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O Reino Unido é um importante local para empresas comerciais que desenvolvem Produtos Medicinais 
de Terapia Avançada (ATMPs, na sigla em inglês), incluindo empresas biofarmacêuticas globais e PMEs 
inovadoras. Quase uma em cada três das principais 400 PMEs da Europa ativas em ATMPs tem sede no 
Reino Unido. 

 

Encontre abaixo uma seleção de empresas nacionais e internacionais que desenvolvem ativamente 
terapias avançadas ou apoiam o seu progresso, atuando como parceiros da cadeia de suprimentos ou de 
serviço. Embora esta lista não seja exaustiva, ela fornece uma perspectiva sobre a profundidade e a 
amplitude do setor. 

 

Desenvolvedores de terapia avançada 
 

Achilles Therapeutics 
http://achillestx.com 

A Achilles Therapeutics está desenvolvendo vacinas personalizadas de 
próxima geração e terapias com células T para tratar o câncer. Através do 
uso do sequenciamento de DNA, juntamente com sua tecnologia exclusiva 
de bioinformática, neoantígenos tronculares específicos para um 
determinado paciente são identificados e podem ser direcionados para a 
imunoterapia. 
 

Adaptimmune 
www.adaptimmune.com 

A Adaptimmune se dedica ao uso de terapia com células T para tratar 
câncer e doenças infecciosas, usando receptores de células T 
desenvolvidos com afinidade aumentada, como um meio de fortalecer as 
respostas de células T naturais do paciente e superar a tolerância ao câncer. 

Agenus UK Ltd 
http://agenusbio.com 

Afiliada no Reino Unido da empresa americana de biotecnologia Agenus, 
com sede em Cambridge. A abordagem abrangente da Agenus à 
imunoterapia contra o câncer inclui um portfólio diversificado de anticorpos, 
incluindo inibidores do ponto de controle e outros moduladores do ponto de 
controle, vacinas e adjuvantes. 

 

A plataforma Prophage™ da empresa oferece uma vacina individualizada 
feita a partir do tecido tumoral do próprio paciente. 
 

Alnylam 
www.alnylam.com 

A Alnylam, uma empresa terapêutica líder em RNAi nos Estados Unidos, 
estabeleceu seu desenvolvimento clínico europeu, operação regulatória e 
comercial em Maidenhead em 2016, propiciando um crescimento 
significativo nos 5 anos seguintes. A empresa possui um pipeline de 10 
programas em desenvolvimento. O progresso da Alnylam com seus 
programas clínicos no Reino Unido deveu-se, em grande parte, ao apoio e 
às contribuições de vários colaboradores especialistas em muitas unidades 
de Fase 1 e centros acadêmicos em todo o Reino Unido. 
 

AnGes Euro Ltd 
www.anges-mg.com 

A AnGes Euro se concentra na pesquisa e desenvolvimento de 
medicamentos e reagentes baseados em genes e nucleotídeos para 
uso em análises funcionais de medicamentos genéticos. 

Athena Vision Ltd 
https://www.ucl.ac.uk/ne 
ws/news- 
articles/1115/241115- 
athena-vision 

Resultante de um desdobramento da UCL no final de 2015, a Athena 
Vision vem desenvolvendo terapias genéticas para doenças oculares que 
causam cegueira, com base em pesquisas conduzidas na UCL. 

http://achillestx.com/
http://www.adaptimmune.com/
http://agenusbio.com/
http://www.alnylam.com/
http://www.anges-mg.com/
https://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1115/241115-athena-vision
https://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1115/241115-athena-vision
https://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1115/241115-athena-vision
https://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1115/241115-athena-vision
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Autolus 
www.autolus.com 

 
A Autolus se concentra no tratamento de pacientes com câncer por meio de 
terapias que empregam a engenharia de células T precisas, controladas e 
altamente ativas para malignidades hematológicas e tumores sólidos. 

Avita Medical Europe Ltd 
www.avitamedical.com 

A Avita é uma empresa de dispositivos médicos que desenvolve produtos 
inovadores para a regeneração da pele em feridas crônicas e queimaduras. 
A Avita opera em Wimbledon, no Reino Unido. 

