
 
 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro 

 

 

 

 

 

Antonio Martins Monteiro 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO 

CENTRO DE RECURSOS BIOLÓGICOS “BANCO DE 

CÉLULAS DO RIO DE JANEIRO”, NO PERÍODO DE 2005 A 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

Duque de Caxias 

2013 



 
 

Antonio Martins Monteiro 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO  

DO CENTRO DE RECURSOS BIOLÓGICOS “BANCO DE  

CÉLULAS DO RIO DE JANEIRO”, NO PERÍODO DE 2005 A 2012 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia, como parte dos requisitos para 

obtenção do título de Mestre em Metrologia e 

Qualidade do Curso de Mestrado Profissional em 

Metrologia e Qualidade. 

 

 

Radovan Borojevic 

Orientador 

 

Marcelo Neves de Medeiros 

Co-orientador 

 

 

 

Duque de Caxias 

2013 



 
 

Catalogação na fonte elaborada pelo Serviço de Documentação e Informação do  

Inmetro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

MONTEIRO, Antonio Martins. Avaliação do processo de estruturação do Centro de 

Recursos Biológicos “Banco de Células do Rio de Janeiro”, no período de 2005 a 2012.  
Duque de Caxias, 2013. 135 f. Trabalho de Conclusão de Curso de Mestrado em Metrologia e 

Qualidade – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 

 

CESSÃO DE DIREITOS 

NOME DO AUTOR: Antonio Martins Monteiro  

TÍTULO DO TRABALHO: Avaliação do processo de estruturação do Centro de Recursos 

Biológicos ―Banco de Células do Rio de Janeiro‖, no período de 2005 a 2012 

TIPO DO TRABALHO/ANO: Trabalho de Conclusão de Curso de Mestrado Profissional em 

Metrologia e Qualidade / 2013 

 

É concedida ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia a permissão para 

reproduzir e emprestar cópias desta dissertação somente para propósitos acadêmicos e 

científicos. O autor reserva outros direitos de publicação.  

 
_________________________________________ 

Antonio Martins Monteiro 

Rua Chapot Prevost, 388 – Freguesia – Ilha do Governador 

Rio de Janeiro – RJ – Brasil  

CEP 21910-030 

 

 

M775  Monteiro, Antonio Martins 

    Avaliação do processo de estruturação do Centro de Recursos 

Biológicos ―Banco de Células do Rio de Janeiro‖, no período de 2005 a 

2012/ Antonio Martins Monteiro. Duque de Caxias, 2013. 

   135 f. 

 

    Orientadores: Dr. Radovan Borojevic e Dr. Marcelo Neves de 

Medeiros. 

   Dissertação (Mestrado): Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 

e Tecnologia. 

 

    1. Banco de Células  2. STR 3. Gestão da Qualidade  4. Centro de 

recursos biológicos 5. Coleção  I. Borojevic, Radovan; Medeiros, 

Marcelo Neves. II. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia.  III. Título 

 

CDD 658.4013 

 



 
 

Antonio Martins Monteiro 

 

EVALUATION OF THE STRUCTURING PROCESS OF THE 

BIOLOGICAL RESOURCES CENTRE “CELL BANK OF RIO DE 

JANEIRO”, IN THE PERIOD FROM 2005 TO 2012. 

 

 

Course Final Paper presented to the National 

Institute of Metrology, Quality and Technology in 

partial fulfillment of the requirements for the 

Degree of Master in Metrology and Quality of the 

Professional Master‘s Course in Metrology and 

Quality.  

 

 

Radovan Borojevic 

Advisor 

 

Marcelo Neves de Medeiros 

Co-advisor 

 

 

 

 

Duque de Caxias 

2013 



 
 

Antonio Martins Monteiro 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO  

CENTRO DE RECURSOS BIOLÓGICOS “BANCO DE  

CÉLULAS DO RIO DE JANEIRO”, NO PERÍODO DE 2005 A 2012 

 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado 

ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia, como parte dos requisitos para obtenção do 

título de Mestre em Metrologia e Qualidade do Curso de 

Mestrado Profissional em Metrologia e Qualidade, foi 

aprovado pela seguinte Banca Examinadora: 

 

 

 

_________________________________________ 

Doutor Radovan Borojevic – UFRJ 

Presidente da Banca Examinadora 

 

 
_________________________________________ 

Doutora Marcia Cury El-Cheickh – UFRJ  

 

 
_________________________________________ 

Doutor José Mauro Granjeiro - Inmetro 

 

 
_________________________________________ 

Doutora Áurea Valadares Folgueras Flatschart – Inmetro 

 

 

 

Duque de Caxias, 21 de fevereiro de 2013. 



 
 

Dedicatória 

Ao meu pai, In memoriam, meu grande amigo e porto seguro em todas as horas, o tempo 

passa, mas a dor da sua ausência parece não ter fim.  

A minha mãe pelo seu amor, carinho e paciência em todos os momentos da minha vida, sua 

simplicidade e bondade são um exemplo para todos que a conhecem. 

Aos meus filhos Thiago e Diego que vêem seu pai aos 55 anos ainda estudando e lutando por 

um objetivo, portanto nunca é tarde para aprender, somos eternos aprendizes :. 

A minha esposa Rosinele pela paciência e amor. 

Ao meu neto Gael, um anjo que ilumina as nossas vidas. 

Ao Banco de Células do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Agradecimentos 

Ao Prof. Radovan Borojevic pela confiança depositada em mim, o cargo de Curador do BCRJ 

renovou as minhas forças depois de 15 anos de UFRJ e pela sua fundamental colaboração na 

dissertação. Sua visão e sua obra são exemplos para a ciência. 

Ao Dr. Marcelo Neves Medeiros que assumiu este trabalho com a dupla função de co-

orientador e revisor final, a sua participação foi decisiva e incansável neste trabalho. 

A Nívea Ferreira da Silva, atual Gerente da Qualidade do BCRJ, pela sua dedicação, 

competência e profissionalismo e principalmente pela sua amizade. 

Ao Leonardo da Cunha Boldrini primeiro Gerente da Qualidade do BCRJ, pela sua valorosa 

contribuição na implementação do sistema de gestão, pela sua amizade e incentivo da minha 

participação no mestrado. 

A todos os membros da equipe do BCRJ no Projeto. 

Ao Prof. José Mauro Granjeiro por poder desfrutar de sua excelente companhia no ambiente 

profissional e por colaborar para que a parceria entre o BCRJ e o LABIO seja uma promissora 

relação de pesquisa e desenvolvimento com um ambiente cordial e agradável. 

A toda equipe do LABIO pela ajuda e participação. 

A turma Mestrado 2010 pelo excelente convívio, laços de amizade, ajuda e por revivermos 

juntos a condição de alunos depois de muitos anos. 

Ao amigo e colega de turma Leandro Sanches pela valorosa contribuição na implementação 

do Sistema de Gestão da Qualidade e pela sua amizade. 

A amiga Sandra Martha pela colaboração e a disponibilização das referências de STR. 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro pela autorização para executar este trabalho. 

A Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e a Associação Técnico Científica Paul Ehrlich 

pelo suporte financeiro a este projeto. 

A todos aqueles que de alguma forma participaram deste trabalho. 



 
 

Resumo 

O presente trabalho comparou as práticas empregadas no contexto internacional para 

gestão da qualidade das coleções de cultura de células eucarióticas com atividades 

comparáveis às do BCRJ e o contexto nacional de adesão aos Guidelines da OCDE de boas 

práticas para os Centros de Recursos Biológicos que são instituições essenciais para o suporte 

ao desenvolvimento da biotecnologia, provendo insumos, material biológico certificado e 

informações associadas, funcionando como centros de conservação da biodiversidade e de 

material genético, que constituem instrumentos básicos para a estruturação do Sistema de 

Avaliação da Conformidade do Material Biológico. Com base nesses dados, iniciou-se um 

esforço para implementar procedimentos para determinação da qualidade das células do seu 

acervo em termos de autenticidade das linhagens depositadas via perfil de STR e 

estabelecimento de critérios para avaliação futura da autenticidade das linhagens exclusivas 

do seu acervo. A extensão da contaminação com micoplasma também foi avaliada através da 

comparação de metodologias distintas como PCR, bioluminescência e a microscopia 

eletrônica de varredura. No intuito de garantir a confiabilidade dos dados gerados nesses 

ensaios e nas práticas gerais do BCRJ, e ainda implementar a gestão da qualidade da coleção 

conforme preconizado pelas diretrizes da OCDE para os CRB, o BCRJ fez ainda esforço de 

adequação e avaliou o nível de aderência das suas praticas, procedimentos, recursos e 

instalações à luz da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 e das diretrizes da OECD para 

os CRB. O trabalho proposto visa contribuir com recomendações para a capacitação do BCRJ 

na implementação de políticas e procedimentos que possam dar a confiabilidade ao acervo e 

reconhecimento como um CRB que é, no entanto, uma atividade nova no contexto nacional, 

devendo ser feito diretamente pela autoridade governamental ou através de processos 

transparentes de acreditação seguindo critérios reconhecidos internacionalmente que 

contribuirão para o reconhecimento internacional. 

Palavras chave: Banco de células, STR, gestão da qualidade, centro de recursos biológicos, 

coleção. 

 

 

 



 
 

Abstract 

This study compared the practices adopted at the international scenario for the quality 

management of eukaryotic cell culture collections with activities comparable to BCRJ, taking 

into account the national context of compliance to OECD Best Practice Guidelines for 

Biological Resource Centres (BRC). BRC are pivotal institutions in supporting the 

development of biotechnology, providing goods, certified biological material and associated 

information, thus acting as centers for conservation of biodiversity and genetic material and 

constituting basic tools for structuring the Conformity Assessment System for Biological 

Material. Based on these data, efforts were made in implementing procedures for determining 

the quality of its cell culture collection in terms of authenticity of strains deposited via STR 

profile comparison and establishing criteria for future evaluation of the authenticity of the 

lineages unique to its repository. The extent of mycoplasma contamination was also evaluated 

by comparing different methodologies as PCR, bioluminescence and scanning electron 

microscopy. In order to ensure the reliability of the data generated in these assays and on 

general practice adopted at BCRJ, and also aiming to implement the quality management of 

the collection as recommended by the OECD Guidelines for the BRC, efforts were also done 

to align BCRJ practices, procedures, resources and facilities to the requirements stated at  ISO 

/ IEC 17025:2005 and the OECD guidelines for the BRC adequacy and further assess their 

compliance level. The proposed work aims to contribute with recommendations to help BCRJ 

in implementing policies and procedures that can give reliability to the collection and improve 

its suitability to be recognized as a BRC.  BRC are however, a new activity in the national 

context and should be done with support by the government authority or through transparent 

processes of accreditation following internationally recognized criteria that contribute to 

international recognition. 

Keywords: cell bank, STR, quality management, biological resource centre, collection. 
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1- Introdução 

1.1. Visão Geral 

O Banco de Células do Rio de Janeiro é um centro de referência e excelência em 

preservação e fornecimento de cultura de células no Brasil e no nosso continente sendo 

também, a única coleção de células humanas e animais do Brasil e a maior da América do Sul 

a ser prestadora de serviços em biotecnologia e formadora de  de recursos humanos  em 

cultura de células. O BCRJ completou em 2010 três décadas de importantes serviços 

prestados para ciência nas áreas de biologia, medicina e biotecnologia em nosso País. O 

acervo atualmente é composto de aproximadamente 350 linhagens com mais de 10.000 

criotubos congelados em nitrogênio líquido. No entanto, até recentemente eram raros os 

registros de análises da qualidade do material biológico que possam garantir a confiabilidade 

do material depositado.  

Uma coleção tem total responsabilidade pelo material fornecido, material este que é 

utilizado na grande maioria para pesquisa, desenvolvimento e diagnóstico nas áreas da saúde,  

indústria e agronegócios (WFCC, GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT AND 

OPERATION OF COLLECTIONS OF CULTURES OF  MICROORGANISMS, 1999). O 

usuário deste material deve ter um nível de garantia de que recebeu um determinado produto 

que foi testado e aprovado obedecendo a normas, diretrizes e procedimentos cientificamente 

aceitos. Para as coleções de cultura, esta garantia viria, por exemplo, da determinação da 

autenticidade, pureza, viabilidade e a rastreabilidade de informações desde o seu depósito até 

o fornecimento através do uso de procedimentos validados, registrados e garantidos por estas 

coleções.  

O nível de controle do acesso, da qualidade e da disponibilidade do acervo (entre 

outros cuidados) é o que diferencia as distintas―coleções de células‖. Este controle pode ir do 

menor nível de sofisticação visto numa coleção de serviço até o outro extremo, um Centro de 

Recursos Biológicos (CRB) (CANHOS & MANFIO, 2004). A evolução das coleções de 

serviço para CRB depende de algumas exigências como o reconhecimento por terceira parte 

da conformidade com normas internacionais, do alto nível de competência técnico-científica, 

do gerenciamento da qualidade, do gerenciamento de dados da coleção e da participação 

efetiva em programas de avaliação da conformidade do material biológico (OCDE, BEST 

PRACTICE GUIDELINES FOR BIOLOGICAL RESOURCE CENTRES, 2007).  
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O reconhecimento da competência dos CRB deve ser feito diretamente pela autoridade 

governamental ou através de um procedimento transparente de acreditação seguindo critérios 

internacionais que contribuirão para o reconhecimento internacional (CANHOS, 2004). O 

documento elaborado de avaliação da conformidade do material biológico (SISTEMA DE 

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO MATERIAL BIOLÓGICO, 2002) cita que o 

―Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) é parte relevante desse processo dada a sua 

responsabilidades na definição e implementação das políticas de biotecnologia e de 

biossegurança e o seu papel no fomento à constituição e consolidação da infra-estrutura de 

serviços tecnológicos‖. 

A ABNT NBR ISO/IEC 17.025: 2005 fornece os requisitos gerais para a competência 

de laboratórios de ensaio e calibração e é utilizada pela Coordenação Geral de Acreditação 

(CGCRE) do INMETRO como norma base para a acreditação laboratorial. Sendo assim, os 

laboratórios que desejam demonstrar sua competência perante esse órgão devem então ter 

implementado um Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com essa norma, que possui 

como filosofia principal a melhoria contínua, além da padronização, rastreabilidade, controle 

da qualidade, garantia da qualidade e manutenção do conhecimento no sistema devido à 

utilização de procedimentos, registros e instruções de trabalho.  

Um CRB constitui instrumento básico para a estruturação do Sistema de Avaliação da 

Conformidade do Material Biológico (OCDE, BEST PRACTICE GUIDELINES FOR 

BIOLOGICAL RESOURCE CENTRES, 2007) (BIOLOGICAL RESOURCE CENTERS 

UNDERPINNING THE FUTURE OF LIFE SCIENCES AND BIOTECHNOLOGY, 2001) 

(SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO MATERIAL BIOLÓGICO, 

2002). Entre as funções e serviços prestados pelo CRB, destacam-se (DE SOUZA, 2004): 

• centro de recursos genéticos – conservação e arquivo da diversidade biológica e da 

variabilidade genética, provisão de insumos para biotecnologia, distribuição de material de 

referência para controle da qualidade e seleção e triagem de material biológico para uso 

industrial; 

• centro de difusão de informação científica e tecnológica – difusão de informações sobre o 

material biológico depositado no seu acervo; 

• centro de treinamento e qualificação de pessoal; 
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• centro de serviços tecnológicos – condução de ensaios, análises, ensaios de proficiência, 

avaliação, certificação, inspeção, identificação/classificação de material biológico, 

caracterização taxonômica e tecnológica de material biológico; 

• autoridade depositária para fins patentários; 

• centro de pesquisa e desenvolvimento. 

Entre as atividades executadas pelos CRBs (OCDE, BEST PRACTICE GUIDELINES 

FOR BIOLOGICAL RESOURCE CENTRES, 2007) (BIOLOGICAL RESOURCE 

CENTERS UNDERPINNING THE FUTURE OF LIFE SCIENCES AND 

BIOTECHNOLOGY, 2001) destacam-se: 

• caracterização taxonômica e molecular do material biológico; 

• desenvolvimento de métodos de preservação de longo prazo; 

• serviço de depósito de material biológico para fins de processos de patente; 

• desenvolvimento e operação de programas de ensaios de proficiência; 

• produção e distribuição de material de referência para controle da qualidade conforme a ISO 

GUIA 34; 

• seleção e triagem de material biológico para uso industrial; 

• fornecimento de insumos e distribuição de material biológico para uso industrial; 

• capacitação e treinamento de recursos humanos em diferentes níveis; 

• disseminação de informação qualificada e de referência, tanto para subsidiar a definição de 

políticas públicas como para responder a demandas da sociedade; 

• pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos. 

A construção de um sistema de avaliação da conformidade de material biológico 

requer o envolvimento dos CRB, uma vez que esses terão o papel de depositários do material 

a ser utilizado em todas as etapas do ciclo de vida do material biológico (VAZOLLER, 2005). 

É ainda mais urgente capacitar os laboratórios das coleções de cultura de células que estão em 

processo de acreditação como CRBs uma vez que suas funções de ensaio e calibração, assim 

como suas funções de provedores de ensaios de proficiência e produtores de material de 
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referência, exigirão que os CRBs que vierem a atuar como laboratórios de ensaio se capacitem 

para atender ao processo de acreditação segundo critérios aceitos internacionalmente 

(SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO MATERIAL BIOLÓGICO, 

2002).  

1.2. Considerações sobre Coleções de Cultura  

As coleções de material biológico internacionais evoluíram muito nos últimos anos, e 

algumas se transformaram em Autoridades Depositárias Internacionais [International 

Depositary Authority, (IDA)], que são centros de depósito de patentes de material biológico, 

nos termos exigidos pela Lei de Propriedade Industrial, reconhecidas pelo Tratado de 

Budapeste.  Coleções como a ―American Type Culture Collection (ATCC)‖, a ―Deutsche 

Sammlung Von Mikroorganisms and Cell Cultures (DSMZ)‖, ―National Institute of 

Bioscience and Human-Technology (NIBH)‖ e a ―Centraalbureau Voar Schmmelcultures 

(CBS)‖ tornaram-se Autoridades Depositárias Internacionais desde 1981. Elas possuem 

credenciamento em normas internacionais, algumas sendo inclusive produtoras de material de 

referência, tendo estabelecido padrões de autenticidade seguindo parâmetros cientificamente 

comprovados. Por isso, estes requisitos e critérios adotados por estas coleções internacionais 

com competência comprovada podem servir de modelo para as coleções nacionais. 

1.3. O Cenário Nacional e Internacional das Coleções de Material Biológico 

1.3.1. Panorama das Coleções Nacionais 

A situação no Brasil não é diferente de outros países em desenvolvimento, onde os 

esforços do governo e da iniciativa privada ainda não refletem a importância destas coleções, 

e o papel que exercem como infra-estrutura relevante à inovação tecnológica não é totalmente 

reconhecido. Não existe uma política de apoio necessário para a sustentabilidade. Geralmente 

elas são consideradas subprodutos da pesquisa, em especial da pesquisa básica, e assim as 

suas atividades e manutenção são consideradas de responsabilidade dos próprios 

investigadores (CANHOS, 2004). Com isso, na maioria dos casos, elas são mantidas sem as 

devidas condições operacionais que possam garantir a confiabilidade do material biológico 

devido à escassez de incentivos e recursos.  
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No Brasil, a proposta de criação de uma rede de coleções de culturas de 

microrganismos foi tema da Segunda Conferência Internacional sobre Coleções de Culturas 

em São Paulo no ano de 1973, organizada pela World Federation for Culture Collections 

(WFCC - Federação Mundial de Coleções de Cultura) e pela Sociedade Brasileira de 

Microbiologia (SBM). Em 1977, especialistas brasileiros propuseram a implantação de uma 

rede nacional de coleções de culturas de referência, como infra-estrutura de apoio ao 

Programa Nacional de Biotecnologia. Em 1986, com o apoio da WFCC, foi realizado um 

diagnóstico da situação das coleções de culturas no Brasil, com enfoque no papel das coleções 

de culturas no Programa Nacional de Biotecnologia. Assim, recomendou-se o estabelecimento 

de uma rede nacional de coleções de culturas para apoiar as atividades da microbiologia em 

geral e, em particular, da biotecnologia. Na década de 90, o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT) do MCT incluiu em seu edital duas 

chamadas competitivas para projetos de coleções de serviços, apoiando a Coleção de Culturas 

Tropical (CCT) e o Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ), (CANHOS, 2004). 

Nos últimos sete anos coleções como o Banco de Células do Rio de Janeiro, a Coleção 

Brasileira de Microrganismos de Ambiente e Indústria (CBMAI), a Coleção de Leishmania 

do Instituto Oswaldo Cruz (CLIOC) e o Centro Nacional de Pesquisas de Recursos Genéticos 

e Biotecnologia (CENARGEN) da EMBRAPA, conseguiram grandes avanços com o apoio da 

FINEP no Projeto intitulado ―O Sistema de Informação de Coleções de Interesse 

Biotecnológico 4 (SICOL 4) Projeto denominado de Rede de Centros de Recursos Biológicos 

para Avaliação da Conformidade de Material Biológico‖. Estas coleções estão em processo de 

preparação para se capacitarem e serem reconhecidas como CRB e formarem a Rede Nacional 

de Coleções de Cultura. A princípio a Rede Brasileira de CRB será composta por estas quatro 

coleções e o Centro Brasileiro de Material Biológico (CBMB), que é uma parceria entre o 

INMETRO e o INPI e que terá como principal função o recebimento de patentes em 

biotecnologia. Este cenário, formado pelas coleções, que tem o papel de repositórios do 

material biológico e o CBMB, integrado ao INMETRO que emerge como um integrante do 

desenvolvimento da Biometrologia será o ponto focal para ações que envolvam a construção 

do programa de avaliação da conformidade do material biológico no Brasil. 

O esquema de acreditação, compatível com o Guia de Práticas da OCDE, segue a 

lógica de laboratórios (ABNT NBR ISO IEC 17.025:2005) e produtores de material de 

referência conforme o ISO GUIA 34 e é complementado com um sistema de informação 
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também integrado a Rede Global de Centros de Recursos Biológicos (Global Biological 

Resource Centre Network - GBRCN) 

A opção pela adoção da ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 na base laboratorial 

(ensaios) de coleções de cultura como primeiro passo para a estruturação de CRB no País 

apresenta a vantagem de ser o próprio INMETRO, na figura da Coordenação Geral de 

Acreditação (Cgcre), que realiza as avaliações para atestação formal de competência de CRB. 

Os Modelos de acreditação ainda não estão estruturados em bases internacionais, portanto não 

existem obstáculos para que, no Brasil, sejam mobilizados os participantes e se implante um 

modelo balisado na lógica internacional. Depois destes modelos implementados nas coleções, 

o reconhecimento da coleção de cultura como CRB será de competência dos órgãos 

regulamentadores governamentais. Isto facilitará o intercâmbio de material biológico, a 

interação e colaboração, a transferência de tecnologias, etc. (no âmbito nacional e 

internacional) e será uma ferramenta contra as barreiras técnicas (CANHOS, & MANFIO, 

2004).  

1.3.2. Panorama das Coleções Internacionais 

A WFCC é uma comissão multidisciplinar que visa promover e dar suporte ao 

estabelecimento de coleções de culturas e serviços relacionados, favorecer a cooperação e 

estabelecer uma rede de informações entre as coleções de culturas e seus usuários, organizar 

oficinas de estudos, conferências, publicações e trabalhar para garantir a manutenção de longo 

prazo de coleções de culturas (WFCC http://www.wfcc.info/about/). 

A WFCC possui um banco de dados, o ―World Data Center for Microorganisms‖ 

(WDCM), atualmente sediado no Instituto de Microbiologia da Academia Chinesa de 

Ciências, que reúne dados de 593 coleções de culturas de 68 países distribuídos pelos 

continentes conforme figura 1. 
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Figura 1: Distribuição por continentes das coleções de material biológico associadas à WFCC. 

 

Fonte: Elaborada através de informações obtidas no site da WFCC, http://www.wfcc.info/., acesso 04 set. 2012. 

Alguns países de destacam em número de coleções em seu território conforme 

ilustrado na figura 2. 

Figura 2: Representação dos países filiados a WFCC que tem número igual ou superior a 15 coleções. 

Fonte: Elaborada através de informações obtidas no site da WFCC, http://www.wfcc.info/., acesso 04 set 2012. 
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No Brasil a grande maioria das coleções que tem registro na WFCC são coleções 

microbiológicas, conforme tabela 1. Com relação a coleções de cultura de células, podemos 

citar o Instituto Adolpho Lutz, que tem um pequeno acervo de culturas de células voltado à 

própria instituição, denominado Núcleo de Cultura de Células, mas neste domínio, destaca-se 

o BCRJ com o maior acervo de células humanas e animais da América do Sul e como uma 

coleção prestadora de serviço e de formação de pessoal.  

Tabela 1: Lista de coleções brasileiras cadastradas na WFCC. 

