com 

qualidade, para uso biotecnológico - Queratinócitos, Melanócitos e Fibroblastos”. 

A expectativa maior com a disponibilização de protocolos padronizados, incluindo 

opções definidas de ensaios de qualidade, que equalize os lotes produzidos de células, é de que 

profissionais e pesquisadores da área de Ciências Biomédicas e Biológicas sejam encorajados 

a investir seus esforços no uso das culturas de células primárias, sempre que os benefícios de 

seu uso forem superiores aos obtidos com uso de outros sistemas. 

 

Ensaios recomendados para controle de qualidade das culturas 

 

Dos aspectos morfológicos e da caracterização celular 

A avaliação da qualidade das culturas obtidas de fibroblastos, queratinócitos e 

melanócitos, começa pela sua simples observação, ao microscópio ótico invertido, para as suas 

características morfológicas. É nesta rotina que se habitua às condições normais das culturas e 

possibilita a percepção precoce da ocorrência de eventos indesejados, a identificação do 

momento ideal de realização do procedimento de subcultivo, se há células morfologicamente 

distintas ou em aspecto indicativo de sofrimento.  

Cada possibilidade de condição insatisfatória de cultivo, requer providências para 

identificação dos motivos pelos quais as células “parecem sofrer”, como reavaliação dos 

materiais utilizados e eliminação de possíveis contaminações químicas ou detecção de baixa 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Varkey%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24090416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ding%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24090416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ding%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24090416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rid%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24281872
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hundsberger%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24281872
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hundsberger%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24281872
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lavoie%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21126825
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Z%C3%B6ller%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25227494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bayati%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27981666
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qualidade de materiais e reagentes e realização de ensaios para detecção da presença de 

contaminantes microbiológicos.  

A mudança morfológica das células, para as condições aparentes de senescência ou de 

diferenciação terminal, a qual encerra a fase proliferativa das células cultivadas in vitro, foi 

facilmente percebida, neste projeto, para os tipos fibroblastos e queratinócitos. Os fibroblastos 

deixaram de ser longilíneos e passaram a apresentar formatos variados, com citoplasmas 

bastante aumentados, alta presença de grânulos e vacuolização. Os queratinócitos, da mesma 

forma, deixaram de ser pequenos e fusiformes e passaram a ser grandes, intensamente, 

vacuolizados e polinucleares, condições que concordam com as descrições da literatura, para 

células em processo de senescência (SOROKA et al, 2008; GOSSELIN et al, 2009). Já para os 

melanócitos, não foram percebidas as mudanças que caracterizam o encerramento da fase 

proliferativa da cultura. Os melanócitos, enquanto proliferativos, eram bipolares e não 

pigmentados e, quando maduros, apresentavam numerosos melanossomas maduros, na forma 

de grânulos pretos, localizados nas bordas dos dendritos, e vários dendritos bem desenvolvidos. 

Foi descrito por KORMOS et al (2011), que a atividade de senescência, para culturas primárias 

de melanócitos ocorre entre a 10ª e a 15ª passagem, quando as células adquirem citoplasma 

aumentado, com bordas irregulares e sem dendritos. Neste trabalho, não estendemos a cultura 

até este ponto e, este pode ter sido o motivo, de não terem sido observados melanócitos com 

aspecto de senescência. 

As culturas de células epidérmicas, ao serem plaqueadas, eram mistas para 

queratinócitos e melanócitos, sendo para algumas amostras de pacientes, em altas proporções. 

Mas, foi possível enriquecer apenas para um tipo celular, com o uso do meio específico e com 

um ou dois processos de subcultivo, o que está de acordo dados da literatura (SZABAD et al, 

2007). Foi possível observar, que para a obtenção de culturas de melanócitos, quando foi 

semeado maior número de células epidérmicas, no início do cultivo (passagem zero), a 

ocorrência da contaminação com queratinócitos, foi minimizada. Para as culturas de 

queratinócitos, não foi observado, nenhum fator relacionado ao favorecimento das culturas 

resultantes, mais ou menos, mistas. 

Enquanto as culturas se apresentavam mistas, era possível observar, que os melanócitos 

realizavam, in vitro, o papel da comunicação celular, tal como in vivo. Os melanócitos 

estendiam seus numerosos dendritos por entre as ilhas de proliferação de queratinócitos e 

ligavam células localizadas em pontos distantes da placa, mostrando assim, sua dependência 

fisiológica da presença de queratinócitos. A epiderme é um tecido escasso para circulação 

sanguínea e a comunicação celular é atribuída aos melanócitos e às células de Langerhans, que 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kormos%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21383848
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szabad%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17334773
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comunicam todas as células, constituindo uma forma de circulação (HAYASHI et al, 2007; 

EISINGER; MARKO, 1982).  

A necessidade de um maior número de células a serem semeadas, para o sucesso da 

obtenção da cultura de melanócitos, quando comparada à cultura de queratinócitos (3 vezes 

mais), era de se esperar, uma vez que os melanócitos estão presentes na epiderme normal em 

proporção bem inferior aos queratinócitos (1 melanócito para 35 queratinócitos). Além, da 

menor proporção, os queratinócitos são as células epidérmicas responsáveis pela manutenção 

da pele, um tecido de autorenovação rápida e constante, os quais se apresentam em diferentes 

graus de diferenciação e de proliferação, desde a lâmina basal, até a camada mais externa, 

estando descrito, na literatura, três populações de queratinócitos em função da sua capacidade 

proliferativa, que são as células-tronco (menos proliferativas), as células transitórias (mais 

proliferativas) e as células diferenciadas (YOUN et al, 2004). 

As justificativas para a presença e proliferação de melanócitos, quando é utilizado o 

meio de cultivo específico para queratinócitos, são que os queratinócitos estimulam a 

proliferação de melanócitos e a síntese de melanina, além disso, este meio de cultivo contém 

suplementos favoráveis à proliferação de ambos os tipos celulares, EGF e BPE (SZABAD et 

al, 2007). 

As culturas de um ou de outro tipo celular foram bem selecionadas, após a primeira ou 

segunda passagem, mas quando isto não aconteceu, foram consideradas que não apresentavam 

qualidade suficiente para seguirem em seus propósitos biotecnológicos, o que ocorreu, 

especificamente, com uma única amostra. 

 

A questão da condição do doador de material biológico foi controlada, apenas, para 

alguns aspectos, que foram, pacientes não portadores de doenças crônicas pré-existentes e 

sorologia negativa para os marcadores testados. Assim, foram coletadas peles de pacientes nas 

fases adulta (de 36 a 53 anos) e infantil (de 2 a 13 anos). Para o número de células totais 

epidérmicas, obtidas após o processamento do material biológico, foi observado que os 

pacientes adultos tiveram menor rendimento, em valores absolutos de células, quando 

comparados aos pacientes infantis, com correlação negativa forte entre a idade do doador da 

pele e a quantidade de células epidérmicas, obtidas após o processamento do tecido, com r = -

0,6888 e nível de significância 0,05. 

Apenas por observação, qualitativa, as células obtidas de amostras de pele de pacientes 

com idade adulta, tiveram menor capacidade de adesão ao plástico e sucesso na obtenção das 

culturas primárias, tanto para queratinócitos, como para melanócitos. Este fato está em acordo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hayashi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17008425
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6952249
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marko%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6952249
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szabad%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17334773
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com dados da literatura, que mostram que é mais difícil obter culturas primárias, a partir de 

amostras de pele de doadores adultos, do que de jovens, que pode ser justificado pelo fato de 

que células positivas para marcadores de células progenitoras epidermais (stem cell epidermal), 

como K-19 e CD-71, diminuem em número, com o aumento da idade do doador (YOUN et al, 

2004; MICHEL et al, 1996). 

 

Atividade celular de senescência  

O monitoramento do aspecto morfológico também se tornou essencial para a 

identificação de culturas de queratinócitos com presença de células com aspecto senescente, 

como células de citoplasma aumentado, bordas irregulares, intensa vacuolização e 

polinucleares (SOROKA et al, 2008; GOSSELIN et al, 2009). Para as culturas de 

queratinócitos, foi possível perceber a mudança da morfologia com o aumento progressivo do 

tempo de duplicação das células, a partir da passagem 5. Para os tipos celulares fibroblastos e 

melanócitos, o período de cultura não alcançou as passagens em que estas células aumentam o 

tempo de duplicação e adquirem aspectos morfológicos de senescência. Os aspectos 

morfológicos que indicam sofrimento celular podem ser atribuídos à atividade de senescência, 

seja por condições inapropriadas ao cultivo, ou pela presença de contaminantes, ou ainda pelo 

próprio tempo limitado de proliferação de células normais, in vitro (YOUN et al, 2004, 

HAYFLICK, 1965).  

Neste trabalho, foi realizada a tentativa de padronização do ensaio para detecção das 

células em processo ativo de senescência, com uso do kit de coloração histoquímica de células 

senescentes (Senescence Cells Histochemical Staining Kit - Sigma, código CS0030), para 

detecção da atividade de β-galactosidase, característica do processo de senescência celular. 

Quando o ensaio foi realizado em células do tipo fibroblastos da derme ou mesenquimais 

oriundas do tecido adiposo, células estas utilizadas como controle positivo, pois apresentavam-

se em condição de sofrimento evidente, o kit não foi eficiente em corar todas as células, que 

apresentavam morfologia de senescência. Da mesma forma, ocorreu com as culturas de 

queratinócitos. Quando os ensaios foram realizados com culturas primárias de melanócitos, 

nenhuma célula corou em azul. 

Foi considerado, portanto, que o ensaio histoquímico para detecção da atividade celular 

β-galactosidase (Senescence Cells Histochemical Staining Kit - Sigma, código CS0030), não 

possui sensibilidade, suficiente, para ser eleito como um ensaio de definição (um requisito) da 

qualidade de uma cultura primária de fibroblastos ou queratinócitos, uma vez que não corou as 
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células utilizadas como controles positivos, células que apresentavam todas as características 

da atividade de senescência.  

 

Tempo de duplicação e ciclo celular 

O aumento do tempo de geração das células normais (ou diploides), cultivadas in vitro, 

é esperado, conforme o limite de Hayflick. Células em cultivo possuem tempo de vida limitado, 

o que significa que após um período ativo de replicação, as células aumentam seu tempo de 

geração, independentemente de haver outras causas a contribuir para este fato, como meio de 

cultivo limitado, contaminações por micoplasmas, viroses latentes, entre outros. O tempo de 

geração de uma cultura primária é, portanto, um dos parâmetros que definem a qualidade da 

cultura celular. As culturas obtidas, de forma padronizada, tiveram os tempos de duplicação 

medidos, para que servissem de referência para culturas com qualidade. 

As culturas primárias de queratinócitos foram cultivadas até que não ocorreu mais a 

proliferação celular. Foi observado o aumento para os valores do tempo de duplicação após a 

4ª passagem, com encerramento, total, entre a 5ª e a 7ª passagem. Neste momento, todas as 

células apresentavam aspecto de senescência e, ao serem processadas para subcultivo, não mais 

aderiam ou, quando aderiam, não se mostraram capazes em duplicar.  

Durante o cultivo, foi observado que, na segunda passagem das células frescas e na 

primeira passagem das células, após seu descongelamento, ocorriam um pico de proliferação 

com diferença estatística significativa para os demais valores, mas sem diferença significativa 

entre si. Indicamos, portanto, que os lotes de células devem ser congelados e/ou utilizados, na 

segunda passagem das células; e para células criopreservadas, devem ser utilizadas na primeira 

passagem após o descongelamento. Foi observado que as culturas de dois pacientes, que 

apresentaram dificuldade de adesão, na segunda passagem (um dos dois pontos em que foi 

observado pico de proliferação), tiveram tempo de duplicação ao dia de 0,5 e 0,6, valores abaixo 

da faixa encontrada para duplicações ao dia, para as culturas consideradas qualificadas (0,81 ± 

0,10 duplicações ao dia), o que comprova que a medida do tempo de duplicação pode ser um 

referencial de qualificação de uma cultura primária de queratinócitos. 

Para as culturas primárias de melanócitos, a análise do tempo de duplicação, não 

demonstrou nenhum comportamento regular entre as amostras. Até o ponto em que as células 

foram mantidas em cultura, não foi possível observar nenhuma relação entre o tempo de 

duplicação e o número da passagem da cultura ou com a natureza das amostras, ou se são células 

frescas ou descongeladas. O aumento do tempo de duplicação não foi observado, assim como 

não foram observadas células de morfologia senescente, o que está de acordo com a descrição 
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de KORMOS et al (2011), para senescência de melanócitos in vitro, somente a partir da 10ª 

passagem. 

Para as culturas primárias de fibroblastos humanos, amostras de células foram 

cultivadas até a passagem 15, não tendo sido observado aumento no tempo de geração. Em 

média, o tempo de duplicação foi de 0,54 ± 0,22, para células frescas e de 0,51 ± 0,19, para 

células descongeladas, sem diferença estatística significativa, com alfa 0,05, significando, 

portanto, que as células, ao serem descongeladas, retornaram ao tempo de geração médio, de 

antes do congelamento. Uma única média e desvio padrão, para referência da qualidade 

 

As culturas primárias, obtidas de forma padronizada e aprovadas para os ensaios de 

qualidade (detecção negativa para agentes microbiológicos, aspectos morfológicos, viabilidade 

e tempo de duplicação), tiveram o ciclo celular analisado, por citometria de fluxo, com uso do 

método de Vindelov. Este é um método simples, rastreável, relevante para comparação de 

condições de cultivo e para estabilidade de culturas celulares, por análise do conteúdo de DNA 

(G1), percentuais de células em proliferação (fase G2, com duplo DNA) e fase intermediária da 

duplicação (fase S) (POZAROWSKI; DARZYNKIEWICZ, 2004; VINDELOV; 

CHRISTENSEN, 1990). Os valores médios obtidos, neste estudo, para as fases do ciclo celular 

das culturas qualificadas, são indicados, portanto, como o padrão de referência para 

qualificação de culturas celulares primárias de queratinócitos, melanócitos e fibroblastos. 

 

Das contaminações microbiológicas 

Infecções do sítio cirúrgico ocorrem com frequência (cerca de 10%) e são classificadas 

em incisional superficial, quando envolve pele e subcutâneo à incisão; incisional profunda, 

quando envolve tecidos moles profundos à incisão, como fáscia e/ou músculos e qualquer órgão 

ou cavidade. A contaminação do sítio cirúrgico pode ocorrer a qualquer momento do peri-

operatório e do transoperatório, com entrada do micro-organismo no sítio cirúrgico, devido a 

existência das fontes de infecção endógenas (idade, doença pré-existente) ou exógenas (quebra 

de barreira asséptica e inadequada higienização das mãos). Sendo, portanto, de grande 

importância, na prevenção das contaminações, a escolha do antisséptico para o preparo da pele.  

Independentemente, da fonte, qualquer agente microbiológico proveniente do material 

biológico, do doador, pode multiplicar durante o processamento das culturas primárias e 

representar risco ao manipulador e ao sucesso da própria cultura. Para viroses, a prevenção 

mínima ocorre, atualmente, com avaliação do doador, no momento da coleta dos materiais 

biolóigocs, para alguns tipos virais, como HIV, HCV e HBV. Tal prevenção é mínima, pois são 
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inúmeros os tipos virais, possíveis. Faz parte da continuação, deste projeto, a detecção de 

partículas virais, ao longo do cultivo celular in vitro, principalmente, para as viroses latentes da 

família Zoster.  

