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INTRODUÇÃO

Atualmente há muitas terapias celulares não comprova-

das, ou insuficientemente comprovadas, disponíveis e 

comercializadas para indivíduos esperançosos em busca 

da cura para uma variedade de doenças. Normalmente, 

essas “terapias” são anunciadas, vendidas e adminis-

tradas a pacientes, embora elas não consigam atingir 

padrões reconhecidos médicos/biológicos de evidência 

em relação à sua segurança ou à sua eficácia. Além disso, 

elas são muitas vezes caras e oferecidas fora da cobertu-

ra do tratamento clínico de rotina e fora do âmbito dos 

ensaios clínicos convencionais monitorados e contro-

lados por agências reguladoras. Este artigo resume um 

documento de posição oficial publicado pela Sociedade 

Internacional para Terapia Celular (International Society 

for Cellular Therapy, ISCT) como um manuscrito aber-

to destinado para profissionais e para associações de 

pacientes. Sem abordar uma revisão sistemática da lit-

eratura, o seu propósito é examinar múltiplos aspectos 

das intervenções de terapias celulares não comprovadas, 

incluindo definições, desafios de manufatura, regulam-

entação, fatores econômicos e comunicação. Com este 

documento, a ISCT pretende promover uma abordagem 

cooperativa para facilitar o desenvolvimento de terapias 

seguras e eficazes, minimizando e ponderando os riscos 

para os pacientes para finalmente estabelecer uma 

coalizão envolvendo todas as partes interessadas para 

cumprir a visão de uma aliança de terapia celular ampla e 

voltada para o paciente. 

A QUESTÃO

A ISCT identificou características-chave de terapias celu-

lares não comprovadas e agora está se esforçando para 

promover estratégias de comunicação eficazes entre in-

divíduos considerando terapias celulares, associações de 

pacientes e profissionais de saúde [1]. Estes tratamentos 

vêm ocorrendo com maior freqüência em países onde 

as políticas regulatórias não lidam com eles especifica-

mente ou contornando as leis existentes [2,3]. Uma vez 

que os médicos envolvidos não são obrigados a publicar 

ou a compartilhar dados, existem poucos registros que 

tenham passado por revisão por pares  confiáveis sobre 

o sucesso ou sobre o fracasso destas terapias. Ainda, 

além de ser antiético e de expor  os pacientes a riscos 

desnecessários, existe uma preocupação genuína de que 

a popularização dessas terapias celulares não comprova-

das, e possivelmente prejudiciais, podem afetar negativa-

mente o desenvolvimento legítimo de terapias celulares 

baseadas em evidências. 

A NECESSIDADE DE UMA CONDUÇÃO 
ADEQUADA DA PESQUISA EM 
TERAPIA CELULAR 

Células são altamente complexas e mudam dinamica-

mente, tanto em resposta ao seu meio ambiente como ao 

longo do tempo. Assim, é difícil padronizar as terapias celu-

lares da mesma maneira que medicamentos e produtos 

moleculares que podem ser engenheirados e produzidos 

em larga escala. A utilidade prática de terapias celulares 

também é complicada pelo fato de que um achado clínico 

positivo pode ser o resultado de um ou mais mecanismos 

de ação diferentes da mesma intervenção. Ao reconhecer 

estes desafios técnicos no estabelecimento de terapias 

celulares seguras e eficazes, dentro de estudos clínicos rig-

orosamente desenhados e cuidadosamente conduzidos, é 

possível reunir provas confiáveis em relação à segurança e 

à utilidade de tais produtos. Tal evidência deve ser rigoro-

sa e independentemente verificável. Evidências de apoio 

a asserções relativas à segurança e à eficácia devem ser 

geradas antes que tratamentos possam ser distribuídos 

por fabricantes de terapia celular profissionais, desenvol-

vedores e fornecedores de serviços de saúde [4].  