Acronym 
WDCM 

Number 
Collection Region 

BCCCp WDCM 921 
Brazilian Culture collection of Crinipellis 

perniciosa 
America 

BCCUSP WDCM 844 
Brazilian Cyanobacteria Collection - 

University of Sao Paulo 
America 

BCRJ WDCM 649 
Rio de Janeiro Cell Bank (Banco de 

Células do Rio de Janeiro) 
America 

BMBC WDCM 910 Brazilian Marine Bacteria Collection America 

BR WDCM 364 
Embrapa Agrobiology Diazothrophic 

Microbial Culture Collection 
America 

CBMAI WDCM 823 

Brazilian Collection of Microorganisms from 

the Environment and Industry (Coleção 

Brasileira de Microrganismos de Ambiente e 

Indústria) 

America 

CCB WDCM 713 Coleção de Culturas de Basidiomicetos America 

CCIAL WDCM 867 Núcleo de Cultura de Células America 

CCT WDCM 885 Coleção de Culturas Tropical America 

CEMM WDCM 880 
CEMM - CENTRO ESPECIALIZADO EM 

MICOLOGIA MEDICA 
America 

CETESB WDCM 714 
Setor de Pesquisa Tecnológica de Sistemas 

de Tratamento de Efluentes Domésticos 
America 

http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/921
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/844
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/649
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/910
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/364
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/823
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/713
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/867
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/885
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/880
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/714
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CG WDCM 712 

Embrapa Genetic Resources and 

Biotechnology Collection of Fungi of 

Interest to Biological Control 

America 

CMM WDCM 923 

Culture Collection of Phytopathogenic Fungi 

Prof.ª Maria Menezes (Coleção de Culturas 

de Fungos Fitopatogenicos Prof.ª Maria 

Menezes) 

America 

CNEN-LABPC WDCM 710 Laboratório de Poços de Caldas America 

CPAC WDCM 776 Cpac-Embrapa America 

DPUA WDCM 715 Departamento de Patologia/ICB America 

EMPARN WDCM 726 
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio 

Grande do Norte 
America 

ESAP WDCM 294 Instituto Zimotecnico-Z America 

Fiocruz/CBAM WDCM 956 Coleção de Bactérias da Amazônia America 

Fiocruz/CBMA WDCM 958 Coleção de Bactérias da Mata Atlântica America 

Fiocruz/CCBS WDCM 947 

Coleção de Culturas de Bactérias de Interesse 

em Saúde, Bacterial Culture Collections of 

Health Importance 

America 

Fiocruz/CCFF WDCM 720 Coleção de Culturas de Fungos Filamentosos America 

Fiocruz/CCGB WDCM 574 
Coleção de Culturas do Gênero Bacillus e 

Gêneros Correlatos 
America 

Fiocruz/CFAM WDCM 957 Coleção de Fungos da Amazônia America 

Fiocruz/CFP WDCM 951 Coleção de Fungos Patogênicos America 

Fiocruz/CLIOC WDCM 731 
Coleção de Leishmania do Instituto Oswaldo 

Cruz 
America 

Fiocruz/CMRVS WDCM 575 
Coleção de Microrganismos de Referencia 

em Vigilância Sanitária 
America 

http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/712
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/923
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/710
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/776
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/715
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/726
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/294
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/956
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/958
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/947
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/720
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/574
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/957
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/951
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/731
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/575
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Fiocruz/CMT WDCM 948 Coleção Micológica de Trichocomaceae America 

Fiocruz/COLTR

YP 
WDCM 949 

Coleção de Trypanosoma de Mamíferos 

Silvestres, Domésticos e Vetores 
America 

FTI WDCM 716 Centro de Biotecnologia e Química-CEBIQ America 

IAL WDCM 282 Núcleo de Coleção de Microrganismos America 

IALMIC WDCM 717 Micoteca do Instituto Adolfo Lutz America 

IBSBF WDCM 110 
Biological Institute Culture Collection of 

Phytopathogenic Bacteria 
America 

IEAPM WDCM 727 
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo 

Moreira 
America 

IGESAL WDCM 902 Coleção Micro-organismos America 

IMT WDCM 718 
Micoteca do Instituto de Medicina Tropical 

de São Paulo 
America 

INPA WDCM 719 
Laboratório de Micologia Medica Divisão de 

Microbiologia e Nutrição 
America 

IOUSP WDCM 728 Marine Microalgae Culture Collection America 

IPT WDCM 721 
Agrupamento de Biotecnologia, Culture 

Collection of Microorganisms 
America 

ITAL WDCM 143 Banco de Fermentos Lácticos America 

ITALSL WDCM 722 Seção de Leite e Derivados America 

ITALSM WDCM 723 Seção de Microbiologia America 

IZ WDCM 724 Departamento de Tecnologia Rural America 

LBM WDCM 737 
Laboratório de Biologia Molécula Depto de 

Biologia Celular 
America 

LE WDCM 313 Serviço de Microbiologia e Imunologia America 

LGM-USP WDCM 736 Departamento de Microbiologia Lab. de America 

http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/948
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/949
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/716
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/282
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/717
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/110
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/727
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/902
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/718
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/719
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/728
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/721
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/143
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/722
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/723
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/724
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/737
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/313
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/736
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Genética de Microrganismos 

Micoteca IAL WDCM 869 Micoteca do Instituto Adolfo Lutz America 

MMBF WDCM 942 Micoteca Mario Barreto Figueiredo America 

SEMIA WDCM 443 
Coleção de Culturas de Rhizobium da 

Fepagro 
America 

SMIP WDCM 729 Seção de Maricultura America 

SVIEC WDCM 734 Seção de Vírus America 

TCC/USP WDCM 601 Trypanosomatid Culture Collection America 

UCP WDCM 927 
Coleção da Universidade Católica de 

Pernambuco 
America 

UFPEDA WDCM 114 Universidade Federal de Pernambuco America 

UFRJIM WDCM 725 Departamento de Microbiologia Medica America 

UFScarCC WDCM 835 Freshater Microalgae Collection Cultures America 

URM WDCM 604 Universidade Federal de Pernambuco America 

VTB WDCM 733 
Banco de Células Humanas e Animais 

Laboratório de Patologia Celular e Molecular 
America 

Fonte: fonte http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/col_by_country/b/55/, acesso 04 set 2012.  

A Grã-Bretanha foi uma das pioneiras a reconhecer à importância de uma política 

nacional de apoio as coleções. Em 1947, uma conferência formada por especialistas criou a 

Rede Britânica de Coleções de Cultura de Micro-organismos e recursos do governo foram 

aplicados de forma descentralizada em 11 coleções de serviço de diferentes instituições. 

Posteriormente a Rede foi reestruturada para uma melhor relação custo – benefício. Esta rede 

constitui um sistema federado e possui quatro coleções principais: Culture Collection of Algae 

and Protozoa (CCAP), o European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC) o 

International Mycological Institute (IMI) e o National Collection of Industrial and Marine 

Bacteria Ltd (NCIMB). 

http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/869
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/942
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/443
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/729
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/734
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/601
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/927
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/114
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/725
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/835
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/604
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/733
http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/col_by_country/b/55/
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Na Alemanha e nos Estados Unidos da América, por outro lado, encontramos coleções 

que possuem um sistema centralizado oferecendo uma grande variedade de serviços e 

atividades, o que proporciona algumas vantagens como economia, organização, intercâmbio 

de informações devido a uma equipe especializada que proporcionam boas práticas 

laboratoriais, controle de qualidade, sistemas de gestão entre outras. Assim sendo, os 

diferentes modelos (centralizados e multicêntricos) apresentam vantagens e desvantagens. 

1.4. Autenticidade Celular e Metodologias Utilizadas por Algumas Coleções 

Internacionais para a Avaliação da Identidade das Linhagens Celulares Humanas 

através do Perfil de STR 

Dois pré-requisitos são fundamentais na utilização das linhagens celulares: a sua 

origem com rastreabilidade estabelecida e o controle da identidade. Diversas metodologias 

como o perfil de DNA (MASTER, 1998), cariótipo (ROTHFELS, 1958), análise de 

isoenzimas (HAY, 2000), análise do genoma (VAN, 2006), antígenos de superfície (HAY, 

2000) e análises do citoesqueleto (LANE, 1982 & MOLL, 1982) podem ser utilizadas para a 

caracterização das linhagens celulares.  

A ATCC, DSMZ, ECACC, JCRB, Cell Line Service (CLS) e o RIKEN estabeleceram 

para as células humanas do seu acervo o perfil de STR (―short tandem repeats‖) que são 

sequências repetitivas de dois a seis pares de bases de DNA (JEFFREYS, 2005) e tais 

repetições são encontradas tanto em regiões codificantes quanto não codificantes cuja função 

ainda é desconhecida (DE SOUZA, 2011) que se constituem em marcadores muito 

polimórficos amplamente distribuídos em todo o genoma (AUSUBEL, 2010) e que podem ser 

analisados por meio da técnica da reação da cadeia de polimerase (PCR) para um conjunto 

específico de loci STR e que, no caso da ATCC, são: D5S818, D13S317, D7S820, D16S539, 

VWA, TH01, TPOX, CSF1PO e amelogenina, (fonte 

http://www.dsmz.de/catalogues/catalogue-human-and-animal-cell-lines/quality-

assurance/identity-control/authentication-of-cell-lines.html , acesso em 30 nov. 2012).  

Um perfil de STR é uma sequência de repetições que fornece uma identificação única 

de uma amostra testada, de modo que há um potencial quase ilimitado de loci para serem 

descobertos e validados para uso forense e para a autenticação de linhagens celulares 

humanas.  
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Os principais marcadores STR utilizados pelo sistema CODIS (Combined DNA Index 

System) na identificação criminal de indivíduos são: TPOX (cromossomo 2), D3S1358 

(cromossomo 3), FGA (cromossomo 4), D5S818 e CSF1PO (cromossomo 5), 11 D7S820 

(cromossomo 7), D8S1179 (cromossomo 8), TH01 (cromossomo 11), VWA (cromossomo 

12), D13S317 (cromossomo 13), D16S539 (cromossomo 16), D18S51 (cromossomo18), 

D21S11 (cromossomo 21), AMEL (cromossomo X) e AMEL (cromossomo Y), (DE SOUZA, 

2011). 

O produto da reação de amplificação dos STRs pode ser facilmente detectado através 

de seus respectivos tamanhos, através da migração em gel de eletroforese de alta resolução, 

localizado dentro de um capilar, como ocorre no sequenciamento automático (KOCH, 2008). 

Para a verificação da autenticidade das linhagens celulares humanas, os resultados dos perfis 

de STR obtidos e disponibilizados pelas coleções formam uma base de dados que serve para 

os usuários das culturas de células compararem com o perfil de STR de suas culturas e desta 

forma confirmar a identidade e a autenticidade.  

1.4.1. American Type Culture Collection (ATCC) 

As culturas de células disponibilizadas pela ATCC apresentam diferentes níveis de 

análises de autenticidade. Em muitos casos encontramos uma bateria de ensaios que envolvem 

a análise do perfil STR nas células de origem humana, análises citogenéticas e de isoenzimas, 

conforme ficha da célula Caco-2 ilustrada na figura 3. Em outras células somente algumas 

destas análises são encontradas, como por exemplo, na célula RPMI 2650 onde foram 

disponibilizados os resultados das análises do perfil de STR e de isoenzimas, conforme figura 

4. Já para algumas linhagens como a célula CESS, a ATCC disponibilizou somente as 

análises do perfil de STR, ilustrado na figura 5. É possível ainda encontrar muitas fichas sem 

os resultados das análises de autenticidade, como é o caso da célula DAKKI, ver figura 6.  
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Figura 3: Conteúdo resumido da Ficha da célula Caco-2 pertencente ao acervo da ATCC.  

Nesta ficha são apresentados os resultados do perfil de STR, citogenética e de isoenzimas.  

Fonte: http://www.atcc.org/ATCCAdvancedCatalogSearch/ProductDetails/tabid/45. aspx acesso 04 set 2012 

 

 

ATCC Number:  HTB-37   

Designations: Caco-2 

Depositors:  

  

J Fogh  

Biosafety Level: 1  

Growth  

Properties: 

adherent 

Organism: Homo sapiens  

DNA  

Profile (STR): 

Amelogenin: X  

CSF1PO: 11  

D13S317: 11,13,14  

D16S539: 12,13  

D5S818: 12,13  

D7S820: 11,12  

THO1: 6  

TPOX: 9,11  

vWA: 16,18 

Cytogenetic  

Analysis: 

The stemline modal chromosome number is 96, occurring at  

16% with polyploidy at 3.2%. Ten common markers were  

detected i.e., t(1q;?), 10q-, t(11q17q) and 7 others. The t(1q17q)  

and M11 were found in a portion of cells. The ins(2), 10q-, and t 

 (15q;?) were generally paired, and t(11q;17q) and t(21q;?) were  

mostly three-copied. Normal N9 was absent, and N21 was lost in  

some cells. One to 4 small acrocentric chromosomes were detected. 

No Y chromosome with bright distal q-band was detected by  

Q-observation. 

Isoenzymes:  AK-1, 1; ES-D, 1; G6PD, B; GLO-I, 1; Me-2, 1; PGM1, 1 and  

PGM3, 1 

 

http://www.atcc.org/CulturesandProducts/TechnicalSupport/BiosafetyLevels/tabid/660/Default.aspx
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Figura 4: Ficha resumida da célula RPMI 2650 pertencente ao acervo da ATCC. 

Nesta ficha foram reportados os resultados de STR e de isoenzimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.atcc.org/ATCCAdvancedCatalogSearch/ProductDetails/tabid/45. aspx?ATCCNum=CCL-

30&Template=cellBiology, acesso 04 set 2012. 

 

 ATCC
®
 Number: CCL-30  

Designations:  RPMI 2650  

Depositors:   GE Moore  

Biosafety 

Level: 

1  

Growth 

Properties: 

Adherent 

Organism: Homo sapiens  

Source: Organ: nasal septum  

Disease: squamous cell carcinoma  

Derived from metastatic site: pleural effusion 

Permits/Forms: In addition to the MTA mentioned above, other ATCC and/or regulatory 

permits may be required for the transfer of this ATCC material. Anyone 

purchasing ATCC material is ultimately responsible for obtaining the 

permits.  

 

Applications: The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining. 

DNA Profile 

(STR): 

Amelogenin: X,Y  

CSF1PO: 9,11  

D13S317: 11,12  

D16S539: 11,12  

D5S818: 12,13  

D7S820: 8,11  

THO1: 6,8  

TPOX: 8  

vWA: 16,18 

Isoenzymes:  G6PD, B 
 

 

http://www.atcc.org/CulturesandProducts/TechnicalSupport/BiosafetyLevels/tabid/660/Default.aspx
http://www.atcc.org/CulturesandProducts/TechnicalSupport/BiosafetyLevels/tabid/660/Default.aspx
http://www.atcc.org/ProductUsePolicy/MaterialTransferAgreement/tabid/613/Default.aspx
http://www.atcc.org/CulturesandProducts/HowtoOrder/SpecialForms/tabid/696/Default.aspx
http://www.atcc.org/CulturesandProducts/HowtoOrder/SpecialForms/tabid/696/Default.aspx
http://www.atcc.org/CulturesandProducts/HowtoOrder/SpecialForms/tabid/696/Default.aspx
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Figura 5: Ficha resumida da célula CESS pertencente ao acervo da ATCC.  

Nesta ficha foi reportado somente o resultado do perfil de STR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  http://www.atcc.org/ATCCAdvancedCatalogSearch/ProductDetails/tabid/452/Default.aspx., acesso 04 

set 2012. 

 

 

ATCC
®
 Number: TIB-190   

Designations:  CESS  

Depositors:   P Ralph  

Biosafety Level: 2 [Cells Contain HERPESVIRUS ]  

Growth Properties: suspension 

Organism: Homo sapiens  

Source: Disease: myelomonocytic leukemia  

Cell Type: lymphoblast 

Cellular Products: immunoglobulin; surface immunoglobulin (sIg+); Epstein-Barr  

virus (EBV)  

Permits/Forms: In addition to the MTA mentioned above, other ATCC and/or 

regulatory permits may be required for the transfer of this ATCC 

material. Anyone purchasing ATCC material is ultimately 

responsible for obtaining the permits.  

   

Receptors: complement   

DNA Profile 

(STR): 

Amelogenin: X,Y  

CSF1PO: 10,11  

D13S317: 12  

D16S539: 12  

D5S818: 11,12  

D7S820: 10,12  

THO1: 7,9.3  

TPOX: 8,9  

vWA: 16,17 

  

 

 

http://www.atcc.org/ATCCAdvancedCatalogSearch/ProductDetails/tabid/452/Default.aspx
http://www.atcc.org/CulturesandProducts/TechnicalSupport/BiosafetyLevels/tabid/660/Default.aspx
http://www.atcc.org/ProductUsePolicy/MaterialTransferAgreement/tabid/613/Default.aspx
http://www.atcc.org/CulturesandProducts/HowtoOrder/SpecialForms/tabid/696/Default.aspx
http://www.atcc.org/CulturesandProducts/HowtoOrder/SpecialForms/tabid/696/Default.aspx
http://www.atcc.org/CulturesandProducts/HowtoOrder/SpecialForms/tabid/696/Default.aspx
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Figura 6: Ficha resumida da célula DAKKI pertencente ao acervo da ATCC. 

Nesta ficha a ATCC não reportou nenhum resultado das análises de autenticidade. 

Fonte: http://www.atcc.org/ATCCAdvancedCatalogSearch/ProductDetails/tabid/452/Default.aspx acesso 04 set 

2012. 

 

 ATCC
®
 Number: TIB-206   

Designations:  DAKIKI  

Depositors:   P Ralph  

Isotype:  IgA; lambda light chain  

Biosafety 

Level: 

2 [Cells Contain HERPESVIRUS ]  

Growth 

Properties: 

suspension 

Organism: Homo sapiens  

Source: Cell Type: lymphoblast; Epstein-Barr virus (EBV) transformed 

Cellular 

Products: 

immunoglobulin; monoclonal antibody  

Permits/ 

Forms: 

In addition to the MTA mentioned above, other ATCC and/or regulatory 

permits may be required for the transfer of this ATCC material. Anyone 

purchasing ATCC material is ultimately responsible for obtaining the 

permits.  

 

Comments: Surface IgA positive human lymphocytes were selected from peripheral 

blood and cervical lymph node lymphocytes of an African patient with 

nasopharyngeal carcinoma and subsequently transformed with EBV. 

Propagation: ATCC complete growth medium: The base medium for this cell line is 

ATCC-formulated RPMI-1640 Medium. 

Subculturing:  Medium Renewal: Every 2 to 3 days, cultures can be maintained by 

addition or replacement of fresh medium. Start cultures at 3 x 10 exp5 

cells/ml and maintain between 1 x 10 exp5 and 1 x 10 exp6 cells/ml. 
 

 

http://www.atcc.org/ATCCAdvancedCatalogSearch/ProductDetails/tabid/452/Default.aspx
http://www.atcc.org/CulturesandProducts/TechnicalSupport/BiosafetyLevels/tabid/660/Default.aspx
http://www.atcc.org/CulturesandProducts/TechnicalSupport/BiosafetyLevels/tabid/660/Default.aspx
http://www.atcc.org/ProductUsePolicy/MaterialTransferAgreement/tabid/613/Default.aspx
http://www.atcc.org/CulturesandProducts/HowtoOrder/SpecialForms/tabid/696/Default.aspx
http://www.atcc.org/CulturesandProducts/HowtoOrder/SpecialForms/tabid/696/Default.aspx
http://www.atcc.org/CulturesandProducts/HowtoOrder/SpecialForms/tabid/696/Default.aspx
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A ATCC divulga em seu site que está desenvolvendo e elaborando um banco de dados 

com informações a partir dos perfis de STR das células humanas em seu acervo. Com os 

dados obtidos, este método, além de autenticar as linhagens humanas, servirá para que outros 

laboratórios utilizem os resultados alcançados pela ATCC e os compararem com os obtidos 

nas suas culturas. A ATCC usa a PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) Multiplex 

(PROMEGA PowerPlex) que amplifica parte do gene amelogenina e mais oito marcadores 

informativos no genoma humano além de um marcador murino, como controle. 

Como resultado da implementação da análise de STR, a ATCC constatou que várias 

de suas linhagens celulares humanas não estão de acordo com o que foi relatado pelo 

depositante da cultura no ato do depósito (ATCC, 2010).  

Exemplos:  

1. MPanc-96 (ATCC CRL-2380) e AsPC-1 (ATCC CRL-1682 TM) – a análise de 

STR revelou que MPanc-96, uma linhagem celular humana de pâncreas, tem um 

padrão idêntico ao STR de outra linhagem humana de células pancreáticas, as AsPC-1 

(ATCC CRL-1682 ® ™). Essas observações foram confirmadas com o estoque 

original disponível para a ATCC. A distribuição desta célula CRL-2380 foi 

interrompida pela ATCC. 

2. SNB-19 (ATCC® CRL-2219™) e U-373 MG (ATCC® HTB-17™) - a análise de 

STR revelou que ATCC SNB-19, um glioblastoma humano tem um padrão idêntico 

ao STR de U-373 MG (ATCC ® HTB-17 ™). Essas observações foram confirmadas 

com o estoque original disponível para a ATCC. Desde então, a distribuição da SNB-

19 foi interrompida pela ATCC. 

3. ECV-304, linhagem celular endotelial (ATCC® CRL-1998™) e linhagem celular 

de bexiga T24 (ATCC® HTB-4™) – a análise de STR sugere que a ECV-304 

derivou da T24. Em complemento, a análise de cariótipo das duas linhagens celulares 

mostrou que eles compartilhavam marcador de cromossomos. Combinados, estes 

resultados confirmam que ECV-304 é um derivado da T24, uma linhagem que foi 

desenvolvida anos antes. 
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1.4.2. Deutsche Sammlung Von Mikroorganisms and Cell Cultures (DSMZ) 

O DSMZ tem cerca de 700 linhagens celulares humanas e animais com um importante 

acervo de leucemias humanas e linfomas. Com relação à disponibilização das informações 

técnicas nas fichas das células, conforme exemplo da figura 7, verificamos que a coleção 

realiza uma série de análises de autenticidade, mas não disponibiliza nas fichas os resultados 

do STR embora diferentemente da ATCC, o DSMZ fornece as informações sobre as análises 

de micoplasma. 
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Figura 7: Ficha resumida da célula 293 pertencente ao acervo do DSMZ. 

O DSMZ não reportou nesta ficha os resultados do perfil de STR. 

Fonte: 

http://www.dsmz.de/catalogues/details/culture/ACC293.html?tx_dsmzresources_pi5%5BreturnPid%5D=192 , 

acesso 04 set 2012. 

Cell line: 293                   DSMZ no.: ACC 305   

 

Species: human (Homo sapiens)      

Cell type: embryonal kidney       

 

Depositor: Dr. W. Dirks, DSMZ, Braunschweig, Germany  

 

Biosafety level: 1, GMO-S1  

 

Morphology: adherent fibroblastoid cells growing as monolayer 

 

Medium: 85% Dulbecco's MEM + 15% h.i. FBS    

 

Subculture: split confluent culture 1:5 to 1:6 every 2-3 days (without using trypsin/EDTA, 

cells can be detached by tapping the flask); seed out at about 2-3 x 10
6
 cells/25 cm

2
  

 

Mycoplasma: negative in DAPI, microbiological culture, RNA hybridization, PCR assays  

Immunology: cytokeratin +, cytokeratin-7 -, cytokeratin-8 +, cytokeratin-17 -, cytokeratin-

18 (+), cytokeratin-19 -, desmin -, endothel -, EpCAM -, GFAP -, neurofilament +, 

vimentin +  

 

Fingerprint: multiplex PCR of minisatellite markers revealed a unique DNA profile  

Species: confirmed as human with IEF of AST, LDH  

 

Cytogenetics: human near-triploid karyotype with 6% polyploidy - 69(64-69)XX?X, +1, 

+6, -10, -13, -16, -18, -20, +21, +22, +mar, add(?X)(p22), inv(1)(p35q43), del(1)(p35), 

i(5p), del(6)(q11), add(8)(q24), add(13)(p13), add(17)(qter), der(?)t(5;?)(q13;?)  

http://www.dsmz.de/catalogues/details/culture/ACC293.html?tx_dsmzresources_pi5%5BreturnPid%5D=192
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O DSMZ também está desenvolvendo, assim como a ATCC, um banco de dados com 

o perfil de STR das células humanas. Com o resultado destas análises ele divulga em seu site 

que durante a última década, demonstrou que 14 - 18% das linhagens de leucemia (células de 

linfoma) tiveram um erro de identificação, tendo sido contaminadas por seus autores com 

linhagens celulares estabelecidas (MAC, 1999), conforme figura 8. Estes dados mostram que 

a contaminação cruzada generalizada serviu para direcionar a atenção para a necessidade de 

verificar a autenticidade das linhagens celulares. 

Figura 8: Incidência de erros de identificação em linhagens de leucemia (barra vermelha) que foram 

depositadas no acervo do DSMZ. 