Para as contaminações do tipo bacteriana e fúngica, a antissepsia da área cirúrgica tem 

um papel fundamental, na contenção da contaminação. Produtos à base de clorexidina para a 

preparação da pele, para a cirurgia, mostram melhor resultado, do que outros produtos para a 

descolonização bacteriana (DAROUICHE et al, 2010), no entanto, é relatada a baixa adesão, 

dos profissionais, ao uso deste agente, principalmente, devido ao tempo total para sua ação 

efetiva (da SILVA; BARBOSA, 2012). 

De acordo com os resultados obtidos, neste projeto, para a detecção de contaminantes 

microbiológicos dos tipos fungos e bactérias, todas as culturas, no total de 18, tiveram resultado 

negativo. Entendemos que a assepsia local, utilizada antes do procedimento cirúrgico, com uso 

de Clorexidina, combinada ao uso de solução de acondicionamento do tecido, composta por 

solução salina estéril e os antibióticos em altas concentrações - Ciprofloxacino (20 a 30 g/ml) 

e Anfotericina B (5,0 a 7,5 g/ml) - foram eficazes na contenção da contaminação da pele, 

órgão, naturalmente, colonizado por microrganismos. Estes antibióticos, entraram, portanto, no 

procedimento operacional desenvolvido, para o preparo da solução de acondicionamento do 

material biológico coletado. 

Para a detecção de micoplasmas, os resultados foram positivos em 25,0% das culturas 

epidérmicas e 7,1% das culturas dérmicas. Uma vez que o material biológico é acondicionado 

na mesma solução e que seguem juntos no processamento, até que finaliza a incubação com 

Dispase, supõe-se que a contaminação esteja presente para os dois tecidos, mas que a presença 

de Ciprofloxacino, na cultura de fibroblastos é eficiente para a contenção da contaminação de 

micoplasmas. O meio específico ao cultivo de queratinócitos e melanócitos contém o 

antibiótico Gentamicina. Não foi testado, neste trabalho, se o cultivo de queratinócitos e 

melanócitos é prejudicado, com o uso de Ciprofloxacino e se este seria eficaz, para o controle 

da contaminação, nestas culturas. 

Com o resultado final obtido, para baixa incidência de culturas contaminadas, indicamos 

que deve ser realizado o descarte das culturas, quando qualquer dos ensaios microbiológicos 

realizados, se apresente positivo. 

 

Da autenticação de culturas celulares primárias 

As contaminações das culturas celulares, além de microbiológicas, podem ocorrer pela 

presença de outro tipo celular, além daquele que se deseja cultivar, o que é denominado 
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contaminação cruzada. Conforme relatado na literatura científica, na grande maioria das vezes, 

as contaminações cruzadas são acidentais, com a inclusão de células na cultura, por uso de 

práticas que fogem às regras das boas práticas do cultivo celular, mas também podem ocorrer 

devido ao próprio processo de obtenção da cultura primária (CAPES-DAVIS et al, 2013).  

A necessidade de realização de ensaios de autenticação de linhagens celulares é 

justificada pelo histórico das contaminações cruzadas que rodaram o mundo e, a seu despeito, 

ainda comprometem a pesquisa biomédica, até os dias de hoje (LACROIX, 2008; FREEDMAN 

et al, 2015). No entanto, quando a abordagem da realização do ensaio de autenticação celular 

trata de culturas celulares primárias, está direcionada para a comprovação do material de origem 

de uma linhagem estabelecida. A autenticação da cultura primária não é um requisito para seu 

uso em ensaios toxicológicos in vitro, ou em ensaios pré-clínicos e, nem mesmo para o uso 

clínico. 

Para o uso em terapia celular e bioengenharia, o ensaio de comprovação da origem do 

doador das células, não está contemplada nas normas nacionais ou internacionais. A segurança 

das células disponibilizadas para uso terapêutico, é baseada nas Boas Práticas em Células 

Humanas para uso terapêutico e pesquisa clínica, as quais exigem que os processos e os 

procedimentos sejam estabelecidos de forma a prevenir qualquer risco de contaminação 

cruzada, entre os materiais. Os benefícios para o uso clínico de células sem qualquer erro de 

identificação ou contaminação cruzada, estão diretamente relacionados às consequências de 

rejeição às células enxertadas (KERRIGAN; NIMS, 2011).  

Sendo assim, por ser o ensaio de autenticação celular, por STR, o mais utilizado na 

comprovação da origem das culturas de linhagens celulares e por ser um serviço validado e 

oferecido, pela Instituição (INMETRO), tal ensaio foi realizado com amostras de culturas 

primárias de fibroblastos, para determinar se, também, poderia ser aplicado como parâmetro de 

qualidade, para o uso biotecnológico das culturas primárias.  

Foram utilizados dois kits para análise de STR, o kit padrão para autenticação de 

linhagens celulares humanas, o kit StemElite™ ID System (Promega), para 10 marcadores 

moleculares e o kit PowerPlex® Fusion System (Promega), com 24 marcadores moleculares, 

utilizado para aumentar a probabilidade de identificar indivíduos, em objetivos forenses. 

Ambos os kits não foram sensíveis na detecção da contaminação cruzada para uma de 

quatro misturas preparadas e pode-se dizer que o kit para 24 marcadores moleculares não 

mostrou qualquer resultado além do que foi observado com o kit para 10 marcadores. Sendo 

assim, pode-se afirmar que o ensaio de STR não se aplica como um ensaio de requisito para a 

qualificação de culturas primárias humanas, para pureza de amostra. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lacroix%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17960586
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A observação adicional, obtida com a aplicação deste ensaio, foi o domínio da cultura 

pelas células provenientes de um dos pacientes. O paciente dominante, ao entrar na mistura em 

menor percentual (10%), ao longo do cultivo, 5 passagens, aumentou sua presença para cerca 

de 28% das células e, quando entrou na mistura como maior contribuinte (90%), ao longo do 

cultivo, passou a representar 99% das células.  

Ao realizar o cálculo de duplicação das células destes dois pacientes, em separado, não 

foi observada diferença na taxa de proliferação, que justificasse as mudanças das proporções de 

contribuição, em um período de 5 passagens. Para a cultura primária de fibroblastos obtidos do 

paciente P09, foram calculadas 0,42 duplicações ao dia e, para a cultura primária de fibroblastos 

do paciente P12, foram 0,51 duplicações por dia. 

Estas observações comprovam que o convívio entre células de pacientes diferentes não 

é inerte e que foi favorável a um dos componentes. O contato físico entre células é importante 

e ativo, desde o período embrionário, quando ocorre a definição das funções celulares futuras, 

a partir do contato célula-célula para célula-meio externo. Os resultados das contribuições das 

amostras, neste trabalho, mostraram que a comunicação celular ocorrida, foi desfavorável para 

as células de um dos pacientes. 

 

Parâmetros da qualidade da cultura celular primária 

Ainda que as culturas primárias de células humanas sejam obtidas, seguindo os 

procedimentos operacionais, os problemas do cotidiano e as características particulares de cada 

amostra (paciente), desconhecidas para o laboratório, podem ser fatores que acarretem em uma 

cultura que não atenda aos padrões de qualidade para uso biotecnológico. 

Sendo assim, as culturas primárias devem ser monitoradas para qualificação ou 

desqualificação, antes de serem liberadas para uso. São considerados ensaios, que balizam a 

qualidade celular de uma cultura primária de queratinócitos, melanócitos e fibroblastos: 

 Aparência morfológica – positivo para o tipo celular específico e negativo para 

morfologia de outros tipos celulares; 

o Fibroblastos: são fusiformes, longilíneas, com citoplasma pequeno; 

o Queratinócitos: quando jovens e proliferativos, são células pequenas 

(diâmetro entre 5 e 20m), fusiformes ou cuboides; 

o Melanócitos: quando proliferativos, são células bipolares e delgadas e, 

quando diferenciados, possuem o centro alargado e muitos 

prolongamentos citoplasmáticos (dendritos); é comum a presença de 

melanócitos nas cores preta ou marrom, característica de células repletas 
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de melanina; é comum a produção de melanossomas maduros, como 

grânulos pretos, nas bordas dos dendritos. 

 

 Aparência morfológica para aspecto de senescência – negativo para os aspectos 

de senescência:  

o Fibroblastos: citoplasma aumentado e alargado, com bordas irregulares, 

com alta presença de vacúolos e grânulos; 

o Queratinócitos: tamanho aumentado, formato arredondado, citoplasma 

com bordas irregulares, alta presença de vacúolos e polinucleares; 

o Melanócitos: citoplasma aumentado e alargado, com bordas irregulares e 

ausência de dendritos. 

 

 Detecção de contaminantes microbiológicos: 

o negativo para presença de fungos e bactérias; 

o negativo para presença de micoplasmas; 

 

 Caracterização imunofenotípica – positivo para anticorpo característico; 

 

 Potencial de proliferação por cálculo do tempo de duplicação (geração), 

parâmetros *: 

o Queratinócitos:  

  

 

o Fibroblastos: 
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 Potencial de proliferação por ciclo celular, análise de Vindelov, parâmetros: 

 

 

*OBS. Para melanócitos, não foi estabelecida a faixa de tempo de duplicação referencial, para 

uso como padrão de qualidade. 

 

Legislação sanitária e o acesso a material biológico humano para fins biotecnológicos 

 

O cultivo in vitro de células humanas, para uso terapêutico (pesquisa clínica), já é uma 

prática corrente no país, com autorização legal do CNS e da ANVISA, e o Brasil se organiza, 

legalmente e tecnicamente, para acompanhar o movimento internacional, consolidado, para 

redução e substituição progressiva e responsável do uso de animais para ensaios laboratoriais, 

utilizando métodos alternativos validados, previsto na Lei Arouca (Lei 11.794/2008) e nas 

resoluções do CONCEA. A despeito das evidências de avanço científico e tecnológico, a 

legislação sanitária brasileira não torna sustentável o avanço do desenvolvimento tecnológico 

nessa área, quando não prevê o acesso a materiais biológicos humanos, necessários à obtenção 

da matéria-prima, células humanas, de forma que possam ser preparados como produtos que 

sirvam de material biológico de referência e uso na área de “biometrologia”. 

Entendemos, que uma ação efetiva para o acesso ao material biológico humano, seria a 

inclusão da possibilidade de captação de restos cirúrgicos, na lei que trata da doação de órgãos, 

seguindo o modelo de inclusão, que foi adotado para a doação de sangue de cordão umbilical e 

placentário. Esta via parece atender à demanda atual para acesso legal a material biológico 

humano e está, no nosso entender, em perfeito acordo com princípios de proteção à saúde 

humana da CF/88. E, em ação continuada, seria a reavaliação da legislação vigente com o 

intuito de dar tratamento, ao excedente de tecidos, células e órgãos, de forma equivalente ao 

tratamento que é dado ao excedente do sangue, nos Serviços de Hemoterapia. Sob o controle 

do SINASAN, regulamentado pela Portaria 2.732/2013, o excedente (material que não teve uso 

em terapia) de sangue e componentes, processados em Serviços de Hemoterapia, deve ser 

destinado à produção de hemoderivados.  

Em publicação recente, a Resolução ANVISA, RDC 55/2015, a qual trata das Boas 

Práticas em Tecidos humanos para uso terapêutico, considera a liberação de tecidos, por Bancos 
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de Tecidos, para outros usos, como em pesquisa, ensino, treinamento, controle de qualidade ou 

validação de processos, sempre que o tecido não tiver uso terapêutico. Esta, pode ser 

considerada como um avanço nas normas sanitárias, uma vez que trata do aproveitamento do 

excedente terapêutico, no entanto, ainda não contempla o uso de células, tecidos, órgãos 

humanos ou seus derivados, no preparo de materiais de referência ou uso em MAV. 

Portanto, a ação sugerida tem por objetivo viabilizar, legalmente, o uso do excedente de 

tecidos, células e órgãos, no preparo de culturas de células primárias humanas com qualidade 

definida, para o uso biotecnológico e “biometrológico”. 

  



122 

 

 

6. CONCLUSÕES 
 

• Foi possível padronizar a obtenção de culturas primárias de queratinócitos, melanócitos 

e fibroblastos, a partir de amostras de peles humanas, com produção de POP. 

 

• Foi possível eleger os ensaios de qualidade, que devem ou não ser aplicados na 

qualificação da cultura primária de queratinócitos, melanócitos e fibroblastos, sendo 

eles: 

 

 

• O ensaio para autenticação celular, por Short Tandem Repeat (STR), não foi eficiente 

para atestar a qualidade de pureza, quanto à origem, de culturas primárias de fibroblastos 

humanos. 

 

• O ensaio para detecção da atividade de senescência por histoquímica, com uso do kit 

Senescence Cells Histochemical Staining Kit - Sigma, cat. CS0030, não apresentou 

sensibilidade satisfatória para atestar a característica de senescência, de culturas 

primárias humanas. 
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• Não há norma, na legislação sanitária brasileira, que trate do uso de material biológico 

humano, em ensaios de qualidade e/ou Métodos Alternativos Validados. 

 

• A Lei 10.205/2011, a qual trata da Política Nacional de Sangue, Componentes e 

Derivados, abre precedentes para a regulação equivalente e formação da Rede Nacional 

de tecidos, células e órgãos humanos. 

 

• Propõe-se a revisão da legislação sanitária brasileira, que trata de tecidos, células e 

órgãos, para uso do material biológico que não terá uso clínico, como fonte de material 

passível de utilização no preparo de material biológico de referência, entre eles, as 

culturas primárias celulares.  
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ANEXO I 

 

Nota Técnica INMETRO, número Dimav/Bioengenharia/001/2015. Acesso a material 

humano para obtenção de células com qualidade certificada. 
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TÍTULO 

 

Acesso a material humano para obtenção de células com qualidade 

certificada. 

 

 

RESUMO 

Esta Nota Técnica (NT) visa esclarecer a urgente necessidade de ser estabelecida, por 

parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), uma via de acesso legal a 

materiais biológicos humanos, para que sejam processados como fonte de obtenção de células 

primárias humanas com qualidade devidamente caracterizada e certificada. Esta necessidade é 

vivenciada pelo INMETRO, assumindo o papel de órgão intermediador da sociedade, atuando 

em colaboração técnico-científica na formulação de regulamentações e normas e tendo como 

uma das missões de sua Diretoria de Metrologia Aplicada às Ciências da Vida (DIMAV) 

desenvolver referências e rastreabilidade em bioanálises para a saúde. A DIMAV tem dentre 

seus propósitos o compromisso com o desenvolvimento e a distribuição de materiais biológicos 

de referência, em especial células e tecidos para uso in vitro em biometrologia e em controle de 

qualidade de insumos e produtos biológicos. 
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Os materiais biológicos humanos, aos quais esta NT se refere, são aqueles doados para 

fins de transplante, mas que não foram utilizados, ou aqueles que são descartados após cirurgia 

eletiva ou de indicação médica, que podem ser coletados sem acarretar qualquer tipo de prejuízo 

ao paciente ou à própria cirurgia. Sendo estes materiais doados, captados e disponibilizados 

apenas após consentimento informado assinado do doador ou dos seus responsáveis legais. 

O levantamento realizado para usos atuais de células humanas e para legislação vigente 

relacionada, evidenciou que o cultivo in vitro de células humanas para uso terapêutico já é uma 

prática corrente no país, com autorização legal da ANVISA, e que o Brasil se organiza e se 

prepara para acompanhar o movimento internacional, consolidado, para redução e até mesmo 

substituição do uso de animais utilizando Métodos Alternativos Validados e com aceitação 

regulatória, como previsto na Lei Arouca (Lei 11.794/2008)1 e nas resoluções do Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). Obstante a estas evidências de 

avanço científico e tecnológico, verificou-se que a legislação brasileira não torna sustentável o 

avanço do desenvolvimento tecnológico nessa área, quando não garante o acesso a materiais 

biológicos humanos necessários à obtenção das células.  

