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• FACT é um organização sem fins lucrativos co-fundada
ISCT e a ASBMT

• Seus objetivos são a inspeção e a acreditação
voluntárias no campo da terapia celular



• Os padrões versam sobre células progenitoras
hematopoéticas e outras células nucleadas obtidas
apartir de:

• Medula óssea

• Sangue periférico

• Cordão umbilical e placentário



• Analisam todos os processos que envolvem o ciclo de 
um produto celular
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• Padrões



• Dividido em:
• Programa clínico

• Coleta

• Processamento
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Pontos principais sobre  

COLETA

AMBIENTE

• Espaço dedicado a esta função

• Tamanho, iluminação e conforto adequados para  doadores e colaboradores

• Fácil acesso a um serviço de emergência ou unidade de terapia intensiva

EQUIPE

• Diretor médico com treinamento comprovado em coleta de células e pelo menos 1 ano de experiência 

• Equipe treinada e de tamanho adequado para atender os procedimentos com segurança

Plano de Qualidade

• Políticas e procedimentos claros e objetivos

• Planos de contingência e manejo de não conformidades

• Ações preventivas e corretivas



Avaliação e Manejo do Doador

Pontos de atenção

• Termo de consentimento
• Riscos
• Direitos
• Confidencialidade
• Testes realizados para segurança do doador e do receptor

• Legislação específica para menores

• “Off the shell”  A avaliação da elegibilidade do doador não 
pode ser feita por médico diretamente ligado ao tratamento 
do receptor



Monitoramento de indicadores de coleta

• Intercorrências com doador

• Eventos adversos

• Eficiência 

• Obtenção de celularidade solicitada



Monitoramento de indicadores de coleta

• Eventos adversos
• Percentual de pacientes que apresentaram intercorrências de coleta ou eventos 

adversos de qualquer gravidade (exemplo: perda de punção, hematoma em local de 
punção, dor local, flebite)

• Eficiência 
• Benchmark com outras instituições: eficiência de coleta média 30%

• Obtenção de celularidade solicitada

1-5x 10E8 Car T Cells/kg

Linfomononucleares coletados : 2,72+/-2,34 cels/kg  (0,03-18,41) 
por procedimento



Indicadores HIAE



Indicadores HIAE



Iniciativas governamentais e legislação

➢DECIT(MS) Rede Nacional de Terapia Celular: 2008

➢Resolução da Diretoria Colegiada RDC 2014 de 07 de 
fevereiro de 2018 

• Cria os Centros de Processamento Celular

• Cria o Têrmo Terapias Avançadas

➢Em andamento pela Câmara Técnica de Terapias Avançadas
(consulta pública 416-2017) : normas para ensaio clínico
para registro junto a ANVISA: RDC(DICOL) deve ser
publicada ainda este ano

➢Normas para comercialização (registro)

➢Certificação de Boas Práticas em Terapia Celular



Pesquisas no Brasil

• INCA: Pesquisador Martin Bonamino:  Car T expandidas e point of care

• Boldrini: Pesquisador Pedro Campos Lima: estudos pré clínicos com CD 19 
e busca de patente.

• Celluris+ Eretz Bio (Einstein): construção e os testes iniciais dos CARs para
CD123 e CD33 com constructos de terceira geração, o que garante uma ativação
e sinalização melhor e com moléculas adicionais para aumentar ainda mais a 
especificidade e segurança, bem como à ligação às células tumorais. 
Aguardando a aprovação do comitê nacional de biossegurança para iniciar
nosso projeto pré-clínico aprovado no Einstein. Conseguimos o PIPE1 da 
Fapesp. Proximo passo CD19

• USP Ribeirão Preto: Renato Cunha- ASH 

• Einstein, USP-SP, PUC-UFPR, Sírio, Minneapolis, Cleaveland: 
Prodigy 



Abordagem	Transferência	de	CAR	por	transposon	e	expansão	

A8vação	e	expansão	

Bonamino,	INCA	



Abordagem	Point	of	care	

reinfusão	

Bonamino,	INCA	



Development of CAR T cell therapy
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2nd generation CD19 CAR T cells in clinic

MSKCC/Fred Hutch         NCI                   U Penn                   MDACC

Retrovirus           Retrovirus             Lentivirus          Sleeping beautyGene

transfer

Juno Therapeutics         Kite Pharma              Novartis                        Ziopharm

JCAR KTE-C19                    CTL-019

CD19 Ab

CD28/4-1BB

CD3z



Novartis

• Clinical Trials até final de 2019

• Avaliando-se questões logísticas 

• Possível registro do produto junto a ANVISA





Gilead -Kite

• Clinical Trials e Registro em estudo

• Aguardam demanda





Celgene

• Incorporação da Juno

• Celgene já tem atividades no Brasil



Janssen

• Mieloma Múltiplo

• Clinical Trials em estudo





Conclusões
• Car T cell é uma tecnologia que precisa ser

incorporada no Brasil

• Programas de Qualidade e acreditação são
mandatórios (SBTMO-FACT)

• Treinamento de equipes é mandatório