Fonte: http://www.dsmz.de/catalogues/catalogue-human-and-animal-cell-lines/quality-assurance/identity-

control/authentication-of-cell-lines.html , acesso 04 set 2012. 

 

http://www.dsmz.de/catalogues/catalogue-human-and-animal-cell-lines/quality-assurance/identity-control/authentication-of-cell-lines.html
http://www.dsmz.de/catalogues/catalogue-human-and-animal-cell-lines/quality-assurance/identity-control/authentication-of-cell-lines.html
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1.4.3. European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC) 

Seguindo o modelo das coleções anteriores, o ECACC também está elaborando um 

banco de dados com os perfis de STR das linhagens celulares humanas. Com relação à 

divulgação dos resultados da autenticidade, o ECACC divulga os resultados nas fichas das 

células, como por exemplo, a célula HeLa, conforme figura 9. Em outras fichas, no entanto, 

nenhuma análise de autenticidade foi disponibilizada, por exemplo, a célula MDST8, 

conforme figura 10.  
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Figura 9: Ficha resumida da célula HeLa do acervo do ECACC. 

O ECACC nesta ficha reportou somente o resultado do perfil de STR. 

Fonte: 
http://www.hpacultures.org.uk/products/celllines/generalcell/detail.jsp?refId=93021013&collection=ecacc_gc , 

acesso em 04 set. 2012. 

 

General Cell Collection: HeLa  

Catalogue No.: 93021013  

Cell Line 

Name: 
HeLa 

Keywords: Human cervix epitheloid carcinoma 

Cell Line 

Description: 

Derived from a cervical carcinoma from a 31 year old female. This was the 

first aneuploid line derived from human tissue maintained in continuous 

cell culture. Susceptible to Poliovirus type I and adenovirus type 3. 

Identified as a contaminant in many other cell lines. The cells should be 

handled under laboratory containment level 2. Ethnicity: Black. 

Species: Human 

Morphology: Epithelial 

Growth Mode: Adherent 

DNA Profile: 

STR-PCR Data:  

Amelogenin: X 

CSF1PO: 9,10 

D13S317: 12,14 

D16S539: 9,10 

D5S818: 11,12  

D7S820: 8,12  

THO1: 7 

TPOX: 8,12 

vWA: 16,18  

  

Culture 

Medium: 

EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids 

(NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS). 

Karyotype: 2n = 46, aneuploid 
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Figura 10: Ficha resumida da célula MDST8 do acervo do ECACC. 

Nesta ficha o ECACC não disponibilizou o resultado do perfil de STR. 

Fonte: 

http://www.hpacultures.org.uk/products/celllines/generalcell/detail.jsp?refId=99011801&collection=ecacc_gc , 

acesso 04 set 2012. 

 

 

General Cell Collection: MDST8 

Catalogue No.: 99011801 

Cell Line Name: MDST8 

Keywords: Human colon carcinoma 

Cell Line Description: 

The cell line MDST8, also known as T8, has been established 

from human colorectal tumour explants. It has been applied in 

gene therapy studies using adenoviral transduction. 

Species: Human 

Tissue: Colon 

Morphology: Epithelial-like 

Growth Mode: Adherent 

Subculture Routine: 

Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 seeding at 1-

3x10,000 cells/cm² using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% 

CO2; 37°C 

Culture Medium: DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS). 

Karyotype: Not specified 

Depositor: 
Drs S Todryk, R M Diaz and R G Vile, Division of Oncology, St 

George's Hospital Medical School, London, UK 

Country: UK 

References: Gene Therapy 1988;5:869 

  

  

  

  

 

 

http://www.hpacultures.org.uk/products/celllines/generalcell/detail.jsp?refId=99011801&collection=ecacc_gc
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1.5. Micoplasma e as Metodologias Utilizadas pelas coleções internacionais para 

Detecção nas culturas celulares  

A utilização de cultura de células livres de contaminantes é essencial em todos os 

aspectos e entre as maiores preocupações está o micoplasma (DOBROVOLNY, 2011). 

Devido às diversas formas de contaminação, a complexidade do controle da propagação e as 

dificuldades de detecção, a presença de Mycoplasma sp. em linhagens celulares pode ser 

considerado um evento comum, podendo trazer grandes prejuízos para as culturas de células, 

interferindo nos resultados dos experimentos e que tem sido registrados por diversos autores 

(MIYAKI, 1989, TIMENETSKY, 2006, SHIMITT, 2009 & SCHNEE, 2012). As cepas de 

micoplasma podem ser carreadas por humanos, ou através de suínos ou bovinos que são 

fontes de diversos suplementos e insumos utilizados em cultura de células (HAYFLICK, 

1965, TIMENETSKY, 2006 , DOBROVOLNY, 2011 & UPHOFF, 2002). O tecido de origem 

das células, os meios de cultura comercializados usados em seu cultivo, a tripsina, os soros de 

origem bovina ou de outros animais, o pessoal técnico que as repica assim como o aerosol que 

se forma por ocasião dos procedimentos técnicos com garrafas de culturas de células 

contaminadas, podem ser fontes de contaminação de micoplasma (KAPLAN, 1984, HAY, 

2000 e (STANBRIDGE, 1971). 

Além da pesquisa, o impacto da contaminação por micoplasma pode atingir o mercado 

produtivo na área de biotecnologia, por exemplo, quando uma empresa detecta uma 

contaminação de micoplasma, mesmo em níveis baixos de produtos biológicos resulta na 

perda de todo lote e o risco potencial da disseminação para outros, o que proporciona um 

enorme prejuízo para estas empresas (VOLOKHOV, 2011), Lawrence, 2009 e Peredeltchouk, 

2010, consideram que o crescimento lento do micoplasma nas culturas de células é um grande 

desafio para produção de derivados biotecnológicos. 

Entre os métodos de análise temos o método clássico de cultivo e os métodos de 

detecção por fluorescência, PCR, Bioluminescência e outros. 

1.5.1. American Type Culture Collection (ATCC) 

A ATCC realiza três tipos de ensaios para detecção de micoplasma: a fluorescência 

utilizando corante Hoeschst, o PCR e a cultura utilizando meios ricos e específicos para 

micoplasma.  
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A ATCC desenvolveu e comercializa um Kit de PCR para detecção de micoplasma 

denominado de Universal Mycoplasma sp Detection Kit 

http://www.atcc.org/ATCCAdvancedCatalogSearch/ProductDetails/tabid/452/Default.aspx?A

TCCNum=30-1012K&Template=bioproducts. Segundo a ATCC, este Kit detecta mais de 60 

espécies de Mycoplasma sp, Acholeplasma sp, Spiroplasma sp e Ureaplasma sp, incluindo as 

oito espécies mais comum de infectar as culturas celulares: M. arginini, M. fermentans, M. 

hominis, M.hyorhinis, M. orale, M. pirum, M. salivarium, and A. laidlawii. A ATCC 

patenteou uma mistura de tampões, dNTPs e polimerase estável, combinada com primers 

universais que são específicos para a região 16S rRNA do genoma do micoplasma que 

propicia uma alta especificidade do kit, (fonte 

http://www.atcc.org/ATCCAdvancedCatalogSearch/ProductDetails/tabid/452/Default.aspx?A

TCCNum=30-1012K&Template=bioproducts). O limite de detecção do kit é de pelo menos 

de 20 genomas de M. arginini e Acholeplasma laidlawii por reação. 

1.5.2. Deutsche Sammlung Von Mikroorganisms and Cell Cultures (DSMZ) 

O DSMZ utiliza meios de cultura específicos e ricos para o crescimento de 

micoplasma e também o PCR, fluorescência e a hibridização do RNA, conforme observado na 

ficha da célula A-549, figura 11. Para a cultura, o DSMZ, informa em seu site que utiliza o 

sobrenadante da cultura celular para inocular dois diferentes caldos ricos denominados Friis e 

PH. As culturas são incubadas por pelo menos quatro dias com o objetivo de enriquecer o 

meio com micoplasmas e posteriormente alíquotas são colocadas nos respectivos meios agora 

utilizando Agar em placas. Estas culturas são incubadas por 15 – 21 dias. No caso culturas de 

positivas são observadas colônias morfologicamente bem definidas como mostrado na figura 

12. 

 

 

 

 

 

http://www.atcc.org/ATCCAdvancedCatalogSearch/ProductDetails/tabid/452/Default.aspx?ATCCNum=30-1012K&Template=bioproducts
http://www.atcc.org/ATCCAdvancedCatalogSearch/ProductDetails/tabid/452/Default.aspx?ATCCNum=30-1012K&Template=bioproducts
http://www.atcc.org/ATCCAdvancedCatalogSearch/ProductDetails/tabid/452/Default.aspx?ATCCNum=30-1012K&Template=bioproducts
http://www.atcc.org/ATCCAdvancedCatalogSearch/ProductDetails/tabid/452/Default.aspx?ATCCNum=30-1012K&Template=bioproducts
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Figura 11: Ficha resumida da célula A-549 do acervo do DSMZ. 

O DSMZ reportou nesta ficha os resultados das análises de micoplasma. 

Fonte: 

http://www.dsmz.de/catalogues/details/culture/ACC107.html?tx_dsmzresources_pi5%5BreturnPid%5D=192, 

acesso 04 set 2012. 

Cell line: A-549                     DSMZ no.: ACC 107           

 

Species:  human (Homo sapiens) 

 

Cell type: lung carcinoma                           

 

Depositor: Dr. J. Wehland, GBF, Braunschweig, Germany  

 

Biosafety level: 1                                          

 

Morphology: epithelial cells, growing adherently as monolayer   

 

Medium: 90% Dulbecco's MEM + 10% h.i. FBS              

 

Subculture: split confluent cultures 1:5 to 1:10 every 4-7 days using trypsin/EDTA; cells     

grow easily; seed out at ca. 1-2 x 10
6
 cells/80 cm

2
 + 10 ml medium  

 

Mycoplasma: negative in DAPI, microbiological culture, RNA hybridization, PCR assays  

 

Immunology: cytokeratin +, cytokeratin-7 +, cytokeratin-8 +, cytokeratin-17 -, cytokeratin-

18 +, cytokeratin-19 -, desmin - , endothel - , EpCAM -, GFAP - , neurofilament - , vimentin 

+  

Fingerprint: multiplex PCR of minisatellite markers revealed a unique DNA profile 

Species: confirmed as human with IEF of MDH, NP  

 

Cytogenetics: human hypotriploid karyotype with 8% polyploidy - 65(59-66)<3n>XXY, -1, 

-3, -6, +12, -13, -15, -18, -19, -21, -22, +4mar, der(6)t(1;6)(q11;q27), del(11)(q22-23) - 

presence of large distinctive der(6) marker confirms identity of this cell line  

Viruses: ELISA: reverse transcriptase negative; PCR: EBV -, HBV -, HCV -, HHV-8 -, 

HIV -, HTLV-I/II -, SMRV -  

 

http://www.dsmz.de/catalogues/details/culture/ACC107.html?tx_dsmzresources_pi5%5BreturnPid%5D=192
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Figura 12: Colônias características de micoplasma em forma de “ovo frito”, aumento 40x. 

Fonte: Rivera, 2009.  

1.5.3. European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC) 

O ECACC divulga em seu site que faz rotineiramente análises de micoplasma nas 

linhagens celulares, nos meios de cultura e nos reagentes utilizando os testes de PCR, 

fluorescência e cultura.  Como controles positivos utilizam o M. orale (NCTC10112) e o M. 

pneumoniae (NCTC 10119). Este micro-organismo pertence à categoria nível II de 

biossegurança e, portanto deve ser manipulado seguindo todas as normas de proteção.  

Para as análises utilizando o PCR o ECACC utiliza debris celulares que estão 

presentes no sobrenadante das culturas de células isolados por centrifugação. O DNA é 

separado e purificado a partir da amostra utilizando colunas de extração de DNA.  

Forma 

de “ovo 

frito” 

Forma 

de “ovo 

frito” 

Forma 

de “ovo 

frito” 

Forma 

de “ovo 

frito” 
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1.6. Sistemas de gestão da qualidade implementados em algumas coleções 

internacionais 

 Além dos mais altos padrões da qualidade e expertise demandados pela comunidade 

internacional no âmbito científico ou industrial, aliados à conformidade do material biológico 

e à comprovação da sua rastreabilidade com as informações associadas, as coleções precisam 

contar com um sistema de gestão da qualidade harmonizado com normas internacionais. 

Contudo nem todas se preocuparam em adequar as suas políticas e procedimentos conforme 

as diretrizes da OCDE, estabelecidas no documento ―Biological Resource Centers: 

underpinning the future of life sciences and biotechnology‖, para garantir a integridade das 

suas políticas e procedimentos, mas todas implementaram pelo menos um sistema de gestão 

da qualidade como por exemplo a ISO 9.001, a ISO/IEC 17.025 e, naquelas interessadas em 

produzir material de referência, o ISO GUIA 34. Esta, variedade de sistemas de gestão 

escolhidos e implementados pelas diferentes coleções internacionais pode ser entendido, pelas 

diferenças de política, visão, missão, estratégias e objetivos de cada uma e a seguir são citados 

alguns exemplos de coleções que se destacam internacionalmente. 

1.6.1. Belgian  Co-ord inated  Col l ec t ions  of  Micro -organi sms  (BCCM) 

Esta Instituição é um consórcio composto por sete coleções de serviço, onde cada 

coleção é especializada em um domínio específico e trabalha em estreita colaboração com o 

laboratório e a instituição de acolhimento, conforme ilustrado na tabela 2. A Política de 

Ciência Belga é responsável por este programa de apoio e também oferece uma equipe de 

coordenação que ajuda as coleções no desenvolvimento de uma estratégia comum em matéria 

de bioinformática, gestão da qualidade interna, bem como a cooperação externa, enquanto 

cada consórcio mantém sua própria identidade e especificidade. O suporte da Política de 

Ciência Belga também facilita a extensão do alcance e a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados pela BCCM a cientistas belgas e estrangeiros, advindos de instituições públicas e 

privadas, fonte http://bccm.belspo.be/about/consortium/ acesso em 14 set. 2012. 
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Tabela 2: Informações sobre as características de cada coleção que compõe o consórcio BCCM  

 

COLEÇÃO 

 

CARACTERÍSTICA 

BCCM-IHEM Coleção de fungos e leveduras do Laboratório de Micologia do 

Instituto Científico de Saúde Pública criada em 1980 com 

importância biomédica 

BCCM – LMBP Laboratório de Biologia Molecular da Universidade de Ghent 

BCCM- LMG Laboratório de Microbiologia da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Ghent 

BCCM-MUCL Desde 1894 na Universidade Católica de Louvain, coleção de fungos 

e leveduras de importância agro-industrial 

BCCM-DGC Sem informação no site 

BCCM-ULC Sem informação no site 

Fonte: http://bccm.belspo.be/about/consortium/ acesso em 14 set. 2012. 

Essas coleções são coordenadas por uma equipe central da Política Científica Federal 

da Bélgica, e seu sistema de gestão é a certificação conforme a ISO 9001:2000, obtida desde 

2005. Em 1992, o Centro obteve o estatuto de Autoridade Depositária Internacional (IDA) da 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual, no âmbito da legislação internacional de 

patentes (Tratado de Budapeste, ver tabela 3). O programa está alinhado com o programa da 

OCDE para os CRBs (fonte http://bccm.belspo.be/about/consortium/ acesso em 14 set. 2012). 

1.6.2. American Type Culture Collection (ATCC) 

A American Type Culture Collection (ATCC) foi fundada em 1925 e funciona como 

uma organização privada sem fins lucrativos e é apoiada de forma significativa pelo governo 

americano. É a maior coleção internacional em receita oriunda de uma vasta gama de 

prestação de serviços e de fomento governamental e, além disso, possui o maior acervo 

mundial de material biológico.  

A ATCC recebe patentes em biotecnologia desde 1949 e hoje tem cerca de 20.000 

cepas e materiais biológicos registrados (fonte: http://www.atcc.org/ , acesso em 14 set. 2012) 

e é uma International Depository Authority (IDA) de acordo com o Tratado de Budapeste. 

http://bccm.belspo.be/about/consortium/
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Com relação ao sistema de gestão da qualidade, a ATCC resolveu adotar um esquema 

abrangente que envole a acreditação na ISO/IEC 17.025:2005, no ISO GUIA 34:2009 e a 

certificação na ISO 9001:2008 ilustrado na tabela 3, página 50. A ATCC considera que a 

combinação das acreditações e certificações demonstram o alto nível de controle e de garantia 

da qualidade e rastreabilidade dos seus produtos e serviços. Não cita, no entanto, os 

Guidelines da OCDE para os CRBs. 

1.6.3. Deutsche Sammlung Von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSZM) 

A DSMZ foi fundada em 1969 como uma Coleção de Cultura Nacional da Alemanha e 

em 1980 os diversos acervos de micro-organismos e células foram unificados em um só 

edifício. É uma organização independente sem fins lucrativos, dedicada à aquisição, 

caracterização, identificação, conservação e distribuição de bactérias, fungos, plasmídeos e 

linhagens de células animais e vegetais. Destaca-se como uma instituição de pesquisa e 

orientação acadêmica principalmente nas áreas de sistemática e taxonomia. Seus recursos são 

provenientes de aporte governamental e da prestação de serviços.  Em 1974 foi renomeada 

como Deutsche Sammlung Von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ) e reconhecida 

pelo escritório de patentes alemão. Em 1981 foi reconhecida como uma Autoridade 

Depositária Internacional (IDA) para o depósito de material biológico sob o Tratado de 

Budapeste para bactérias, fungos, leveduras e bacteriófagos. Em 1990 recebe o status de IDA 

para vírus de plantas e células vegetais, em 1991 para linhagens celulares humanas e animas e 

em 1994 para embriões murinos.  

O DSMZ optou pela certificação na ISO 9001:2000. Sua administração considera que 

esta certificação é uma base e ponto de partida para acreditação em alguns ensaios de acordo 

com a ISO/IEC 17.025:2005 e para a produção e certificação de materiais de referência 

biológicos de acordo com o ISO GUIA 34, ver tabela 3.  A certificação abrange Centro de 

Recursos Biológicos, repositórios para a preservação e distribuição de material biológico e 

dados associados nas áreas de microbiologia. Eles procuram manter uma política transparente 

e contínua na manutenção do sistema da qualidade sendo avaliados regularmente pelo DQS – 

Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen GmbH e são 

membros do Wissensgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL) e de outras 

organizações internacionais como a Organização Mundial de Coleções de Cultura (WFCC), 

Common Access Biological Resources Information (CABRI), European Biological Resource 
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Centers Network (EBRCN), Global Biodiversity Information Facility (GBIF) e European 

Network for Biodiversity Information (ENBI). 

1.6.4. European Collection of Cell Cultures (ECACC) 

A ECACC foi criada em 1984 com o objetivo de servir a comunidade científica e ser 

reconhecida como uma International Depository Authority (IDA) da Europa. Em 25 anos a 

coleção ampliou e diversificou o seu acervo e serviços tornando-se uma das maiores coleções 

de células do mundo. Em 2011, segundo dados obtidos em 

http://www.hpacultures.org.uk/aboutus/ecacc.jsp, contava com 40.000 linhagens celulares de 

45 espécies diferentes, 50 tipos de tecidos, 330 tipos de antígenos leucocitários humanos 

(HLA), 4500 anticorpos monoclonais e pelo menos 800 doenças genéticas. O ECACC passou 

a receber apoio da Health Protection Agency Culture Collections (HPA Culture Collections) e 

se tornou um centro de referência em cultura de células. O ECACC é uma das quatro coleções 

que constituem a HPA Culture Collections, uma instituição sem fins lucrativos, considerada 

estratégica pela sua importância dentro da Health Protection Agency (HPA) do reino Unido. 

A Health Protection Agency Culture Collections representa uma fusão de quatro coleções, a 

National Collection of Type Cultures (NCTC) - 1920, a European Collection of Cell Cultures 

(ECACC) - 1984, a National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF) - 1946, e a National 

Collection of Pathogenic Viruses (NCPV) – 2001. Em abril de 2006 essas quatro coleções 

iniciaram suas operações em um negócio único trabalhando com um plano totalmente 

integrado. 

O ECACC possui o credenciamento na ISO 9001:2008 ilustrado na tabela 3 e está 

alinhado com os Guidelines da OCDE para os CRBs.  
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Tabela 3: Dados sobre o sistema de gestão da qualidade de quatro coleções de material biológico que se 

destacam no cenário internacional e a data que se tornaram Autoridades Depositárias Inernacionais 

(IDA). 

 

COLEÇÃO 

 

IDA 

 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

BCCM 1992 ISO 9001 

ATCC 1949 ISO 9001 + 17.025 + ISO Guia 34 

DSMZ 1981 ISO 9001 

ECACC 1984 ISO 9001 

Fonte: elaborado pelo BCRJ 

1.7. Banco de Células do Rio de Janeiro 

O BCRJ é a única coleção de células humanas e animais que presta serviços e 

participa na formação de pessoal no Brasil. É ainda a que tem o maior acervo na América do 

Sul, estando filiada a Federação Mundial de Coleções de Cultura (WFCC) sob o número 649. 

As linhagens celulares são criopreservadas em nitrogênio líquido e, atualmente, 100% dos 

registros da coleção estão informatizados. O acervo é composto de diferentes tipos celulares, 

sendo a maioria de mamíferos, mas contemplando ainda células de outros animas como, 

insetos, peixes e aves. O catálogo e informações adicionais podem ser obtidos através da 

internet no endereço http://www.bcrj.hucff.ufrj.br/. 

Durante os 32 anos de existência, o BCRJ evoluiu como coleção e atingiu uma posição 

de destaque no cenário nacional. No entanto, o nível de exigência do mercado científico e do 

setor produtivo aumentou muito nas últimas décadas exigindo qualidade nos produtos e 

processos. Seguindo as recomendações da WFCC e os exemplos das principais coleções de 

material biológico internacionais, o BCRJ iniciou as ações para implementar um sistema de 

gestão da qualidade, além de compilar as informações associadas das culturas de células e 

adotar como rotina a execução das análises para confirmação da identidade celular, 

viabilidade e os controles microbiológicos das células de origem humana. Outros esforços 

foram necessários para atender as demandas dos clientes e com isso, tais ações servem como 

ponto de partida para tornar o BCRJ um Centro de Recursos Biológicos. 

http://www.bcrj.hucff.ufrj.br/
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2. Justificativas 

A Biotecnologia tem avançado muito nos diversos campos das ciências da vida, na 

produção de alimentos, bebidas, fármacos e insumos para medicina. No entanto, a alta 

complexidade, sensibilidade às condições experimentais, ambientais e variabilidade inerente 

dos sistemas biológicos representam um grande desafio para a sua utilização em larga escala 

nos referidos processos biotecnológicos (CANHOS, 2004).  

A 21ª Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM), uma das três organizações 

criadas para avaliar e gerir o Sistema Internacional de Unidades (SI) nos termos 

da Convenção do Metro (1875), reconheceu em 1999 o grande desafio que é a aplicação da 

metrologia na área biológica. O Comitê Brasileiro de Metrologia, por sua vez, elaborou em 

2003 um documento com as diretrizes estratégicas para a Metrologia Brasileira que, pela 

primeira vez, abordou o tema da metrologia biológica no contexto brasileiro. Este foi mais um 

ponto de partida para o desenvolvimento da Biometrologia em nosso país. Dentro das 

diretrizes estratégicas da Metrologia Brasileira 2008-2012 destacam-se o item 6.11, que trata 

da Metrologia para a Biologia e tem como meta, entre outros, o desenvolvimento de 

metodologias básicas de bioquímica e biologia molecular para analisar criticamente e 

normalizar a qualidade de produtos biotecnológicos (DIRETRIZES ESTRATÉGICAS PARA 

A METROLOGIA BRASILEIRA 2008 – 2012, 2008).  

Visando contribuir e inserir-se neste contexto, esta dissertação pontua duas frentes de 

estudo com o objetivo de preparar o BCRJ para ser reconhecido como um CRB. A primeira 

trata da implantação de um sistema de gestão da qualidade com base na Norma ABNT ISO 

IEC 17.025:2005. A outra frente está ligada à qualidade do material biológico, analisando no 

primeiro momento a autenticidade das células de origem humana e complementando estes 

dados com a avaliação da contaminação por micoplasma nas culturas.  

Considerações sobre Sistema de Gestão da Qualidade  

A Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, conforme Decreto 6.041 de 08 de 

Fevereiro de 2007, tem como objetivo, entre outros, o estabelecimento de ambientes 

adequados para o desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos inovadores e o 

estímulo à maior eficiência da estrutura produtiva nacional. O alcance destes objetivos exige a 

reorganização da infra-estrutura de conservação e distribuição de material biológico, a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_do_Metro
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capacitação dos quadros técnicos de serviços especializados e a gestão dos centros de 

produção e distribuição de material biológico. Para gerar tal nível de organização nas 

coleções, uma solução que tem sido usada por organismos similares é a implantação de um 

sistema de gestão da qualidade. 