A análise crítica do tema indica a necessidade de tomada de decisão nas instâncias 

pertinentes para que se efetue a revisão da legislação brasileira atual, de modo a garantir o acesso 

legal ao material biológico humano, como fonte de obtenção das células com qualidade 

certificada, que viabilize efetivamente o desenvolvimento e oferta de Métodos Alternativos 

Validados, como determinado na Lei 11.794/2008 e de ensaios de controle de qualidade de 

células primárias obtidas para os diversos fins biotecnológicos. 
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SIGLAS 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

BraCVAM – Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos 

BT – Banco de Tecidos; 

CF/88 – Constituição Federal de 1988; 

CGSH – Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados; 

CGSNT – Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplante; 

CNCDO – Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos; 

CONCEA – Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal; 

CPH – Células Progenitoras Hematopoiéticas; 

CSNT – Coordenação do Sistema Nacional de Transplantes; 

DAHU – Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência; 

DIMAV – Diretoria de Metrologia Aplicada às Ciências da Vida; 

DOU – Diário Oficial da União; 

Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz; 

GETOR – Gerência de Tecidos, Células e Órgãos; 

GGSTO – Gerência-Geral de Sangue, Outros Tecidos, Células e Órgãos; 

GM – Gabinete do Ministro; 

INCQS – Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde; 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; 

MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; 

MS – Ministério da Saúde; 

NT – Nota Técnica; 

OECD – Organization for Economic Co-operation and Development; 

RDC – Resolução da Diretoria Colegiada; 

RENAMA – Rede Nacional de Métodos Alternativos; 

RES – Resolução; 

SAS – Secretaria de Atenção à Saúde; 

SINASAN – Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados; 

SNT – Sistema Nacional de Transplante; 

SUS – Sistema Único de Saúde. 
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MOTIVAÇÃO 
 

1. Uso de células humanas em biotecnologia 

A biotecnologia aplicada à saúde usa células humanas principalmente em duas situações: 

a obtenção de biofármacos e bioprodutos e a verificação da atividade e dos efeitos adversos de 

moléculas. Ambas requerem rigorosos controles de qualidade, posto que entram em contato com 

o corpo humano e, sendo assim, tornam-se objeto de preocupação da Diretoria de Metrologia 

Aplicada às Ciências de Saúde (DIMAV) do INMETRO. 

A obtenção de biofármacos e bioprodutos a serem usados em cuidados à saúde é feita em 

processos industriais, nos quais as células adequadamente selecionadas e geneticamente 

manipuladas produzem moléculas de interesse farmacológicos2. As manipulações genéticas 

definem os genes que codificam a síntese de proteínas. O produto é um peptídeo com as 

propriedades essencialmente previsíveis. Subsequentemente, os peptídeos são modificados na 

sua estrutura espacial, complementarmente com moléculas, tais como glicídios e lipídeos. Essas 

modificações secundárias nos peptídeos conduzem a novas propriedades biológicas de interação 

com as moléculas e células-alvo, determinando a intensidade da sua ação farmacológica, assim 

como a sua permanência na circulação e nos tecidos e a duração da ação farmacológica. Essas 

modificações resultam das sequências de reações enzimáticas que ocorrem nas células em que 

são produzidos3,4. Consequentemente, a qualidade das células deve ser rigorosamente conforme 

às desejadas para a obtenção dos produtos de interesse. Por outro lado, a qualidade funcional 

deste produto, biofármaco ou outro, precisa ser avaliada e controlada em termos da sua atividade 

biológica, além dos controles tradicionais da sua pureza e das propriedades físico-químicas. Essa 

atividade só pode ser verificada em ensaios in vitro, usando as células-alvo humanas, com as 

características científicas desejadas para um determinado experimento (confiabilidade, 

reprodutibilidade, sensibilidade, entre outros). 

A segunda área, rapidamente crescente, é a verificação dos efeitos adversos de moléculas 

ou materiais, que entram em contato com o corpo humano, para determinar quali- e 

quantitativamente a sua potencial toxicidade. Além dos fármacos, trata-se de componentes 

alimentares, de higiene, usados em cuidados pessoais como os cosméticos, produtos veterinários, 

dispositivos médicos e odontológicos, organismos geneticamente modificados e geralmente 

todos os produtos potencialmente poluentes, como agrotóxicos, saneantes e produtos químicos 

industriais5. 

Estudos atuais mostram que o perfil genético humano define a interação do organismo 

com o meio ambiente externo, incluindo a resposta à exposição e contatos com produtos 

naturais, produtos gerados pelas atividades humanas, destinados ao consumo, uso pessoal assim 

como cuidados à saúde6. Por consequente, informações obtidas no exterior e trazidas e colocados 

à disposição da população no Brasil, referentes à qualidade, atividade farmacológica ou 



 
 

Serviço Público Federal 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO 
 

Diretoria de Metrologia Aplicada às Ciências da Vida - Dimav (Unidade)  

Divisão de Metrologia Biológica – Programa de Bioengenharia (Área) 

Endereço: Av. N. S. das Graças 50, prédio 6 - Xerém CEP: 25250-020 

Telefones: 55 21 2145-3365 -  Fax: 55 21 2679-9837 – e-Mail: jmgranjeiro@inmetro.gov.br  

MOD-GABIN-024 – Rev. 00 – Apr.10/07/2015 – Pg. 5/27 
 

toxicidade, assim como resultados dos estudos realizados no Brasil na mesma área, devem ser 

validados pelos estudos in vitro que usam as células representativas da população nacional. 

Tradicionalmente, a toxicidade é determinada em ensaios usando os animais 

experimentais. A publicação do livro “Principles of Human Experimental Technique” pelos 

pesquisadores William Russel e Rex Burch, em 1959, iniciou o movimento de proteção aos 

animais usados em experimentação, e representou um marco na discussão sobre a utilização 

destes para a avaliação de toxicidade. O princípio dos 3R´s para o uso de animais foi 

estabelecido (Reduction, Refinement e Replacement). A redução reflete a obtenção de nível 

equiparável de informação com o uso de menos animais; o refinamento promove o alívio ou a 

minimização da dor, sofrimento ou estresse do animal; a substituição estabelece que um 

determinado objetivo seja alcançado sem o uso de animais vertebrados vivos. De fato, métodos 

alternativos podem ser definidos como qualquer método que possa ser usado para substituir, 

reduzir ou refinar o uso de experimentos com animais na pesquisa biomédica, testes 

toxicológicos ou ensino. 

O cenário atual da política declarada das instituições Europeias é de estimular e 

desenvolver o uso de métodos alternativos ao uso de animais. A implantação do “Animal welfare 

guideline” em 1986, estabelece que “uma experiência não poderá ser executada em animal se 

um outro método cientificamente satisfatório, que não implique a utilização de um animal, seja 

razoável e praticamente possível". 

Nesta nova situação e dentre os métodos alternativos, os ensaios mais simples podem ser 

realizados com as linhagens celulares estabelecidas nos laboratórios e disponíveis para esse uso, 

frequentemente usadas em estudos básicos de bioquímica, biologia molecular, biologia e 

patologia celular. Esses modelos podem fornecer informações sobre a atividade de uma molécula 

ou de um composto sobre um tipo celular. Alternativamente, os modelos podem e devem ser 

complexos e tecidos-representativos, compostos de mais de um tipo de células, numa 

organização espacial que mimetiza tecidos humanos, podendo fornecer informações sobre a 

difusão de moléculas ou de compostos nos tecidos, sua capacidade de penetração e modificação 

da função tecidual7.   

Esse conjunto dos dados salienta a necessidade da DIMAV/INMETRO em ter acesso a 

células humanas, devidamente caracterizadas, que serão a referência para ensaios internos e para 

a verificação e controle de qualidade em instituições externas. 

 

2. Arcabouço legal atual para captação de material biológico humano 

Este tópico da Nota Técnica apresenta o resumo das normas regulatórias brasileiras 

relacionadas aos artigos 199 e 200 da Constituição Federal de 1988 (CF/88)8 e identifica 
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matérias que sirvam de referência para uma nova regulamentação na área de captação e 

disponibilização de material biológico humano, com o intuito de viabilizar o desenvolvimento 

sustentável da Biotecnologia aplicada às ciências da vida. 

Para elaborar este resumo, foi realizado um levantamento da legislação brasileira 

publicada no Diário Oficial da União (DOU), com consulta nos Portais da ANVISA (Saúde 

Legis), da Câmara dos Deputados, da Legislação do Governo Federal e nos sites de busca de 

normas regulatórias Lex Magister e Legjur.com Vade Mecum Digital. Foram incluídas na busca, 

todas a publicações de leis, decretos, portarias, resoluções e consultas públicas em andamento 

relacionadas à saúde e à doação de tecidos, células e órgãos humanos, desde a Constituição 

Federal de 1988 até o mês de novembro de 2014. 

Especial atenção foi dada à Lei 10.205/20019 e à Portaria 2.712/201310, as quais tratam 

especificamente de sangue, seus componentes e derivados, e do regulamento técnico de 

procedimentos hemoterapêuticos, respectivamente. Estas normas, vêm ao encontro do interesse 

desta Nota Técnica, pois permitem o uso, de forma controlada, do excedente de material 

biológico captado para fins terapêuticos, que não tenham sido utilizados. 

Na Constituição Federal de 1988 (CF/88) estão estabelecidos os princípios políticos da 

Nação.  A Constituição deve regular e pacificar os conflitos e interesses de grupos que integram 

uma sociedade e, para isso, estabelece regras que tratam desde os direitos fundamentais do 

cidadão, até a organização dos Poderes; defesa do Estado e da Democracia; ordem econômica e 

social. Na CF/88 foram identificados dois artigos que tratam do assunto de interesse deste 

trabalho. O Art. 199, § 4º diz: “A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a 

remoção de órgãos e tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo 

vedado todo tipo de comercialização”.  No art. 200 está estabelecido: “Ao sistema único de 

saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei controlar e fiscalizar 

procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de 

medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos”. 

Assim, dando continuidade ao arcabouço legal, leis e decretos, foram publicados para 

regulamentar o Artigo 199 e parte do Art. 200 da CF/88. Portarias e Resoluções subsequentes, 

dividiram os materiais biológicos em dois grandes grupos:  

 Sangue, seus componentes e hemoderivados, estando compreendidos, neste grupo, o 

sangue humano venoso, o placentário e o de cordão umbilical; 

 Órgãos, células e os demais tecidos, que não o sangue. 

Neste contexto algumas questões básicas prevaleceram e são mantidas para todos os 

materiais biológicos, independentemente de sua natureza ou origem. As questões relacionadas a 
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proibição de comercialização e remuneração, além da previsão de doação específica para uso em 

transplante ou tratamento, são as mesmas para sangue ou qualquer tecido ou órgão: 

 Toda doação de material biológico deve ser, obrigatoriamente, gratuita e voluntária e, 

somente, ocorrer apenas após consentimento informado e por escrito pelo paciente, 

quando da doação em vida ou por seu responsável, quando da doação post mortem ou 

quando o doador em vida for incapaz de se responsabilizar por seus atos. 

 Todas as formas de doação não devem ter cunho comercial; 

 Todas as formas de doação preveem, exclusivamente, o uso em transplante ou 

tratamento. A única outra forma de uso – a pesquisa – tem como exigência que cada 

projeto seja submetido ao Conselho de Ética em Pesquisa e as diretrizes das normas 

relacionadas não podem ser desrespeitadas. 

As duas primeiras leis que foram publicadas, após a CF/88, para tratar destes artigos 

foram: Lei 9.434/199711 e Lei 10.205/2001, as quais foram complementadas por outras leis e 

regulamentadas por decretos, portarias e resoluções, publicadas pelo Ministério da Saúde (MS), 

via ANVISA ou Gabinete do Ministro (GM), de forma que o acesso ao doador e ao material 

biológico humano não ocorresse de forma inconsequente, ou seja, que ocorresse sem o risco de 

violação ao direito à vida ou ao princípio constitucional da dignidade da vida humana (Figura 1). 

 

Figura 1. Principais Leis, Decretos e Portarias que seguiram à publicação das Leis 9.434/1997 e 

10.205/2001, regulamentando e estabelecendo as formas de acesso seguro ao doador e ao material 

biológico humano. 
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A Lei 9.434/1997 dispõe sobre a “remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano 

para fins de transplante e tratamento”. Nesta, são considerados pontos fundamentais: a 

gratuidade da doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, em vida ou post mortem; a 

finalidade de coleta dos materiais biológicos, exclusivamente, para transplante e tratamento; a 

proibição da comercialização; e a exclusão, de suas disposições, dos tecidos sangue, esperma e 

óvulo. Esta Lei foi atualizada pelas leis 10.211/200112; 11.521/2007, a qual  permite a retirada, 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de órgãos e tecidos de doadores que se encontrem em 

instituições hospitalares não autorizadas a realizar transplantes13; e pela lei 11.633/2007, a qual 

acrescenta o artigo 9º à Lei 9.434/1997, dando direito a toda mulher grávida, em período de 

consultas pré-natais e no momento da realização do parto, a receber informações sobre as 

possibilidades e os benefícios da doação voluntária de sangue do cordão umbilical e 

placentário14. 

O Decreto 2.268/199715 regulamentou a Lei 9.434/1997, com a criação e organização do 

Sistema Nacional de Transplante (SNT), responsável pelo desenvolvimento do processo de 

captação e distribuição de tecidos, órgãos e partes do corpo humano para finalidades 

terapêuticas e com a criação das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos 

(CNCDO). 

A Lei 10.205/2001 regulamenta o parágrafo 4º do art. 199 da CF/88, relativo a coleta, 

processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, seus componentes e derivados, 

uma vez que a Lei 9.434/1997 os excluiu de suas disposições. A Lei 10.205/2001 foi 

regulamentada pelo Decreto 3.990/200116 e pelo Decreto 5.045/200417. Estes decretos tratam da 

Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados e do Sistema Nacional de Sangue, 

Componentes e Derivados (SINASAN), descrevendo seus princípios e diretrizes, estrutura 

organizacional e competências. Neste conjunto de leis e decretos foram estabelecidas: as 

disposições para captação, proteção ao doador e ao receptor, coleta, processamento, estocagem, 

distribuição e transfusão do sangue, de seus componentes e derivados; a definição de sangue, 

componentes e hemoderivados, como produtos e subprodutos originados do sangue humano 

venoso, placentário ou de cordão umbilical; a proibição de compra, venda ou qualquer outro tipo 

de comercialização do sangue, componentes e hemoderivados e de outras cobranças incluindo os 

serviços e diagnóstico dos doadores. São finalidades do SINASAN a implementação da Política 

Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados; a garantia da autossuficiência do País em 

hemocomponentes e hemoderivados; e a harmonização das ações do poder público em todos os 

níveis de governo, relacionadas à assistência hemoterápica. Compõem o SINASAN os 

organismos operacionais (serviços de hemoterapia habilitados), os quais incluem os bancos de 

células de cordão umbilical e de medula óssea e da assistência hemoterápica; e os centros de 
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produção de hemoderivados e de quaisquer produtos industrializados a partir do sangue venoso e 

placentário, ou outros obtidos por novas tecnologias, indicados para o diagnóstico, prevenção e 

tratamento de doenças. Como órgãos de apoio ao SINASAN estão os órgãos de vigilância 

sanitária e epidemiológica; e laboratórios de referência para controle e garantia de qualidade do 

sangue, componentes, hemoderivados e insumos. A tabela 1 apresenta o descritivo nas normas 

vigentes, que complementam e operacionalizam as leis e decretos supracitados. 

 

Tabela 1. Descritivo de normas vigentes, que complementam e operacionalizam as Leis 9434/1997 e 10205/2001 

e os Decretos 2268/1997, 3990/2001 e 5045/2004. 