Azellon Cell Therapeutics 
Ltd 
www.azellonctx.com 

A Azellon está desenvolvendo o Cell Bandage, uma tecnologia de 
reparação de tecidos que usa células-tronco mesenquimais infundidas em 
um scaffold biológico. A tecnologia está em desenvolvimento para o reparo 
de lacerações da zona avascular do menisco do joelho. A empresa é um 
desdobramento da Universidade de Bristol. 
 

Bioeos Ltd 
www.bioeos.co.uk 

A BioEos foi fundada em 2004 para desenvolver o uso de bactérias 
que ocorrem naturalmente e que comprovadamente estimulam o 
sistema imunológico do próprio corpo (imunomodulação), o que levou 
a desenvolvimentos para uso em humanos e animais. Os ensaios 
clínicos e de campo continuam a demonstrar a eficácia de produtos 
para tratar condições que vão desde a AIDS, tuberculose e infecções 
crônicas até o câncer e a artrite. 
 

Cancer Vaccines 
www.cancer-vaccines.com 

A Cancer Vaccines, com sede no Coventry University Technology Park, 
está desenvolvendo vacinas para o tratamento do câncer. 

Catapult Therapy TCR Ltd 
https://catapult.org.uk/suc 
cess-stories/modifying- 
blood-cells-fight-cancer/ 

Uma joint venture estabelecida entre a University College London, a 
Imperial College London e a Cell and Gene Therapy Catapult, a 
Catapult Therapy TCR Ltd está desenvolvendo a engenharia genética 
de células T para o tratamento da leucemia mieloide aguda. 

Cell Medica Ltd 
https://cellmedica.co.uk/ 

A Cell Medica Ltd desenvolve, fabrica e comercializa imunoterapia celular 
personalizada para doenças infecciosas e câncer. A sua tecnologia 
exclusiva de produção permite a fabricação de células T específicas para 
antígenos em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (BPF). A 
principal imunoterapia candidata da empresa recebeu a designação de 
aprovação acelerada da FDA em fevereiro de 2017. 
 

Celixir (razão social: 
Cell Therapy Ltd) 
www.celixir.com 

A Celixir, fundada em 2009, é composta por uma equipe de cientistas e 
executivos biofarmacêuticos de classe mundial, liderada pelo professor e 
vencedor do Prêmio Nobel Sir Martin Evans e pelo ex-chefe global de 
tecnologias emergentes da Roche, Ajan Reginald. A tecnologia de 
plataforma exclusiva da Celixir permite a adoção de uma abordagem 
“pronta para uso” para fornecer medicamentos regenerativos aos 
pacientes. A empresa oferece mais de 20 medicamentos regenerativos 
específicos para tecidos em seu pipeline, usando sua plataforma de 
tecnologia exclusiva. A empresa está investigando o uso de células 
progenitoras imunorreguladoras (iRP) no tratamento de diabetes tipo 1 e 
células progenitoras imunooncomodulatórias (iOMP) para o seu uso em 
oncologia. 

http://www.autolus.com/
http://www.avitamedical.com/
http://www.azellonctx.com/
http://www.bioeos.co.uk/
http://www.cancer-vaccines.com/
https://catapult.org.uk/success-stories/modifying-blood-cells-fight-cancer/
https://catapult.org.uk/success-stories/modifying-blood-cells-fight-cancer/
https://catapult.org.uk/success-stories/modifying-blood-cells-fight-cancer/
https://cellmedica.co.uk/
http://www.celixir.com/
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CellSeed Europe 
www.cellseed.com 

 
A CellSeed empregou sua engenharia de folha celular exclusiva para 
criar a “folha celular”, uma membrana fina criada pela cultura de células 
humanas em forma de folha. Ela promove a regeneração de tecidos e 
órgãos, aplicando as folhas celulares cultivadas na área afetada. 

Cellular Therapeutics Ltd 
www.cellulartherapeutics. 
co.uk 

A Cellular Therapeutics está desenvolvendo terapias celulares, incluindo 
linfócitos infiltrantes de tumor, para o tratamento do câncer. Usando 
tecnologia livre de sala limpa desenvolvida especificamente para os 
processos de terapia celular, a Cellular Therapeutics tem a capacidade de 
produzir produtos de terapia celular individualizados de maneira econômica 
e de alto rendimento. 
 