Diversas coleções espalhadas pelo mundo, cada uma com suas particularidades e 

escopo de serviço, implantaram os processos de gestão da qualidade mais adequados de 

acordo com sua missão, exigências e objetivos.  

Como mencionado anteriormente, está em formação, no nosso país, o embrião da 

Rede Nacional de Coleções de Cultura composto pelo BANCO DE CÉLULAS DO RIO DE 

JANEIRO, pela COLEÇÃO BRASILEIRA DE MICRO-ORGANISMO DE AMBIENTE E 

INDÚSTRIA (CBMAI) da Universidade de Campinas, pelo CENTRO NACIONAL DE 

PESQUISA DE RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA (CENARGEM) da 

Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária (EMPRABA), e pela COLEÇÃO DE 

LEISHMANIA DO INSTITUDO OSWALDO CRUZ (CLIOC) da Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ). Estas coleções recebem a colaboração de outros participantes como o 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) e o INSTITUTO 

NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO) e criaram a 

Comissão Técnica para Centros de Recursos Biológicos (CT-CRB). Esta comissão, depois de 

pesquisar e analisar os diversos sistemas da qualidade implantados em diversas coleções 

internacionais escolheu a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025: 2005 para acreditar estas 

coleções no escopo que envolve os ensaios utilizados no depósito, armazenamento e 

distribuição de material biológico e paralelamente a interface desta norma com as diretrizes de 

Boas Práticas para os CRBs da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) (Best Practice Guidelines for Biological Resource Centres e OECD Best 

Practice Guideline for Biosecurity for BRCs (OCDE, 2007). Adicionalmente a estes dois 

documentos, os CRBs que pretendem produzir e distribuir material de referência certificado e 

que desejam ter o reconhecimento formal desta atividade à luz da Cgcre (organismo 

acreditador oficial nacional) acrescenta-se ainda o ISO GUIA 34:2012. Estas opções seguem 

o modelo de algumas coleções e CRBs internacionais que conferem e atestam a competência 

técnica e avaliam os processos de gestão da qualidade que serviram de diretriz para que a 

comissão CT-CRB elaborasse a NIT-DICLA 061 - Requisitos sobre a acreditação dos 

laboratórios de ensaio e dos produtores de materiais de referência dos centros de recursos 
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biológicos, para o domínio de microorganismos, de caráter normativo para os candidatos a 

CRB. 

A OCDE tem defendido os Centros de Recursos Biológicos como elemento chave na 

infra-estrutura científica e tecnológica das ciências da vida e biotecnologias em 2001, 

publicou um relatório que enfatiza o potencial dos CRBs para consolidarem o futuro das 

ciências da vida e biotecnologia, enquanto recomendava a criação de uma rede global de 

centros de recursos biológicos (OCDE GLOBAL FORUM ON KNOWLEDEGE 

ECONOMY, 2001). Na segunda fase desta iniciativa, a OCDE encarregou um grupo, 

formado por delegações de países da OCDE e fora desta, que desenvolveu um plano de 

implementação das recomendações enunciadas no relatório. Isto incluiu normas de 

funcionamento comum, normas para ligação e trocas de informação, ações apropriadas para a 

segurança, regulação sobre a gestão da arquitetura institucional e financiamento. Nessa linha, 

o objetivo da Rede CRB no Brasil é interligar instituições com competência reconhecida de 

forma a permitir ao país oferecer materiais biológicos, bem como informações sobre esses 

materiais, com grau conhecido de confiança e de qualidade.  

A Rede, atualmente em implantação, se propõe a integrar instituições com diferentes 

atividades, vinculadas a diversos Ministérios. A proposta é ter no Brasil uma Rede de Centros 

de Recursos Biológicos que atenda a demandas dos complexos industriais da saúde, ambiente 

e agronegócios. 

2.1. Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a ABNT NBR 

ISO/IEC 17.025: 2005  

Um sistema de gestão da qualidade é essencial para garantir a qualidade dos produtos 

e processos. A norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025:2005 abrange em seu escopo questões 

para avaliar a competência técnica e o funcionamento de um laboratório sob um sistema de 

gestão, o que é útil para a conquista de novos mercados, aumento da confiança dos clientes e 

tem reconhecimento internacional. 

A acreditação é uma atestação realizada por terceira parte relativa a um organismo de 

avaliação da conformidade, exprimindo demonstração formal de sua competência para 

realizar tarefas específicas de avaliação da conformidade. Este processo promove a confiança 

na avaliação da conformidade, (GONTIJO, 2003). 
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Segundo Gontijo (GONTIJO, 2003), os principais objetivos da ABNT NBR ISO/IEC 

17.025:2005 são:  

− Estabelecer um padrão internacional e único para atestar a competência dos laboratórios 

para realizarem ensaios e/ou calibrações, o que facilita o estabelecimento de acordos de 

reconhecimentos mútuo entre os organismos nacionais;  

− Facilitar a interpretação e a aplicação dos requisitos, evitando ao máximo, opiniões 

divergentes e conflitantes;  

− Estabelecer uma relação mais estreita, clara e sem ambiguidades com a ISO 9001:2000.  

A norma se divide em:  

1º - Uma primeira parte que corresponde às exigências que devem ser cumpridas pela 

gerência do laboratório (parte 4) e faz referência à ISO 9001:2000, com destaque para a 

relevância que a norma dá para que os laboratórios também desenvolvam um sistema da 

qualidade.  

2º - Uma segunda parte que contém os requisitos técnicos que devem ser seguidos pelos 

laboratórios que buscam a acreditação (parte 5) e faz referência à ISO/IEC Guia 25. O 

laboratório deve ter implementado planos e procedimentos que assegurem a confiabilidade 

dos ensaios, como cálculo de incerteza de medição, rastreabilidade, validação dos métodos, 

etc. aplicado ao material biológico o que é um grande desafio para as ciências biológicas, 

em determinar o que deve ser medido e na aplicação de metodologia adequada para a 

medição, com dificuldade crescente de medição no nível dos genes, passando pelas 

proteínas e chegando ao nível da célula.  

A elaboração do Manual da Qualidade, os Procedimentos Operacionais Padrão 

(POPs), o controle de todas as etapas dos processos técnicos, regulares validações dos 

equipamentos, treinamento da equipe, a avaliação e o controle das incertezas de medição das 

técnicas contribuem neste contexto de forma a completar este objetivo. 

Como decisão estratégica, levando em consideração a natureza das suas atividades e 

os apontamentos do CT-CRB a acreditação na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025: 2005 

será o ponto de partida para o reconhecimento do BCRJ como um CRB. 
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Diretrizes da OCDE para os Centros de Recursos Biológicos 

Considerações  

Com o avanço da biotecnologia na década de 90, em 1999 a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) montou uma equipe com o objetivo de 

debater os desafios e as oportunidades associadas à formação de uma Rede Global de Centros 

de Recursos Biológicos, Biológicos (Global Biological Resource Centre Network - GBRCN). 

A fim de atender estas demandas a equipe introduziu em 2001 um novo conceito de 

repositórios e provedores de materiais de alta qualidade biológica e informações associadas. 

Após uma série de discussões realizadas entre os países membros da OCDE, estes 

especialistas elaboraram um relatório de consenso que resultou na publicação do documento 

―Biological Resource Centers: Underpinning the Future of Life Sciences and Biotechnology‖. 

Os Ministérios da Ciência e Tecnologia da OCDE se reuniram em janeiro de 2004 e 

como resultado deste encontro o Comitê de Políticas em Ciência e Tecnologia (Committee for 

Science and Technology Policy, CSTP) destacou que o desenvolvimento da biotecnologia será 

um elemento marcante no crescimento sustentável e destacou que a implementação da Rede 

Global de Centros de Recursos Biológicos terá um papel importante na formação da infra-

estrutura necessária para o desenvolvimento da biotecnologia e na bioeconomia do século 

XXI (DIRETRIZES E ESTRATÉGICAS PARA A MODERNIZAÇÃO DE COLEÇÕES 

BIOLÓGICAS BRASILEIRAS E A CONSOLIDAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE 

INFORMAÇÃO SOBRE BIODIVERSIDADE, 2006). Este comitê recomendou para a OCDE 

a implementação de esforços para a garantia de recursos para o desenvolvimento e a 

consolidação de instrumentos fundamentais para a formação da Rede Global, inserindo a 

harmonização de padrões operacionais, a aceitação de padrões e protocolos que consintam na 

interoperabilidade de sistemas de informação e na adoção de medidas que viabilizem uma 

nova arquitetura institucional e financiamento até 2016. 

O Guia de Boas Práticas para os Centros de Recursos Biológicos foi publicado em 

2007 e fornece a base para boas práticas na gestão de Centros de Recursos Biológicos que 

mantêm materiais biológicos replicáveis. Este guia reúne os princípios fundamentais e as boas 

práticas dos sistemas de gestão da qualidade e diretrizes operacionais, prescritas por coleções 

de serviço públicas nacionais individuais, e organizações nacionais, regionais e mundiais de 

coleções de cultura (WFCC, GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT AND 

OPERATION OF COLLECTIONS OF CULTURES OF MICROORGANISMS, 1999). 
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Este guia se divide em duas partes principais:  

Parte I = define o contexto e a razão para o projeto, e a descrição da metodologia 

utilizada para a articulação de orientações sobre boas práticas. Uma série de recomendações 

gerais (principalmente relacionados com a implementação e revisão das orientações de boas 

práticas) são fixadas no último capítulo.  

Parte II = é a própria descrição das diretrizes de boas práticas com quatro conjuntos 

que incluem as condutas de: 

- Aspectos gerais de qualidade 

- questões relacionadas à biossegurança 

- diretrizes específicas para os CRBs de depósito e fornecimento de micro-organismos 

- diretrizes específicas para os CRBs de depósito e distribuição de materiais de origem 

humana.  

Em 2004 o OECD GLOBAL FORUM ON KNOWLEDGE ECONOMY: 

BIOTECHNOLOGY estabeleceu alguns critérios para a certificação e critérios de qualidade 

para os CRBs. Este documento fornece um quadro para a certificação nacional, propondo que 

uma terceira parte faça esta revisão e disponibilize as diretrizes gerais para a sua 

implementação, e acrescenta que, para se tornar um CRB dentro do Global Biological 

Resource Centre Network (GBRCN), um candidato a coleção de recursos biológicos 

(repositório) deve solicitar a certificação através de um processo aprovado pelos governos 

nacionais via um organismo de certificação reconhecido pelo governo, ou por meio de um 

processo de certificação transparente reconhecido pelo governo, ou ainda diretamente pelo 

regulamentador governamental. Os governos participantes serão responsáveis por garantir que 

o seu organismo de certificação de terceira parte seja independente, qualificado e não tenha 

conflito de interesses com a certificação do CRB em questão. A certificação deve ser baseada 

na implementação dos documentos de autoridade selecionados pelos governos nacionais e 

parte da OCDE.  

O processo de certificação deve respeitar os seguintes pontos: 

- O organismo de certificação deve assegurar que o processo de certificação é transparente e à 

disposição de terceiros. 



57 
 

- O procedimento deve incluir revisão regular e ser reproduzível. 

- O candidato deve ser capaz de recorrer em caso de recusa. 

 - A certificação deve ser retirada se o CRB não cumprir com os padrões necessários 

aplicáveis. 

Os certificados dos CRBs devem atender: 

- A legislação nacional, regulamentos e políticas relativas à aquisição, conservação, 

utilização, incluindo a partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos 

recursos genéticos e distribuição de recursos biológicos e os dados relacionados. 

- Os regulamentos dos países relevantes quando se deslocam materiais biológicos além das 

fronteiras nacionais. 

- Os acordos nacionais, regulamentos, políticas, estruturas e recomendações. 

- O certificado do CRB deve ter um mecanismo que atualize suas informações sobre o item 

acima. 

- Quando a certificação for concedida, ela deve indicar o mais alto nível de risco, se for o 

caso, que o CRB é qualificado para manusear. 

No contexto nacional, o objetivo é seguir os moldes das diretrizes e recomendações da 

OCDE, estruturando uma Rede Nacional de Centros de Recursos Biológicos que possa fazer 

parte da futura Rede Global de Coleções de Cultura, integrando estas coleções. Portanto se 

torna fundamental para as coleções brasileiras o alinhamento com estas diretrizes (WFCC, 

GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF COLLECTIONS of 

CULTURES OF MICROORGANISMS, 1999). 

2.2. Ensaios relativos à qualidade das linhagens celulares do acervo do BCRJ  

As exigências relativas à qualidade dos materiais biológicos para quaisquer fins 

representam um grande salto na agregação de valor e são exigências do mercado atual 

globalizado. O fornecimento, por uma coleção de material biológico inadequado (e.g., 

culturas com identificação incorreta, microrganismos contaminados e culturas de células sem 

comprovação da autenticidade, pureza e viabilidade) pode acarretar sérios problemas, 

causando danos muitas vezes irreparáveis para seus clientes como as indústrias de alimentos, 
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farmacêuticas, químicas, universidades, entre outras. Tais exigências demandam a 

implantação de um sistema de gestão da qualidade, de forma a gerar uma significativa 

mudança nos procedimentos técnicos e administrativos, que possam assegurar a 

confiabilidade do material e a sua rastreabilidade. 

2.2.1. Autenticidade celular 

A caracterização de uma linhagem celular é vital não só para determinar a sua 

funcionalidade, mas também a sua autenticidade; especial atenção deve ser dada à 

possibilidade de a cultura de células ter sofrido contaminação cruzada ocasionada por um erro 

de manipulação do operador ou contar com alguma alteração genética ou fenotípica da célula 

(ATCC, 2010), (NATURE, 2009, p. 935 – 936) e (GLYN, 2008).  

A manipulação de múltiplas linhagens celulares, no mesmo laboratório introduz a 

possibilidade de contaminações cruzadas causadas na maioria das vezes por erro humano 

(COECKE, 2005). Diferentes linhagens de células podem proliferar com diferentes taxas de 

crescimento de tal forma que uma única célula de uma linhagem de um ―crescimento mais 

rápido‖, introduzida em uma cultura de células de ―crescimento mais lento‖, pode ultrapassar 

o curso da cultura original no decorrer de algumas passagens. Além disso, as culturas podem 

ser rotuladas de forma errada durante a manipulação, resultando novamente em um erro de 

identificação da cultura (COECKE, 2005). 

A necessidade de verificar a pureza de linhagens celulares em um banco de células é 

crítica. Em alguns casos pode ser possível identificar visualmente uma colônia de 

contaminação de células em uma cultura de outra forma pura. Em muitos casos, no entanto, 

uma co-cultura involuntária não pode ser determinada por inspeção visual. Assim, é 

necessário que verificações repetidas da identidade e da pureza das culturas de células sejam 

realizadas, especialmente quando utilizadas como substratos para a fabricação de produtos e 

processos em biotecnologia (GLYN, 2008). 

A confiabilidade de um experimento envolvendo células em cultura está diretamente 

ligada à qualidade e condições das culturas celulares utilizadas no experimento. Devido à 

instabilidade genotípica e fenotípica as linhagens que são mantidas por muito tempo em 

cultura devem ser analisadas periodicamente, a fim de manter o alto padrão e garantir 

resultados confiáveis e reprodutíveis, (COEKE, 2005). 
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Rotineiramente nas coleções de cultura, para que venham integrar o catálogo dos 

bancos de células, as linhagens celulares precisam ser testadas para minimizar o risco de que 

elas não tenham sofrido quaisquer modificações genéticas ou fenotípicas da linhagem da 

célula mãe. Muitas equipes que realizaram suas pesquisas e publicaram os trabalhos 

utilizando cultura de células, tiveram seus resultados invalidados quando foi provado que um 

grande número, de diferentes linhagens celulares, estava contaminada com a célula HeLa e 

tendo identificações erradas (ATCC, 2010). Com isso, tiveram seus trabalhos invalidados e 

recursos desperdiçados. Em 2009, a revista Nature descreveu como um escândalo esta 

situação em um trabalho com um título que reflete a importância do tema ―Cell line 

misidentification: the beginning of the end‖ (ATCC, 2010). O monitoramento contínuo da 

pureza e autenticidade das linhagens celulares, para fins de controle da qualidade e 

fornecimento de resultados com níveis de confiabilidade conhecidos e compatíveis entre 

laboratórios, é, portanto necessário e importante, visto que o uso de linhagens celulares com 

erro de identificação ou contaminação cruzada é um problema de grandes proporções e de 

consequências potencialmente desastrosas.  

Além do setor produtivo, ressalta-se, também, a necessidade de conscientização sobre 

a importância destes controles por parte da comunidade científica que utiliza estas linhagens 

celulares como ferramenta de trabalho. Futuramente há proposta de que todas as revistas 

científicas passem a exigir dos autores, que submetem os artigos científicos utilizando a 

técnica de cultura celular, um certificado de análise da autenticidade celular: pretende-se 

assim certificar-se que não há contaminação celular cruzada ― CCC (cell cross-

contamination) ou erro de identificação ― Isto já é exigido por algumas revistas como a ―In 

vitro Cellular and Developmental Biology‖, ―International Journal of Cancer Wiley‖ e jornais 

publicados pela American for Cancer Research e este número de revistas aumenta a cada ano, 

mostrando a relevância do assunto. Este tema também foi destacado em publicação dos 

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH (NIH), 2007. Existem evidências que sugerem que 

até um terço das linhagens celulares tumorais que estão sendo utilizadas em pesquisas 

científicas podem apresentar contaminações cruzadas ou foram erroneamente identificadas, 

tornando assim muitas conclusões duvidosas ou completamente inválidas (MASTER, 2001). 

Existem muitas tecnologias disponíveis para detecção de contaminações cruzadas nas 

culturas celulares. Apesar de altamente informativos, nem o DNA ―fingerprint‖ nem as 

sondas de loci específicos fornecem dados que podem ser exatamente descritos ou 

reproduzidos em um formato adequado para um banco de dados de padrão de referência 
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(MASTER, 1998). A descrição de regiões muito variáveis do DNA conduziu ao conceito do 

DNA ―fingerprint‖ que foi aplicado para a autenticação das linhagens celulares humanas 

(MASTER, 2001). Como alternativa, o método STR foi desenvolvido para aplicações 

forenses e está sendo utilizado pela comunidade científica e paralelamente por coleções 

internacionais como a ―American Type Culture Collection‖ (ATCC), ―Deutsche Sammlung 

von Mikroorganismen und Zellkulturen‖ (DSMZ), ―European Collection of Cell Cultures‖ 

(ECACC), ―Japanese Collection of Research Bioresources‖ (JCRB) e o Cell Line Service 

(CLS) que estão desenvolvendo cada uma delas bancos de dados a partir do perfil de STR e 

caracterizando as linhagens celulares humanas. Estas informações tem se tornado referencia 

internacional a partir destes perfis que são disponibilizados ―online‖, laboratórios usuários de 

cultura de células podem fazer as análises das suas células, comparar os próprios resultados 

com aqueles obtidos por estas coleções e, desta forma, confirmar a autenticidade da linhagem 

celular que está sendo usada em seus experimentos.  

Seguindo esta diretriz, a proposta deste trabalho é analisar, comparar e estabelecer o 

perfil STR das células humanas do acervo do BCRJ, comparando com resultados obtidos pela 

ATCC e, desta forma, determinar possíveis erros de identificação e contaminações cruzadas. 

No caso das culturas que foram obtidas através de cultivos primários, portanto exclusivas do 

acervo do BCRJ, objetivou-se estabelecer o perfil de STR.  

2.2.1.1. Método STR 

Os loci de STR estão entre os marcadores polimórficos mais informativos do genoma, 

através dos quais podemos avaliar a pureza de uma linhagem celular ou uma possível 

contaminação cruzada. O padrão dos resultados se repete em um perfil único de STR para 

cada linhagem celular analisada, conforme figura 13. Além disso, esta técnica permite a 

análise da qualidade do DNA das células, visto que, algumas linhagens celulares podem 

apresentar degradação de seu material genético após sucessivas passagens e/ou tripsinizações. 
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Fonte: http://cellbank.nibio.go.jp/~cellbank/en/search_res_det.cgi?DB_NUM=1&ID=545, acesso em 30 nov. 

2012. 

Figura 13: Perfil de STR da célula HeLa obtido pelo JCRB Cell Bank.  

O número de picos no cromatograma referente a cada locus representa o número de repetições das 

micro-regiões assinaladas que formam o perfil de STR da célula HeLa formado pelos loci 

assinalados: 1 D5S818: 11,12; 2 D13S317:12,13,3; 3 D7S820:8,12; 4 D16S539: 9,10; 5 vWA: 16,18;  6 

THO1: 7; 7 Amelogenina X, 8 TPOX: 8,12; e 9 CSF1PO: 9,10. 
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2.2.2. Análise da presença de micoplasma  

O gênero Mycoplasma sp pertence à classe Mollicutes, são procariotos sem parede 

celular e são os menores organismos conhecidos com capacidade de auto-replicação, podendo 

localizar-se tanto aderidos à membrana como dentro da célula hospedeira. Foram detectados 

primeiramente em cultura de células em 1956 por Robinson e colaboradores. Eles estavam 

tentando estudar o efeito do PPLO (pleuropneumonia like organisms – o original nome do 

micoplasma) em células HeLa quando descobriram que as culturas de células HeLa controle 

também estavam contaminadas pelo PPLO. Ryan em 2008 publicou resultados de 

contaminação de cultura de células com micoplasmas no ―Food and Drug Administration‖ 

(FDA), no ―Bionique Testing Laboratories, no Microbiological Associates‖ e na ATCC e o 

resultado encontrado demonstrava que 11–15% das culturas destas instituições estavam 

contaminadas, conforme tabela 4. Na Europa, a contaminação por micoplasma atingiu níveis 

maiores de 25% em um universo de 1949 culturas de células na Holanda e 37 % das culturas 

da antiga Checoslováquia foram positivas (MCGARRITY, 1988). Em outros países a situação 

apresentou resultados piores, 65% das culturas na Argentina e 80% no Japão estavam 

positivas para micoplasma (ROTTEM, 1993). Em 2002, Uphoff publicou um artigo que 

indicava que cerca de 15 – 35% das linhagens celulares estavam contaminadas com 

micoplasma e Langdon em 2004 detectou índices ainda maiores de contaminação que ficavam 

entre 15 – 80%. 
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Tabela 4: Resultados de contaminação de cultura de células com micoplasma feito pelo FDA, pela ATCC e 

por duas grandes empresas a Bionique Testing Laboratories e a Microbiological Associates em cultura de 

células nos Estados Unidos entre 1970 – 1994.  

O resultado reportado apontava que 11 – 15% das culturas estavam infectadas com micoplasma. 

NÚMERO DE CULTURAS ANALISADAS PORCENTAGEM DE CULTURAS 

POSITIVAS (COM MICOPLASMA) 

Food Drug Administration (FDA) 

1970 a 1990 = 20.000 culturas testadas 

 

Acima de 3.000 (15%) 

Bionique Testing Laboratories 

Antes de 1993 = 11.000 culturas testadas 

 

1.218 (11,1%) 

Microbiological Associates 

1985 – 1993 = 2.863 culturas testadas 

 

370 (12,9%) 

ATCC 

1989 – 1994 = 5.362 culturas testadas 

 

752 (14%) 

Fonte: Tabela adaptada Ryan J, Understanting and Manging Cell Culture Contamination, 2008. 

A introdução de antibióticos nos meios de cultivo de células minimizou o problema 

das contaminações bacterianas e fúngicas. Com isso, os micoplasmas passaram a ser os 

contaminantes detectados com maior frequência em células animais cultivadas "in vitro" 

(HAKALA, 1963). Como este tipo de contaminante não altera, necessariamente, a morfologia 

ou a cinética de multiplicação celular, somente testes específicos possibilitam sua detecção, 

tais como o cultivo direto, a utilização de precursores radioativos pelas células infectadas, os 

testes enzimáticos, a coloração com anticorpos ou com corantes citoquímicos fluorescentes e 

análise por PCR.  

É importante que, ao serem usadas, as culturas celulares estejam livres de 

micoplasmas, porque os resultados de vários tipos de experimentos, quando realizados com 

células que os contém, devem ser avaliados com cautela por carecerem de confiabilidade. Por 

isto, uma vez identificadas, o descarte das culturas celulares contaminadas e sua substituição 
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por outras livres de micoplasma é altamente recomendável (KAZEMIHA, 2010), já que seu 

manuseio, juntamente com culturas não contaminadas, geralmente ocasiona a disseminação 

deste microrganismo. No caso de se encontrar contaminações em todos os lotes de uma 

determinada cultura e que a obtenção de uma nova amostra seja inviável, pode-se tentar a 

descontaminação utilizando antimicóticos como o Ciprofloxacino, Garamicina, Plasmocin e 

Tilosina (FRIEND, 1996, KAZEMIHA, 2010 e KAZEMIHA, 2011).  

Algumas metodologias estão disponíveis para detecção de micoplasma, algumas são 

por métodos utilizando meios de cultura sólidos e líquidos específicos para este contaminante. 