Norma  Emenda e Aspectos Gerais 

MS, ANVISA, RES 
31/200918 

Altera a RDC n°153/200419, que trata do regulamento técnico para os procedimentos 
hemoterápicos, incluindo a coleta, o processamento, a testagem, o armazenamento, o 
transporte, o controle de qualidade e o uso humano de sangue, e seus componentes, 
obtidos do sangue venoso, do cordão umbilical, da placenta e da medula óssea. 

MS, ANVISA, RDC 
56/201020 

Dispõe sobre o regulamento técnico para o funcionamento dos laboratórios de 
processamento de células progenitoras hematopoiéticas (CPH) provenientes de 
medula óssea e sangue periférico e bancos de sangue de cordão umbilical e 
placentário, para finalidade de transplante convencional e dá outras providências. 

MS, ANVISA, RDC 
57/201021 

Revoga a RES 153/2004 e determina o regulamento sanitário para serviços que 
desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano e 
componentes e procedimentos transfusionais. 

MS, ANVISA, RDC 
19/201222 

Altera e revoga, parcialmente, a RDC n°56/2010, que dispõe sobre o regulamento 
técnico para o funcionamento dos laboratórios de CPH provenientes de medula óssea 
e sangue periférico e bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, para 
finalidade de transplante convencional e dá outras providências. 

MS, ANVISA, RDC 
51/201323 

Altera a RDC nº 57/2010, que determina o Regulamento Sanitário para Serviços que 
desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano e 
componentes e procedimentos transfusionais. 

MS, ANVISA, RDC 
9/201124 

Dispõe sobre o funcionamento dos Centros de Tecnologia Celular para fins de pesquisa 
clínica e terapia; “entende-se como células humanas as células somáticas, células 
germinativas, células-tronco adultas, células-tronco embrionárias e células-tronco 
pluripotentes induzidas”. 

MS, GM, PORTARIA 
263/199925 

Estabelece que a utilização de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para fins 
científicos somente será permitida depois de esgotadas as possibilidades de sua 
utilização em transplantes. 

MS, GM, PORTARIA 
901/200026 

Cria a Central Nacional de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos, subordinada 
à Coordenação do Sistema Nacional de Transplantes. 

MS, GM, PORTARIA 
743/200427 

Define que, no âmbito da Secretaria de Atenção à Saúde, o SINASAN fica sob a 
responsabilidade do Departamento de Atenção Especializada. 

MS, GM, PORTARIA 
1.737/200428 

Dispõe sobre fornecimento de sangue e hemocomponentes no SUS e ressarcimento de 
seus custos operacionais. 

MS, GM, PORTARIA 
2.700/200429 

Institui a Câmara de Assessoramento Técnico à Coordenação da Política Nacional de 
Sangue e Hemoderivados, e dá outras providências / composição do SINASAN. 
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MS, GM, PORTARIA 
253/200930 

Institui o Comitê Nacional de Assessoramento Técnico para Captação de Doadores 
Voluntários de Sangue. “Considerando a importância da política de captação de doação 
de sangue, voluntária, altruísta, solidária, visando salvar vidas”. 

MS, GM, PORTARIA 
2.600/200931 

Revoga a Portaria 3.407/199832 e aprova o Regulamento Técnico do Sistema Nacional 
de Transplantes; “Considerando a necessidade de aprimorar o funcionamento e o 
gerenciamento do Sistema Nacional de Transplantes, das Centrais de Notificação, 
Captação e Distribuição de Órgãos e dos demais integrantes do Sistema, estabelecendo 
mecanismos que permitam uma melhor articulação entre essas instâncias”; 
“Considerando a necessidade de aperfeiçoar as normas...”; “É obrigatória a 
observância do disposto no Regulamento Técnico ora aprovado para o desenvolvimento 
de toda e qualquer atividade relacionada à utilização de células, tecidos, órgãos ou 
partes do corpo para fins de transplante em todo o território nacional”. 

MS, GM, PORTARIA 
2.932/201033 

Institui, no âmbito do SNT, o Plano Nacional de Implantação de Bancos de Multitecidos 
(BMT), para uso em transplantes; com “objetivo de aumentar a disponibilidade de 
enxertos humanos para uso assistencial” a ainda, estabelece que os BMT funcionarão 
em obediência à CNCDO. 

MS, GM, PORTARIA 
2.712/201310 

Revoga a Portaria 1.353/201134. Redefine o regulamento técnico de procedimentos 
hemoterápicos. 

MS, ANVISA, Consulta 
Pública 13/201435 

Elaboração de Regulamento Sanitário para o Funcionamento de Bancos de Tecidos. 
Agenda Regulatória 2013-2014. Área responsável: Gerência-Geral de Sangue, Outros 
Tecidos, Células e Órgãos (GGSTO). Esta norma se aplicará a todos os Bancos de 
Tecidos, de qualquer natureza, que realizam atividades com um ou mais tipos de 
tecidos de origem humana e revogará a RDC nº 220/2006 (Bancos de Tecidos 
Musculoesqueléticos e Pele)36 e a RDC nº 67/2008 (Bancos de Tecidos Oculares)37, 
além de preencher a lacuna regulatória para os demais bancos em funcionamento no 
país desprovidos de normativa, inclusive aqueles que manipulam mais de um tipo de 
tecido em suas instalações (conhecidos como banco de multitecidos). A grande 
inovação dessa proposta de RDC está no seu art. 6º, que estabelece que o Banco de 
Tecidos somente deve disponibilizar tecidos que estejam de acordo com as Boas 
Práticas descritas no regulamento. Agenda Regulatória de 2013-2014. 

 

É de extrema importância destacar que a Lei 10.205/2001 e a Portaria MS/GM 

2.712/2013, as quais tratam especificamente de sangue, seus componentes e derivados e do 

regulamento técnico de procedimentos hemoterapêuticos, respectivamente, viabilizam o uso do 

excedente deste material biológico para produção de outros compostos e derivados. Este é o 

modelo, legalmente estabelecido de utilização de sangue, seus componentes e derivados e que 

pode ser utilizado como base para uma solução equilibrada para o problema da distribuição e 

acesso, de modo não comercial, a materiais biológicos humanos como células, tecidos, órgãos ou 

partes do corpo humano para outros fins, tais como a obtenção de células certificadas para fins 

biotecnológicos como desenvolvimento científico, avaliações de qualidade e certificações de 

novos produtos com fins terapêuticos em humanos, Métodos Alternativos Validados, entre 

outros. 

O histórico da legislação brasileira mostra que para sangue, componentes e derivados, 

foram tratadas todas as questões envolvidas com a garantia da segurança de paciente e receptor, 
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com incentivo às doações e com a garantia do aproveitamento integral de toda doação concebida. 

No entanto para os demais materiais biológicos, que não sangue, ainda não foi desenvolvida a 

regulamentação necessária que torne viável seu uso de forma plena para a população, tanto na 

geração de material para prevenção e tratamento da saúde, como para o melhoramento 

tecnológico.  

A rede formada pelos serviços que compõem o SINASAN permite que o uso assistencial 

de sangue, componentes e derivados esteja sob total controle do Ministério da Saúde e, havendo 

excedente, este possa ser direcionado para a produção de hemoderivados e, assim, seguir rumo a 

alcançar a autossuficiência do País neste setor de produção. O uso do excedente de transfusões 

para produção de hemoderivados e preparo de amostras de controle de qualidade, garantem a 

proteção que o paciente/receptor deve receber e que o MS-ANVISA prima por garantir.  

O segundo grupo de material biológico, que compreende todos os tecidos, órgãos, células 

e partes do corpo humano, está sob o controle do SNT. De acordo com a regulamentação, as 

funções do SNT são exercidas pela Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes 

(CGSNT), da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS). Fazem parte da organização do SNT, as 

Centrais regionais e a Central Nacional de Notificação, Captação, Distribuição de Órgãos e os 

Bancos de Multitecidos, todos sob o âmbito da SAS. A cadeia de controle de receptor, com a 

lista única de espera, Cadastro Técnico Único, rede de avaliação de potenciais doadores, das 

Organizações de Procura de Órgãos e Tecidos (OPO) e todo o aparato criado para 

operacionalização do SNT, permitem realização do processo de captação de materiais biológicos 

e uso no transplante de forma segura e eficaz. 

No entanto, diferentemente, do que foi previsto para sangue, componentes e derivados, o 

conjunto de normas que permeiam o SNT não prevê o uso de tecidos, órgãos, células e partes do 

corpo humano, que não tenham sido utilizados em transplante. Também este conjunto de normas 

não abrange a captação de restos cirúrgicos, evitando o descarte. Ambos possibilitariam o acesso 

a células humanas, devidamente caracterizadas, referência para ensaios de controle de qualidade 

e para uso em Métodos Alternativos Validados. 

Os Serviços de Hemoterapia estão integrados ao SINASAN (Portaria MS/GM 

2.712/2013) e os Bancos de Tecidos específicos ou os Bancos de Multitecidos, integrados ao 

SNT, via CNCDO (Portaria 2.932/2010). Os Centros de Tecnologia Celular (RDC ANVISA 

9/2011), não estão sob o controle direto destes Sistemas, mas sob o âmbito direto da Gerência de 

Células, Tecidos e Órgãos e Gerência-Geral de Sangue, Outros Tecidos, Células e Órgãos 

(GETOR/GGSTO/ANVISA). 
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3. O desenvolvimento tecnológico no Brasil aplicado à saúde 

Algumas ações do Poder Público evidenciam o interesse brasileiro crescente em avançar 

no desenvolvimento tecnológico aplicado às ciências da vida. Pode ser citada como uma das 

ações mais significantes o Termo de Cooperação e Assistência Técnica, em 8 de abril de 2009, 

firmado entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Ministério da 

Saúde, no qual ambos se comprometem a trabalhar efetivamente no desenvolvimento da saúde 

do país. Nos termos desse convênio, ambos se comprometem, entre outros, a: 

- Estabelecer programas interinstitucionais de trabalho para melhoria da qualidade da 

produção nacional, pública e privada, para os segmentos produtivos do Complexo Industrial da 

Saúde; 

- Criar mecanismos para permitir a utilização dos laboratórios acreditados no âmbito do 

Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SABC), como apoio analítico para as ações 

do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, no que se refere aos produtos de interesse da saúde, 

observados os dispositivos legais vigentes e o disposto no arcabouço regulatório sanitário 

brasileiro; 

- Estabelecer um cronograma para a certificação de produtos de interesse da saúde a ser 

realizada com base em Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

ou, se regulamentações técnicas específicas não existirem, por normas técnicas de 

reconhecimento internacional, prioritariamente nesta ordem, obedecido o disposto no arcabouço 

regulatório sanitário brasileiro e as responsabilidades e atribuições legais da ANVISA; 

- Estabelecer mecanismos de apoio complementar às ações do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária no que se refere à análise de conformidade de produtos para a saúde, 

obedecido o disposto no arcabouço regulatório sanitário brasileiro e as responsabilidades e 

atribuições legais da ANVISA. 

 

A ação da ANVISA, com a publicação da Resolução RDC 9/2011, a qual estabelece as 

condições mínimas para a manipulação in vitro de células para uso terapêutico ou pesquisa 

clínica, demonstra a atualização desta Agência com a segurança da sociedade, que quer ter 

acesso a toda tecnologia que traga benefícios a sua saúde. 

A ANVISA, representada pela Gerência de Tecidos, Células e Órgãos / Gerência-Geral 

de Sangue, Outros Tecidos, Células e Órgãos (GETOR/GGSTOR/ANVISA) considera que “O 

uso de sangue, outros tecidos, células e órgãos humanos para tratamento de agravos é uma 

tecnologia já disponível no Brasil”. Para garantir a qualidade e a segurança destes tratamentos, a 

“Vigilância Sanitária, sob a responsabilidade da GETOR, elabora normas e regulamentos 
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técnicos, inspeciona os serviços credenciados, capacita profissionais e monitora a ocorrência de 

eventos adversos com a utilização das tecnologias disponíveis”. Seu objetivo primordial é 

“Garantir a qualidade e a segurança dos produtos”.  

As ações da GETOR direcionadas para alcance da redução de risco estão focadas na 

captação, utilização, descarte e observação de registro de efeitos adversos. Porém, não estão 

previstas a avaliação técnica-laboratorial de preparo de materiais biológicos utilizados com fins 

terapêuticos, ou relatórios de avaliação de rendimentos, viabilidade, função e caracterização de 

células por métodos certificados e ou por comparações interlaboratoriais, como os ensaios de 

proficiência. Para isto, é necessária a disponibilização de células primárias humanas, para que os 

ensaios de qualidade possam ser padronizados e harmonizados. 

Células utilizadas em terapias são obtidas por meio de processos fechados, com a 

utilização de máquinas apropriadas e kits de separação de células ou por meio de processos 

abertos, os quais utilizam técnicas laboratoriais complexas. Para os processos abertos, não há 

método de monitoramento disponível. Estudos vem sendo desenvolvidos por Institutos Nacionais 

de Metrologia entre eles o Inmetro, para desenvolver e disponibilizar métodos padronizados para 

a quantificação (enumeração) e avaliação da qualidade celular, no entanto, o preparo de materiais 

biológicos de referência depende da disponibilização de materiais biológicos humanos. A 

inclusão de ensaios de qualidade com uso de material de referência e parâmetros definidos em 

comparações interlaboratoriais contribuiriam para a maior qualidade e confiança das análises. A 

tecnologia deve se desenvolver no sentido de padronizar procedimentos ou uniformizar produtos 

que serão colocados no mercado.  

Para a disponibilização de Métodos Alternativos Validados, o processo brasileiro segue 

em construção. A Resolução ANVISA 899/200338 estabelece um “Guia para validação de 

métodos analíticos e bioanalíticos”, este é direcionado, principalmente, a ensaios físico-

químicos. No sentido de ampliar a atuação brasileira no campo dos métodos alternativos, o 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) instituiu, através da Portaria No 

491/201239, a RENAMA, constituída por três laboratórios centrais: Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), Instituto Nacional de Controle de Qualidade 

em Saúde (INCQS) e o Laboratório Nacional de Biociências (LNBio). A RENAMA foi criada 

com o propósito de disponibilizar, através da rede de laboratórios associados, as metodologias 

disseminadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Organization 

for Economic Co-operation and Development - OCDE)40, monografias de farmacopéias que 

utilizam modelos alternativos para avaliar a toxicidade de substâncias relevantes para saúde 

humana, incluindo (mas não limitando-se a) fármacos, medicamentos, cosméticos, químicos, 

agrotóxicos e testes de potência para produtos imunobiológicos. Recentemente, a RENAMA 

ampliou o número de laboratórios que a integra por meio da incorporação de 20 laboratórios 
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associados. Outro marco do avanço regulatório brasileiro foi a publicação da Resolução 

Normativa No 17, em 3 de julho de 2014, pelo Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA)41. Esta Resolução estabelece o processo para 

reconhecimento de métodos alternativos ao uso de animais, em atividades de pesquisa no Brasil 

e determina o prazo de 5 (cinco) anos como limite para a substituição obrigatória do método 

original pelo método alternativo. Dentre os 17 métodos alternativos reconhecidos pelo 

CONCEA, três deles fazem uso de células obtidas a partir do tecido humano pele, sendo ensaios 

de potencial de irritação e corrosão da pele e absorção cutânea sendo, respectivamente, Método 

OECD TG 439 (Teste de Irritação Cutânea in vitro), Método OECD TG 431 (Corrosão dérmica 

in vitro: Teste da Epiderme Humana Reconstituída) e Método OECD TG 428 (Absorção Cutânea 

método in vitro). Este avanço regulatório deve ser acompanhando pelo avanço técnico-científico, 

o qual depende da disponibilização de material biológico humano, para que sejam preparadas 

células humanas, com qualidade, devidamente caracterizadas e certificadas. Vale ressaltar que os 

laboratórios que realizarem os ensaios, com o intuito de relato dos resultados aos órgãos 

regulamentadores, visando o registro de produtos, devem obter reconhecimento da conformidade 

aos princípios das Boas Práticas de Laboratório5, pelo INMETRO. A ANVISA publicou em 

10/08/15 a resolução RDC No 35 de 7 de agosto de 2015, a qual apoia a Resolução Normativa No 

17/2014 do CONCEA e aceita o uso de Métodos Alternativos Validados reconhecidos pelo 

CONCEA, sempre que couber em pedido de registro de produto42. 