Chimeric Therapeutics Ltd 
http://www.birmingham.a 
c.uk/partners/news/items/ 
chimerictherapeutics.aspx 

A Chimeric Therapeutics Ltd foi estabelecida para desenvolver uma 
imunoterapia oncológica de células T com receptor de antígeno 
quimérico de nova geração (CAR-T) para tumores sólidos. A empresa 
é uma colaboração entre a Universidade de Birmingham, a Cell and 
Gene Catapult e a Cancer Research UK. 

Crispr Therapeutics Ltd 
www.crisprtx.com 

A Crispr Therapeutics é uma empresa líder em edição de genes, focada no 
desenvolvimento de medicamentos baseados em genes transformadores 
para doenças graves, utilizando sua plataforma de edição de genes 
patenteada Crispr / Cas9. A Crispr está trabalhando para traduzir essa 
tecnologia em uma terapia inovadora para humanos aplicadas para uma 
série de doenças graves. 
 

Cytori Therapeutics 
http://cytori.com 

A Cytori Europe está sediada em Deeside, no País de Gales. A Cytori 
desenvolve terapias celulares destinadas a reparar o tecido lesado, 
preservar a função, melhorar a qualidade de vida e modificar a progressão 
da doença. Conhecidas coletivamente como Cytori Cell Therapy ™, essas 
terapias celulares exploram os atributos exclusivos das células vivas que 
são preparadas a partir do tecido adiposo do próprio paciente, conhecidas 
como células regenerativas derivadas do tecido adiposo (ADRCs). O 
tratamento está atualmente sendo avaliado para a disfunção nas mãos 
associada à esclerodermia e osteoartrite sintomática do joelho. 
 

Evocell 
www.evocell.co.uk 

A EvoCell foi criada para comercializar os avanços científicos que 
surgiram como uma consequência natural da aplicação de uma nova 
teoria da evolução à reprogramação celular. As atividades enzimáticas 
naturais e outras atividades químicas presentes nas células germinativas 
são usadas para reprogramar as células somáticas para um estado 
pluripotente. 
 

Evox Therapeutics 
www.evoxtherapeutics.co 
m 

A Evox Therapeutics, com sede em Oxford, está explorando e 
desenvolvendo as capacidades dos exossomas para desenvolver 
nanopartículas de entrega natural para o tratamento de doenças graves 
com alvos terapêuticos validados. A empresa é pioneira em uma nova 
modalidade terapêutica. 

http://www.cellseed.com/
http://www.cellulartherapeutics.co.uk/
http://www.cellulartherapeutics.co.uk/
http://www.birmingham.ac.uk/partners/news/items/chimerictherapeutics.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/partners/news/items/chimerictherapeutics.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/partners/news/items/chimerictherapeutics.aspx
http://www.crisprtx.com/
http://cytori.com/
http://www.evocell.co.uk/
http://www.evoxtherapeutics.com/
http://www.evoxtherapeutics.com/
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Freeline Therapeutics 
www.freelinetx.com 

 
A Freeline Therapeutics se concentra no desenvolvimento de terapias 
genéticas curativas para distúrbios hemorrágicos e outros distúrbios 
debilitantes. A plataforma de vetores de vírus adeno-associado (AAV) 
adaptados a humanos da empresa está sendo utilizada para avançar 
as terapias genéticas para uso clínico. 

GammaDelta Therapeutics 
https://crick.ac.uk/news/p 
ress-releases/gammadelta- 
therapeutics 

A GammaDelta Therapeutics está explorando as propriedades das células 
T gama-delta residentes no tecido para desenvolver imunoterapias 
aprimoradas para o câncer e potencialmente outras doenças. Ela foi 
fundada com base em pesquisas do Francis Crick Institute e da King's 
College London. 

