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Fórum em Produtos de Terapias Celulares 
Avançadas com foco nas células CAR - T



O que vamos discutir? 

✓ Aspectos regulatórios do transporte: RDC nº 20/2014, RDC 214/2018

✓ Estudo de Caso: Especificidades relativas ao transporte internacional de
Células Progenitoras Hematopoiéticas



PRODUTO DE TERAPIA AVANÇADA



Transporte de Produtos Celulares

COLETA
(material de partida)

HOSPITAL/CLÍNICA/BANCO

PRODUÇÃO

Centro de Processamento Celular (INDUSTRIA)

CONTROLE, ARMAZENAMENTO 
PRODUTO FINAL

Centro de Processamento Celular (INDUSTRIA)

ADMINISTRAÇÃO
(reconstituição)

HOSPITAL/CLÍNICA





DESAFIOS EM LOGISTICA 
Produtos de Terapias Avançadas

Temperatura – Estabilidade

➢ Transportador – Especialista? Multimodal?

➢ Validação baseado nos estudos de estabilidade

➢ Necessidade de rastreamento e monitoramento

➢ Gerenciamento de riscos logísticos

CRIOGENIA? CONGELADO? RESFRIADO?

VIDA ÚTIL CURTA – TEMPO DE TRANSPORTE



BPF Produtos de Terapias Avançadas
RDC 214/2018

O cumprimento das Boas Práticas em Células Humanas deve ser assegurado,

no âmbito da Garantia da Qualidade, para que os Produtos de Terapias

Avançadas sejam obtidos, transportados, processados, armazenados,

liberados e disponibilizados de acordo com padrões de qualidade e

segurança necessários ao uso terapêutico ou à pesquisa clínica.



Da coleta ao 
centro produtor

Do centro ao uso 
terapêutico

COLETA PRODUÇÃO USO

BPF Produtos de Terapias Avançadas
RDC 214/2018



Os materiais biológicos coletados (MATERIAL DE PARTIDA E AMOSTRAS) devem

ser acondicionados de forma a preservar a sua integridade e estabilidade

durante todo o transporte, bem como garantir a segurança do pessoal

envolvido neste processo.

Da coleta à produção

BPF Produtos de Terapias Avançadas
RDC 214/2018



Da coleta à produção

CODIFICAÇÃO

MATERIAL BIOLÓGICO

ADVERTÊNCIA “uso autólogo”

PRIMÁRIA
ADVERTÊNCIA “frágil”

ADVERTÊNCIA “não submeter à radiação”

IDENTIFICAÇÃO ORIGEM E DESTINO

ESPECIFICAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E 
TRANSPORTE

EXTERNA

EMBALAGEM INTERMEDIÁRIA 
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BPF Produtos de Terapias Avançadas
RDC 214/2018



O Centro de Processamento Celular deve definir e validar as condições de

temperatura dos materiais biológicos durante o transporte, de forma a

preservar a integridade e a estabilidade do material transportado

Da coleta à produção

BPF Produtos de Terapias Avançadas
RDC 214/2018



Deve haver mecanismo de registro da temperatura interna do recipiente de

transporte no momento do seu envio ao Centro de Processamento Celular.

Da coleta à produção

BPF Produtos de Terapias Avançadas
RDC 214/2018



O Centro de Processamento Celular deve verificar se as condições de

acondicionamento e transporte dos materiais biológicos recebidos atendem

ao requisitos de qualidade.

Do recebimento do material biológico

I – a integridade da embalagem e do rótulo;
II – a duração do transporte;
III – a temperatura de chegada do material

BPF Produtos de Terapias Avançadas
RDC 214/2018



INFORMAÇÕES

➢ utilização do produto uma única vez e em apenas 1 (um) Receptor, ou unicamente no projeto de pesquisa

para o qual foi solicitado;

➢ condições para armazenamento antes do uso;

➢ condições de transporte;

➢ instruções de uso do produto (descongelamento, lavagem, diluição, etc.);

➢ menção de quais parâmetros de qualidade e segurança não se encontram disponíveis no ato da liberação

do produto, quando couber;

Do transporte ao local de uso

BPF Produtos de Terapias Avançadas
RDC 214/2018



INFORMAÇÕES

➢ informações sobre possíveis riscos biológicos presentes no produto;

➢ informação sobre a obrigatoriedade de o profissional ou a instituição solicitante do produto notificar ao

Centro de Processamento Celular sobre a ocorrência de Reações Adversas relacionadas ao uso do produto

e sua descrição; e

➢ informações sobre o descarte ou devolução, caso o produto não seja utilizado.