Na Europa, América e Ásia, especialistas do CAAT-Europa (Center for Alternatives to 

Animal Testing) se reuniram para criar estratégias científicas para a avaliação de riscos e o 

resultado foi, então, discutido e aperfeiçoado em duas reuniões de consenso, com mais de 200 

interessados. As principais recomendações foram: foco na melhoria dos métodos existentes, em 

vez de favorecer novos projetos; combinar testes para avaliação de risco e predições 

toxicocinéticas; desenvolvimento de estratégias para testes integrados; incorporação aos ensaios 

clássicos de novas análises de alto conteúdo (high content endpoints); evoluir os procedimentos 

de validação de teste; promover a colaboração e compartilhamento de dados de diferentes setores 

industriais; integrar novas disciplinas, como biologia de sistemas e rastreio de alto desempenho 

(high throughput screening); e envolver os reguladores no início do processo de 

desenvolvimento de teste. Neste cenário chamado de “Toxicologia Preditiva para o Século XXI” 

há um espaço específico para o desenvolvimento de validação de métodos alternativos e o 

envolvimento brasileiro é marcado com a criação da RENAMA. 

No mesmo contexto se verifica a necessidade de materiais de referência para controles de 

qualidade de processos usados no preparo de células para os ensaios toxicológicos de fármacos, 

substâncias químicas e produtos da biotecnologia, tanto nas fases iniciais para registro, quanto de 

acompanhamento subsequente à sua liberação para distribuição e comercialização. A 
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continuidade do uso de animais em testes toxicológicos de cosméticos já representa, hoje, uma 

barreira ética e técnica que impede o crescimento do Brasil e sua competitividade no mercado 

internacional nesta área.  

Nesta perspectiva, é fundamental e crucial o acesso a células humanas de qualidade e 

pureza certificadas que permitam a realização dos Métodos Alternativos Validados e 

reconhecidos pelas agências reguladoras com a confiança e rastreabilidade definidas. 

Identificamos que um entrave para o desenvolvimento tecnológico efetivo é a falta de base legal 

que permita a obtenção de células humanas com qualidade certificada para a realização destes 

testes. Entendemos que uma fonte de material biológico humano passível de ser manipulado para 

este fim seria aquele que não teve uso para transplante ou tratamento, tendo sido obtido por 

captação realizada pelo SNT de doador morto ou por doação de descarte cirúrgico. Atualmente, 

o único destino legalmente possível para estes materiais biológicos é o descarte final, como 

resíduo biológico de serviço de saúde. 

 

DISCUSSÃO 

A geração de conhecimento somente transformará a vida da população brasileira se tiver 

base legal. Esta Nota Técnica foi escrita com o intuito de promover, no entendimento do 

INMETRO e da ANVISA, equilíbrio das possíveis implicações regulatórias relacionadas à saúde 

humana e ao desenvolvimento das novas tecnologias relacionadas. Vivemos, na atualidade, o 

limiar entre ter conhecimento científico e tecnológico a ponto de ser aplicado, com potencial 

para trazer grandes benefícios para a população brasileira, mas com conclusão ainda limitada 

pela base regulatória do País, a qual solicitamos revisão direcionada. 

O INMETRO e a ANVISA são contemplados especificamente no Termo de Cooperação 

e Assistência Técnica entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o 

Ministério da Saúde, assinado pelos respectivos Ministros no 08.04.2009, conforme citado no 

capítulo anterior desta NT. Os propósitos das Instituições INMETRO e ANVISA são 

complementares e ambos dividem responsabilidades no trato da proteção da saúde humana.  

Ações da DIMAV/INMETRO que dependem da disponibilização de material biológico 

humano, para que sejam traduzidas em processos inovadores e disponíveis para a população: 

i) promover o desenvolvimento e a inovação na área de biomateriais e bioengenharia 

de modo a contribuir com o desenvolvimento da medicina regenerativa;  

ii) estabelecer e difundir protocolos normalizados e de referência para ensaios 

toxicológicos de dispositivos médicos implantáveis; 
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iii) implementar e disseminar Métodos Alternativos Validados (publicados pela 

OECD), que fazem uso de material humano, visando contribuir, no âmbito da 

RENAMA, para a estruturação de uma rede de laboratórios com excelência na 

realização dos métodos alternativos in vitro e alinhados com a evolução da 

toxicologia preditiva do século 21 focada em estratégias de ensaios 

inteligentes/integrados; 

iv) estabelecer e difundir protocolos normalizados e de referência para ensaios 

toxicológicos de produtos agrotóxicos, farmacêuticos, aditivos de alimentos e 

rações, cosméticos, veterinários, produtos químicos industriais e Organismos 

Geneticamente Modificados-OGM; 

v) monitorar periodicamente o desempenho dos laboratórios associados através de 

comparações interlaboratoriais, com fornecimento de materiais de referência; 

vi) promover a qualidade dos ensaios através do desenvolvimento de materiais de 

referência químicos e biológicos certificados, quando aplicável. 

A tecnologia se desenvolve no sentido de padronizar procedimentos ou uniformizar 

produtos que serão colocados no mercado. Os esforços do INMETRO são direcionados ao 

aperfeiçoamento da avaliação da toxicidade, à redução dos custos e do tempo despendidos na 

condução dos estudos, e à redução, ao refinamento e à substituição do uso de animais tendo 

como base a pesquisa, o desenvolvimento e o apoio à inovação nas empresas. Um dos objetivos 

é a substituição de uso de animais com a utilização de substitutos dérmicos compostos por 

biomaterial e células epiteliais humanas. 

A tomada de decisão, que esta NT vem solicitar, é direcionada para tratar o entrave 

acima citado. Deseja-se tornar, legalmente, passível de uso, para obtenção de células com 

qualidade certificada, o material biológico humano captado pelo SNT, que não será utilizado 

para transplante ou tratamento, ou material biológico humano tido como resto cirúrgico. 

Atualmente, o único destino, legalmente possível, para tais materiais biológicos é o descarte 

final como resíduo de serviço de saúde (RSS). 

Para as terapias celulares e bioengenharia, pacientes receptores correm risco pela falta de 

materiais de referência para controles de qualidade de processos usados no preparo de células e 

na produção de insumos. Para os ensaios toxicológicos de fármacos e outras substâncias 

químicas, tanto dos iniciais necessários para registro, quanto de acompanhamento subsequente à 

sua liberação para distribuição e comercialização, a manutenção do uso de animais em 

laboratórios impede o crescimento do Brasil e sua competitividade no mercado internacional.  

Os métodos laboratoriais de ensaios toxicológicos in vitro necessitam do uso de células 

humanas representativas dos usuários finais. A Dimav/INMETRO deve assim dispor de 
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materiais, incluindo as células de referência ou células de qualidade certificada, para o seu 

próprio uso na padronização de processos quanto para a interação com os terceiros, 

potencialmente acreditados para oferecer esse tipo de ensaios.  

Finalmente, sendo parte do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, o INMETRO deve atender a demanda e facilitar a exportação do Brasil, de produtos de 

alto valor agregado, superando barreiras técnicas com mercado internacional. Ainda que o Brasil 

seja um dos maiores consumidores mundiais de tratamentos estéticos e, potencialmente, um dos 

grandes exportadores de insumos e produtos para higiene, cuidados pessoais e cosmética, o 

acesso ao mercado internacional é limitado pelo fato que os insumos que usaram animais de 

laboratório para controle de qualidade dos produtos finais ou de seus ingredientes já são 

proibidos para uso e comercialização na Comunidade Europeia.  

Buscar a base regulatória determinada para sangue, seus componentes e derivados, como 

guia para estruturação da regulação de outros tecidos, é um processo natural.  Nas mais diversas 

esferas da saúde, governos e conselhos de medicina, no Brasil e em países da comunidade 

europeia e da América do Norte, as Instituições voltadas para tratamento com sangue 

absorveram e adaptaram-se para a gerência e coordenação de outros tecidos, os quais vêm sendo 

apresentados como ferramentas disponíveis em uma nova gama de tratamentos e produtos. 

Citando como exemplo, a Sociedade Internacional para Hemoterapia e Engenharia de 

enxertos (International Society for Hematotherapy & Graft Engineering (ISHAGE)) foi criada 

para tratar de assuntos relacionados às terapias com sangue e células progenitoras 

hematopoiéticas. A ISHAGE adaptou-se e mudou sua formação para Sociedade Internacional de 

Terapia Celular (International Society for Cellular Terapy (ISCT)), como é denominada 

atualmente. A ISCT é uma sociedade global de médicos, reguladores, técnicos e parceiros do 

setor com uma visão compartilhada para traduzir terapia celular em terapias seguras e eficazes 

para melhorar a vida dos pacientes. Toda a base de conhecimento e aplicação em terapia celular 

foi adquirida com o Transplante de Medula Óssea, realizado com as células progenitoras 

hematopoiéticas. No Brasil, a Resolução que estabelece os requisitos técnico-sanitários mínimos 

para os estabelecimentos que manipulam células para fins de terapia celular humana, a RDC 9 de 

14 de março de 201126, foi estruturada com base na resolução que estabelece os requisitos 

técnico-sanitários para os serviços hemoterápicos. 

A base regulatória brasileira criada para sangue, seus componentes e derivados garante 

que as etapas de captação, processo e utilização na saúde, ocorram de forma absolutamente 

segura. Estão previstos todos os cuidados com doador e receptor; todos os cuidados com relação 

ao controle de qualidade, e com sabedoria, também está previsto e viabilizado o uso do material 

biológico excedente, quando então possibilita a produção de derivados que dependem destes 

materiais biológicos e permite seguir ao alcance de um dos objetivos da Política Nacional do 
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Sangue, Componentes e Hemoderivados, a de alcançar a autossuficiência do país na produção de 

hemoderivados, como o Concentrado de Fator VIII (tratamento dos Hemofílicos A e de 

portadores de Doença de Von Willebrand), Concentrado de Fator IX (tratamento dos 

Hemofílicos B), Imunoglobulinas e Albumina. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

A análise sistemática realizada sobre os usos atuais de células humanas à luz da 

legislação vigente evidenciou que o cultivo in vitro de células humanas para uso terapêutico é 

uma prática corrente no país, com autorização legal da ANVISA, e que o Brasil se organiza e se 

prepara para acompanhar o movimento internacional, consolidado, para redução e até mesmo 

substituição progressiva e responsável do uso de animais para ensaios toxicológicos, utilizando 

Métodos Alternativos Validados e com aceitação regulatória, como previsto na Lei Arouca (Lei 

11.794/2008) e nas resoluções do CONCEA, operacionalizado através da Rede Nacional de 

Métodos Alternativos (RENAMA). Obstante a estas evidências de avanço científico e 

tecnológico, verificou-se que a legislação brasileira não torna sustentável o avanço do 

desenvolvimento tecnológico nessa área, quando não garante o acesso a materiais biológicos 

humanos necessários à obtenção das células humanas, tanto para a viabilização dos Métodos 

Alternativos Validados, como para o estabelecimento e implantação de Ensaios de Controle de 

Qualidade de processos e produtos destinados à saúde. 

Desta forma, o desenvolvimento industrial brasileiro fica diretamente impactado e 

entendemos que a alteração de normas relativas à obtenção de células humanas pode trazer 

grandes contribuições ao País como um todo, tanto do ponto de vista técnico-científico como da 

indústria nacional, o que pode trazer grandes benefícios para a população em geral. 



 
 

Serviço Público Federal 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO 
 

Diretoria de Metrologia Aplicada às Ciências da Vida - Dimav (Unidade)  

Divisão de Metrologia Biológica – Programa de Bioengenharia (Área) 

Endereço: Av. N. S. das Graças 50, prédio 6 - Xerém CEP: 25250-020 

Telefones: 55 21 2145-3365 -  Fax: 55 21 2679-9837 – e-Mail: jmgranjeiro@inmetro.gov.br  

MOD-GABIN-024 – Rev. 00 – Apr.10/07/2015 – Pg. 19/27 
 

SUGESTÕES 

Objetivamente, as sugestões para serem analisadas pela ANVISA são: 

i) Reavaliação da legislação vigente com o intuito de inclusão da possibilidade de captação 

de restos cirúrgicos na lei que trata da doação de órgãos, seguindo o modelo de inclusão 

adotado para a doação de sangue de cordão umbilical e placentário: 

A doação voluntária de sangue do cordão umbilical e placentário foi possibilitada, 

pelo acréscimo de artigo específico à Lei 9.434/1997, por meio da publicação da Lei 

11.633/2007:  

“Art. 9o acrescentado à Lei 9.434/97: É garantido a toda mulher o acesso a 

informações sobre as possibilidades e os benefícios da doação voluntária de sangue 

do cordão umbilical e placentário durante o período de consultas pré-natais e no 

momento da realização do parto.” 

Este artigo possibilitou a opção da doação voluntária, de forma totalmente gratuita, 

do material biológico humano que seria descartado como resíduo de saúde e que 

passou, então, a ser utilizado para o Transplante de Células Progenitoras 

Hematopoiéticas obtidas a partir do Sangue do Cordão Umbilical.  

Espera-se, portanto, com esta sugestão, que seja prevista na regulamentação 

brasileira, a doação voluntária de restos cirúrgicos de pacientes que venham a ser 

submetidos a cirurgias eletivas, ou mesmo, por indicação médica, desde que tal 

doação não traga qualquer tipo de prejuízo ao paciente ou à própria cirurgia, sendo 

esta doação totalmente gratuita e somente aceita após consentimento informado do 

paciente ou de seu responsável legal. Esta doação é justificada, nos termos da 

legislação vigente, uma vez que restos cirúrgicos, desde que atendam aos critérios 

previstos de doação, podem ser preparados e utilizados para fins terapêuticos, 

podendo ser citado como exemplo o uso em transplante de pele. 

 

ii) Reavaliação da legislação vigente com o intuito de dar tratamento ao excedente de 

tecidos, células e órgãos humanos, de forma equivalente ao tratamento que é dado ao 

excedente do sangue, nos Serviços de Hemoterapia: 

Sob o controle do SINASAN, regulamentado pela Portaria 2.732 de 12 de novembro 

de 2013, o excedente (material que não teve uso em terapia) de sangue e 

componentes processados em Serviços de Hemoterapia, pode ser destinado à 

produção de hemoderivados. A alteração sugerida tem por objetivo viabilizar o uso 

do excedente de tecidos, células e órgãos, o qual poderá ser destinado à produção de 
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seus derivados, estando dentre estes, as células com qualidade certificada, sendo 

ainda respeitada a Portaria MS 263/1999, a qual define que a utilização de tecidos, 

órgãos ou partes do corpo humano para fins científicos (ou seja, outro fim que não o 

terapêutico) somente será permitida depois de esgotadas as possibilidades de sua 

utilização em transplantes. 

Sugerimos que tal qual o Serviço de Hemoterapia (Banco de Sangue) é responsável 

pelo processamento e liberação de sangue, seus componentes e derivados, os Bancos 

de Tecidos, regulados pela Portaria 2.932 de 27 de setembro de 2010 e pela RDC, 

que se apresenta sob Consulta Pública n° 13, de 1° de abril de 2014, sejam 

responsáveis pelo processamento simples e liberação de tecidos, células e órgãos.  