Genzyme Therapeutics 
(Sanofi) 
www.sanofigenzyme.co.uk 

A Genzyme foi pioneira no desenvolvimento e entrega de terapias 
transformadoras para pacientes afetados por doenças raras e debilitantes 
por mais de 30 anos, e há muito tempo é conhecida por sua experiência 
na classe de doenças genéticas raras conhecidas como distúrbios de 
armazenamento lisossomal (LSDs). Os LSDs continuam no cerne de 
nossa empresa hoje, mas também expandimos nosso foco para outras 
doenças raras e esclerose múltipla. 
 

HAV Vaccines 
www.hav-vaccines.com 

A HAV Vaccines Ltd desenvolve e comercializa uma vacina moderna de 
células T com vetor viral para o tratamento da doença de Crohn e suporte 
para o desenvolvimento de um novo diagnóstico complementar. 

Immodulon Therapeutics 
http://immodulon.com 

A Immodulon é uma empresa que desenvolve imunomoduladores para a 
destruição de tumores ou moderação da resposta imunológica em doenças 
não cancerosas que causam e são impulsionadas por inflamação crônica 
persistente, como tuberculose e transtorno de estresse pós-traumático. A 
Immodulon emprega um programa rigoroso de ensaios clínicos e pré-
clínicos para seu produto principal, o IMM-101, no tratamento de várias 
formas de câncer, em combinação com outros tratamentos contra o câncer. 
 

Immunocore 
http://www.immunocore.c 
om 

A Immunocore se concentra no desenvolvimento de uma nova classe de 
drogas imunoterapêuticas, com base em uma tecnologia exclusiva do 
receptor de células T (TCR), principalmente na área de imuno-oncologia 
por meio da plataforma ImmTAC. A mesma tecnologia subjacente está 
sendo ampliada para tratar outras condições difíceis de serem 
administradas, incluindo infecções virais e doenças autoimunes. 

http://www.freelinetx.com/
https://crick.ac.uk/news/press-releases/gammadelta-therapeutics
https://crick.ac.uk/news/press-releases/gammadelta-therapeutics
https://crick.ac.uk/news/press-releases/gammadelta-therapeutics
http://www.sanofigenzyme.co.uk/
http://www.hav-vaccines.com/
http://immodulon.com/
http://www.immunocore.com/
http://www.immunocore.com/


Diretório de Terapias Celulares e Genéticas do Reino Unido 6 
 

 
 

Diretório de companhias de terapia 
celular e genética do Reino Unido 

 
 
 
 
 

 
 

 
ImmunarT Ltd A ImmunarT Ltd está desenvolvendo terapia genética projetada para 

melhorar a imunidade ao aumentar a produção da Molécula de Expansão 
de Linfócitos, ou LEM, que controla o crescimento de células T humanas. A 
pesquisa que fundamentou a fundação da ImmunarT foi conduzida pelo 
Imperial College London em parceria com a Queen Mary University de 
Londres, juntamente com a ETH Zurich e a Harvard Medical School. 

Intercytex Ltd (ativo 
principal adquirido pela 
Ember Therapeutics) 
www.intercytex.com 

A Intercytex Ltd é uma empresa de produtos e serviços de medicina 
regenerativa focada no desenvolvimento de seu produto principal, o ICX-
RHY, concebido para tratar uma variedade de problemas relacionados à 
pele, incluindo a epidermólise bolhosa e contraturas de cicatrizes. Em 
março de 2016, a empresa de biotecnologia de Nova York, chamada 
Ember Therapeutics, adquiriu ICX-RHY / Valvelta ™ da Intercytex. 
 

Islexa Ltd 
https://ct.catapult.org.uk 

A Islexa Ltd está desenvolvendo uma nova tecnologia para produzir ilhotas 
cultivadas em laboratório e tratar diabetes. A tecnologia da Islexa funciona 
reprogramando o tecido pancreático, doado em ilhotas totalmente 
funcionais, o que aumentará significativamente o número de pacientes que 
podem receber o tratamento. A Islexa foi criada pela Cell and Gene 
Therapy Catapult e pela Universidade de Aberdeen. 