Do transporte ao local de uso

BPF Produtos de Terapias Avançadas
RDC 214/2018



O Centro de Processamento Celular deve definir e validar as condições de

temperatura dos Produtos de Terapias Avançadas durante o transporte, de

forma a preservar a sua integridade e estabilidade.

Do transporte ao local de uso

BPF Produtos de Terapias Avançadas
RDC 214/2018



Para esta validação de transporte, é necessário apresentar os protocolos e

relatórios das qualificações de operação e desempenho dos sistemas de

transporte a serem utilizados para os envios internacionais e distribuição

nacional.

Estudos de validação

BPF Produtos de Terapias Avançadas
RDC 214/2018



- Simular condições e métodos reais de transporte/remessa

- Capacidades máximas e mínimas – embalagens e instrumentos

- Mecanismos de controle de temperatura (modal aéreo, terrestre)

- Destinos planejados e opcionais

- Mapeamento de temperatura sob condições extremas simulada

- Amostragem e testes de qualidade

Estudos de validação

BPF Produtos de Terapias Avançadas
RDC 214/2018



Para Produtos de Terapias Avançadas criopreservados, a temperatura interna

do contêiner de transporte deve ser monitorada de modo contínuo, por

dispositivo que possibilite a verificação de variações de temperatura fora do

limite estabelecido.

Do transporte ao local de uso

BPF Produtos de Terapias Avançadas
RDC 214/2018



O centro de processamento celular (detentor do registro) deve possuir cadeia

de transporte validada de acordo com as características de estabilidade de

cada produto a ser transportado.

Possuir registros contínuos de temperatura da cadeia de transporte que

comprovem que o produto foi mantido dentro das condições de

armazenamento e de transporte preconizadas pelo produtor.

CONSIDERAÇOES GERAIS



A temperatura na qual o produto deve ser transportado é aquela utilizada

para o estudo de estabilidade.

Pode-se prever excursões de temperatura ao longo do transporte, por tempos

limitados, desde se tenha realizado estudos de estabilidade de estresse, que

deem suporte as excursões pretendidas.

CONSIDERAÇOES GERAIS



O processo de transporte não deve comprometer a integridade e qualidade

dos produtos.

Os desenhos do material de embalagem e do sistema de transporte devem ser

adequados para prevenirem dano ao produto durante o transporte, assim

como uma possível contaminação.

CONSIDERAÇOES GERAIS



O tipo de sistema de transporte a ser utilizado deverá ser escolhido de acordo

com o tamanho do carregamento, a natureza do produto e o risco apresentado

pela exposição às diferentes temperaturas e pelo tempo de exposição do

sistema às condições adversas.

CONSIDERAÇOES GERAIS



TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO 
RDC 20/2014

✓Requisitos regulatórios no âmbito de vigilância sanitária

Definir e estabelecer padrões sanitários para o transporte de material biológico de origem

humana em suas diferentes modalidades e formas, sem prejuízo do disposto em outras

normas vigentes peculiares a cada material e modo de transporte, para garantir a

segurança, minimizar os riscos sanitários e preservar a integridade do material

transportado.



✓ QUALIDADE

Padronização de procedimentos
Instruções escritas e padronizadas (POP, IT, Formulários, etc)
Disponíveis a todo pessoal envolvido no processo
Revisão anual e/ou sempre que ocorrer alterações no processo

Meios eletrônicos podem ser usados para armazenamento e até mesmo na rotina de
transporte, desde que estejam completos, atualizados e prontamente disponíveis aos
profissionais em tempo oportuno.

TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO 
RDC 20/2014



✓ QUALIDADE

Gestão de erros 
Registros e investigação de não conformidades
Medidas preventivas e corretivas

TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO 
RDC 20/2014

Gestão de documentação 
arquivamento



Material para envio
Classificação do material 

biológico
Acondicionamento

Embalagem e 
Rotulagem

Documentação
Entrega da Remessa 

ao transportador

Recebimento e 
Aprovação da Remessa

Disponibilização da 
Remessa no veículo

Trânsito Entrega da Remessa

Uso do Material Biológico Recebimento e Aprovação da 
Remessa

REMETENTE

TRANSPORTADOR

DESTINATÁRIO



✓ PESSOAL

TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO  
RDC 20/2014

TREINAMENTO REGULAR
Compatível com a função desempenhada
Natureza do material biológico transportado
Sempre que ocorrer alteração nos procedimentos
Avaliação da efetividade do treinamento



✓ PROCESSOS

TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO
RDC 20/2014

Embalagem por especificidade de material biológico
Exclusivas para finalidade de transporte
Material apropriado (normas e fabricantes)

EMBALAGEM



• UN 2814 - Substância que afetam seres humanos, ou 
humanos e animais

Categoria A 

• UN 3373 - Substâncias BiológicasCategoria B

Espécime humano de 
risco mínimo

Isento

RDC 20/2014 ANVISA  - ANAC – ANTT - IATA - ICAO



Categoria B – Instrução de Embalagem 650 

ANAC. IS 175-004/2014. 
WHO. Guidance on regulations for the transport of infectious 
substances 2013–2014.