Espera-se, portanto, com esta alteração, que os Bancos de Tecidos passem a liberar o 

excedente de tecidos, células e órgãos, de acordo com o previsto da Portaria 

2.932/2010 e RDC a ser publicada, seguindo à consulta pública 13/2014. Assim, o 

SNT controlará o Banco de Tecidos e autorizará o uso dos excedentes, assim como 

realiza o SINASAN para os Serviços de Hemoterapia e o uso de seus excedentes. A 

Rede de Sangue será seguida para moldar a Rede de Tecidos, Células e Órgãos 

(Figura 2).  

 

iii) Reavaliação da legislação vigente com o intuito de autorizar a coleta/captação de tecidos 

doados como restos cirúrgicos, pelas equipes cirúrgicas hospitalares, desde que a 

autorização de doação e tratamento do material doado estejam em atendimento à 

regulamentação vigente para doação de tecidos, células e órgãos. Cada Banco de Tecidos 

deverá adotar procedimentos de registro e qualidade para aceitação ou rejeição dos 

materiais que lhes sejam enviados, em obediência às normas relacionadas vigentes. 

Espera-se que com esta sugestão, seja aumentada a capacidade operacional de coleta 

de restos cirúrgicos, com viabilizando a realização de captação em diversos 

Hospitais, da região de atuação do Banco de Tecido, uma vez que as equipes médicas 

credenciadas pela Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos 

(CNCDO), do SNT estão voltadas para a captação de órgãos doados para 

transplantes alogênicos e não dispõem de efetivo para total aproveitamento das 

doações. Desde que sigam os critérios de qualidade que o Banco de Tecidos tenha 

estipulado, tanto para o processo de captação, como para as condições de 

preservação e transporte, o Banco de Tecidos deve ter autoridade para aceitar ou 

rejeitar tecidos, células e órgãos que lhes sejam enviados. 
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Nenhum dos princípios de proteção à saúde humana, como estabelecido pela Constituição 

Federal de 1988, são corrompidos, com as sugestões apresentadas nesta Nota Técnica. 

 

 
Figura 2. Esquema ilustrativo da Rede de Sangue existente e da rede proposta para 

tecidos, células e órgãos. 

 

Recomenda-se o envio desta NT para: 

i) Presidente da ANVISA; 

ii) Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT); 

iii) Secretário de Política Científica do MCTI; 

iv) Ministro de Ciência e Tecnologia; 

v) Presidente do CNPq; 

vi) Diretor de Ciências da Vida do CNPq; 

vii) Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara de Deputados; 

viii) Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado; 

ix) Coordenação Geral de Biotecnologia e Saúde do MCTI; 

x) Presidente da Sociedade Brasileira de Biotecnologia; 

xi) Coordenador de Biotecnologia da Capes. 

xii) Diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde; 
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xiii) Secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da 

Saúde; 

xiv) Outros secretários do Ministério da Saúde; 

xv) Ministro da Saúde; 

xvi) Presidente da SBPC; 

xvii) Presidente da Academia Nacional de Medicina; 

xviii) Presidente da Academia Brasileira de Ciências. 

xix) Presidente do Conselho Nacional de Biotecnologia. 
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Obtenção de células humanas certificadas. Um desafio da biometrologia
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ResuMo
A biotecnologia aplicada à saúde necessita de células humanas para controle de qua-
lidade de produtos e para análise toxicológica das moléculas que entram em contato 
com o corpo humano. Métodos alternativos validados promovem redução e substituição 
do uso de animais nos ensaios toxicológicos, mas a legislação brasileira referente ao 
uso de material biológico humano não prevê disponibilização de células com qualidade 
controlada e certificada.

A análise crítica da legislação brasileira sobre vias de acesso legal a materiais bio-
lógicos humanos para obtenção, caracterização e disponibilização de células humanas, 
abrangendo o período da Constituição Federal de 1988 até o mês de maio de 2014, 
evidencia que a sociedade Brasileira carece de regulamentação para coleta e uso de 
material biológico humano incluindo o fornecimento de células para fins terapêuticos ou 
para utilização na aplicação dos métodos alternativos.

Propomos como modelo para disponibilização de materiais biológicos humanos como 
células, tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para fins de pesquisa, ensaios toxi-
cológicos e uso terapêutico o mesmo modelo de oferta do excedente de sangue e seus 
derivados.

PALAVRAs-CHAVe: Legislação Sanitária; Regulação; Métodos Alternativos; Doação de 
Órgãos; Biotecnologia, Hemoderivados, Transplante

suMMARy
Biotechnology applied to health requires human cells for quality controls of products 
and for toxicological assessment of molecules that enter in contact with human body. 
Validated alternative methods allowed reduction and/or replacement of animal use in 
toxicology, but the Brazilian legislation on the use of biological materials of human ori-
gin does not provide human cells with controlled and certified quality.

The critical analysis conducted in the Brazilian’ legislation on legal ways of access 
to human biological materials for obtaining, characterization and availability of hu-
man cells, from the period of the Federal Constitution in 1988 until May 2014, showed 
that Brazilian society lacks rules for collection and use of human biological materials, 
including supply of cells, either for therapeutic use or for in vitro assays including the 
alternative methods for toxicology.

We propose a model for providing human biological materials such as cells, tissues, 
organs or body parts for research, toxicological or therapeutic use similar to the model 
of the surplus production of blood and its derivatives.

KeyWoRDs: Health Legislation; Regulation; Alternative Methods; Organ Donation; 
Biotechnology, Blood Products, Transplantation
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Introdução

uso de células humanas em biotecnologia
A biotecnologia aplicada à saúde usa células humanas prin-

cipalmente em duas situações: a obtenção de biofármacos e 
bioprodutos e a verificação da atividade e dos efeitos adversos 
de moléculas, as quais requerem rigorosos controles de qua-
lidade, posto que entram em contato com o corpo humano. 
Neste contexto, mundialmente, estão sendo desenvolvidos e 
validados métodos alternativos, para redução e até mesmo 
substituição do uso de animais para estes ensaios1. O Brasil 
busca acompanhar este movimento, por exemplo, com a pu-
blicação de normas regulatórias, principalmente após a publi-
cação da Lei 11.794 de 20082 (Lei Arouca) e a organização de 
laboratórios direcionados, como a Rede Nacional de Métodos 
Alternativos (RENAMA). Contrária a estas evidências de avan-
ço do arcabouço legal, científico e tecnológico, a legislação 
sanitária brasileira direcionada para coleta e uso de material 
biológico humano, não possibilita o acesso a tal material ne-
cessário à obtenção de células humanas.

A obtenção de biofármacos e bioprodutos a serem usados em 
cuidados à saúde é feita em processos industriais, nos quais as 
células adequadamente selecionadas e geneticamente manipu-
ladas produzem moléculas de especial interesse farmacológico3. 
As manipulações genéticas definem os genes que codificam a sín-
tese de proteínas. O produto é um peptídeo com as propriedades 
essencialmente previsíveis. Subsequentemente, estes peptídeos 
são modificados na sua estrutura espacial, complementarmente 
com moléculas, tais como, glicídios e lipídeos. Essas modifica-
ções secundárias nos peptídeos conduzem a novas propriedades 
biológicas de interação com as moléculas e células-alvo, deter-
minando a intensidade da sua ação farmacológica, assim como 
a permanência na circulação e nos tecidos e a duração da ação. 
Essas modificações resultam das sequências de reações enzimá-
ticas que ocorrem nas células em que são produzidos4,5. Conse-
quentemente, a qualidade das células deve ser rigorosamente 
conforme às desejadas para a obtenção dos produtos de interes-
se. Por outro lado, a qualidade funcional deste produto, biofár-
maco ou outro, precisa ser avaliada e controlada em termos da 
sua atividade, biológica ou outra, além dos controles tradicionais 
da sua pureza e das propriedades físico-químicas. Essa atividade 
específica só pode ser verificada em ensaios in vitro, usando as 
células-alvo humanas, com as características científicas deseja-
das para um determinado experimento científico (confiabilida-
de, reprodutibilidade, sensibilidade entre outros).

Uma segunda área, rapidamente crescente, é a verificação 
dos efeitos adversos de moléculas ou materiais que entram em 
contato com o corpo humano, para determinar quali- e quantitati-
vamente a sua potencial toxicidade. Além dos fármacos, trata-se 
de componentes alimentares, de higiene, usados em cuidados 
pessoais como os cosméticos, produtos veterinários, dispositivos 
médicos e odontológicos, organismos geneticamente modificados 
e geralmente todos os produtos potencialmente poluentes, como 
agrotóxicos, saneantes e produtos químicos industriais6.

Tradicionalmente, a toxicidade é determinada em ensaios 
usando os animais experimentais. A publicação do livro “Prin-
ciples of Human Experimental Technique” pelos pesquisadores 
William Russel e Rex Burch, em 1959, iniciou o movimento de 
proteção aos animais usados em experimentação, e represen-
tou um marco na discussão sobre a utilização destes para a 
avaliação de toxicidade. O princípio dos 3R´s para o uso de 
animais foi estabelecido (Reduction, Refinement e Replace-
ment). A redução reflete a obtenção de nível equiparável de 
informação com o uso de menos animais; o refinamento pro-
move o alívio ou a minimização da dor, sofrimento ou estres-
se do animal; a substituição estabelece que um determinado 
objetivo seja alcançado sem o uso de animais vertebrados vi-
vos. De fato, métodos alternativos podem ser definidos como 
qualquer método que possa ser usado para substituir, reduzir 
ou refinar o uso de experimentos com animais na pesquisa bio-
médica, testes toxicológicos ou ensino.

Nesta nova situação e dentre os métodos alternativos, os 
ensaios mais simples podem ser realizados com as linhagens ce-
lulares já estabelecidas e disponíveis, frequentemente usadas 
em estudos básicos de bioquímica, biologia molecular, biologia 
e patologia celular. Esses modelos podem fornecer informações 
sobre a atividade de uma molécula ou de um produto sobre um 
tipo celular. Alternativamente, os modelos mais complexos po-
dem e devem ser tecidos-representativos, compostos de mais 
de um tipo de células, numa organização espacial que mimetiza 
tecidos humanos, devendo fornecer informações sobre a difu-
são de moléculas ou de compostos nos tecidos, sua capacidade 
de penetração e modificação da função tecidual7. Entretanto, 
domina o cenário atual a política declarada das instituições Eu-
ropeias, desde a implantação do “Animal welfare guideline” 
em 1986, qual seja, estimular e desenvolver o uso de méto-
dos alternativos ao uso de animais. Nela fica estabelecido que 
“uma experiência não poderá ser executada em animal se um 
outro método cientificamente satisfatório, que não implique a 
utilização de um animal, seja razoável e praticamente possível».

Esta determinação das Instituições Europeias já é observa-
da na legislação brasileira e claramente formalizada no Artigo 
32 da Lei 9.605/19988. A busca por métodos alternativos tem 
sido uma das prioridades do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI), o qual criou a RENAMA em 20129, com obje-
tivo de contribuir para o desenvolvimento, validação e disse-
minação destes métodos no País e com a consolidação de uma 
rede de laboratórios capacitados na realização de tais méto-
dos. Concomitantemente o Ministério da Saúde criou o Centro 
Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos (BraCVAM), o 
primeiro da América Latina que visa coordenar estudos para 
validação de Métodos Alternativos.

Método
Foi realizado um levantamento da legislação brasileira 

publicada no Diário Oficial da União (DOU). Foram utilizados, 
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para consulta, os Portais da ANVISA (Saúde Legis), da Câmara 
dos Deputados, da Legislação do Governo Federal e os sites de 
busca de normas regulatórias Lex Magister e Legjur.com Vade 
Mecum Digital.

Foram incluídas, no levantamento, todas a publicações de 
leis, decretos, portarias, resoluções e incluídas as consultas 
públicas em andamento, desde a Constituição Federal de 1988 
até o mês de maio de 2014, relacionadas às seguintes palavras 
chaves: Materiais Biológicos, Transplantes, Doação, Captação 
e Distribuição de Órgãos; Sangue, Hemoderivados, Métodos Al-
ternativos, Experimentação Animal, Legislação Sanitária, Bio-
tecnologia, Saúde, Sistema Único de Saúde, doação de tecidos, 
células e órgãos humanos.

Com o resultado obtido, foi realizada uma avaliação da 
situação legal atual e buscou-se analisar a situação conflitante 
com a necessidade da população brasileira em ser beneficiada 
com os avanços biotecnológicos aplicados à ciência da vida, 
com foco o uso de células cultivadas para fins terapêuticos e 
para fins de uso em métodos alternativos ao uso de animais em 
experimentação.

Resultado e Discussão

Arcabouço legal atual

A Constituição Federal de 1988 (CRFB/88) estabelece os 
princípios políticos da Nação10. A Constituição deve regular e 
pacificar os conflitos e interesses de grupos que integram uma 
sociedade e, para isso, estabelece regras que tratam desde 
os direitos fundamentais do cidadão, até a organização dos 
Poderes; defesa do Estado e da Democracia; ordem econômica 
e social. A busca realizada identificou dois artigos que tratam 
do assunto de interesse deste trabalho. O Art. 199, § 4º diz: 
“A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem 
a remoção de órgãos e tecidos e substâncias humanas para fins 
de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 
processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo 
vedado todo tipo de comercialização” No art. 200 temos que: 
“Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribui-
ções, nos termos da lei controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar 
da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológi-
cos, hemoderivados e outros insumos.

Assim, dando continuidade ao arcabouço legal, leis e de-
cretos, publicados para regulamentar o Artigo 199 e parte do 
Art. 200 da CRFB/88, e as Portarias e Resoluções subsequentes, 
dividiram os materiais biológicos em dois grandes grupos:

• Sangue, seus componentes e hemoderivados; estando
compreendidos, neste grupo, o sangue humano veno-
so, o placentário e o de cordão umbilical;

• Órgãos, células e os demais tecidos, que não o sangue.
Neste contexto algumas questões básicas prevalecem e de-

vem ser mantidas. Todos os materiais biológicos são tratados 
da mesma forma, independentemente de sua natureza ou 
origem. As questões relacionadas à proibição de comerciali-

zação e remuneração, além da específica previsão de doação 
para uso em transplante ou tratamento, são as mesmas para 
sangue ou qualquer tecido ou órgão:

• Toda doação de material biológico deve ser, obrigato-
riamente, gratuita e voluntária e, somente, ocorrer
apenas após consentimento informado e por escrito
pelo paciente, quando da doação em vida ou por seu
responsável, quando da doação post mortem ou quan-
do o doador em vida for incapaz de se responsabilizar
por seus atos;

• Todas as formas de doação não devem ter cunho
comercial;

• Todas as formas de doação preveem, exclusivamente,
o uso em transplante ou tratamento. Para a pesquisa,
cada projeto deve ser submetido ao Conselho de Ética 
em Pesquisa e as diretrizes destas normas não podem 
ser desrespeitados.

As duas primeiras Leis publicadas após a CRFB/88 para 
tratar destes artigos foram 9.434/199711 e 10.205/200112. Es-
tas foram complementadas por outras, e regulamentadas por 
decretos, portarias e resoluções (Figura 1) publicadas pelo 
Ministério da Saúde (MS), através da ANVISA ou Gabinete do 
Ministro (GM), de forma que o acesso ao doador e ao material 
biológico humano não ocorresse de forma inconsequente, ou 
seja, que ocorresse sem o risco de violação ao direito à vida 
ou ao princípio constitucional da dignidade da vida humana.