Kite Pharma 
http://kitepharma.com 

A Kite Pharma é líder na engenharia de células T para uso terapêutico. A 
empresa está desenvolvendo células T autólogas de engenharia que 
expressam um receptor de antígeno quimérico (CAR) ou um receptor de 
células T (TCR), dependendo do tipo de câncer. A plataforma dupla tem 
potencial para tratar cânceres hematológicos e de tumor sólido. A empresa 
está aumentando a sua atividade no Reino Unido, tendo recentemente 
nomeado um Diretor Europeu na sede de Londres para supervisionar as 
operações comerciais europeias para divulgar regionalmente o portfólio do 
pipeline em expansão da Kite e se preparar para o potencial lançamento do 
candidato a produto principal da empresa, o KTE-C19. 
 

Leucid Bio Ltd A Leucid Bio é uma empresa criada pela King's College London para 
comercializar imunoterapias baseadas em células T gama-delta e CAR-T. 

LIFNano Therapeutics Ltd 
http://lifnano.com 

A LIFNano é um desdobramento da Universidade de Cambridge. A 
empresa enfoca na produção direcionada do fator biológico de inibição de 
leucemia (LIF). O potencial terapêutico do LIF foi explorado a partir da 
invenção de uma plataforma de produção direcionada, usando a 
nanotecnologia. A principal indicação do LIFNano é o tratamento da 
Esclerose Múltipla (EM). Fornece sinergia terapêutica para a supressão da 
ligação autoimune e reparo da mielina no tecido do SNC danificado. 

http://www.intercytex.com/
https://ct.catapult.org.uk/
http://kitepharma.com/
http://lifnano.com/
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Locate Therapeutics Ltd 
www.locatetherapeutics.co 
m 

A Locate Therapeutics é a empresa especialista em medicina regenerativa 
e dispositivos que desenvolveu o TAOS, uma plataforma de tecnologia de 
polímero patenteada com múltiplas aplicações médicas. A plataforma 
oferece uma estrutura ideal para o reparo do tecido de sustentação e pode 
acomodar e promover exclusivamente as ações das moléculas de ligação 
ao receptor, drogas aplicadas localmente e terapias emergentes biológicas 
e baseadas em células. 
 

MeiraGTX 
http://meiragtx.com 

A MeiraGTx desenvolve novas terapias genéticas para doenças adquiridas 
e hereditárias. Ela é pioneira no uso da terapia genética para tratar 
doenças neurodegenerativas devastadoras, como o Alzheimer, a doença 
de Parkinson e doenças do neurônio motor. Também estão em 
desenvolvimento terapias genéticas inovadoras para doenças oculares, 
incluindo cegueira hereditária rara e degeneração macular relacionada à 
idade e tratamentos para xerostomia, um efeito colateral frequente e 
debilitante do tratamento por radiação usado em cânceres de cabeça e 
pescoço. 
 

Micregen 
www.micregen.com 

A Micregen é uma empresa de pesquisa de biotecnologia estabelecida para 
desenvolver terapias de células-tronco aprovadas por regulamentações para 
uma ampla gama de condições. A pesquisa se concentra em como as 
células-tronco medeiam a regeneração e o rejuvenescimento de órgãos e 
melhoram as doenças. 
 

MiNa Therapeutics Ltd 
http://minatx.com 

A MiNA Therapeutics é uma empresa de biotecnologia de estágio clínico, 
pioneira na ativação transcricional de genes, usando o ARN de ativação 
pequeno (saRNA) para benefícios terapêuticos. A empresa é líder no 
desenvolvimento de tratamentos baseados em saRNA, sendo que seu 
primeiro composto se encontra na Fase 1 de desenvolvimento clínico. 

Mote Research 
www.mote.co.uk 

A Mote está desenvolvendo tecnologia de edição somática para intervir de 
forma direta, segura e precisa nos genomas de humanos adultos para 
combater o câncer, doenças retrovirais e distúrbios genéticos. 

Neotherix Ltd 
http://neotherix.com 

A Neotherix é uma empresa de medicina regenerativa especializada no 
desenvolvimento de novos suportes bioreabsorvíveis para a regeneração e 
o reparo de tecidos. 
Explorando um conhecimento único da tecnologia de eletrofiação de 
polímero combinada à biologia de cicatrização de feridas, a Neotherix 
desenvolve e, em seguida, demonstra a eficácia dos materiais de suporte 
bioreabsorvíveis resultantes. 