Alternativamente, foram desenvolvidos métodos como: a coloração do DNA utilizando 

corantes como o Hoeschst ou o DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole), ensaios da biologia 

molecular usando a técnica da Reação da Cadeia de Polimerase (PCR) e mais recentemente a 

bioluminescência. A coloração do DNA e a cultura do micoplasma estão aprovados pelo Food 

and Drug Administration (FDA), conforme tabela 5.   
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Tabela 5: Métodos de detecção de micoplasma. 

Dados das características dos ensaios, os protocolos implementados pela ECACC e aqueles que estão 

aprovados pelo FDA. 

 

MÉTODOS DE DETECÇÃO DE MICOPLASMA 

 

CARACTERÍSTICAS DOS TESTES 

 

 

TIPO DE 

TESTE 

 

 

SENSIBILIDADE 

 

 

RAPIDEZ 

 

 

ESPÉCIES 

 

PROTOCOLOS 

IMPLEMENTADOS 

ECACC 

 

PROTOCOLOS 

APROVADOS 

FDA 

 

PCR 

 

BAIXA/MÉDIA 

 

1 DIA 

 

MAIORIA 

 

SIM 

 

NÃO 

 

COLORAÇÃO 

DNA 

 

MÉDIA 

 

2 - 3 DIAS 

 

TODAS 

 

SIM 

 

SIM 

 

CULTURA 

 

ALTA 

 

3 - 4 

SEMANAS 

 

MAIORIA 

 

SIM 

 

SIM 

Fonte: tabela adaptada disponível site ECACC, 

http://www.hpacultures.org.uk/services/mycotestingeradication/mycoplasmatesting.jsp , acesso 04 set 2012. 

Métodos de Detecção 

Meios de cultura sólidos e Meios de cultura líquidos 

A ―International Organization for Mycoplasmology‖ (IOM), que é uma organização 

sem fins lucrativos criada para promover o estudo cooperativo internacional de micoplasmas, 

recomenda o isolamento e a identificação dos micoplasmas, visando detectar as prováveis 

origens da contaminação (TIMENETSKY, 1992). 
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A cultura é considerada o método padrão para detecção de micoplasma aprovado por 

várias diretrizes reguladoras como o ―Food and Drug Administration‖ (FDA) e a European 

Pharmacopeia ((LAWRENCE, 2009). Nesta abordagem são usados meios seletivos 

enriquecidos de suplementos que propiciam o crescimento dos micoplasmas. As culturas 

positivas apresentam colônias que tem a forma de ―ovo frito‖, conforme ilustrado na figura 

14. O diagnóstico é obtido entre 21 – 30 dias, e esse longo período de detecção é considerado 

uma desvantagem do método pela possibilidade de disseminação da contaminação para outras 

culturas (LAWRENCE, 2009) e além disso, atrasa a tomada de decisões (VOLOKHOV, 

2011).  

Figura 14: Morfologia da colônia de micoplasma em forma de “ovo frito” cultivado em Agar, aumento 

400x. 

 

Fonte: Fundamental Techniques in Cell Culture, Laboratory Handbook, http://www.sigmaaldrich.com/life-

science/cell-culture/learning-center/ecacc-handbook.html, acesso 30 nov 2012. 

Forma de 

“ovo frito” 
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            Fluorescência   

Esta técnica envolve o uso de um fluorocromo (Hoechst 33258) ou o Dapi, que se liga 

especificamente ao DNA, fazendo com que a fluorescência, quando vista com um 

microscópio epiflorescente, as culturas  com micoplasma apareçam como grânulos ao redor 

do núcleo, ver figura 15.  

Figura 15: Microfotografia (1000x) de células Vero infectadas com micoplasmas corados com Hoechst 

33258.  

Na figura as setas assinalam para aglomerados de DNA de micoplasma sobre a membrana celular. 

 

Fonte:  Ryan, J, Understanting and Manging Cell Culture Contamination, 2008. 

Reação da Cadeia de Polimerase (PCR) 

O PCR se tornou um método muito popular para a identificação de micoplasma nas 

culturas celulares pela alta sensibilidade e por proporcionar resultados rápidos, o que permiti 

Micoplasma 
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aos usuários tomar as devidas providências diante de uma contaminação (DOBROVOLNY, 

2011). Devido à alta sensibilidade do teste, medidas devem ser tomadas para evitar a 

contaminação acidental de amostras e reagentes. Neste ensaio as partículas do sobrenadante 

da cultura de células são isoladas por centrifugação e o DNA é separado e purificado a partir 

da amostra utilizando colunas de extração de DNA. Esta extração de DNA é importante para 

eliminar os inibidores da Taq polimerase que possam estar presentes nas culturas. Alíquotas 

são submetidas ao PCR com uma mistura de primers para amplificação de seqüências que 

ocorrem nas regiões 16S rDNA de quase todas as espécies de micoplasma listadas até agora 

em bases de dados disponíveis publicamente na seqüência. No caso da figura 16, em caso de 

uma contaminação, fragmentos de DNA com 504-519 bp (dependendo da espécie 

micoplasma) são visíveis no gel de agarose.  

Figura 16: Resultado ilustrativo da análise de micoplasma por PCR.  

1  DNA ladder de 100 pares de base; 2 Linhagem celular A micoplasma positivo, 3 Linhagem celular A + 

controle interno, 4 Linhagem celular B micoplasma negativo; 5 Linhagem celular B + controle interno, 6 

Controle interno DNA, 7 Controle positivo DNA + controle interno e 8 Controle da água.  

 

 

Fonte: adaptado site DSMZ http://www.dsmz.de/services/services-human-and-animal-cell-lines/mycoplasma-

detection.html  

Bioluminescência 

É um teste bioquímico seletivo que explora a atividade de certas enzimas do 

micoplasma. A presença dessas enzimas fornece um procedimento rápido de triagem, 

permitindo uma detecção sensível da contaminação por micoplasma em uma amostra. A 

técnica baseia-se na lise dos micoplasmas viáveis, cujas enzimas presentes reagem com o 

substrato do kit que catalisa a conversão de ADP em ATP. Ao medir o nível de ATP em uma 

amostra, tanto antes quanto após a adição do substrato, uma relação pode ser obtida, que é 

1 2 3 4 5 6 8 7 

http://www.dsmz.de/services/services-human-and-animal-cell-lines/mycoplasma-detection.html
http://www.dsmz.de/services/services-human-and-animal-cell-lines/mycoplasma-detection.html
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indicativa da presença ou ausência de micoplasma. Se essas enzimas não estão presentes, a 

segunda leitura não mostra nenhum aumento em relação à primeira, enquanto a reação das 

enzimas dos micoplasma com seus substratos específicos no meio de reação leva a ATP em 

níveis elevados. A intensidade da luz emitida é linearmente relacionada à concentração de 

ATP e é medido com um luminômetro. O ensaio é realizado à temperatura ambiente (18 °C - 

22 °C) que é a temperatura ótima para atividade da enzima, conforme descrito no manual do 

kit MycoAlert™ Mycoplasma Detection Assay (LONZA, Suíça (BioResearch Lucetta™ 

Luminometer Quick Start Guide , CD-MN010).  
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3. Objetivos 

Os objetivos do trabalho descrito nessa dissertação foram então: 

● autenticar as células de origem humanas do acervo do BCRJ, comparando com o perfil de 

STR encontrado na ATCC. 

● analisar a presença de micoplasma nas culturas de células do BCRJ e de alguns clientes do 

BCRJ, comparando os resultados de PCR e de bioluminescência e confirmando os resultados 

através das imagens obtidas na microscopia eletrônica de varredura. 

● preparar o BCRJ para a acreditação na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025: 2005 para o 

escopo dos ensaios que envolvem o depósito, guarda e distribuição das linhagens celulares e a 

interface com as Diretrizes de Boas Práticas para os CRBs da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
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4. Metodologias 

4.1. Controle da Qualidade das Culturas de Células 

4.1.1. Banco de dados do perfil de STR das linhagens celulares humanas do BCRJ 

Foi feita uma análise comparativa dos perfis de STR obtidos pelo BCRJ para as células 

de linhagens estabelecidas integrantes do seu acervo com o perfil encontrado pela ATCC. Já 

para as células originadas através de cultivo primário, obtidas de biópsias de doadores que 

foram manipuladas pelo BCRJ, logo exclusivas do acervo, o perfil de STR foi estabelecido. 

Procedimentos 

Cada criotubo contendo células criopreservadas, foi mantido na fase líquida do 

nitrogênio líquido, descongelado em banho-maria a 37º C e em seguida levado para a cabine 

de segurança biológica e, assepticamente, a suspensão de células foi transferida para um tubo 

de centrífuga cônico de 15 mL contendo 9,0 mL de meio e cultura e centrifugado por 10 

minutos/ 125g. O sobrenadante foi descartado e, o sedimento ressuspendido em 10 mL de 

meio de cultura, mantido em gelo e levado para o Laboratório SONDA, que é um laboratório 

do Instituto de Bioquímica Médica (IBqM) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), referência para determinação de paternidade. Foi utilizada a análise de ―STR‖ de loci 

humanos através da técnica de PCR e os resultados foram analisados comparativamente com 

os obtidos pela ATCC para os seguintes loci: CSF1PO, TPOX, TH01, vWA, D16S539, 

D7S820, D13S317, D5S818 e AMELOGENINA. 

Para interpretação dos resultados das análises do perfil de STR utilizou-se as seguintes 

definições:  

Autênticas – foram aquelas culturas que apresentaram resultados do perfil de STR 

idêntico ao encontrado pela ATCC, ou seja, mesmos loci e com o mesmo número de 

repetições das micro-regiões. 

Inconsistentes – refere-se às culturas cujos resultados das análises do perfil de STR 

apresentaram de uma a três diferenças nos valores numéricos dos números de repetições das 

micro-regiões e/ou dos alelos em comparação aos valores reportados pela ATCC. 
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Erros de identificação – refere-se às culturas nas quais foram encontradas mais de 

três diferenças nos números de repetições das micro-regiões e/ou loci diferiram dos 

disponibilizados pela ATCC.  

Não amplificou – refere-se ao resultado do perfil de STR da cultura que não 

amplificou nenhum locus humano, apesar do sucesso verificado nas etapas monitoradas de 

cultivo, passagem, tripsinização, extração de DNA e as demais etapas do processo de análise. 

Perfil estabelecido – refere-se às culturas de células exclusivas do acervo do BCRJ, 

para as quais ainda não havia sido determinado o perfil de STR por outra coleção. 

4.1.1.1.  Metodologia dos Procedimentos Técnicos do Laboratório SONDA – UFRJ 

As análises foram realizadas, entre 2008 – 2012 pelo Laboratório SONDA – UFRJ. A 

extração orgânica de DNA foi feita através da técnica fenol/clorofórmio, conforme ―Forensic 

DNA Profiling Protocols” (LINCOLN, 1998). Todos os ensaios foram realizados sempre em 

triplicata e para a amplificação das regiões polimórficas foi utilizado o kit Identifiler PCR 

Amplification, termociclador 96-Well GeneAmp PCR systems 9700 (App. Biosystems, USA). 

A eletroforese capilar foi feita no sequenciador por eletroforese capilar ABIPRISM 3130 

(App. Biosystems) com o polímero POP-7 e para análise dos resultados o programa Gene 

Mapper ID 3.1. Informações disponibilizadas pelo Laboratório SONDA. 

4.1.2.   Análise da presença de Micoplasma no Acervo do BCRJ 

Foram analisadas 98 culturas de células utilizando duas metodologias de rotina, o PCR 

e a bioluminescência. Os ensaios de bioluminescência foram realizados pelo BCRJ e o PCR 

foi feito através de uma parceria científica com o Laboratório de Biotecnologia (LABIO) da 

Diretoria de Programas (DIPRO) do INMETRO. Para a confirmação dos resultados 

divergentes foram realizadas análises de microscopia de varredura (MEV) que também foram 

feitas através da parceria BCRJ – LABIO.  
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4.1.2.1. Metodologia da Técnica de PCR, utilizando o kit Venorgem (SIGMA-

ALDRICH) 

Preparo da amostra feita pelo BCRJ 

Os criotubos contendo as células foram descongelados em banho-maria a 37ºC, em 

seguida descontaminados com álcool a 70% dentro da cabine de segurança biológica. A 

suspensão de células foi retirada do criotubo, colocada em tubo de centrífuga cônico de 15 

mL tipo Falcon virgem em meio de cultura sem antibiótico e centrifugada por 10 minutos / 

125g entre 6 -8ºC. O sedimento foi ressuspendido em 5,0 ml de meio de cultura, colocado em 

garrafa de cultura de células de 25cm² e incubado a 37ºC por três dias em atmosfera de 5% de 

CO2 e umidade em torno de 95 %. Após este tempo alíquotas de 300 µL do sobrenadante 

foram retiradas e colocadas em tubos tipo eppendorff e enviadas para análise no 

LABIO.Preparo da amostra para análise de PCR – protocolo reportado pelo LABIO 

As amostras para análise de PCR foram preparadas por ebulição e o sobrenadante de 

culturas de células, como a seguir: 100 uL do sobrenadante da cultura teste foram transferidos 

para um tubo de microcentrífuga estéril e o sobrenadante da amostra foi aquecido a 95 ° C por 

5 minutos e centrifugado por 5 segundos para remover restos celulares antes de adicionar à 

mistura de PCR. As análises foram feitas conforme protocolo descrito no manual MP 0025 do 

Kit Venorgem (SIGMA-ALDRICH, Brasil), utilizando o termociclador AB Veriti (Applied 

Biosystems, Foster City, CA USA). 

A eletroforese foi realizada em gel de agarose a 2%, utilizando cuba 15x 10 cm da 

marca Bio Rad, com uma voltagem de 40V e tempo de corrida de 40 minutos. Foi feita uma 

mistura de 5 µL do produto de PCR com 1 µL de Gel Red (marca Biotium, USA) e 1 µL de 

tampão de corrida (azul de bromofenol, xileno cianol e glicerol todos da marca MERCK - 

Brasil) e foi aplicado todo volume na canaleta correspondente do gel. Para o padrão de peso 

molecular de 100 pb misturou-se 3 µL com 1 µL de Gel Red e foi aplicado no gel. 

4.1.2.2. Técnica de Bioluminescência utilizando o KIT Mycoalert (LONZA) e 

Luminômetro Lucetta. 

O procedimento para obtenção da amostra foi o mesmo usado para a PCR e a 

metodologia do procedimento da análise de bioluminescência estão contidas no POP PR059 

do BCRJ que seguiram todas as informações contidas na bula do Kit Micoalert LONZA. 
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Fonte: Laboratório BCRJ, informações contidas na bula do KIT Micoalert marca LONZA 

Document # INST-LT07-118 04/11 © 2011 Lonza Walkersville, Inc.. 

4.1.2.2. Técnica Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Para a MEV, as células foram tripsinizadas e plaqueadas em lamínulas de vidro em 

placas de 24 poços da marca Corning na concentração de 1,0 x 10
4
 células/poço num total de 

quatro poços por célula. O cultivo celular foi de cinco dias e após esse período, as células 

foram fixadas em glutaraldeído (EMS) 2,5% diluído em tampão cacodilato de sódio com uma 

concentração final de 0,1 M, pH 7,4, por duas horas, a temperatura ambiente. Posteriormente, 

foram lavadas em PBS duas vezes por cinco minutos e em tampão cacodilato 0,1 M pelo 

mesmo período. Em seguida, foi realizada a pós-fixação em tetróxido de ósmio (EMS) a 1% 

em água destilada por 1 hora na ausência de luz e dentro da capela. Depois da pós-fixação, as 

amostras foram lavadas em tampão cacodilato por três vezes de 5 minutos, e duas vezes de 5 

minutos em água destilada. As células seguiram para a desidratação, onde passaram por 

concentrações crescentes de álcool (Merck) a 30%, 50%, 70%, 90% (dois banhos de cada 

concentração de sete minutos cada) e 100% (dois banhos de quinze minutos), seguindo para a 

etapa de secagem até o ponto crítico, no aparelho Leica EM CPD030 (critical point dryer). 

Para que as amostras apresentassem maior condutividade e gerassem elétrons secundários, as 

lamínulas foram recobertas com uma fina camada de ouro (15nm) no metalizador Leica EM 

SCD 500, e em seguida, analisadas e fotografadas em um microscópio eletrônico de varredura 

marca Leica, modelo Magellan FEG operado na velocidade de voltagem de 15 kV. As fotos 

obtidas são os resultados das preparações de duas lamínulas e em média foram analisados e 

fotografados seis campos diferentes para cada grupo, protocolo reportado pelo LABIO. 

Para interpretação dos resultados foram utilizadas as seguintes denominações: 

Negativo = ausência de micoplasma. 

Positivo = presença de micoplama. 

Não amplificou = detecção via PCR falhou  
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4.2. Metodologia empregada para o Sistema de Gestão da Qualidade 

4.2.1. Preparação do BCRJ para o atendimento aos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 

17.025: 2005 no BCRJ 

Este processo teve início em 2005 quando o Centro de Referência e Informação 

Ambiental (CRIA) após visitas técnicas in loco em várias coleções nacionais, para avaliar a 

infra-estrutura e aderência a norma. Na época foram selecionadas oito coleções com potencial 

para serem acreditadas e formarem um protótipo da futura Rede Brasileira de CRBs. As 

coleções selecionadas foram o BCRJ, a CBMAI, a Coleção de Cultura do Gênero de Bacillus 

e GÊNEROS Correlatos (CCGB) da FIOCRUZ, CLIOC, a EMBRAPA (CENARGEM), a 

Coleção de Culturas de Fitobactérias (IBSBF) do Instituto Biológico de São Paulo, a Coleção 

de Fungos da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e a Coleção de Fungos da 

Universidade Federal de Pernambuco (URM). Seus curadores foram então convidados a 

participar de um curso de auditor interno na norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025: 2005. O 

programa deste curso abrangeu os sistemas de garantia da qualidade, os requisitos da norma, 

introdução às auditorias da qualidade, a Norma ABNT NBR ISO 19011:2002, a condução das 

auditorias passo a passo, fatores humanos, comunicação na auditoria e postura do auditor e do 

auditado.  

Este primeiro contato com um sistema da qualidade baseado em uma norma 

internacional capacitou os curadores para que fizessem, em primeiro lugar, um diagnóstico da 

situação da coleção e o direcionamento das ações para a implementação da norma.  

Na segunda etapa do processo, o CRIA selecionou apenas quatro coleções, o BCRJ, a 

CBMAI, a CLIOC e a EMBRAPA, a participar do Projeto SICOL 4 (Sistema de Informação 

de Coleções de Interesse Biotecnológico), que é fruto do Programa de Biotecnologia e 

Recursos Genéticos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Este projeto recebeu recursos da 

Financiadora e Estudos e Projetos (FINEP) e teve como principal objetivo capacitar as 

coleções e iniciar a implementação da norma visando a acreditação e o reconhecimento como 

um CRB.  

A avaliação dos progressos feitos na implementação dos requisitos da norma, foi 

realizada por técnico do Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) através de visitas 

técnicas. Estas avaliações in loco foram realizadas em diferentes momentos e tinham em 
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média uma duração de 3 - 5 dias em tempo integral, onde foi feito uma avaliação tipo ―check 

list” para diagnosticar a aderência aos requisitos da norma, analisando documentos como 

formulários, POPs, registros, o manual da qualidade e etc. Como resultados destas avaliações, 

eram assinalados os requisitos da norma que atendiam, não atendiam, aqueles que estavam em 

processo de implementação e os que não se aplicavam. Estes resultados foram depois 

disponibilizados para as coleções. 

O escopo da acreditação esperado engloba os ensaios que envolvem o depósito, o 

armazenamento e a distribuição das culturas celulares. O documento que sintetiza este 

processo é a NIT-DICLA 61, elaborado pela CT-CRB mas que por ora está voltado para o 

domínio de micro-organimos e não contempla ainda as coleções de células humanas e animais 

carecendo de uma força tarefa dos componentes da CT-CRB neste sentido.  

4.2.2. Guidelines de Boas Práticas para os CRBs da OCDE. 

A CT-CRB se reuniu em várias oportunidades para analisar, interpretar e traduzir as 

diretrizes da OCDE e fazer uma referência cruzada com a Norma ABNT NBR 

ISO/IEC17.025:2005. Após este trabalho, a Cgcre publicou algumas minutas de Notas 

Técnicas que foram analisadas e debatidas pela CT-CRB para finalmente elaborar a NIT com 

os requisitos para a acreditação dos laboratórios. Após a publicação das diretrizes e da NIT-

Dicla 61 em março de 2012, iniciamos um processo de check list em abril deste ano para 

avaliar a aderência destas políticas e procedimentos no BCRJ.  
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5. Resultados 

5.1. Controle da Qualidade do Material Biológico 

5.1.1. Resultado das análises de STR comparativas entre a ATCC e o BCRJ do acervo 

das células humanas do BCRJ. 

Foram analisados 108 culturas de células humanas do acervo do BCRJ e os resultados 

descritivos estão ilustrados nas tabelas 6, 7 e 8 e na figura 17.  

Figura 17: Resultados das análises de STR das células de origem humana do acervo do BCRJ em 

comparação com o obtido pela ATCC.  

Células autênticas são as culturas com perfil de STR idêntico ao da ATCC, inconsistentes são as culturas 

com cujos resultados das análises do perfil de STR apresentaram de uma a três diferenças nos valores 

numéricos dos números de repetições das micro-regiões e/ou dos alelos em comparação aos valores 

reportados pela ATCC, erros de identificação são as culturas nas quais foram encontradas mais de três 

diferenças nos números de repetições das micro-regiões e/ou loci diferiram dos disponibilizados pela 

ATCC, não amplificou são as culturas que o resultado do PCR não amplificou nenhum locus humano e 

perfil estabelecido são as culturas de células exclusivas do acervo do BCRJ sem perfil de STR estabelecido 

por outra coleção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resultados obtidos pelo Laboratório SONDA e BCRJ. 
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Tabela 6: Lista das células humanas autênticas do acervo BCRJ. 

O resultado comparativo das análises do perfil de STR do BCRJ foi idêntico ao reportado pela ATCC. 

 

CÉLULAS AUTÊNTICAS 

A-431 HEK 293 MDA MB 435S SH-SY5Y 

A-549 HEL 92.1.7 MDA MB 468 SK-BR-3 

ARPE-19 HeLA MDA.MB 231 SK-ES-1 

BEWO HEP-G2 MEG-01 SK-MEL-28 

BXPC-3 HL-60 MG-63 SSC-25 

C2BBE1 HT-1080 MIA PACA-2 SSC-4 

C3A[HEPG2/C3A] HT-29 MOLT-4 SUP-B15 

CACO-2 IMR-90 MRC-5 T-24 

CALU-3 JEG-3 NAMALWA T-84 

CAPAN-1 JURKAT CL E 6-1 NCI-H2170 THP1 

CAPAN-2 K1 NCI-H292 TOLEDO 

CCD-1059SK K562 NTERA-2 CL.D1 N TOV-21G 

CCD-1072SK KB PANC-1 TT 

CCRF-CEM lote ATCC KG-1 PLC/PRF/5 U-138 MG 

DETROIT 551 L-132 RAJI U-2 OS 

DETROIT 562 LNCAP CLONE  RD U266B1 [U266] 

FADU MALME-3 RT4 U-87MG 

H4 MALME-3M SAOS-2 U937 

HCC 1954 MCF-10ª SCC-15  

HCT-116 MCF-7 SCC-9  

Fonte: Laboratório SONDA e BCRJ. 
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Tabela 7: Lista das células humanas do acervo do BCRJ com diferenças no perfil de STR. 

Resultados das análises comparativas do perfil de STR do BCRJ e o reportado pela ATCC. Inconsistentes 

refere-se às culturas com cujos resultados das análises do perfil de STR apresentaram de uma a três 

diferenças nos valores numéricos dos números de repetições das micro-regiões e/ou dos alelos em 

comparação aos valores reportados pela ATCC, erros de identificação são as culturas nas quais foram 

encontradas mais de três diferenças nos números de repetições das micro-regiões e/ou loci diferiram dos 

disponibilizados pela ATCC, não amplificou são as culturas que o resultado do PCR não amplificou 

nenhum locus humano 

 

CÉLULAS COM DIFERENÇAS NO PERFIL DE STR 

 

INCONSISTENTES ERROS DE 

IDENTIFICAÇÃO 

NÃO AMPLIFICOU 

 

5637 

 

NIH OVCAR-3 

 

ZR-75-30 

 

M059J 

 

DAUDI 

 

 

NCI-H1299 

 

CCRF CEM lote BCRJ 

 

 

SW-13 

  

 

HEP-2 
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Tabela 8: Células humanas exclusivas do acervo do BCRJ com perfil de STR estabelecido. 