DEFINIÇÕES

Com tantos países envolvidos, a questão reside em como 

promover globalmente a segurança dos pacientes e 

responder ao seu interesse em acessar terapias celulares 

não comprovadas. Portanto, é importante definir o 

que queremos dizer quando nos referimos a “terapias 

celulares não comprovadas”. A definição legal de terapia 

celular autorizada versus não autorizada está nas mãos 
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dos órgãos regulatórios de cada país. No entanto, 

esperamos promover o diálogo dentro da comunidade 

de terapia celular, propondo uma lista de critérios que 

definem terapias celulares não comprovadas (Tabela I).

Os princípios científicos e normas necessários para 

definir e implementar terapias celulares “comprovadas” 

seguras e eficazes já foram amplamente compartilhados 

[5]. Os pontos iniciais são um teste de prova de conceito 

com base em pesquisas in vitro seguido de experimentos 

em modelos animais pré-clínicos apropriados. Essa evi-

dência inicial define células e estudos mecanísticos para 

possivelmente validar mecanismos celulares de ação em 

uma determinada doença [6]. Subsequentemente, estu-

dos clínicos controlados e bem desenhados devem ser 

completados com terapias celulares produzidas utilizando 

métodos reprodutíveis e sob condições cuidadosamente 

controladas. A documentação clara de resultados clíni-

cos mensuráveis e prospectivamente definidos devem 

estabelecer a segurança e eficácia dessas terapias. Além 

disso, um acompanhamento adequado é necessário para 

determinar a segurança a longo prazo como um compo-

nente importante da realização de tal pesquisa. Embora 

a quantidade de dados necessária para demonstrar a 

eficácia dependa de uma variedade de fatores, resultados 

avaliados por pares e vias regulatórias adequadas devem 

estar envolvidos na aprovação de qualquer terapia [7]. 

Dependendo da doença, do ambiente regulatório e do 

tipo de terapia celular, este processo pode ocorrer a nível 

local, regional ou internacional, e deve ser obtido por 

meio  de avaliações independentes de validação.

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 
CELULARES E REGULAÇÃO

Uma avaliação detalhada das instalações de produção e 

a sua operação também é importante quando se avalia 

a segurança geral e os fatores de risco associados a um 

produto de terapia celular. Certificação fornecida por uma 

agência governamental rigorosa ou organismo de acred-

itação independente reconhecido internacionalmente é o 

mecanismo mais confiável para avaliação. No entanto, 

nem todas as agências reguladoras e órgãos de acredi-

tação necessariamente fornecem um nível de confiança 

equivalente. Portanto, é imperativo revisar as credenci-

ais e potenciais conflitos de interesse destas entidades 

e garantir que elas forneçam supervisão adequada das 

instalações de produção e seus processos operacionais. 

Produtos celulares e teciduais estão sujeitos a regulam-

entações complexas que variam muito de acordo com 

o país e o tipo de produto. Consequentemente, a partir 

de um ponto de vista regulatório, a forma em que difer-

entes produtos são categorizados e regulados depende 

do contexto [8]. Muitos países têm usado as estruturas 

regulatórias existentes para produtos farmacêuticos con-

vencionais como base para regular as terapias celulares 

e gênicas. Outros têm desenvolvido novas regras para 

produtos biológicos ou adaptado regras para medica-

mentos e dispositivos médicos para terapias celulares. 

Portanto, é importante avaliar quão robusta e rigorosa 

são as diferentes bases regulamentares nacionais e re-

gionais na identificação de lacunas e limitações no seu 

desenho e aplicação. Colaborações interagências e inter-

nacionais, e até mesmo organizações de acreditação de 

terceiros, podem ajudar a melhorar, reforçar e completar 

regulamentações. Este processo deve ser feito levando 

em consideração variações no desenvolvimento socio-

econômico, normas culturais, capacidade reguladora e 

infra-estrutura médica.