 

http://www.locatetherapeutics.com/
http://www.locatetherapeutics.com/
http://meiragtx.com/
http://www.micregen.com/
http://minatx.com/
http://www.mote.co.uk/
http://neotherix.com/
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NightstaRx Ltd 
www.nightstarx.com 

A NightstaRx desenvolve terapias genéticas para manter e restaurar a 
visão em pacientes com doenças retinais raras e graves. A empresa está 
construindo uma linha de produtos com base em sua capacidade de 
fabricação, terapia genética e cirurgia de retina. 

Orchard Therapeutics 
http://orchard-tx.com 

Os programas de desenvolvimento da Orchard Therapeutics têm foco 
no potencial da terapia genética autóloga ex-vivo para restaurar a 
função normal do gene em deficiências imunológicas primárias, doenças 
metabólicas e distúrbios hematológicos. 

Oxford BioMedica Plc 
www.oxfordbiomedica.co.u 
k 

A Oxford BioMedica é uma das empresas líderes em terapia genética e 
imunoterapia com uma plataforma de tecnologias exclusivas e pioneiras 
para projetar, desenvolver e fabricar medicamentos exclusivos baseados 
em genes para câncer, doenças oculares e doença de Parkinson. A 
empresa também é uma parceira-chave da Novartis para trazer ao 
mercado a terapia de ponta de células CAR-T da Novartis. 
 

Procarta Biosystems Ltd 
www.procartabio.com 

A plataforma adaptável com base em DNA da Procarta pode projetar 
rapidamente agentes antibacterianos exclusivos para tratar infecções 
existentes e emergentes com atividade de espectro estreito ou amplo. 

Progenitor Therapeutics 
http://progenitortherapeut 
ics.com 

A Progenitor Therapeutics identifica pequenas moléculas que estimulam 
seletivamente a capacidade da maioria dos tecidos de se regenerar para 
manter a função normal e reparar danos causados por lesões e doenças. 
Ela emprega tecnologias combinadas em células-tronco para identificar os 
candidatos às causas de regeneração celular. A empresa é uma derivação 
da Plasticell, uma empresa de biotecnologia de células-tronco conhecida 
pela plataforma CombiCult™, uma tecnologia premiada. 
 

Progenteq Ltd 
http://www.swansea.ac.uk 
/engineering/nanohealth/c 
asestudies/progenteqltd/ 

A Progenteq está desenvolvendo uma nova terapia de substituição da 
cartilagem que tem o potencial de revolucionar o tratamento de lesões 
agudas do joelho, usando a tecnologia desenvolvida na Universidade de 
Cardiff. 

PsiOxus Therapeutics 
http://psioxus.com 

A PsiOxus se concentra na descoberta e no desenvolvimento de 
imunoterapias inovadoras para o tratamento de tumores sólidos. Os seus 
produtos incluem o “enadenotucirev”, um vírus oncolítico proprietário de 
primeira geração e tecnologia de plataforma proprietária para vírus 
oncolíticos de próxima geração, a Terapia Imunogênica Específica para 
Tumores (T-SIGn). A plataforma T-SIGn utiliza o vírus enadenotucirev 
como um sistema de vetor para a entrega de transgenes terapêuticos às 
células cancerosas. 

http://www.nightstarx.com/
http://orchard-tx.com/
http://www.oxfordbiomedica.co.uk/
http://www.oxfordbiomedica.co.uk/
http://www.procartabio.com/
http://progenitortherapeutics.com/
http://progenitortherapeutics.com/
http://www.swansea.ac.uk/engineering/nanohealth/casestudies/progenteqltd/
http://www.swansea.ac.uk/engineering/nanohealth/casestudies/progenteqltd/
http://www.swansea.ac.uk/engineering/nanohealth/casestudies/progenteqltd/
http://psioxus.com/
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Quethera 
www.quethera.com 

As terapias de genes oftálmicos da Quethera utilizam um sistema de vetor 
viral adeno-associado recombinante (rAAV) para introduzir genes 
terapêuticos em células retinais alvo para tratar glaucoma e outras doenças 
que afetem o nervo óptico. 
 