 

CÉLULAS COM PERFIL ESTABELECIDO 

 

ACRP HRT-18 KU-812 

AGS IB-3 MDAH 2774 

ECV 304 JMA MV3 

EKVX K 562 LUCENA NGM 

ES-2 KB-16 ONS-76 

FGH KB-18 RD-ES 

HFF-1 KNS-42 SF-181 

Relação das Células com perfil de STR inconsistente com o reportado pela ATCC 

1- Célula 5637  

Apresentou um perfil de STR com três inconsistências em comparação com o perfil da 

ATCC, a perda de 01 alelo no locus vWA, a perda do alelo Y no locus amelogenina e o ganho 

de 01 alelo no locus D16S539 conforme ilustrado na tabela 9. 
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Tabela 9: comparação do perfil de STR da célula 5637 disponibilizado pela ATCC e o resultado obtido 

pelo BCRJ. 

As análises apresentaram três inconsistências nos loci vWA, D16S539 e Amelogenina que estão 

assinaladas em amarelo. 

 

PERFIL DE STR DA CÉLULA 5637 NA ATCC E NO BCRJ 

 

 

Loci  

 

ATCC HTB-9 

 

BCRJ  

 
 

CSF1PO                                      Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

11 

 

 

11 

 

  

TPOX                                          Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

9 

8 

 

9 

8 

 

THO1                                           Alelo 1 

                                                 Alelo 2 

 

9 

7 

 

9 

7 

 

vWA                                             Alelo 1 

                                                 Alelo 2 

 

18 

16 

 

18  

                

 

D16S539                                      Alelo 1 

                                                 Alelo 2 

 

9 

 

 

11 

9 

 

D7S820                                        Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

11 

10 

 

11 

10 

 

D13S317                                      Alelo 1 

                                                     Alelo 2 

 

11 

 

 

11 

 

 

D5S818                                        Alelo 1 

                                                     Alelo 2 

 

12 

11 

 

12 

11 

 

AMELOGENINA                      Alelo 1 

                                                     Alelo 2 

 

X 

Y 

 

X 

 

 

Fonte: Resultados obtidos pelo Laboratório BCRJ e SONDA UFRJ. 
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2- Célula HEP-2 

A análise do perfil de STR da célula HEP-2 obtido pelo BCRJ em comparação com o 

encontrado pela ATCC apresentou uma mudança em um dos alelos do locus D16S539, 

conforme ilustrado na tabela 10.  

Tabela 10: comparação do perfil de STR da célula Hep-2 na ATCC e o resultado obtido pelo BCRJ. 

Foi encontrada uma inconsistência no locus D16S539 que está assinalada em amarelo. 

 

PERFIL DE STR DA CÉLULA HEP-2 NA ATCC E NO BCRJ 

 

 

Loci  

 

ATCC CCL-23 

 

 

BCRJ 

 

CSF1PO                                    Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

10 

9 

 

10 

9 

 

TPOX                                        Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

12 

8 

 

12 

8 

 

THO1                                        Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

7 

 

7 

 

vWA                                          Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

18 

16 

 

18 

16 

 

D16S539                                    Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

10 

9 

 

11 

9 

 

D7S820                                      Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

12 

8 

 

12 

8 

 

D13S317                                    Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

13,3 

12 

 

13,3 

12 

 

D5S818                                      Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

12 

11 

 

12 

11 

 

AMELOGENINA                    Alelo 1 

                                                 Alelo 2 

 

X 

 

X 

 

Fonte: Resultados obtidos pelo Laboratório BCRJ e SONDA UFRJ. 
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3- Célula M059J 

A análise do perfil de STR da célula M059J obtido pelo BCRJ em comparação com o 

encontrado pela ATCC apresentou três inconsistências, a perda de 01 alelo no locus D16S539, 

o ganho de um alelo no locus D13S317 e a perda do alelo Y no locus amelogenina, conforme 

ilustrado na tabela 11. 

Tabela 11: Comparação do perfil de STR da célula M095J na ATCC e o resultado obtido pelo BCRJ. 

Foram encontradas três inconsistências nos locus D16S539, D13S317 e Amelogenina assinaladas em 

amarelo. 

 

 

PERFIL DE STR DA CÉLULA M059J NA ATCC E NO BCRJ 

 

 

Loci 

 

ATCC CRL-2366 

 

 

BCRJ 

 

CSF1PO                                  Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

12 

10 

 

12 

10 

 

TPOX                                      Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

8 

 

8 

 

THO1                                       Alelo 1 

                                                Alelo2 

 

9.3 

 

9,3 

 

vWA                                        Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

17 

 

17 

 

D16S539                                  Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

12 

10 

 

12 

 

 

D7S820                                   Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

12 

10 

 

12 

10 

 

D13S317                                  Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

14 

 

14 

11 

 

D5S818                                    Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

12 

11 

 

12 

11 

 

AMELOGENINA                    Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

X 

Y 

 

X 

 

Fonte: Resultados obtidos pelo Laboratório BCRJ e SONDA UFRJ. 
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4- Célula NCI-H1299 

A análise do perfil de STR da célula NCI-H1299 obtido pelo BCRJ em comparação 

com o encontrado pela ATCC apresentou uma inconsistência, a perda de 01 alelo no locus 

vWA, conforme ilustrado na tabela 12. 

Tabela 12: Comparação do perfil de STR da célula NCI-H1299 na ATCC e o resultado obtido pelo BCRJ. 

 Foi encontrada uma inconsistência no locus vWA assinalada em amarelo. 

 

PERFIL DE STR DA CÉLULA NCI-H1299 NA ATCC E NO BCRJ 

 

 

Loci  

 

ATCC CRL-5803 

 

BCRJ 

 
 

CSF1PO                                      Alelo 1 

                                                     Alelo 2 

 

12 

 

12 

 

TPOX                                          Alelo 1 

                                                     Alelo 2 

 

8 

 

8 

 

THO1                                           Alelo 1 

                                              Alelo 2 

 

6 

9,3 

 

6 

9,3 

 

vWA                                             Alelo 1 

                                               Alelo 2                                    

 

18 

17 

16 

 

18 

16 

 

D16S539                                      Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

13 

12 

 

13 

12 

 

D7S820                                        Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

10 

 

10 

 

D13S317                                      Alelo 1 

                                                 Alelo 2 

 

12 

 

12 

 

D5S818                                        Alelo 1 

                                                 Alelo 2 

 

11 

 

11 

 

AMELOGENINA                      Alelo 1 

                                                   Alelo 2 

 

X 

 

X 

 

Fonte: Resultados obtidos pelo Laboratório BCRJ e SONDA UFRJ. 
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5- Célula SW-13 

A análise do perfil de STR da célula SW-13 obtido pelo BCRJ em comparação com o 

encontrado pela ATCC revelou três inconsistências, a perda de 01 alelo no locus CSF1PO e o 

ganho de 01 alelo nos loci D13S317 e D5S818, conforme ilustrado na tabela 13. 

Tabela 13: Comparação do perfil de STR da célula SW-13 na ATCC. 

O resultado obtido pelo BCRJ apresentou três inconsistências nos loci CSF1PO, D13S317 e D5S818 que 

estão assinaladas em amarelo. 

 

PERFIL DE STR DA CÉLULA SW-13 NA ATCC E NO BCRJ 

 

 

Loci 

 

ATCC CCL-105 

 

 

BCRJ 

 

CSF1PO                                      Alelo 1 

                                                    Alelo 2 

 

12 

11 

 

12 

 

 

TPOX                                          Alelo 1 

                                                   Alelo 2 

 

8 

 

8 

 

THO1                                           Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

7 

8 

 

7 

8 

 

vWA                                             Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

17 

19 

 

17 

19 

 

D16S539                                      Alelo 1 

                                                 Alelo 2 

 

12 

 

12 

 

D7S820                                        Alelo 1 

                                                 Alelo 2 

 

8 

10 

 

8 

10 

 

D13S317                                      Alelo 1 

                                                 Alelo 2 

 

9 

 

9 

11 

 

D5S818                                        Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

12 

 

12 

11 

 

AMELOGENINA                      Alelo 1 

                                                 Alelo 2 

 

X 

 

X 

 

Fonte: Resultados obtidos pelo Laboratório BCRJ e SONDA UFRJ. 
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 Células com erros de identificação 

1- Célula DAUDI 

A análise do perfil de STR da célula DAUDI obtido pelo BCRJ foi completamente 

diferente com aquele encontrado pela ATCC, conforme ilustrado na tabela 14. 

Tabela 14: Comparação do perfil de STR da célula DAUDI na ATCC e o obtido pelo BCRJ.  

O resultado encontrado foi à total inconsistência as quais estão assinaladas em amarelo. 

 

PERFIL DE STR DA CÉLULA DAUDI NA ATCC E NO BCRJ 

 

 

Loci 

 

ATCC CCL-213 

 

 

BCRJ SONDA 

 

CSF1PO                                   Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

12 

 

10 

 

TPOX                                      Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

11 

8 

 

9 

8 

 

THO1                                      Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

7 

6 

 

9,3 

 

 

vWA                                        Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

15 

17 

 

 

D16S539                                  Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

10 

12 

 

 

D7S820                                    Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

8 

10 

 

 

D13S317                                  Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

12 

11 

 

8 

 

 

D5S818                                    Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

13 

8 

 

12 

11 

 

AMELOGENINA                    Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

X 

Y 

 

X 

 

Fonte: Resultados obtidos pelo Laboratório BCRJ e SONDA UFRJ. 
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2- Célula NIH OVCAR-3 

A análise do perfil de STR da célula NIH OVCAR-3 obtido pelo BCRJ em 

comparação com o encontrado pela ATCC revelou um perfil completamente diferente, 

conforme ilustrado na tabela 15. 

Tabela 15: Comparação do perfil de STR da célula NIH-OVCAR-3 na ATCC e o obtido pelo BCRJ.  

O perfil de STR foi completamente diferente, exceto no locus Amelogenina, as inconsistências entre os 

resultados estão assinaladas em amarelo. 

 

PERFIL DE STR DA CÉLULA NIH OVCAR-3 NA ATCC E NO BCRJ 

 

 

Loci 

 

ATCC CRL-161 

 

BCRJ 

 
 

CSF1PO                                      Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

12 

11 

 

14 

11 

 

TPOX                                          Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

8 

 

11 

8 

 

THO1                                           Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

9,3 

9 

 

9,3 

7 

   

   vWA                                          Alelo 1                 

                                                Alelo 2 

 

17 

 

22 

17 

   

D16S539                                      Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

12 

 

12 

11 

 

 D7S820                                       Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

10 

 

12 

10 

 

D13S317                                      Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

12 

 

11 

8 

 

D5S818                                        Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

12 

11 

 

13 

12 

 

AMELOGENINA                      Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

X 

 

X 

Fonte: Resultados obtidos pelo Laboratório BCRJ e SONDA UFRJ. 
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3- Célula CCRF CEM lote BCRJ 

A análise do perfil de STR da célula CCRF CEM lote BCRJ obtido pelo BCRJ em 

comparação com o encontrado pela ATCC revelou um perfil com 6 inconsistências, conforme 

ilustrado na tabela 16. 

Tabela 16: Comparação do perfil de STR da célula CCRF CEM na ATCC e o obtido pelo BCRJ.  

O resultado foi completamente diferente exceto nos loci THO1 e D5S818, as diferenças entre os resultados 

estão assinaladas em amarelo 

 

PERFIL DE STR DA CÉLULA CCRF CEM lote BCRJ NA ATCC E NO BCRJ 

 

 

Loci 

 

ATCC CCL-213 

 

 

BCRJ SONDA 

 

CSF1PO                                   Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

10 

9 

 

 

TPOX                                      Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

9 

8 

 

 

THO1                                      Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

9,3 

 

9,3 

 

 

vWA                                        Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

16 

 

 

 

D16S539                                  Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

12 

11 

 

 

D7S820                                    Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

11 

9 

 

 

D13S317                                  Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

8 

 

 

 

D5S818                                    Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

12 

11 

 

12 

11 

 

AMELOGENINA                    Alelo 1 

                                                Alelo 2 

 

X 

X 

 

X 

X 
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Célula com resultado “Não Amplificou” no perfil de STR  

1- Célula ZR-75-30 

A análise do perfil de STR da célula ZR-75-30 obtido pelo BCRJ em comparação com 

o encontrado pela ATCC o resultado obtido evidenciou que nenhum locus humano amplificou 

conforme ilustrado na tabela 17.  

Tabela 17: Comparação do perfil de STR da célula ZR-75-30 na ATCC e o obtido pelo BCRJ. 

O resultado foi completamente diferente, nenhum locus humano amplificou.  

 

PERFIL DE STR DA CÉLULA ZR-75-30 NA ATCC E NO BCRJ 

 

 

Loci 

 

ATCC CRL-1504 

 

BCRJ 

 
 

CSF1PO                                      Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

10 

11 

 

 

TPOX                                          Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

10 

11 

 

 

THO1                                          Alelo 1 

                                              Alelo 2 

 

8 

9 

 

 

vWA                                             Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

18 

19 

 

 

D16S539                                      Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

9 

 

 

D7S820                                        Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

11 

12 

 

 

D13S317                                      Alelo 1 

                                              Alelo 2 

 

10 

11 

 

 

D5S818                                        Alelo 1 

                                               Alelo 2 

 

12 

13 

 

 

AMELOGENINA                      Alelo 1 

                                              Alelo 2 

 

X 

 

Fonte: Resultados obtidos pelo Laboratório BCRJ e SONDA UFRJ. 

 

 



90 
 

5.1.2. Avaliação da Presença de Micoplasma nas Culturas Celulares 

Foram analisadas 98 amostras e os resultados obtidos estão ilustrados na tabela 18. 

Tabela 18: Resultado comparativo das análises de micoplasma  pelos métodos PCR e Bioluminescência. 

Os resultados se referem às análises realizadas no terceiro dia de cultura. Negativo, significa ausência de 

micoplasma, Positivo, significa a presença de micoplama e Não Amplificou, é o grupo que a detecção via 

PCR falhou.  

 

MÉTODOS 

 

 

 

TOTAL DE 

AMOSTRAS 

Resultados 

 

 

 

% de 

AMOSTRAS 
 

PCR 

Resultados 

 

 

BIOLUMINESCÊNCIA 

Resultados 

 

 

NEGATIVO 

 

NEGATIVO 

 

68 

 

Resultados 

coincidentes 

92,8% 

 

POSITIVO 

 

POSITIVO 

 

23 

 

POSITIVO 

 

NEGATIVO 

 

2 

 

 

Resultados 

divergentes  

7,2% 

 

NÃO AMPLIFICOU 

 

POSITIVO 

 

3 

 

NÃO AMPLIFICOU 

 

NEGATIVO 

 

1 

 

NEGATIVO 

 

POSITIVO 

 

1 

 

TOTAL 

 

98 

 

Fonte: Resultados obtidos pelo Laboratório BCRJ e Laboratório de Biotecnologia, INMETRO. 

Neste trabalhoo a porcentagem dos resultados iguais em ambas as análises (positivo – 

positivo e negativo – negativo) foi de 92,8 % e aqueles que divergiram (PCR positivo – 

Bioluminescência negativa, PCR negativo – Bioluminescência positivo, PCR não amplificou 
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– Bioluminescência negativa e PCR não amplificou – Bioluminescência positivo) foi de 7,2 % 

%  

5.1.2.1. Resultados Divergentes 

Buscando avaliar a origem das divergências nos métodos de detecção de micoplasma, 

amostras selecionadas foram re-analisadas usando as abordagens de PCR e Bioluminescência, 

e complementando com as análises de microscopia eletrônica de varredura, descongelando 

outro criotubo do mesmo lote utilizado anteriormente mantendo a mesma metodologia. Os 

dados estão compilados na tabela 19. 
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Tabela 19: Tabela comparativa dos resultados divergentes entre PCR, Bioluminescência e MEV para 

avaliar a presença de micoplasma. 

Os resultados se referem às análises realizadas no terceiro dia de cultura, exceto o resultado indicado por * que 

se refere à análise realizada com quatro dias de cultura. (+) significa presença de micoplasma e (-) ausência de 

micoplasma, não foi realizada MEV nas células 3T6 e 4T1 por falta de amostras do mesmo lote. 

 

 

CÉLULA 

 

ENSAIO 

 

 

PCR 

 

 

BIOLUMINESCÊNCIA 

 

 

MEV 

 

 

3T6 

 

1ª análise ( + ) 

 

1ª análise ( - ) 

 

 

 

 
 

 

2ª análise ( + ) 

 

2ª análise ( + ) 

 

3ª análise ( + ) 

 

 

4T1 

 

 

 

1ª análise ( + ) 

 

1ª análise ( - ) 

 

 

  

     2ª análise ( + )  * 

 

LLCPK1 

 

 

1ª análise ( - ) 

 

1ª análise ( + ) 

 

 

( + ) 
 

2ª análise ( + ) 

 

2ª análise ( + ) 

 

FGH 

 

1ª análise NÃO AMPLIFICOU 

 

1ª análise ( + ) 

 

 

( + ) 

 

VERO 

 

 

1ª análise NÃO AMPLIFICOU 

 

1ª análise ( + ) 

 

( + ) 

 

HGE 

 

1ª análise NÃO AMPLIFICOU 

 

1ª análise ( + ) 

 

 

( + )  

2ª análise NÃO AMPLIFICOU 

 

2ª análise ( + ) 

 

SCC-25 

 

1ª análise NÃO AMPLIFICOU 

 

1ª análise ( - ) 

 

 

( - )  

2ª análise  ( - ) 

 

2ª análise ( - ) 

Fonte: Laboratório BCRJ e LABIO. 
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As análises das imagens da MEV revelaram os seguintes resultados: 

1- Célula LLCPK1, o resultado da análise da microscopia eletrônica de varredura 

confirmou a presença de micoplasma, conforme figura 18. 

Figura 18: Microscopia eletrônica de varredura da célula LLCPK1 contaminada com micoplasma. 

 

Fonte: Resultados obtidos no Laboratório do BCRJ e no LABIO (INMETRO) 

Micoplasmas 

Micoplasmas 
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2- Célula FGH, o resultado das análises de microscopia eletrônica de varredura 

confirmou a presença de micoplasma, conforme figura 19. 

Figura 19: Microscopia eletrônica de varredura da célula FGH contaminada com micoplasma. 

Fonte: Resultados obtidos no Laboratório do BCRJ e no LABIO (INMETRO) 

Micoplasmas 

Micoplasmas 

Micoplasmas 

Micoplasmas 
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3- Célula VERO, o resultado da análise da microscopia eletrônica de varredura 

confirmou a presença de micoplasma, conforme ilustrado na figura 20. 

Figura 20: Microscopia eletrônica de varredura da célula VERO contaminada com micoplasma. 

Fonte: Resultados obtidos no Laboratório do BCRJ e no LABIO (INMETRO) 

 

Micoplasmas 

Micoplasmas 

Micoplasmas 

Micoplasmas 



96 
 

4- Célula HGE, o resultado da análise de microscopia eletrônica de varredura 

confirmou a presença de micoplasma, conforme figura 21. 

Figura 21: Microscopia eletrônica de varredura da célula HGE-3 contaminada com micoplasma. 

Fonte: Resultados obtidos no Laboratório do BCRJ e no LABIO (INMETRO) 

 

Micoplasmas 

Micoplasmas 

Micoplasmas 

Micoplasmas 
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5- Célula SCC-25, o resultado da análise de microscopia eletrônica de varredura 

confirmou a ausência de micoplasma, conforme ilustrado na figura 22. 

Figura 22: Microscopia eletrônica de varredura da célula SCC-25 livre de micoplasma. 

Fonte: Resultados obtidos pelo Laboratório BCRJ e Laboratório de Biotecnologia, INMETRO. 
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5.2. Sistema de Gestão da Qualidade do BCRJ 

5.2.1. Implementação da Norma ABNT NBR ISO IEC 17.025:2005 

Os primeiros resultados foram obtidos em 2005 e foram disponibilizados pelo técnico 

do TECPAR responsável pela verificação da aderência dos requisitos da norma pelas coleções 

e contemplam nesta primeira fase as oito coleções de material biológico descritas 

anteriormente. Com relação ao BCRJ, os resultados demonstravam que a maioria dos itens 

não estavam atendidos, e também não foi citado nenhum item em implementação para todas 

as coleções envolvidas, conforme figura 23. 

Figura 23: Resultado do primeiro diagnóstico da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade nas 

oito coleções selecionadas do Projeto SICOL 3. 

Fonte: Relatório TECPAR, responsável técnico Paulo Holanda. 
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A segunda avaliação foi realizada no final da primeira fase em 2006 ainda com as oito 

coleções participantes da primeira análise. Os resultados do BCRJ apontavam para um 

aumento de cerca de 10% nos itens atendidos, e nesta avaliação foram contemplados os itens 

que estavam em fase de implementação e que já atingiam 68,8%, conforme figura 24. 

Figura 24: Resultado do segundo diagnóstico da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade nas 

coleções selecionadas.  

Em azul os itens atendidos, em vermelho os não atendidos e em verde aqueles que estavam em fase de 

implementação. 

Fonte: Relatório TECPAR, responsável técnico Paulo Holanda. 
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A terceira avaliação foi realizada já na segunda fase do projeto com apenas as quatro 

coleções selecionadas pelo CRIA, o BCRJ, a CBMAI, a CLIOC e a CENARGEN. Esta 

análise foi feita em 2008 e o BCRJ já contemplava, nesta avaliação, 93% de itens atendidos e 

apenas 7% ainda estavam na fase de implementação, conforme figura 25. 

Figura 25: Resultado do terceiro diagnóstico da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade nas 

Coleções selecionadas do Projeto SICOL.  

Em azul os itens atendidos, em vermelho os não atendidos e em verde aqueles que estavam em fase de 

implementação. 

Fonte: relatório TECPAR, responsável técnico Paulo Holanda. 

5.2.2. Diretrizes de Boas Práticas para os CRBs da OCDE 

Este trabalho se dividiu em duas etapas. 

A primeira teve início participando da comissão CT-CRB, que interpretou, traduziu e 

analisou detalhadamente os requisitos das diretrizes da OCDE e o seu alinhamento com a 

Norma ABNT ISO/IEC 17.025:2005 dando origem ao documento que fundamentou a 
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referência cruzada entre as diretrizes e a norma e posteriormente a NIT-DICLA-61 

denominada ―Requisitos sobre a Acreditação dos Laboratórios de Ensaio e dos Produtores de 

Materiais de Referência pertencentes aos Centros de Recursos Biológicos‖ que foi publicada 

em março de 2012. Esta Norma estabelece os requisitos para a acreditação das atividades de 

ensaio e de produção de materiais de referência executadas por Centros de Recursos 

Biológicos (CRB), e atende ao documento ―Diretrizes da OCDE de Boas Práticas para 

Centros de Recursos Biológicos‖, exclusivamente para o domínio de micro-organismos. Em 

setembro do mesmo ano foi publicado o documento DOQ-CGCRE-034 que é a versão 

brasileira do documento denominado DIRETRIZES DA OCDE DE BOAS PRÁTICAS 

PARA CENTROS DE RECURSOS BIOLÓGICOS de 2007, que auxilia a condução das 

avaliações das atividades da conformidade pertinentes a um CRB e é um documento 

orientativo para os organismos de avaliação da conformidade, assim como os avaliadores, na 

correta aplicação da NIT-DICLA-61.  

A segunda fase foi voltada para implementação dos requisitos do documento NIT-

DICLA-61 no BCRJ. O resultado deste esforço foi medido através de reuniões periódicas em 

2012 de toda a equipe técnica e administrativa, onde, através de check list, os requisitos foram 

avaliados quanto a sua aderência ao processo implementado pelo BCRJ e os resultados estão 

na figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Figura 26: Análise da aderência do BCRJ aos requisitos do DOC-CGCRE-034. 

Resultado do “check list” realizados em 2012 pela equipe do BCRJ.Fonte: BCRJ 

Fonte: BCRJ  

Os itens não atendidos são: 

A – requisitos 5 e 5.1 que descrevem as instalações físicas dos CRBs. O BCRJ atualmente 

está em instalações provisórias e aguardando a construção do novo Pólo Tecnológico de 

Xerém – INMETRO. No futuro prédio, o BCRJ já tem reservado uma área de 

aproximadamente 250 – 300 m² que será capaz de atender a todos os requisitos relativos às 

instalações físicas.  

B – requisito 11.3, que cita que os CRBs devem armazenar o material biológico em local 

separado para que em casos de catástrofes e desastres o acervo não seja perdido. Esta é uma 

exigência que o BCRJ ainda não conseguiu resolver e que será equacionada quando o CBMB 

estiver pronto, visto que, uma das suas atribuições é realizar o backup dos materiais 

biológicos das coleções. 

Os itens em fase de implementação são: 

A – requisito 10.3., cita a importância das verificações da qualidade no material biológico. 

Este trabalho é o inicio de um processo do controle da qualidade do acervo do BCRJ, que tem 

projetos futuros envolvendo a parceria BCRJ – INMETRO para utilização de novas 
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ferramentas como a citometria de fluxo para avaliação do fenótipo celular. Esta parceria 

almeja também outros projetos direcionados para a qualidade das culturas de células como: as 

análises da autenticidade das células de origem animal, a verificação da presença de vírus 

adventícios e a criação do setor de citogenética para complementar as analises de 

autenticidade através do cariótipo. Todas estas carências poderão ser superadas somando os 

recursos do BCRJ e fundamentalmente através dos auxílios governamentais. 