PRÁTICA COMERCIAL

Um dos aspectos mais críticos de terapias celulares não 

autorizadas e não comprovadas - a comercialização - 

afeta diretamente a credibilidade e a aceitação pública 

de abordagens de terapia celular. Muitas terapias celu-

lares contemporâneas são anunciadas diretamente ao 

consumidor, sem terem sido antes testadas para deter-

minar os níveis de segurança e eficácia [9]. Essa comer-

cialização prematura representa um risco significativo 

tanto para pacientes individuais como para sistemas de 

saúde. Alegações feitas para a  promoção de terapias 

celulares não comprovadas variam do promissor ao im-

plausível. A promoção antiética de terapias celulares não 
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comprovadas é tipicamente baseada em reivindicações 

infundadas e é concebida para apelar a grupos vulneráveis 

de pacientes. Estas práticas duvidosas, além de levarem 

indivíduos ao pagamento por terapias celulares com base 

em reivindicações hiperbólicas infundadas, expõem os 

pacientes a riscos desnecessários. 

Se não houver resposta por parte dos órgãos apropriados, 

haverá o risco destas práticas antiéticas causarem danos 

aos pacientes, além de trazer descrédito ao  campo das 

terapias celulares. Um incidente recente demonstra mais 

uma vez que terapias celulares não comprovadas incluem 

claro risco de dano físico causado por produtos mal car-

acterizados, de segurança e eficácia desconhecidas [10]. 

Pacientes e suas famílias também estão expostos a riscos 

financeiros, à possibilidade de esperanças frustradas e a 

outras formas de danos psicológicos. Os riscos de terapias 

celulares não comprovadas pode se estender aos sistemas 

de saúde, também. Marketing direto ao consumidor de 

terapias celulares não comprovadas pode contribuir para o 

enfraquecimento das bases regulatórias destinadas a pro-

teger pacientes de danos físicos e exploração financeira.

UM DESAFIO GLOBAL

Globalmente, terapias celulares não comprovadas 

exigem aprovação pelas agências regulatórias  em 

diferentes níveis. Em muitos países, antes de um pro-

duto biológico ser aprovado para uso em pacientes, é 

necessário conduzir pesquisas pré-clínicas e ensaios 

clínicos. Em tais ambientes regulatórios, terapias celu-

lares devem demonstrar a segurança e eficácia de um 

uso específico no tratamento de doenças ou lesões 

antes de entrar no mercado. No entanto, em algumas 

regiões, há uma pressão para migrar de estruturas 

reguladoras que requerem evidência de segurança e 

eficácia para um modelo de regulação em que só a se-

gurança deve ser demonstrada para terapias celulares 

poderem ser comercializadas [11,12]. A implicação desta 

estrutura regulatória menos exigente é que as forças do 

mercado, ao longo do tempo, garantirão que apenas 

as intervenções mais eficazes serão bem sucedidas 

comercialmente. No entanto, a evidência de eficácia e 

ação terapêutica de uma terapia celular definida para 

uma indicação clínica específica é altamente relevante 

a priori no estabelecimento sólido de um determinado 

produto dentro da prática clínica para o benefício dos 

pacientes e para a sua sustentabilidade por sistemas de 

saúde. Estratégias de desenvolvimento econômico re-

gional estão começando a incluir opções de aprovação 

regulatória acelerada, presumivelmente como um atra-

tivo para investimento [11]. De um lado, isso pode rep-

resentar um endurecimento das normas para terapias 

celulares não comprovadas em mercados emergentes; 

por outro, pode também forçar um cenário regional 

competitivo e trazer mais investidores para interferir em 

estratégias regulatórias não tradicionais. 

PAPEL DA ISCT

A ISCT e outras sociedades profissionais relacionadas es-

tão bem posicionadas para promover um diálogo público 

para encorajar a regulação de terapias celulares seguras 

e eficazes em todos os países, recomendando que as 

partes interessadas regionais e nacionais abordem e, 

possivelmente, removam obstáculos científicos, técni-

cos e econômicos para usos clínicos e comercialização 

de terapias celulares.Trabalhando conjuntamente, uma 

coalizão de sociedades de terapia celular pode afetar 

significativamente as perspectivas dos setores público e 

privado em relação a terapias celulares, graças ao aumen-

to da colaboração com os reguladores.