Regenerys Ltd 
www.regenerys.com 

A Regenerys é uma empresa de medicina regenerativa que trabalha com 
tecido adiposo em tecnologia de regeneração da pele e com reconstrução 
mamária e cirurgia estética. O Serviço Adiposet coleta, despacha, processa 
e armazena tecido adiposo autólogo para uso futuro em procedimentos 
cosméticos e reconstrutivos. 
 

ReNeuron Ltd 
www.reneuron.com 

A ReNeuron é uma empresa líder em células-tronco em estágio clínico. As 
tecnologias exclusivas de células-tronco têm sido usadas para desenvolver 
terapias baseadas em células para doenças significativas, onde as células 
podem ser prontamente administradas “prontas para uso" a qualquer 
paciente elegível, sem a necessidade de tratamentos medicamentosos 
adicionais. Os ensaios clínicos estão em andamento na terapia de AVC e 
outras áreas de desenvolvimento incluem isquemia crítica de membros e 
retinite pigmentosa. O desenvolvimento pré-clínico da plataforma de 
nanomedicina de exossomas da empresa também está progredindo. 
 

Replimune 
http://www.replimune.co 
m 

A Replimune está desenvolvendo novas imunoterapias oncolíticas 
exclusivas, destinadas a melhorar os efeitos antitumorais diretos da 
replicação viral seletiva e a potência da resposta imune aos antígenos 
tumorais liberados. 

Rexgenero 
www.rexgenero.com 

A Rexgenero é uma empresa de medicina regenerativa em estágio clínico 
que desenvolve terapias baseadas em células para disfunções vasculares, 
neurológicas e outras doenças graves. Suas terapias clínicas candidatas 
utilizam três tecnologias celulares diferentes: células mononucleares 
derivadas da medula óssea, células-tronco mesenquimais derivadas do 
tecido adiposo e células CD133+ derivadas da medula óssea. 
 

Silence Therapeutics Ltd 
www.silence- 
therapeutics.com 

A Silence Therapeutics é líder na descoberta, desenvolvimento e entrega 
de novas terapias de interferência por ARN (RNAi) para o tratamento de 
doenças graves. 

Systems Biology 
Laboratory UK 
http://www.sbl-uk.org 

A SBL é uma empresa de interesse comunitário dedicada a melhorar as 
opções de tratamento de pacientes por meio de pesquisas de alta 
qualidade, colaborativas e com foco clínico. Com uma forte equipe 
científica com variados históricos acadêmicos e industriais, a pesquisa tem 
foco em: instabilidade do DNA em neurônios, recombinação de DNA em 
linfócitos, imunoterapia do câncer e diretrizes médicas sobre vitamina D. 
 

http://www.quethera.com/
http://www.regenerys.com/
http://www.reneuron.com/
http://www.replimune.com/
http://www.replimune.com/
http://www.rexgenero.com/
http://www.silence-therapeutics.com/
http://www.silence-therapeutics.com/
http://www.sbl-uk.org/
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TC Biopharm Ltd 
www.tcbiopharm.com 

A TC Biopharm é uma empresa de desenvolvimento clínico com um 
pipeline de produtos baseados em células, capaz de tratar uma série de 
doenças, incluindo câncer e infecções virais graves. Ela está 
comercializando propriedades biológicas únicas exibidas pelas células T 
gama-delta. Seu produto principal, ImmuniCell ®, uma imunoterapia 
autóloga, está atualmente em teste clínico para uma variedade de 
cânceres. A empresa possui uma unidade de fabricação clínica em 
conformidade com as BPF e aprovada pela MHRA em Glasgow. 

Tissue Regenix Ltd 
www.tissueregenix.com 

A Tissue Regenix está liderando o desenvolvimento de produtos 
regenerativos para fazer tecidos de reposição especializado utilizando 
materiais biológicos. Sua tecnologia patenteada de descelularização 
dCell ® fornece estruturas de tecido acelular. 

