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Um tratamento inovador contra o câncer, que utiliza células CAR-T, será testado em
pacientes em São Paulo e em Ribeirão Preto (SP) no Núcleo de Terapia Celular
Avançada (Nutera), fruto de uma parceria entre Butantan, Universidade de São Paulo
(USP) e Hemocentro de Ribeirão Preto. A previsão é que a fase 1 do estudo clínico
tenha início ainda em 2023 com 30 indivíduos com linfoma não Hodgkin de células B,
um tipo de câncer no sangue. O processo pode durar cerca de 60 dias para cada
paciente e consiste na retirada das células de defesa, que serão reformuladas em
laboratório para depois serem infundidas no organismo do voluntário.

Criada nos Estados Unidos, a terapia CAR-T vem sendo testada desde 2010 de forma
experimental em pacientes em estágio terminal de câncer de sangue, que já haviam
esgotado todas as possibilidades de tratamento. Os pacientes submetidos à nova
terapia apresentaram remissão da doença. Os resultados positivos culminaram na
aprovação do tratamento pela agência reguladora americana Food and Drug
Administration (FDA) em 2017.

No Brasil, a terapia com células CAR-T é desenvolvida no Centro de Terapia Celular
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. O primeiro voluntário brasileiro,
que recebeu o tratamento experimental em 2019, alcançou a remissão total de um
linfoma em estágio terminal. Outros pacientes que optaram pelo tratamento
também tiveram remissão. Até hoje, a terapia celular se mostrou altamente e�caz
contra casos de linfoma e leucemia linfoide aguda, dois tipos de câncer de sangue.

Veja como funciona cada etapa do tratamento:

Entenda o passo a passo da terapia celular
CAR-T contra o câncer no sangue

Células T do paciente são coletadas e reformuladas em
laboratório, para depois serem reinseridas no organismo e
combater a doença
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