B – requisito 12.4 que descreve as exigências no transporte do material biológico que 

necessita de acondicionamento especial. Estamos em fase de desenvolvimento de uma 

embalagem para o transporte das células dentro dos padrões de biossegurança e de 

bioproteção e em processo de analise das empresas de transportes que estão de acordo com as 

regulamentações da IATA. 

C- requisito 13 que descreve a auditoria da qualidade e análise crítica. O BCRJ executa 

regularmente auditorias, que são executadas pelo gerente da qualidade e pelo curador, para 

verificação da implementação do sistema de gestão da qualidade alinhado com o DOC-

CGCRE-034, mas ainda não foram realizadas auditorias internas feitas por um profissional 

contratado para avaliar esta implementação, a nossa expectativa é que a primeira avaliação 

seja feita no primeiro semestre de 2013.  
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6. Discussão  

6.1. Análises dos resultados da autenticidade das células humanas através da 

comparação do perfil de STR da ATCC com o obtido pelo BCRJ 

Foram estabelecidos 21 novos perfis de STR de células humanas exclusivas do acervo 

do BCRJ. Estes resultados serão disponibilizados e proporcionaram aos usuários destas 

células a possibilidade de atestar a confirmação da identidade celular ao compararem o perfil 

e STR de sua cultura com o perfil obtido pelo BCRJ. 

O percentual de células humanas autênticas do BCRJ, com perfil de STR idêntico ao 

reportado pela ATCC, foi de 89,6% (78 linhagens). O somatório dos resultados obtidos nos 

grupos denominados de ―Erros de identificação‖ (3 linhagens) e ―Não amplificou‖ ( 1 

linhagem) encontrados respectivamente nas células DAUDI, NIH OVCAR-3, CRF CEM e 

Zr-75-30 foi de 4,6%  e o percentual dos resultados do grupo denominado ―Inconsistentes‖ (5 

linhagens) foi de 5,7% . Totalizou-se assim em 10,3% os resultados somados dos 3 grupos 

―não autênticos‖ (―inconsistentes‖, ―erros de identificação‖ e ―não amplificou‖). Estes 

resultados em comparação com os obtidos por outras coleções internacionais como, por 

exemplo, o DSMZ que apresentou um percentual de erros de identificação e (ou) 

contaminação cruzada de 13,9% pode ser considerado bastante satisfatório por ser equivalente 

à taxa de erro reportada por bancos de células estrangeiros. Uma razão possível para 

contaminações seria uma taxa de erro advindo do fornecedor da linhagem de células 

relativamente constante entre os depositantes de diferentes partes do mundo. A contribuição 

relativa de erros de manipulação e rotulagem, erros na condição de cultivo e manutenção das 

linhagens e contaminação cruzada carece de investigação e é discutida mais adiante. 

O perfil de STR da célula ZR-75-30 descrita como uma célula humana de glândula 

mamária que foi depositada no BCRJ, curiosamente não amplificou os loci humanos, e os 

resultados preliminares, ainda não publicados, obtidos no LABIO, utilizando o kit da marca 

PROMEGA (Stem ™ ID System código G9530) utilizado pela ATCC que possui um 

marcador para um locus que detecta a presença de contaminação com células de origem 

murina, e que apresentou resultado positivo, confirmando que esta cultura ou é de origem 

murina ou tem uma contaminação cruzada com esta espécie.  
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A célula DAUDI é um linfoma de Burkitt e na ficha de depósito desta célula não 

consta informações importantes como, por exemplo, o depositário, este depósito é fruto de 

uma época do BCRJ, como já citado anteriormente, não tinha rastreabilidade das informações 

associadas às culturas, diante dos resultados, esta célula foi descartada e retirada do acervo. 

O perfil de STR das células CCRF CEM e NIH OVCAR-3 respectivamente célula de 

leucemia linfoblastóide e adenocarcinoma de ovário ambos de origem humana, apresentaram, 

além de várias inconsistências utilizando o KIT da PROMEGA, revelaram a presença de um 

locus murino (dados não apresentados). A presença simultânea de loci humano e este locus 

murino é a comprovação da contaminação cruzada, o que pode ser considerado uma 

importante vantagem a utilização deste kit.  

O BCRJ não tem em seus registros as datas dos depósitos nem as informações 

associadas das células ZR-75-30, DAUDI e CCRF CEM. Elas foram depositadas em uma 

época na qual o BCRJ não tinha implementado um sistema de gestão da qualidade e também 

não havia políticas e procedimentos técnicos e administrativos que permitissem rastrear as 

informações relativas aos depósitos. Além disso, também não realizava as análises de 

autenticidade para confirmar a identidade das células. O depositário apresentava junto com a 

célula apenas uma ficha que continha informações como nome, tecido, órgão, tipo celular, 

organismo (entre outras) e assumia as responsabilidades da veracidade das informações que 

abrangia a identidade celular. Nestes casos, torna-se impossível afirmar se estas culturas no 

momento do depósito já apresentavam a não conformidade ou ela é fruto de manipulações 

realizadas no BCRJ. Por isso, é fundamental que uma coleção estabeleça todos os critérios 

para garantir a confiabilidade de todos os processos de depósito, controles e distribuição do 

material biológico. Como solução, estas culturas foram descartadas. Como dito anteriormente, 

a célula DAUDI foi retirada do acervo ao contrário da célula CCRF CEM que permaneceu  no  

acervo já que nova amostra foi importada em 2012 do National Cancer Institute, e embora 

esta instituição seja reconhecidamente competente para o fornecimento de linhagens celulares, 

o BCRJ realizou novas análises para confirmar a identidade celular e o resultado comparativo 

do perfil de STR da célula CCRF CEM realizado pelo Laboratório SONDA confirmou a sua 

autenticidade. Para a manutenção da célula ZR-75-30 no acervo, o BCRJ iniciou o processo 

de importação de nova amostra da ATCC, porém a amostra que foi testada foi devidamente 

descartada. 
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A célula NIH OVCAR-3 foi depositada no acervo do BCRJ em 2010 e após a primeira 

expansão celular, esta cultura foi encaminhada ao Laboratório SONDA para as análises do 

perfil de STR e, diante dos resultados que apontaram a não conformidade, o BCRJ requisitou 

uma nova amostra ao depositário, mas não foi atendido. Com isso o depósito não foi 

concretizado.  É importante que os laboratórios verifiquem a autenticidade de suas células 

rotineiramente, Freshney (FRESHNEY, 2010) descreve que cerca de 350 linhagens celulares 

tiveram confirmados resultados de autenticidade que apontam os erros de identificação e (ou) 

contaminações cruzadas. Estas células originaram inúmeras publicações científicas, causando 

desperdício de verbas, resultados invalidados e erros de informação.  

As células 5637 e HEP-2 são células que foram depositadas no acervo do BCRJ antes 

de 1998, como citado anteriormente, antes da implementação do rastreamento de informações 

relativas às células e por isso, não é possível precisar se estas células já foram ou não 

depositadas com estas inconsistências ou se estas são frutos de eventos da época que foram 

manipuladas no BCRJ.  

Com relação às células M059J, NCI H1299 e SW-13, foram depositadas 

respectivamente em 2003, 2008 e 2012 e são culturas que foram obtidas da ATCC. Na época 

da importação da célula M059J o BCRJ ainda não fazia rotineiramente os controles de 

autenticidade logo em seguida ao depósito na primeira expansão no Master Bank, mas tem 

todos os dados de rastreabilidade dos procedimentos que foram realizados pela sua equipe. O 

processo de depósito das células NCI H1299 e SW-13 já seguiram aqueles estabelecidos neste 

trabalho, e as amostras das culturas foram enviadas para as análises de STR logo após a 

primeira expansão com o objetivo de não sofrer influências das manipulações e, 

consequentemente, existir a possibilidade de alteração do perfil de STR. Para nossa surpresa, 

os resultados diferentes obtidos nestas duas células indicam que estas alterações já estavam 

presentes no lote original da ATCC. Esta afirmação carece ainda de novas investigações que 

devem ser realizadas em novas importações da ATCC utilizando o mesmo lote avaliado 

anteriormente como comparação. 

O grupo denominado ―Inconsistente‖ referente aos resultados encontrados nas células 

5637, HEP-2, M059J, NCI H1299 e SW-13, que apresentaram de uma a três diferenças nos 

valores numéricos das repetições das micro-regiões e/ou dos alelos em comparação aos 

valores reportados pela ATCC. Estas linhagens devem ser alvo de repetição das análises em 

outro estudo para avaliar as possibilidades de interferências entre as técnicas de amplificação 
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causadas por diferentes equipamentos e kits utilizados entre a ATCC (Promega PowerPlex® 

18D System utilizado para isolar e amplificar o DNA e a análise dos resultados usando o 

Genamapper ID-X v1.2 com o software da Applied Biosystems ™) e o Laboratório SONDA 

(Identifiler PCR Amplification Kit analisador genético ABI PRISM 3130 Applied Biosystems 

com o software Gene Mapper ID 3.1.); que poderia ser a justificativa destas inconsistências. 

Além disso, os ensaios devem ser repetidos utilizando os mesmos lotes e também  outros lotes 

criopreservados destas culturas para avaliar se eles também apresentam os mesmos resultados 

(inconsistências) devido as seguidas manipulações e eventos relacionados com a instabilidade 

genética das células em cultura ou a estresse causado pelo somatório de eventos como 

congelamentos, descongelamentos, tripsinizações, condições adversas das células em cultura 

como meio desgastado e pH, temperatura e umidade fora da faixa ideal.  

Novos estudos estão em andamento, frutos da parceria BCRJ – INMETRO, e todas as 

amostras, independente dos resultados obtidos, devem ser re-analisadas utilizando o mesmo 

Kit (Promega) utilizado pela ATCC. Isso permitirá comparar nossos resultados com os 

obtidos no Laboratório SONDA e eliminar possíveis diferenças causadas pelas diferentes 

condições de reação. Além disso, poderemos detectar se elas apresentam contaminações 

cruzadas com células murinas, visto que, como descrito anteriormente, este kit Promega 

possui um locus murino que evidencia esta contaminação.   

A literatura cita que algumas razões das diferenças encontradas no perfil de STR do 

grupo denominado inconsistências podem ser resultantes das variações genéticas das 

subculturas a longo prazo (PARSON, 2005) 

O perfil de STR é uma ferramenta muito útil na identificação de linhagens celulares, 

mas requer uma profunda compreensão das anomalias que são comuns acontecerem na 

amplificação e exigem uma análise por parte de profissionais experientes na interpretação dos 

dados resultantes (FANG, 2011) 

Diante de inúmeras publicações científicas que detectaram diversos erros de 

identificação e contaminações cruzadas nas linhagens celulares que foram utilizadas em 

inúmeros artigos científicos, atenção especial e todos os esforços devem ser dados a este 

assunto. O laboratório deve iniciar as suas culturas obtendo de fontes confiáveis, 

preferencialmente de coleções reconhecidamente competentes, laudos técnicos devem 

acompanhar as culturas e o laboratório deve utilizar todos os conceitos contidos nas boas 

práticas em cultura de células, expandindo a cultura e implementando os conceitos de ―Master 
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Bank‖ e de lotes de serviço com total rastreabilidade de informações e todos devem ser 

rigorosamente analisados e controlados para os parâmetros de viabilidade, pureza e 

autenticidade. 

6.2. Análises dos resultados de micoplasma 

O percentual de 26,5% de resultados positivos, células contaminadas com 

micoplasma, obtido nas primeiras análises de PCR, Bioluminescência e MEV embora alto 

está dentro dos parâmetros internacionais como reportados por Mc Garrity, G.J. 1988, 

Miyaki, C. 1989, Rottem, S. and Barile, M.P. 1993, Garner, C.M. 2000, LONZA, 2012. A 

ubiqüidade deste micro-organimo pode ser a causa de constantes contaminações 

(VOLOKHOV, 2011); além disso, o fato de não ser visível ao microscópio óptico torna a sua 

detecção dependente de análises mais sofisticadas e onerosas para o laboratório e muitas 

vezes não são realizadas. É também real a possibilidade de transmissão via insumos como 

tripsina, soros e outros suplementos o que torna o controle de todos os produtos uma 

obrigação por parte dos fornecedores e uma cobrança e verificação deste controle pelo 

laboratório. A transmissão via operador, por sua vez, obriga o laboratório a utilizar os 

controles rigorosos de boas práticas de assepsia e o uso de EPIs eficazes para diminuir a 

possibilidade de transmissão do micro-organismo. A propriedade de ultrapassar os poros 0,22 

µm das membranas utilizadas pela grande maioria dos laboratórios nas esterilizações de meios 

e suplementos torna ineficaz este procedimento sendo necessário o uso de membranas com 

poros de 0,1 µm que reduz esta possibilidade (YOUNG, 2010). Por fim, o alto risco de 

contaminações cruzadas dentro do laboratório, que é uma das principais causas de 

contaminação (YOUNG, 2010) faz com que o micoplasma seja a grande praga da cultura de 

células e assim somente com esforços de gestão da qualidade e com a aplicação das boas 

práticas de cultura de células em todas as etapas e procedimentos será possível atingir níveis 

satisfatórios de contaminações. 

Na primeira rodada de análises, o percentual dos resultados divergentes entre as duas 

metodologias foi de 7,2% e esta porcentagem é o somatório dos resultados diferentes 

encontrados entre as duas análises (PCR e Bioluminescência) e aquelas que não amplificaram 

no PCR, mas para as quais foi possível obter os resultados na bioluminescência.  

Os resultados divergentes entre as duas metodologias confirmam o que é recomendado 

por órgãos conceituados como o FDA e de artigos científicos (RIVERA, 2009) que é a 
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necessidade de se utilizar pelo menos dois métodos de análise para aumentar a confiabilidade 

e a segurança do laboratório. Em 2009, Antonio Rivera (Cell cultures contaminations by 

Mycoplasma) publicou um trabalho comparativo entre duas metodologias de detecção de 

micoplasma, nominalmente: cultura e PCR e, em algumas linhagens os resultados foram 

diferentes, o que corroborou e fortaleceu esta recomendação, conforme tabela 20 

Tabela 20: Comparação dos resultados entre a cultura de micoplasma e a análise de PCR.  

Os resultados divergentes entre as duas metodologias estão assinalados em amarelo, fonte Rivera, 2009. 

   

  CÉLULAS       CULTURA DE MICOPLASMA           ANÁLISE DE PCR 

                                Positivas                Negativas           Positivas            Negativas        

Vero 28 10 31 7 

Hep-2 10 0 10 0 

RK-13 2 4 5 1 

MRC-5 6 0 6 0 

MDBK 8 2 10 0 

3T3 L1 2 0 2 0 

L929 8 4 10 2 

BHK-21 4 0 4 0 

Total 68 20 78 10 

Fonte: Rivera, 2009. 

Com relação à sensibilidade dos testes empregados, a PCR tem, declaradamente, a 

capacidade de detectar dois genomas no ensaio e pode ser considerado mais sensível que a 

Bioluminescência (CHEONG, 2011) enquanto a Bioluminescência necessita de vinte 
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genomas de acordo com as informações disponibilizadas nas bulas dos Kits da SIGMA e da 

LONZA.  

Curiosamente alguns ensaios de PCR eventualmente falharam em amplificar algumas 

amostras (designação ―não amplificou‖) de determinadas culturas. Não foi possível 

estabelecer a causa desta falha na amplificação, visto que amplificações paralelas de outras 

amostras funcionaram, mas pode ser devido à presença de substâncias inibidoras da reação no 

meio de cultura da célula, conforme descrito na bula do kit. Cabe ressaltar que o kit de 

detecção por PCR usado nestes ensaios, foi descontinuado após reclamações de clientes, 

inviabilizando o estudo mais detalhado da causa-raiz desse problema. A Sigma lançou um 

novo Kit de PCR para detecção de micoplasma em 2012, denominado LookOut® 

Mycoplasma PCR Detection Kit (referência MP0035) e novos estudos devem ser feitos 

repetindo todas estas amostras que não amplificaram, procurando manter as mesmas 

condições anteriores de cultura e avaliar comparativamente os resultados.  

A bioluminescência pode ser considerada um teste rápido, de baixo custo e que 

oferece segurança para o laboratório. Para leitura é necessário um luminômetro e a execução 

do teste é relativamente simples, um breve treinamento para um técnico competente é 

suficiente e não apresentou nenhum resultado sem interpretação, diferentemente do PCR que 

exige instrumental e treinamento mais complexo, e onde nas primeiras análises quatro 

amostras não amplificaram com três positivas e uma negativa na Bioluminescência. Além do 

BCRJ outras coleções como a Creative Bioarray (http://www.creative-bioarray.com/, acesso 

em 14 dez 2012) implementaram a técnica de Bioluminescência para avaliar a presença de 

micoplasma em suas culturas celulares conforme http://www.creative-

bioarray.com/cell.asp?id=2259 (acesso em 14 dez 2012) o que colabora na referência do 

ensaio. A LONZA no final de 2012, retirou da linha de produção o kit de micoplasma 

utilizado neste estudo substituindo-o por um outro denominado Mycoalert PLUS Mycoplasma 

Detection KIT código LT07-701que segundo as informações técnicas tem maior 

sensibilidade. 

Os resultados da microscopia eletrônica de varredura nas células LLCPK1, FGH, 

VERO, HGE-3, SCC-25 forneceram indícios que corroboraram com os resultados obtidos na 

Bioluminescência, que foram divergentes da PCR, embora a informação obtida pela 

microscopia eletrônica de varredura seja, entre as três metodologias, a de menor valor 

analítico (representatividade desconhecida do resultado frente à amostra como um todo). Na 
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análise das imagens foi possível observar o polimorfismo deste micro-organimo sobre a 

membrana celular, assumindo formas redondas, elípticas e filamentosas, entre outras, como 

descritas na literatura (FRESHNEY, Culture of Animal Cells, capítulo 18 - sixth edition, 

2010), ROTTEM, 2003, ROTTEM, 2012 e YOUNG, 2010). A célula 3T6 apresentou 

resultados divergentes entre as duas metodologias na primeira análise, positivo no PCR e 

negativo na Bioluminescência. Esta amostra foi repetida na bioluminescência duas vezes e foi 

positivo em ambos os resultados encontrados e uma vez no PCR com resultado positivo, 

indicando que o primeiro resultado da bioluminescência foi um falso negativo; este resultado 

faz parte dos primeiros ensaios realizados com a Bioluminescência no BCRJ e é possível que 

seja fruto de erros cometidos pelo operador resultante da falta de experiência e (ou) 

treinamento insuficiente.  

O resultado negativo obtido na Bioluminescência na célula 4T1 no terceiro dia e 

positivo no quarto dia pode indicar que neste caso, e talvez na rotina possa ser recomendável 

aumentar de três para quatro dias o tempo de incubação das células em culturas, devido à 

leitura, deste resultado, encontrar-se no ‗borderline‖, faixa transitória entre o negativo e o 

positivo, e com o aumento do período de incubação esta leitura irá se distanciar desta faixa e 

não oferecer ao laboratório a possibilidade de um resultado falso negativo. Com o novo Kit da 

LONZA, declaradamente pela empresa ser mais sensível do que o que foi descontinuado, 

pode ser que este resultado seja reduzido, mas esta hipótese ainda carece de comprovações. 

O único provável resultado falso negativo PCR foi encontrado, na primeira avaliação 

no ensaio para célula LLCPK1, cujas análises de Bioluminescência e de MEV confirmaram o 

resultado positivo da amostra. Um resultado falso negativo pode ocasionar danos 

imensuráveis e muitas das vezes irreparáveis no laboratório como dissipação da contaminação 

para outras culturas, resultados irreprodutíveis, pesquisas invalidadas, lotes de vacinas e 

outros bio-produtos descartados, desperdício de verbas e reputação manchada do pesquisador 

e do laboratório. 

Como citado anteriormente, micoplasma pode ser considerado uma praga em cultura 

de células e todos os esforços devem ser feitos para que o laboratório trabalhe com segurança 

e confiabilidade para detectar com rapidez as culturas contaminadas. O controle de 

micoplasma envolve não só a avaliação das análises dos sobrenadantes das células, mas de 

todos os meios e suplementos utilizados nas culturas de células, que preferencialmente devem 

ser filtrados em membranas de 0,1 µm. 
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 A utilização de linhagens celulares contaminadas com micoplasma por um laboratório 

pode acarretar a disseminação da contaminação para outras culturas e o impacto na 

confiabilidade, na consistência e reprodutibilidade dos seus resultados. Portanto é 

fundamental que políticas e procedimentos de controle e avaliação sejam empregados de 

rotina. Quando o laboratório tem a capacidade e a condição de implementar duas técnicas de 

detecção de micoplasma, aumenta a confiabilidade dos seus resultados, isto reflete a 

preocupação e a consciência deste enorme problema em cultura de células e o seu 

procedimento está de acordo com diretrizes internacionais. O que irá determinar qual 

metodologia ou metodologias que laboratório deverá escolher para avaliar a presença de 

micoplasma será a sua infra-estrutura, a formação de seus profissionais e a disponibilidade de 

recursos. 

6.3. Sistema de Gestão da Qualidade 

A implementação de um sistema de gestão da qualidade é essencial no contexto da 

preparação das coleções para se transformarem em Centro de Recursos Biológicos. Com os 

resultados obtidos podemos verificar que o BCRJ obteve progressos significativos na 

aderência dos requisitos na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025:2005 capacitando-o para a 

acreditação.  

Várias coleções internacionais reconheceram a necessidade de implementar sistemas 

de gestão da qualidade e optaram por padrões bem estabelecidos como ilustrado na tabela 21 

(SMITH, 2012). A grande maioria destas coleções optou pela ISO 9.001, contudo a decisão 

da CT-CRB em optar pela Norma ABNT NBR ISO/IEC 17.025:2005, somado as diretrizes da 

OCDE, reflete a objetivo de atestar a competência técnica dos colaboradores, acreditar os 

ensaios pertinentes e por ser mais abrangente cobre os processos e as operações dos CRBs, e 

aqueles que desejam ser produtores de material de referência o ISO GUIA 34. 
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Tabela 21: As coleções internacionais de material biológico e seus sistemas de gestão da qualidade 

baseados na certificação e (ou) acreditação. 

 

COLEÇÕES 

 

SISTEMA DE 

GESTÃO DA 

QUALIDADE 

 

ATCC—American Type Culture Collection 

ISO 9001:2008, 

ISO 17025:2005, 

ISO GUIA 34:2009 

AGO—Arocrete Group Co.,Taiwan ISO 9000:2000 

BIOCEN (BioCC) Centro Nacional de Biopreparados, Cuba ISO 9001:2000 

CABI—CAB International, UK ISO 17025:2005 

CBS—Centraalbureau voor Schimmelcultures ISO 9001:2000 

CCCM—Czech Culture Collection of Microorganisms ISO 9001:2008 

CCRC—Culture Collection and Research Center, FIRDI, Taiwan ISO 9001:2000 

CECT—Coleccion Espanola de Cultivos Tipo, Spain ISO 9001:2008 

CRBIP—Collection de l´Institut Pasteur, France ISO 9001:2000 

DSMZ—Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und 

Zellkulturen,Germany 

ISO 9001:2008 

ECACC—European Collection of Cell Cultures, UK ISO 9001:2000 

ICLC—Interlab Cell Line Collection; Italy GMP 

IFM—Quality Services Pty Ltd., Australia ISO GUIA 34 

IHEM—Institute of Hygiene and Epidemiology, Mycology, Belgium ISO 17025, 

ISO 9001:2008 

LMBP—Plasmid collection, Belgium ISO 9001:2008 

LMG—University of Gent, Belgium ISO 9001:2008 

MUCL—Mycology, University Louvain-la-Neuve, Belgium ISO 9001:2008 

MUM—Universidade do Minho, Uminho-MUM, Portugal ISO 9001:2008 

NBRC—NITE Biological Resource Center, Tsukuba, Japan ISO 9001:2008 

NCIMB—National Collection of Industrial, Food, Marine Bacteria, UK ISO 9001:2000 

NCPV—National Collection of Pathogenic Viruses, UK ISO 9001:2000 

NCTC—National Collection of Type Cultures, UK ISO 9001:2008 

NCYC—National Collection of Yeast Cultures, UK ISO 9001:2000 

VTT Culture collection, Technical Research Centre of Finland ISO 9001:2008 

Fonte: Tabela adaptada de SMITH, D. Culture Collections, 2012. 
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Recursos financeiros governamentais são fundamentais neste processo de estruturação 

e consolidação de um CRB. Embora o BCRJ tenha alcançado parte dos recursos necessários 

para a sustentabilidade através dos serviços prestados, a manutenção do status de centro de 

referência em cultura de células no Brasil e de um CRB, requer um fluxo alto e constante de 

investimento. Os custos envolvem, entre outros, a implantação e manutenção de um sistema 

de gestão da qualidade, a consolidação e atualização permanente da equipe, instalações 

(adequadas conforme as diretrizes da OCDE para os CRBs) e equipamentos sempre modernos 

e validados para o alto padrão da qualidade de seus serviços. Tal volume de recursos, 

necessários dificilmente pode ser obtido somente através da prestação de serviço. Por isso 

urge que suportes financeiros de projetos governamentais sejam disponibilizados para as 

coleções, seguindo os modelos de outras coleções internacionais.  