Estamos, portanto, recomendando uma série de medidas 

para assegurar que o bem-estar do paciente permaneça 

a principal preocupação no processo de geração de um 

nível aumentado de conscientização do público em 

relação à terapia celular. As ações específicas propostas 

para a coalizão estão detalhadas na Tabela II. É necessária 

uma parceria entre os diversos atores da área. Para 

aumentar a credibilidade e para minimizar potenciais 

preocupações em relação a conflitos de interesse tenden-

ciosos à indústria, é também essencial incluir pacientes 

e as organizações trabalhando em prol dos pacientes. 

Essa aliança teria que ponderar os direitos dos pacien-

tes em obter tratamento e o direito a participar de um 
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processo de consentimento informado ético, no qual são 
divulgados todos os riscos relevantes e benefícios poten-
ciais. Órgãos reguladores fiscalizariam e comitês de ética 
garantiriam que as intervenções ainda não comprovadas 
fossem testadas em ensaios clínicos desenhados de for-
ma apropriada e eticamente conduzidos antes de ocorrer 
a comercialização.

Em conclusão, médicos, cientistas, grupos de apoio 
a pacientes e sociedades profissionais desempenham 
um papel importante na promoção da tomada de de-
cisões informadas por parte dos pacientes e em ajudar 
pacientes a entender os riscos e benefícios de qualquer 
terapia celular não comprovada. Embora haja uma lon-
ga história de avanços na pesquisa biomédica, há uma 
história igualmente longa de abusos e lucro com a venda 
de intervenções médicas não comprovadas e, às vezes, 
perigosas. É importante garantir que todos os sujeitos de 
pesquisa sejam capazes de tomar decisões informadas, 
sejam expostos a uma relação risco/benefício favorável e 
sejam tratados com dignidade, honestidade, compaixão 

e respeito. A coalizão proposta tem como objetivo ajudar 
pacientes, participantes de pesquisas, pesquisadores e 
as respectivas associações a melhor avaliar terapias celu-
lares não comprovadas de forma informada e promover 
a compreensão de elementos éticos, legais e científicos 
cruciais em pesquisas com seres humanos.
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Tabela I. Definição de terapias celulares não comprovadas.

• Fundamentação científica pouco clara para sugerir potencial eficácia 

• Falta de compreensão do mecanismo de ação e/ou da função biológica para fundamentar a utilização clínica

• Informação insuficiente de ensaios in vitro, de modelos animais e de estudos clínicos em relação ao perfil de 
segurança para apoiar o uso em pacientes

• Falta de uma abordagem padronizada para confirmar a qualidade do produto e assegurar a consistência na 
fabricação de células

• Divulgação inadequada de informação aos pacientes para permitir o devido consentimento informado

• Uso como parte de métodos de administração não padronizados ou não validados

• Procedimentos experimentais não controlados em humanos

Tabela II. Propostas da força-tarefa presidencial da ISCT em relação a terapias celulares não comprovadas.

• Estabelecer uma força-tarefa multilateral, composta por associações de pacientes, sociedades profissionais e 
agências reguladoras para delinear as medidas necessárias para assegurar a proteção dos pacientes.

• Implementar um programa de longo prazo para promover a harmonização regulatória global, incluindo programas 
de acesso rápido para  necessidades não satisfeitas que permitam a recuperação de custos e reembolso, e regulação 
que reconheça diferentes níveis de riscos e benefícios e forneça níveis adequados de regulação.

• Estabelecer uma base global de registros de segurança de pacientes de terapias celulares, acessível ao público.

• Promover o desenvolvimento científico racional do campo.

• Permitir acesso antecipado ético e compassivo para terapias celulares promissoras.

• Cooperar com associações científicas, profissionais e de pacientes para alavancar e compartilhar processos e 
recursos existentes com os pacientes em potencial.

• Fornecer ferramentas para pacientes que possam ser usadas como orientação na avaliação de um potencial 
tratamento.

• Estabelecer uma câmara de compensação de reembolso para ajudar empresas em estágio inicial que estão 
desenvolvendo terapias celulares éticas, uma fonte barata de estratégias de reembolso e conhecimento para 
implementar o programa.
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