A Lei 9.434/1997 dispõe sobre a “remoção de órgãos, tecidos 
e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamen-
to”. São considerados pontos fundamentais nesta lei: a gratui-
dade da doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, 
em vida ou post mortem; a finalidade de coleta dos materiais 
biológicos, exclusivamente, para transplante e tratamento; a 
proibição da comercialização; e, a exclusão dos tecidos sangue, 
esperma e óvulo de suas disposições. Esta foi atualizada pelas 
Leis 10.211/200113 e 11.521/2007, as quais permitem a retira-
da, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de órgãos e tecidos de 
doadores que se encontrem em instituições hospitalares não 
autorizadas a realizar transplantes14; e pela Lei 11.633/2007, 
a qual acrescenta o artigo 9º à Lei 9.434/1997, dando direito a 
toda mulher grávida, em período de consultas pré-natais e no 
momento da realização do parto, a receber informações sobre 
as possibilidades e os benefícios da doação voluntária de san-
gue do cordão umbilical e placentário15.

O Decreto 2.268/199716 regulamentou a Lei 9.434/1997, 
com a criação e organização do Sistema Nacional de Trans-
plante (SNT), responsável pelo desenvolvimento do processo 
de captação e distribuição de tecidos, órgãos e partes do corpo 
humano para finalidades terapêuticas, e a criação das Centrais 
de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO).

A Lei 10.205/2001 regulamenta o parágrafo 4º do art. 199 
da CRFB/88, relativo a coleta, processamento, estocagem, 
distribuição e aplicação do sangue, seus componentes e deri-
vados15, uma vez que a Lei 9.434/1997 os excluiu de suas dis-
posições11. A Lei 10.205/2001 foi regulamentada pelo Decreto 
3.990/200117 e pelo Decreto 5.045/200418, os quais tratam da 
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Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados 
e do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados 
(SINASAN), descrevendo seus princípios e diretrizes, estrutu-
ra organizacional e competências. Neste conjunto de leis e 
decretos foram estabelecidas: as disposições para captação, 
proteção ao doador e ao receptor, coleta, processamento, es-
tocagem, distribuição e transfusão do sangue, de seus com-
ponentes e derivados; a definição de sangue, componentes e 
hemoderivados, como produtos e subprodutos originados do 
sangue humano venoso, placentário ou de cordão umbilical; 
a proibição de compra, venda ou qualquer outro tipo de co-

mercialização do sangue, componentes e hemoderivados e de 
outras cobranças incluindo os serviços e diagnóstico dos doa-
dores. Foi criado o Sistema Nacional de Sangue, Componentes 
e Derivados (SINASAN) no âmbito do SUS. A tabela 1 apresenta 
o descritivo de normas que complementam e operacionalizam 
as leis e decretos supracitados.

É de extrema importância destacar que a Lei 10.205/2001 
e a Portaria MS/GM 2.712/2013, as quais tratam especifica-
mente de sangue, seus componentes e derivados12, e do re-
gulamento técnico de procedimentos hemoterapêuticos35, res-
pectivamente, viabilizam o uso do excedente deste material 
biológico, captado para fins terapêuticos e que não teve uso 
conforme programado, para produção de outros compostos e 
derivados. Este é o modelo legalmente estabelecido de utili-
zação de sangue, seus componentes e derivados e que pode 
ser utilizado como base para uma solução equilibrada para o 

problema da distribuição e acesso, de modo não comercial, a 
materiais biológicos humanos como células, tecidos, órgãos ou 
partes do corpo humano para outros fins, tais como a obtenção 
de células certificadas para fins de pesquisa, desenvolvimen-
to científico, avaliações de qualidade e certificações de novos 
produtos com fins terapêuticos em humanos.

O histórico da legislação brasileira mostra que para san-
gue, componentes e derivados, foram tratadas todas as ques-
tões envolvidas com a garantia da segurança de paciente e 
receptor, com incentivo às doações e com a garantia do apro-
veitamento integral de toda doação concebida. No entanto, 
para os demais materiais biológicos, que não sangue, ainda não 
foi desenvolvida a regulamentação necessária que torne viável 
seu uso de forma plena para a população, tanto na geração de 
material para prevenção e tratamento da saúde, como para o 
melhoramento tecnológico.

Isto é afirmado com base da não previsão da possibilidade 
de uso do excedente de material biológico captado, mas não 
utilizado em transplante ou tratamento, nas normas vigentes. 
Para o sangue, componentes e derivados, de forma regulamen-
tar, tal excedente pode ser direcionado para a produção indús-
tria de derivados, retornando com maior valor agregado ao SUS.

A rede formada pelos serviços que compõem o SINASAN 
permite que o uso assistencial de sangue, componentes e de-
rivados esteja sob total controle do Ministério da Saúde e, 
havendo excedente, como plasma, este possa ser direcionado 
para a produção de hemoderivados e, assim, seguir rumo a 
alcançar a autossuficiência do País neste setor de produção. 
O uso do excedente de transfusões para produção de hemo-
derivados e preparo de amostras de controle de qualidade, 
garantem a proteção que o paciente/receptor deve receber e 
que o MS-ANVISA prima por garantir.

O segundo grupo de material biológico que compreende 
todos os tecidos, órgãos, células e partes do corpo humano, 
está sob o controle do SNT. De acordo com a regulamentação, 
as funções do SNT são exercidas pela Coordenação-Geral do 
Sistema Nacional de Transplantes (CGSNT), da Secretaria de 
Atenção à Saúde (SAS). Fazem parte da organização do SNT, 
as Centrais regionais e a Central Nacional de Notificação, 
Captação, Distribuição de Órgãos e os Bancos de Multitecidos, 
todos sob o âmbito da SAS. A cadeia de controle de receptor, 
com a lista única de espera, Cadastro Técnico Único, rede de 
avaliação de potenciais doadores, das Organizações de Pro-
cura de Órgãos e Tecidos (OPO) e todo o aparato criado para 
operacionalização do SNT, permitem realização do processo 
de captação de materiais biológicos e uso no transplante de 
forma segura e eficaz.

No entanto, distintamente do que foi previsto para sangue 
com seus componentes e derivados, o conjunto de normas que 
permeiam o SNT não prevê o uso de tecidos, órgãos, células e 
partes do corpo humano, que não tenham sido utilizados em 
transplante. Também este conjunto de normas não abrange a 
captação de restos cirúrgicos que podem ser utilizados para 
outros fins que não o de transplante e tratamento e, desta 
forma, evitar o descarte.

Figura 1. Principais Leis, Decretos e Portarias que seguiram à publicação 
das Leis 9.434/1997 e 10.205/2001, regulamentando e estabelecendo 
as formas de acesso seguro ao doador e ao material biológico humano.

Regulação relacionada ao parágrafo 4º do artigo 199 da 
CONTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Lei 9.434/1997

Decreto 2.268/1997

Portaria 263/1999

Portaria 901/2000

Portaria 3.407/1998

Portaria 2.006/2009

Portaria 2932/2010

Portaria 743/2004

Lei 10.205/2001

Decreto 3.990/2001

Decreto 2.045/2004

Portaria 1.737/2004

Portaria 2.700/2004

Portaria 253/2009

Portaria 1.353/2011

Portaria 2.712/2013

Lei 10.211/2001

Lei 11.521/2007

Lei 11.633/2007
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Tabela 1. Descritivo cronológico de normas que complementam e operacionalizam as Leis 9.434/1997 e 10.205/2001 e os Decretos 2.268/1997, 
3.990/2001 e 5.045/2004

Norma emenda e Aspectos Gerais

MS, GM, PORTARIA 263/199926 Estabelece que a utilização de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para fins científicos somente será 
permitida depois de esgotadas as possibilidades de sua utilização em transplantes.

MS, GM, PORTARIA 901/200027 Cria a Central Nacional de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos, subordinada à Coordenação do 
Sistema Nacional de Transplantes.

MS, GM, PORTARIA 743/200428 Define que, no âmbito da Secretaria de Atenção à Saúde, o SINASAN fica sob a responsabilidade do 
Departamento de Atenção Especializada.

MS, GM, PORTARIA 1.737/200429 Dispõe sobre fornecimento de sangue e hemocomponentes no SUS e ressarcimento de seus custos operacionais.

MS, GM, PORTARIA 2.700/200430 Institui a Câmara de Assessoramento Técnico à Coordenação da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados, 
e dá outras providências / composição do SINASAN.

MS, GM, PORTARIA 253/200931 Institui o Comitê Nacional de Assessoramento Técnico para Captação de Doadores Voluntários de Sangue. 
“Considerando a importância da política de captação de doação de sangue, voluntária, altruísta, solidária, 

visando salvar vidas”.

MS, GM, PORTARIA 2.600/200932 Revoga a Portaria 3.407/199833 e aprova o Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes; 
“Considerando a necessidade de aprimorar o funcionamento e o gerenciamento do Sistema Nacional de 
Transplantes, das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos e dos demais integrantes 
do Sistema, estabelecendo mecanismos que permitam uma melhor articulação entre essas instâncias”; 
“Considerando a necessidade de aperfeiçoar as normas...”; “É obrigatória a observância do disposto no 
Regulamento Técnico ora aprovado para o desenvolvimento de toda e qualquer atividade relacionada à 

utilização de células, tecidos, órgãos ou partes do corpo para fins de transplante em todo o território nacional”.

MS, ANVISA, RES 31/200919 Altera a RDC n°153/200420, que trata do regulamento técnico para os procedimentos hemoterápicos, 
incluindo a coleta, o processamento, a testagem, o armazenamento, o transporte, o controle de qualidade 

e o uso humano de sangue, e seus componentes, obtidos do sangue venoso, do cordão umbilical, da 
placenta e da medula óssea.

MS, GM, PORTARIA 2.932/201034 Institui, no âmbito do SNT, o Plano Nacional de Implantação de Bancos de Multitecidos (BMT), para uso em 
transplantes; com “objetivo de aumentar a disponibilidade de enxertos humanos para uso assistencial” a 

ainda, estabelece que os BMT funcionarão em obediência à CNCDO.

MS, ANVISA, RDC 56/201021 Dispõe sobre o regulamento técnico para o funcionamento dos laboratórios de processamento de células 
progenitoras hematopoiéticas (CPH) provenientes de medula óssea e sangue periférico e bancos de sangue de 

cordão umbilical e placentário, para finalidade de transplante convencional e dá outras providências.

MS, ANVISA, RDC 57/201022 Revoga a RES 153/2004 e determina o regulamento sanitário para serviços que desenvolvem atividades 
relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano e componentes e procedimentos transfusionais.

MS, ANVISA, RDC 9/201125 Dispõe sobre o funcionamento dos Centros de Tecnologia Celular para fins de pesquisa clínica e terapia; 
“entende-se como células humanas as células somáticas, células germinativas, células-tronco adultas, células-

tronco embrionárias e células-tronco pluripotentes induzidas”.

MS, ANVISA, RDC 19/201223 Altera e revoga, parcialmente, a RDC n°56/2010, que dispõe sobre o regulamento técnico para o 
funcionamento dos laboratórios de CPH provenientes de medula óssea e sangue periférico e bancos de sangue 

de cordão umbilical e placentário, para finalidade de transplante convencional e dá outras providências.

MS, GM, PORTARIA 2.712/201335 Revoga a Portaria 1.353/201136. Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos.

MS, ANVISA, RDC 51/201324 Altera a RDC nº 57/2010, que determina o Regulamento Sanitário para Serviços que desenvolvem atividades 
relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano e componentes e procedimentos transfusionais.

MS, ANVISA, Consulta Pública 
13/201437

Elaboração de Regulamento Sanitário para o Funcionamento de Bancos de Tecidos. Agenda Regulatória 
2013-2014. Área responsável: Gerência-Geral de Sangue, Outros Tecidos, Células e Órgãos (GGSTO). 
Esta norma se aplicará a todos os Bancos de Tecidos, de qualquer natureza, que realizam atividades 
com um ou mais tipos de tecidos de origem humana e revogará a RDC nº 220/06 (Bancos de Tecidos 

Musculoesqueléticos e Pele)38 e a RDC nº 67/08 (Bancos de Tecidos Oculares)39, além de preencher a lacuna 
regulatória para os demais bancos em funcionamento no país desprovidos de normativa, inclusive aqueles 

que manipulam mais de um tipo de tecido em suas instalações (conhecidos como “multitecidos”). A grande 
inovação dessa proposta de RDC está no seu art. 6º, que estabelece que o Banco de Tecidos somente deve 

disponibilizar tecidos que estejam de acordo com as Boas Práticas descritas no regulamento. Agenda 
Regulatória de 2013-2014.
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Adequação legal para o uso de células humanas em 
processos biotecnológicos e testes toxicológicos

Algumas ações do Poder Público evidenciam o interesse 
brasileiro crescente em avançar no desenvolvimento tecnoló-
gico aplicado às ciências da vida. Pode ser citada como uma 
das ações mais significantes o Termo de Cooperação e Assistên-
cia Técnica, em 8 de abril de 2009, firmado entre o Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Minis-
tério da Saúde, no qual ambos se comprometem a trabalhar 
efetivamente no desenvolvimento da saúde do País. Nos ter-
mos desse convênio, ambos se comprometem, entre outros, a:

- Estabelecer programas interinstitucionais de trabalho 
para melhoria da qualidade da produção nacional, 
pública e privada, para os segmentos produtivos do 
Complexo Industrial da Saúde;

- Criar mecanismos para permitir a utilização dos labo-
ratórios acreditados no âmbito do Sistema Brasileiro 
de Avaliação da Conformidade (SABC), como apoio 
analítico para as ações do Sistema Nacional de Vi-
gilância Sanitária, no que se refere aos produtos de 
interesse da saúde, observados os dispositivos legais 
vigentes e o disposto no arcabouço regulatório sanitá-
rio brasileiro;

- Estabelecer um cronograma para a certificação de 
produtos de interesse da saúde a ser realizada com 
base em Normas Técnicas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) ou, se regulamentações téc-
nicas específicas não existirem, por normas técnicas 
de reconhecimento internacional, prioritariamente 
nesta ordem, obedecido o disposto no arcabouço re-
gulatório sanitário brasileiro e as responsabilidades e 
atribuições legais da ANVISA;

- Estabelecer mecanismos de apoio complementar às 
ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária no 
que se refere à análise de conformidade de produtos 
para a saúde, obedecido o disposto no arcabouço 
regulatório sanitário brasileiro e as responsabilidades 
e atribuições legais da ANVISA.

A ANVISA, representada pela Gerência de Tecidos, Células 
e Órgãos / Gerência-Geral de Sangue, Outros Tecidos, Células 
e Órgãos (GETOR/GGSTOR/ANVISA) considera que “O uso de 
sangue, outros tecidos, células e órgãos humanos para trata-
mento de agravos é uma tecnologia já disponível no Brasil”43. 
Para garantir a qualidade e a segurança destes tratamentos, a 
“Vigilância Sanitária, sob a responsabilidade da GETOR, elabora 
normas e regulamentos técnicos, inspeciona os serviços creden-
ciados, capacita profissionais e monitora a ocorrência de even-
tos adversos com a utilização das tecnologias disponíveis”40.

Segundo a GETOR/GGSTO, seu objetivo primordial é “Ga-
rantir a qualidade e a segurança dos produtos”. As ações efe-
tuadas para alcance da redução de risco estão focadas na cap-
tação, utilização, descarte e observação de registro de efeitos 
adversos. Porém, não estão previstas a avaliação técnica-la-
boratorial de preparo de materiais biológicos utilizados com 

fins terapêuticos, ou relatórios de avaliação de rendimentos, 
viabilidade, função e caracterização de células por métodos 
certificados e ou por comparações interlaboratoriais, como os 
ensaios de proficiência. É possível que o monitoramento de 
risco praticado atualmente seja suficiente para proteção do in-
divíduo, quando se trata de doação de órgãos, imediatamente 
usados, mas quando se trata de uso imediato ou posterior de 
células manipuladas in vitro ou de órgãos e tecidos congelados 
ações adicionais podem ser necessárias.