Material Biológico de Risco Mínimo

"Exempt Human Specimen“

Estes materiais biológicos não são considerados substâncias
infecciosas, ou seja, não são artigos perigosos para fins de
regulamentação de transporte.



Material Biológico Risco Mínimo

Não são artigos perigosos!!!

Não há limitação de quantidade

ANAC. IS 175-004/2014. 
WHO. Guidance on regulations for the transport of infectious 
substances 2013–2014.



TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO 
RDC 20/2014

Material Biológico Isento

EMBALAGEM

✓ normativas específicas
✓ aplicar critérios gerais de embalagem para Material Biológico de Risco Mínimo

EMBALAGEM TRIPLA







ROTULAGEM

Gelo seco, nitrogênio líquido, líquido criogênico, gás não inflamável ou outro 
material de conservação e preservação que ofereça riscos durante o processo de 
transporte, a embalagem e sinalização deve estar de acordo com as normas vigentes 
peculiares ao transporte de material considerado perigoso.

A carga com o dióxido de carbono sólido (gelo seco) NÃO DEVE SER CONSIDERADO EMBARQUE DE MATERIAL
PERIGOSO, se o volume contiver a expressão “DIÓXIDO DE CARBONOSÓLIDO” ou “GELO SECO” e uma
indicação de que se trata de material biológico sob refrigeração para fins de diagnóstico ou tratamento (por
exemplo, amostras biológicas congeladas).

TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO 
RDC 20/2014



✓ RESPONSABILIDADES

TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO
RDC 20/2014

Remetente, transportador e destinatário – Instrumento escrito

I - providências relacionadas à documentação de expedição;
II - medidas de biossegurança;
III - condições necessárias de conservação e estabilidade do material biológico;
IV - elaboração das instruções escritas de acordo com as atividades desenvolvidas por cada parte; e
V - a definição da logística a ser utilizada e o mecanismo de comunicação entre as partes envolvidas.

Parágrafo único. Para o transporte internacional de material biológico humano, a responsabilidade pela
documentação a ser obtida cabe ao importador/exportador.



RDC 81/11

✓ Modalidades de importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX - Módulo Importação, Remessa Expressa

✓ Declaração Simplificada de Importação, não eletrônica, 
✓ Bagagem Acompanhada. 

CASO  - IMPORTAÇÃO DE CPH



RDC 81/11

- Manifestação expressa da autoridade sanitária em exercício no local de seu 
desembaraço após inspeção física satisfatória,

- Manifestação expressa e favorável de importação GSTO/Anvisa

CASO  - IMPORTAÇÃO DE CPH

CPH a fresco
CPH criopreservado



Quanto aos dados relacionados ao material importado:  

a) instituição fornecedora do material;
b)   resultados de exames laboratoriais do doador – agentes infecciosos e 
histocompatibilidade;  
c) resultados dos testes de viabilidade celular
d) data da coleta, condições de armazenamento e acondicionamento;  
e) país de origem do material a ser importado;  
f) país de procedência do material a ser importado;  
g) identificação do transportador, local e data prevista para sua chegada;  
h) nome e endereço da instituição transplantadora a qual se destina o material

CASO  - IMPORTAÇÃO DE CPH



Autorização/Anuência de Importação de TCO para fins 

terapêuticos - 2017

CPH1 Sêmen2 Oócito3 Embrião Tecido
Deferidas

105 662 126 04 -
Indeferidas

01* - TOTAL
105 662 126 04 0 897

META ATINGIDA: 100% das solicitações de autorização/anuência de importações foram 

avaliadas e enviadas ao usuário em até 5 dias úteis.

Considerando a importação de CPH, o tempo médio de liberação da autorização foi de 2,5 

dias após recebimento do pleito



Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

SIA Trecho 5 - Área especial 57 - Lote 200

CEP: 71205-050

Brasília - DF

Telefone: 61 3462 6000

www.anvisa.gov.br

http://www.anvisa.gov.br/