6.4. Guidelines de Boas Práticas para os CRBs da OCDE. 

Com relação aos avanços nas diretrizes de boas práticas dos CRB da OCDE o BCRJ 

tem algumas pendências a serem equacionadas como: o backup da coleção em outro local 

para evitar a perda do material biológico em caso de acidentes como incêndios, catástrofes 

como terremotos e outros eventos que coloquem risco o acervo e adequar às suas instalações 

físicas para contemplar os requisitos desta diretriz, porém, para o atendimento deste item é 

necessário a disponibilização de recursos oriundos de projetos governamentais. 

6.5. Boas Práticas em Cultura de Células. 

A implementação dos conceitos de boas práticas em cultura de células é essencial e 

serve de alicerce para a manutenção do alto padrão da qualidade; que é fundamental para as 

publicações científicas, para a produção de material biológico dentro de parâmetros 

científicos de qualidade e para maximizar a reprodutibilidade, rastreabilidade, credibilidade e 

a diminuição da incerteza dos processos biológicos (DOBROVOLNY, 2011).  

É importante a padronização de procedimentos estabelecendo normas e diretrizes 

mínimas em cultura de células que irão agregar valor e confiabilidade ao material biológico 

necessários para atingir as expectativas do mercado, na busca pela qualidade, evitando os 

erros de identificação, as contaminações cruzadas, os resultados irreprodutíveis, pesquisas 

invalidadas, significante perda de tempo, de verbas, desinformação e a reputação do 

pesquisador e do laboratório manchadas.  
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Resumidamente podemos recomendar que todo laboratório, deve obter as culturas de 

fontes confiáveis, fazer as análises de rotina de autenticidade e os lotes das células congeladas 

devem seguir os conceitos de ―Master Bank‖ e de lotes de serviço, não utilizando um número 

alto de passagem e em alguns casos não permitindo que as culturas de células aderentes 

atinjam a total confluência. Fica evidente ainda a necessidade do controle permanente de 

micoplasma usando pelo menos em duas metodologias para uma maior confiabilidade nos 

resultados. Para viabilização dessas aborgagens, a equipe técnica deve estar sempre atualizada 

em novos conhecimentos e em novas tecnologias que envolvam cultura de células. Além 

disso, deve contar com instalações suficientemente adequadas, equipamentos devidamente 

calibrados e validados, testar a viabilidade em todos os lotes criopreservados, implementar um 

sistema de gestão da qualidade e manter sempre registros das culturas atualizados para 

garantir a rastreabilidade. 
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7. Conclusões  

O percentual de células humanas autênticas no BCRJ (com perfil de STR idêntico ao 

reportado pela ATCC) foi de 89,6, 78 linhagens dentre as 87 linhagens comuns ao BCRJ e à 

ATCC. Este resultado foi considerado satisfatório por ser equivalente à taxa de erro reportada 

por bancos de células estrangeiros. As linhagens consideradas não autênticas totalizaram 

10,3% e reuniram 3 grupos de dados: ―inconsistentes‖ , que apresentam (5,7%, 5 linhagens), 

―erros de identificação‖ (3,4 %, 3 linhagens) e ―não amplificou‖ (1,1 %, 1 linhagem).  

 Foram estabelecidos 21 novos perfis de STR de células humanas exclusivas do acervo 

do BCRJ. Estes dados servirão de referência para futuras avaliações. 

O percentual de detecção de micoplasma nas culturas do BCRJ foi de 26,5%, num universo de 

98 linhagens analisadas. Este resultado, embora indesejável, é equivalente a resultados 

encontrados em bancos internacionais. Numa primeira rodada de análises, foi feita uma 

avaliação pelas técnicas de PCR (Kit Venorgem (SIGMA-ALDRICH, Brasil) e 

Bioluminescência (KIT Micoalert marca LONZA Document # INST-LT07-118 04/11 © 2011 

Lonza Walkersville, Inc). O percentual dos resultados divergentes entre as duas metodologias 

foi de 7,2% (somando os resultados diferentes encontrados entre as duas análises (PCR e 

Bioluminescência) e as amostras que não amplificaram no PCR, mas para as quais foi 

possível obter os resultados na bioluminescência. Para sanar dúvidas de resultado, estas 

linhagens foram re-avaliadas pelos métodos acima e/ou por MEV (microscopia eletrônica de 

varredura). 

Os resultados divergentes entre as duas principais metodologias utilizadas (PCR e 

Bioluminescência, confirmam o que é recomendado por órgãos conceituados como o FDA e 

de artigos científicos, que é a necessidade de se utilizar pelo menos dois métodos de análise 

para aumentar a confiabilidade e a segurança do laboratório. 

 A implementação da Norma ABNT NBR ISO IEC 17.025:2005 tem se desenvolvido 

no BCRJ no âmbito do Projeto SICOL 3 (Sistema de Informação e de Avaliação da 

Conformidade de Material Biológico para Coleções de Interesse Biológico 2005 – 2007) e no 

Projeto SICOL 4 (Rede de Centros de Recursos Biológicos para Avaliação da Conformidade 

de Material Biológico – 2008 – 2010).  Os primeiros resultados foram obtidos em 2005 no 

início do projeto e, nesta fase oito coleções de material biológico participaram das atividades: 

BCRJ, CBMAI, CCGB, CLIOC, EMBRAPA, IBSBF, UFAM, URM. Com relação ao BCRJ, 
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35% dos itens da norma estavam sendo atendidos na época e 42,5% não. Não foram citados 

nesta fase, para nenhum dos participantes, itens em implementação.  

 A segunda avaliação da implentação da Norma ABNT NBR ISO IEC 17.025:2005 foi 

realizada no final da primeira fase do Projeto SICOL 3, em 2006, ainda com as oito coleções 

participantes da primeira análise. Os resultados do BCRJ apontavam para um aumento dos 

itens atendidos para 38,4%, 68,8% de itens foram considerados em implementação e nenhum 

item foi considerado não atendido.  

 A terceira avaliação da implementação da ABNT NBR ISO IEC 17.025:2005 foi 

realizada já na segunda fase do Projeto SICOL 4 com apenas quatro coleções selecionadas 

pelo CRIA, o BCRJ, a CBMAI, a CLIOC e a CENARGEN. Esta análise foi feita em 2008 e o 

BCRJ já contemplava, nesta avaliação, 93% de itens atendidos e apenas 7% ainda estavam na 

fase de implementação. Nenhum item foi considerado não atendido. 

 No trabalho de implementação dos requisitos do documento NIT-DICLA-61 no BCRJ, 

o resultado foi medido através de reuniões periódicas em 2012 de toda a equipe técnica e 

administrativa, onde, através de check list, os requisitos foram avaliados quanto a sua 

aderência ao processo implementado pelo BCRJ e os resultados foram: 80% atendidos, 10% 

não atendidos e 10% em implementação. Os itens não atendidos são: os requisitos 5 e 5.1, que 

descrevem as instalações físicas dos CRBs e o requisito 11.3, que cita que os CRBs devem 

armazenar o material biológico em local separado para que em casos de catástrofes e desastres 

o acervo não seja perdido. Os itens em fase de implementação são: o requisito 10.3, que cita a 

importância das verificações da qualidade no material biológico, o requisito 12.4, que 

descreve as exigências no transporte do material biológico que necessita de acondicionamento 

especial, e o requisito 13, que descreve a auditoria da qualidade e análise crítica.  
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8. Perspectivas e Expectativas 

8.1. A qualidade do material biológico  

8.1.1. Análises de autenticidade das células de origem animal 

O BCRJ tem em seu acervo cerca de 65 % de células oriundas de diversos tipos de 

animais como roedores, caninos, felinos, bovinos, caprinos, eqüinos, peixes entre outros e é 

necessário pesquisar, analisar e definir as metodologias cientificamente aprovadas e adotadas 

por outras coleções internacionais e avaliar a viabilidade de implementá-las no BCRJ. Este 

avanço é fundamental para complementar o escopo da acreditação.  

8.1.2. Produção de Materiais de Referência 

A biotecnologia vem se destacando no mercado internacional e aumenta 

significativamente a sua participação na indústria, e desde a década de 1990 entre os anos de 

1993 e 1999 estas receitas passaram de U$ 8 bilhões para U$ 20 bilhões e o volume total de 

negócios gerados em 2000 foi de aproximadamente U$ 47 bilhões (ERNST & YOUNG, 2000 

apud PIMENTA, 2002) e este mercado tem se mantido em alta o que estimula o mercado e as 

pesquisas nesta área.  

A produção de materiais de referência certificados para diagnóstico inclui a pesquisa e 

o desenvolvimento de projetos que atendam a demanda nacional em áreas estratégicas da 

Biotecnologia. Além desta área, outros alvos como a produção de células como material de 

referência certificado (MRC) atendendo uma carência nacional deste produto voltado à 

qualidade do diagnóstico clínico, por exemplo, para patologias como a AIDS e leucemias e 

também na área de análises de toxidade são interessantes. Para atender o mercado nacional, 

nesta área, o Brasil importa estes MRCs ficando na dependência do fornecimento externo e 

arcando com um alto custo de divisas nestas importações. A conscientização crescente dos 

regulamentadores nacionais com o tema de controle e garantia da qualidade de resultados 

analíticos (IBAMA, MAPA, ANVISA e etc) deve contribuir para a maior difusão do tema e 

ampliar o mercado consumidor para este material. A produção de MRC pelo BCRJ será uma 

inovação tecnológica e proporcionará economia de recursos nacionais. 
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8.2. Publicação da NIT-DICLA para o domínio de células humanas e animais 

É fundamental que a CT-CRB defina os requisitos necessários para a acreditação na 

Norma ABNT ISO IEC 17.025:2005 para as coleções voltadas para o depósito, o 

armazenamento e a distribuição de células humanas e animais.   Este processo deve seguir os 

mesmos passos que foram dados por esta comissão para o domínio de microorganismos, com 

poucas alterações em seu corpo pertinentes para o uso do domínio em questão.  

Com relação ao documento da OCDE de Boas Práticas para os CRBs, ele atualmente 

refere-se aos domínios de micro-organismos e de material derivado de humano. Este 

documento pode servir de modelo para o desenvolvimento de outro que seja mais abrangente 

envolvendo também a manipulação de células de animais, como é o caso do acervo do BCRJ. 

A manipulação de material humano direciona-se mais para a pesquisa clínica e de protocolos 

experimentais de terapias celulares, assim um acervo de culturas de células composto de 

diversas origens celulares ultrapassa este universo ampliando as suas aplicações na pesquisa 

básica e avançada e no desenvolvimento do setor produtivo da biotecnologia, biologia e 

biomedicina e nada impede que o Brasil através da CT-CRB desenvolva este documento 

definindo critérios, normas e até regulamentos que estabeleçam as boas práticas para as 

coleções de culturas de células humanas e de animais e desta forma o Brasil seria o pioneiro 

em um programa de acreditação para estes domínios.  
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9. Considerações Finais 

Este projeto proporcionou ao BCRJ progressos consideráveis que contribuíram com a 

estruturação e consolidação da coleção como um centro de excelência e referência em cultura 

de células no Brasil e foi decisivo na implantação do sistema de gestão da qualidade visando a 

acreditação e o posterior reconhecimento como um Centro de Recursos Biológicos.  

Com relação ao padrão da qualidade das culturas celulares do acervo foram obtidos 

grandes avanços relacionados à autenticidade das células humanas, na detecção e na 

prevenção da contaminação com micoplasma e na inserção das informações associadas das 

culturas importantes na rastreabilidade. 

A implementação do sistema de gestão da qualidade está em fase final carecendo 

ainda de auditorias internas para avaliar os avanços que foram atingidos. 

Desafios a serem vencidos 

Como já citado anteriormente, e aqui reforçado, a manutenção de uma coleção de 

células é um desafio constante e tem um alto custo operacional com a aquisição de insumos 

necessários para manter a coleção como nitrogênio líquido, CO2, a validação de 

equipamentos, os produtos como meios e suplementos, os custos com as análises relativas à 

qualidade do material biológico, pessoal técnico especializado e atualizado, a aquisição de 

equipamentos modernos, o cumprimento das exigências dos requisitos para a acreditação e 

etc. Para isso, é fundamental que novos recursos governamentais sejam destinados para este 

fim seguindo os modelos aplicados nas grandes coleções internacionais como o DSMZ. 

ATCC, ECACC, entre outras.  

A definição da autoridade reponsável pela emissão do documento legal de 

reconhecimento dos CRBs e a formalização e critérios da adesão a Rede CRB Brasil estão 

dependentes de discussão no contexto nacional, mas espera-se que esta competência seja de 

algum orgão governamental envolvido neste programa mas que ainda não foi definido. 

O futuro da Biotecnologia 

A expectativa é de que no ano 2030 os produtos de biotecnologia serão responsáveis 

por um terço da produção industrial global, segundo dados da Organização para a Cooperação 

do Desenvolvimento Econômico (OCDE) e os Centros de Recursos Biológicos serão os 

alicerces neste cenário promissor.  
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Segundo o documento de 2008 da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - 

ABDI e do Centro de Estudos Estratégicos – CGEE, o mercado global de biotecnologia teve 

um aumento na geração de receitas de U$ 92,9 bilhões em 2002 para U$ 153,7 bilhões em 

2006. Este mercado é liderado pelas Américas com 58%, seguido da Ásia com 24% e em 

terceiro pela Europa (BIOTECNOLOGIA INICIATIVA NACIONAL DE INOVAÇÃO – 

PANORAMA DA BIOTECNOLOGIA NO MUNDO E NO BRASIL, 2008) 

Neste mesmo documento da ABDI e do CGEE descrevem que existem 139 setores 

distintos que utilizam a biotecnologia de alguma forma em seus produtos ou serviços. Em 

2006, o setor de medicina e saúde humana gerou receitas de U$ 96,2 bilhões, equivalente a 

62,5% do valor do mercado global nesta área. A segmentação do mercado de biotecnologia 

em 2006 que foi de U$ 153,7 bilhões, e a saúde humana aparecem em primeiro lugar com 

62% de participação, conforme ilustrado na figura 27. 

Figura 27: Mercado mundial de biotecnologia dividido por setor: base 2006 

 

Fonte: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI e o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – 

CGEE, 2008, DATAMONITOR 2007. 

Alguns programas nacionais como, Diretrizes Estratégicas para o Fundo Setorial de 

Biotecnologia do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos da Secretaria Técnica do Fundo 

Setorial de Biotecnologia e o Programa de Biotecnologia e Recursos Genéticos do MCT 
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citam a importância a criação, manutenção, suporte, sustentabilidade e aperfeiçoamento das 

coleções biológicas e de bancos de germoplasma, esses programas são estratégicos para o 

suporte e o para o fortalecimento da infra-estrutura da biotecnologia e apontam para um 

futuro promissor das coleções de material biológico, que são os alicerces da Biotecnologia 

com acervos que podem ser considerados como patrimônios genéticos nacionais. Falta, no 

entanto, avançar e transformar estes programas em editais voltados para o apoio à longo prazo 

destas coleções.  

Outro acontecimento que se destaca pela sua importância e a retomada das obras para 

construção do Centro Brasileiro de Material biológico em 2012. Este empreendimento, fruto 

da parceria entre o INMETRO e o INPI, somado às Coleções Biológicas será mais um 

componente da Rede de Centros de Recursos Biológicos e será um dos principais atores neste 

cenário nacional que envolve a avaliação da conformidade do material biológico, suporte para 

as coleções biológicas e o responsável nos depósitos de patentes em biotecnologia em nosso 

país. 

Por fim, este trabalho não termina nesta dissertação ele é apenas o começo de algumas 

ações, políticas e processos voltados para a implementação do sistema de gestão da qualidade 

englobando os guidelines da OCDE e para os controles da qualidade do acervo que devem ser 

mantidos, expandidos e aperfeiçoados continuamente. 
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Glossário 

ABNT NBR ISO IEC 17.025: 2005, estabelece requsitos gerenciais e técnicos para 

implementação de istema de gestão da qualidade em laboratórios de ensaio e calibração. 

ACREDITAÇÃO, procedimento pelo qual um organismo de acreditação autorizado 

reconhece formalmente que um organismo (Organismo de Avaliação da Conformidade) ou 

pessoa é competente para desenvolver tarefas específicas. 

ÁCIDO NUCLEICO, são as moléculas com a função de armazenamento e expressão da 

informação genética. Existem basicamente dois tipos de ácidos nucléicos: o ácido 

desoxirribonucléico-DNA e o ácido ribonucléico-RNA. 

ATCC, American Type Culture Collection, é uma entidade privada, sem fins lucrativos e 

centro de recursos biológicos, cuja missão centra-se sobre a aquisição, a autenticação, a 

produção, preservação, desenvolvimento e distribuição de referência padrão de 

microrganismos, linhagens celulares e outros materiais para a investigação no ciências da vida 

.  Fundada em 1914 e originalmente constituída por cientistas em 1925 para servir como um 

repositório e centro de distribuição em todo o mundo para as culturas de micro-organismos, a  

ATCC se tornou a líder mundial na investigação e no desenvolvimento de competências para 

identificar, caracterização, conservação e distribuição de uma vasta gama de linhagens de 

células e microrganismos.   

AUTENTICAÇÃO, o ato de estabelecer ou confirmar algo (ou alguém) como autêntico, isto 

é, que reivindica a autoria ou a veracidade de alguma coisa. 

AUTORIDADE REGULAMENTADORA, autoridade responsável pela preparação ou 

adoção de regulamentos. 

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE (conformity assessment), qualquer atividade com o 

objetivo de determinar, direta ou indiretamente, que os requisitos aplicáveis são atendidos. 

Exemplos típicos das atividades de avaliação da conformidade são: amostragem, ensaio e 

inspeção, avaliação, verificação e garantia da conformidade (declaração do fornecedor, 

certificação); registro, credenciamento e aprovação, bem como suas combinações. O termo 

em inglês conformity assessment cobre em português as noções de avaliação e atestação da 

conformidade. 
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BCCM, BE LG IAN  CO -ORDINATED COLLECT IONS OF MICRO -

ORGANISMS 

BIOMETROLOGIA, envolve as medições no campo das ciências biológicas.  

BIOTECNOLOGIA, é o uso de organismos vivos ou parte deles, para a produção de bens e 

serviços define-se pelo uso de conhecimentos sobre os processos biológicos e sobre as 

propriedades dos seres vivos, com o fim de resolver problemas e criar produtos de utilidade. 

BIOSSEGURANÇA – ((biosafety): utilização de princípios de contenção, tecnologias e 

práticas que são implementadas para prevenir a exposição involuntária a agentes patogênicos 

e toxinas, ou a sua liberação acidental. 

BIOSSEGURIDADE -  (biosecurity): medidas de segurança institucional e pessoal, e 

procedimentos desenvolvidos para evitar a perda, roubo, uso indevido, desvio ou liberação 

intencional de patógenos ou partes deles, organismos produtores de toxinas, bem como 

toxinas que são mantidas, transferidas e/ou analisadas pelos laboratórios do CRB. 

CÉLULA, a unidade fundamental da vida. 

CÉLULA HELA, é uma linhagem imortal utilizada em estudos científicos, é derivada das 

células de um câncer cervical.  

CENTRO BRASILEIRO DE MATERIAL BIOLÓGICO (CBMB), é o resultado de um 

termo de cooperação entre o INPI e o INMETRO, tem como principal objetivo acolher 

patentes na área de biotecnologia. 

CENTRO DE RECURSOS BIOLÓGICOS (CRB), centros de conservação e de 

informação associada de material biológico, bem como centros de treinamento. Oferecem 

uma ampla gama de serviços especializados relacionados ao assunto. 

CERTIFICAÇÃO, procedimento pelo qual uma terceira parte dá garantia escrita de que um 

produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos especificados. 

CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE, documento emitido de acordo com as regras de 

um sistema de certificação, indicando existir um nível adequado de confiança de que um 

produto, processo ou serviço, devidamente identificado, está em conformidade com uma 

norma específica ou outro documento normativo. 
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CITOGENÉTICA, é a ciência no campo da genética que estuda a estrutura, composição e 

papel dos cromossomos. 

CONFORMIDADE, atendimento a requisitos especificados por um produto, processo ou 

serviço. 

DSMZ, Deutsche Sammlung Von Mikroorganismen und Zellkulturen, (Coleção Alemã de 

Microrganismos e culturas celulares) GmbH foi fundada 1969 como a coleção da cultura 

nacional na Alemanha. É uma organização independente, sem fins lucrativos que se dedica à 

aquisição, caracterização e identificação, preservação e distribuição de bactérias, Archea, 

fungos, plasmídeos, bacteriófagos, linhas de células humanas e animais, culturas de células 

vegetais e vírus de plantas. A coleção é membro da WGL-Wissenschaftsgemeinschaft 

Gottfried Wilhelm Leibniz. O DSMZ é reconhecido como um depósito Autoridade 

Internacional (IDA) para o depósito de material biológico, no âmbito do Tratado de 

Budapeste.  

ECACC, European Collection of Cell Cultures é uma coleção européia criada em 1984 para 

ser uma Autoridade Depositária Internacional. 

ENSAIO, operação técnica que consiste na determinação de uma ou mais características de 

um dado produto, processo ou serviço, de acordo com um procedimento especificado. 

HELA, é uma linhagem celular obtida em 1951 oriunda de um câncer cervical, 

adenocarcinoma, de uma paciente chamada Henriquetta Lacks bastante utilizada em estudos 

científicos. 

IEC, Comissão Eletrotécnica Internacional, International Electrotechnical Commission.  

ISO, Organização internacional para a normalização, International Organization for 

Standardization.  

ISO GUIA 34, é uma norma internacional que estabelece os requisitos gerais para os 

laboratórios produtores de material de referência.   

LABORATÓRIO DE ENSAIO, laboratório que realiza ensaios. 

MATERIAL BIOLÓGICO, todo material que contenha informação genética e seja capaz de 

auto-reprodução ou de ser reproduzido em um sistema biológico. Inclui os organismos 

cultiváveis e microrganismos (incluindo as bactérias, fungos filamentosos, leveduras e 
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protozoários); as células humanas, animais e vegetais, as partes replicáveis destes organismos 

e células (bibliotecas genômicas, plasmídeos, vírus e fragmentos de DNA clonado) e os 

organismos ainda não cultivados, assim como os dados associados a estes organismos – 

informações moleculares, fisiológicas e estruturais referentes ao material biológico (In: 

Working Party on Biotechnology, da Organização da Cooperação para o Desenvolvimento 

Econômico – OCDE – fevereiro de 2001). 

MÉTODO DE ENSAIO, procedimento técnico especificado para realizar um ensaio. 

METROLOGIA, é a ciência das medições abrangendo todos os aspectos teóricos e práticos 

que asseguram a exatidão exigida no processo produtivo, procurando garantir a qualidade de 

produtos e serviços através da calibração de instrumentos de medição, sejam eles analógicos 

ou eletrônicos (digitais), e da realização de ensaios, sendo a base fundamental para a 

competitividade das empresas. 

NORMA INTERNACIONAL, norma adotada por uma organização internacional com 

atividades de normalização, ou por uma organização internacional de normalização, e 

colocada à disposição do público. 

NORMA NACIONAL, norma adotada por um organismo nacional de normalização e 

colocada à disposição do público. 

NORMA TÉCNICA, documento estabelecido por consenso a aprovado por um organismo 

reconhecido, que fornece, para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes ou características 

para atividades ou seus resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de ordenação em um 

dado contexto. Convém que as normas sejam baseadas em resultados consolidados da ciência, 

tecnologia e da experiência acumulada, visando à otimização de benefícios para a 

comunidade. 

ORGANISMO DE ACREDITAÇÃO (organismo de credenciamento), organismo que 

dirige e administra um sistema de credenciamento e que concede credenciamento. 

ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, organismo que realiza a 

avaliação da conformidade. 

ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO, organismo que realiza a certificação. Um organismo 

de certificação pode executar suas próprias atividades de ensaio e inspeção ou supervisionar 

tais atividades, quando efetuadas por outros organismos em seu nome. 
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REGULAMENTO, documento que contém regras de caráter obrigatório e que é adotado por 

uma autoridade. 

REGULAMENTO TÉCNICO, regulamento que estabelece requisitos técnicos, seja 

diretamente, seja pela preferência ou incorporação do conteúdo de uma norma, de uma 

especificação técnica ou de um código de prática. Um regulamento técnico pode ser 

complementado por diretrizes técnicas, estabelecendo alguns meios para a obtenção da 

conformidade com os requisitos do regulamento, isto é, alguma prescrição julgada satisfatória 

para obter conformidade. 

REQUISITO, prescrição que expressa critérios a serem atendidos. 

STR, Short Tandem Repeats (STR) 

TERCEIRA PARTE, pessoa ou organismo reconhecido como independente das partes 

envolvidas, no que se refere a um dado assunto. As partes envolvidas representam geralmente 

os interesses do fornecedor (primeira parte) e do comprador (segunda parte). 