Células utilizadas em terapias são obtidas por meio de 
processos laboratoriais complexos e manuais, na grande maioria 
das vezes. Para tais processos não há método de monitoramento 
disponível. Estudos vem sendo realizados por Institutos Nacio-
nais de Metrologia da Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e 
Brasil (Inmetro), entre outros, para desenvolver e disponibili-
zar métodos padronizados para a quantificação e avaliação da 
qualidade celular, no entanto, o preparo de materiais biológicos 
de referência depende da disponibilização de materiais bioló-
gicos humanos. A inclusão de ensaios de qualidade com uso de 
material de referência e parâmetros definidos em comparações 
interlaboratoriais contribuirão para a maior qualidade e con-
fiança das análises. A tecnologia deve se desenvolver no senti-
do de padronizar procedimentos ou uniformizar produtos que 
serão colocados no mercado. No mesmo contexto se verifica a 
necessidade de materiais de referência para controle de quali-
dade de processos usados no preparo de células para os ensaios 
toxicológicos de fármacos, substâncias químicas e produtos da 
biotecnologia, tanto nas fases iniciais para registro, quanto de 
acompanhamento subsequente à sua liberação para distribuição 
e comercialização A continuidade do uso de animais em testes 
toxicológicos de cosméticos já representa, hoje, uma barreira 
ética e técnica que impede o crescimento do Brasil e sua com-
petitividade no mercado internacional.

Especialistas da Europa, América do Norte e Ásia, reunidos 
pelo CAAT-Europa (Center for Alternatives to Animal Testing), 
criaram estratégias científicas para a avaliação de riscos e o 
resultado foi, então, discutido e aperfeiçoado em duas reuni-
ões de consenso, com mais de 200 interessados. As principais 
recomendações foram: foco na melhoria dos métodos existen-
tes, em vez de favorecer novos projetos; combinar testes para 
avaliação de risco predições toxicocinéticas; desenvolver es-
tratégias de testes integrados; incorporar aos ensaios clássicos 
as novas análise de alto conteúdo (high content endpoints); 
evoluir os procedimentos de validação de teste; promover a 
colaboração e compartilhamento de dados de diferentes se-
tores industriais; integrar novas disciplinas, como biologia 
de sistemas e rastreio de alto desempenho (high throughput 
screening); e envolver os reguladores no início do processo de 
desenvolvimento de teste41.

Neste cenário reconhecido como Toxicologia Preditiva para 
o Século XXI há um espaço específico para o desenvolvimento 
de validação de métodos alternativos. O processo brasileiro de 
validação de métodos alternativos ao uso de animais está em 
construção. Embora a Resolução no 899/200342 estabeleça um 
“Guia para validação de métodos analíticos e bioanalíticos”, 
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este é restrito, principalmente, a ensaios físico-químicos. No 
sentido de ampliar a atuação brasileira no campo dos métodos 
alternativos, o MCTI instituiu, através da Portaria No 491/2012, 
a RENAMA, constituída por três laboratórios: Instituto Nacio-
nal de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), Insti-
tuto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) e 
o Laboratório Nacional de Biociências (LNBio). A RENAMA foi 
criada com o propósito de disponibilizar, através da rede de 
laboratórios associados, as metodologias disseminadas pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
co (Organization for Economic Co-operation and Development 
— OCDE), monografias de farmacopéias que utilizam modelos 
alternativos para avaliar a toxicidade de substâncias relevan-
tes para saúde humana, incluindo (mas não limitando-se a) 
fármacos, medicamentos, cosméticos, químicos, agrotóxicos e 
testes de potência para produtos imunobiológicos. Outro mar-
co do avanço regulatório brasileiro foi a publicação da Reso-
lução Normativa No 17, em 3 de julho de 2014, pelo Conselho 
Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA)43. 
Esta Resolução estabelece o processo para reconhecimento 
de métodos alternativos ao uso de animais, em atividades de 
pesquisa no Brasil e determina o prazo de 5 (cinco) anos como 
limite para a substituição obrigatória do método original pelo 
método alternativo. Dentre os 17 métodos alternativos reco-
nhecidos pelo CONCEA, três deles fazem uso de células obtidas 
a partir do tecido humano pele, sendo ensaios de potencial de 
irritação e corrosão da pele e absorção cutânea sendo, respec-
tivamente, Método OECD TG 439 (Teste de Irritação Cutânea in 
vitro), Método OECD TG 431 (Corrosão dérmica in vitro: Teste 
da Epiderme Humana Reconstituída) e Método OECD TG 428 
(Absorção Cutânea método in vitro). Este avanço regulatório 
deve ser acompanhando pelo avanço técnico-científico, o qual 
depende da disponibilização de material biológico humano, 
para que sejam preparadas células humanas, com qualidade, 
devidamente caracterizadas e certificadas.

Nesta perspectiva, é fundamental e crucial o acesso a 
células humanas de qualidade e pureza certificadas que per-
mitam a realização dos testes validados e reconhecidos pelas 
agências reguladoras com a confiança e rastreabilidade defi-
nidas. Identificamos que um entrave para o desenvolvimento 
tecnológico efetivo é a falta de base legal que permita a ob-
tenção de células humanas com qualidade certificada para a 
realização destes testes. Entendemos que uma fonte de mate-
rial biológico humano passível de ser manipulado para este fim 
seria aquele que não teve uso para transplante ou tratamento, 
tendo sido obtido por captação realizada pelo SNT de doador 
morto ou por doação de descarte cirúrgico. Atualmente, o úni-
co destino legalmente possível para estes materiais biológicos 
é o descarte final, como resíduo biológico de serviço de saúde.

Autorizar e incentivar a doação voluntária de materiais 
biológicos para a produção de células de referência, seja para 
fins de controle de qualidade de células utilizadas na terapia 
celular ou para uso em ensaios diagnósticos ou para uso em 
ensaios toxicológicos, será colocar à disposição da sociedade 
brasileira um avanço absolutamente bem-vindo.

A consulta publica sobre 13/2014 da ANVISA demonstra a 
preocupação da instituição com a necessidade de ajuste da re-
gulamentação no que tange a definição de células como produ-
to ou processo. No entanto, devemos reconhecer que esta não 
é a única carência emergencial nesta matéria. Independente-
mente da forma como serão as células fornecidas ao paciente 
para fins terapêuticos, o uso do excedente de material bioló-
gico deve ser revisto. Para o excedente, a geração das células 
será tratada como processo de preparo de material biológico 
qualificado ou de referência e não como produto.

Buscar a base regulatória determinada para sangue, seus 
componentes e derivados, como guia para estruturação da regu-
lação de outros tecidos, é um processo natural. Nas mais diver-
sas esferas da saúde, governos e conselho de medicina, no Brasil 
e em países da Comunidade Europeia e da América do Norte, as 
Instituições voltadas para tratamento com sangue absorveram e 
adaptaram-se para a gerência e coordenação de outros tecidos, 
os quais vêm sendo apresentados como ferramentas disponíveis 
em uma nova gama de tratamentos e produtos.

Citando como exemplo, a Sociedade Internacional para 
Hemoterapia e Engenharia de enxertos (International Society 
for Hematotherapy & Graft Engineering (ISHAGE)) foi criada 
para tratar de assuntos relacionados às terapias com sangue e 
células progenitoras hematopoiéticas. A ISHAGE adaptou-se e 
mudou sua formação para Sociedade Internacional de Terapia 
Celular (International Society for Cellular Terapy (ISCT)), como 
é denominada atualmente. A ISCT é uma sociedade global de 
médicos, reguladores, técnicos e parceiros do setor com uma 
visão compartilhada para traduzir terapia celular em terapias 
seguras e eficazes para melhorar a vida dos pacientes. Toda a 
base de conhecimento e aplicação em terapia celular foi ad-
quirida com o Transplante de Medula Óssea, realizado com as 
células progenitoras hematopoiéticas. No Brasil, a Resolução 
que estabelece os requisitos técnico-sanitários mínimos para 
os estabelecimentos que manipulam células para fins de tera-
pia celular humana, a RDC 9/201125, foi estruturada com base 
na resolução que estabelece os requisitos técnico-sanitários 
para os serviços hemoterápicos.

A base regulatória brasileira criada para sangue, seus com-
ponentes e derivados garante que as etapas de captação, pro-
cesso e utilização na saúde, ocorram de forma absolutamente 
segura. Estão previstos todos os cuidados com doador e recep-
tor; todos os cuidados com relação ao controle de qualidade, 
e com sabedoria, também está previsto e viabilizado o uso do 
plasma excedente, quando então possibilita a produção de de-
rivados que dependem destes materiais biológicos.

Considerações Finais
Como poderemos efetivamente desenvolver e incorporar 

o conhecimento científico especifico se a legislação proíbe a 
obtenção de matéria-prima para a pesquisa e para o cumpri-
mento de algumas normas técnicas já estabelecidas?

O levantamento realizado neste trabalho evidenciou que 
o cultivo in vitro de células humanas para uso terapêutico já 



http://w
w

w
.visaem

debate.incqs.fiocruz.br/
Células de origem humana com qualidade certificada

9

é uma prática corrente no país, com autorização legal da AN-
VISA, e que o Brasil se organiza e se prepara para acompa-
nhar o movimento internacional, consolidado, para redução e 
até mesmo substituição progressiva e responsável do uso de 
animais para ensaios laboratoriais, utilizando métodos alter-
nativos validados e com aceitação regulatória, como previsto 
na Lei Arouca (Lei 11.794/2008) e nas resoluções do CONCEA. 
Obstante a estas evidências de avanço científico e tecnológico, 
verificou-se que a legislação brasileira não torna sustentável o 
avanço do desenvolvimento tecnológico nessa área quando não 
garante o acesso a materiais biológicos humanos necessários 
à obtenção da matéria-prima, as células humanas, para que 
sejam transformadas em produtos com qualidade certificada.

A análise crítica do tema indica a necessidade de tomada 
de decisão nas instâncias pertinentes para que se efetue ra-
pidamente a revisão da legislação brasileira atual, de modo 
a garantir o acesso legal ao material biológico humano, como 
fonte de obtenção das células que viabilize efetivamente o 
desenvolvimento, validação e oferta de métodos alternativos 
como determinado na Lei 11.794/2008 e de testes de controle 
de qualidade, que possam ser implementados para o controle 
de processos de obtenção de células para uso humano e demais 
produtos de uso humano.

A primeira ação, que entendemos ser efetiva para a solu-
ção do problema da falta de acesso a material biológico huma-
no, é a inclusão da possibilidade de captação de restos cirúrgi-
cos na lei que trata da doação de órgãos, seguindo o modelo de 
inclusão, que foi adotado para a doação de sangue de cordão 
umbilical e placentário. Esta via parece atender à demanda 
atual para acesso legal a material biológico humano e está, no 
nosso entender, em perfeito acordo com princípios de proteção 
à saúde humana da CRFB/88.

A doação voluntária de sangue do cordão umbilical e pla-
centário foi possibilitada, pelo acréscimo de artigo específico 
à Lei 9.434/1997, por meio da publicação da Lei 11.633/2007, 
art. 9o: “Art. 9o acrescentado à Lei 9.434/97: É garantido a 
toda mulher o acesso a informações sobre as possibilidades e 
os benefícios da doação voluntária de sangue do cordão umbi-
lical e placentário durante o período de consultas pré-natais 
e no momento da realização do parto.” Este artigo possibi-
litou a opção da doação voluntária, de forma totalmente 
gratuita, do material que seria descartado como resíduo de 
saúde e que passou, então, a ser utilizado para o transplan-
te de células Progenitoras Hematopoiéticas. Com a adoção 

Figura 2. Esquema ilustrativo da Rede de Sangue existente e da Rede de Tecidos, Células e Órgãos proposta

Rede do Sangue

Rede de Tecidos, Células e Órgãos

Bancos de Tecidos Instituições Capacitadas para a produção de células 
de qualidade certificada

OU
Centros de Tecnologia Celular

Ensaios Toxicológicos
OU

Ensaios de Validação de Processos

Serviços de Hemoterapia Indústria de Produção de Hemoderivados Sistema de Saúde

deste novo procedimento, será possível a doação voluntária de 
restos cirúrgicos de pacientes que venham a ser submetidos a 
cirurgias eletivas, ou mesmo, por indicação médica, desde que 
tal doação não traga qualquer tipo de prejuízo ao paciente 
ou à própria cirurgia, sendo esta doação totalmente gratuita 
e somente aceita após consentimento informado do paciente 
ou do responsável legal. Esta doação é justificada, nos termos 
da legislação vigente, uma vez que restos cirúrgicos, desde 
que atendam aos critérios previstos de doação, podem ser 
preparados e utilizados para fins terapêuticos, podendo ser 
citado como exemplo o uso em transplante de pele.

A segunda ação, que deve ser sequencial à primeira é 
a reavaliação da legislação vigente com o intuito de dar 
tratamento, ao excedente de tecidos, células e órgãos, de 
forma equivalente ao tratamento que é dado ao excedente 
do sangue, nos Serviços de Hemoterapia. Sob o controle do 
SINASAN, regulamentado pela Portaria 2.732 de 12 de novem-
bro de 2013, o excedente (material que não teve uso em te-
rapia) de sangue e componentes processados em Serviços de 
Hemoterapia, deve ser destinado à produção de hemoderiva-
dos. Portanto, a ação sugerida tem por objetivo viabilizar o uso 
do excedente de tecidos, células e órgãos, o qual poderá ser 
destinado à produção de seus derivados, estando dentre estes, 
as células com qualidade certificada.

Tal qual o Serviço de Hemoterapia (Banco de Sangue) é res-
ponsável pelo processamento e liberação de sangue, seus com-
ponentes e derivados, os Bancos de Tecidos, regulados pela 
Portaria 2.932 de 27 de setembro de 2010 e pela futura RDC, 
que se apresenta sob Consulta Pública n° 13, de 1° de abril de 
2014, devem ser responsáveis pelos processamentos mais sim-
ples e a liberação de tecidos, células e órgãos. Com a mudança 
sugerida, os Bancos de Tecidos passariam a liberar, também, o 
excedente de tecidos, células e órgãos. Assim, o SNT controla-
rá o Banco de Tecidos e autorizará o uso dos excedentes, assim 
como o SINASAN efetua para os Serviços de Hemoterapia o uso 
de seus excedentes. Para complementar, deve ser elaborado, 
tal qual existe para o sangue, a orientação formal para opera-
cionalização do fornecimento de tecidos, células e órgãos para 
produção de seus derivados. A experiência bem sucedida da 
Rede de Sangue é logo um modelo a ser seguido para moldar 
a Rede de Tecidos, Células e Órgãos (Figura 2) e permitir ao 
Brasil alcançar o padrão de competitividade internacional que 
vem buscando no campo do complexo econômico da saúde, 
atendendo os preceitos do SUS.
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DAHU – Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência;
DOU – Diário Oficial da União;
Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz;
GETOR – Gerência de Tecidos, Células e Órgãos;
GGSTO – Gerência-Geral de Sangue, Outros Tecidos, Células e Órgãos;
GM – Gabinete do Ministro;
INCQS - Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde;
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia;
MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;
MS – Ministério da Saúde;
OECD - Organization for Economic Co-operation and Development;
RDC – Resolução da Diretoria Colegiada;
RENAMA – Rede Nacional de Métodos Alternativos;
RES – Resolução;
SAS – Secretaria de Atenção à Saúde;
SINASAN - Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;
SNT – Sistema Nacional de Transplante;
SUS – Sistema Único de Saúde.
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