Touchlight Genetics Ltd 
www.touchlightgenetics.co 
m 

A TouchLight desenvolveu uma plataforma revolucionária para permitir a 
próxima geração de indústrias de DNA. O processo de enzima dupla in vitro 
da Touchlight pode amplificar qualquer molde circular para escala 
comercial e qualidade. O produto é uma construção linear fechada mínima 
conhecida como doggybones ou dbDNA TM. Os construtos dbDNA TM são 
materiais de partida ideais para a produção da próxima geração de 
terapias ativadas por DNA e uma fonte de DNA econômica para aplicações 
de nanotecnologia. 
 

Videregen Ltd 
www.videregen.com 

A Videregen desenvolveu uma tecnologia de purificação de tecido que 
produz suportes biológicos acelulares a partir de uma variedade de 
tecidos e órgãos sem alterar significativamente a estrutura tridimensional 
natural do material de origem e permite semeá-los com células-tronco 
autólogas. 
Inicialmente focado em doenças da traqueia, intestino e fígado, a 
Videregen visa desenvolver os primeiros substitutos de órgãos 
comercialmente disponíveis para essas condições. A Videregen é uma 
empresa subsidiária do Instituto de Pesquisa Médica de Northwick Park 
(NPIMR). O foco da P&D do Instituto está no desenvolvimento e uso de 
tecnologias inovadoras em suportes de tecido e células-tronco e 
diferenciadas necessárias para a engenharia de tecidos e medicina 
regenerativa. 
 

VirionHealth 
www.virionhealth.com 

A VirionHealth tem uma plataforma profilática e terapêutica direcionada a 
uma ampla gama de doenças respiratórias. Sua tecnologia de plataforma 
DI pioneira tem foco em uma nova classe de antivirais biológicos ativos 
em uma série de doenças infecciosas. VirionHealth é um desdobramento 
da Universidade de Warwick. 

Virttu Biologics Ltd 
www.virttu.com 

A Virttu Biologics é uma empresa de biotecnologia de estágio clínico pioneira 
no desenvolvimento de vírus oncolíticos para tratar o câncer. Seu principal 
produto está sendo testado em pacientes com muitos tipos diferentes de 
câncer, incluindo no cérebro, melanoma, cabeça e pescoço, sarcoma, 
neuroblastoma e mesotelioma. 

http://www.tcbiopharm.com/
http://www.tissueregenix.com/
http://www.touchlightgenetics.com/
http://www.touchlightgenetics.com/
http://www.videregen.com/
http://www.virionhealth.com/
http://www.virttu.com/
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Parceiros da cadeia de suprimentos e serviços 
 

Aedstem Ltd 
https://connect.innovateuk 
.org/web/aedstem-ltd 

A Aedstem é uma empresa start-up de biotecnologia com sede em York e 
Leeds que está desenvolvendo tecnologias para aumentar a potência e o 
custo-benefício das terapias celulares. 

Aglaris Ltd 
http://aglaris.co.uk 

A Aglaris Ltd produz equipamentos para garantir que a cultura de células e 
tecidos seja uma tarefa fácil e sem problemas. Ao automatizar e controlar 
os processos de cultura de células, a Aglaris pode obter células e tecidos 
com qualidade suficiente para revitalizar a medicina regenerativa e as 
terapias celulares. A tecnologia é única e está protegida por patentes 
internacionais. No Reino Unido, a empresa opera a partir do Stevenage 
Bioscience Catalyst. 
 

Air Products Biomedical 
Solutions 
www.airproducts.co.uk/bi 
omedical 

A Air Products CryoEase® Services desenvolveu uma solução de 
gerenciamento de projetos totalmente abrangente para o armazenamento 
de amostras. Com um forte conhecimento em nitrogênio líquido e uma linha 
líder na classe de freezers Chart, a Air Products é capaz de fornecer a 
solução completa ideal para atender às suas necessidades. 

Asymptote Ltd (agora faz 
parte do grupo GE 
Healthcare Life Sciences) 
http://asymptote.co.uk 

A Asymptote une a pesquisa líder mundial na ciência do congelamento de 
células com sua experiência em engenharia para criar uma tecnologia em 
cadeia criogênica pioneira para medicamentos avançados. O portfólio de 
produtos inovadores preserva a viabilidade celular e funciona durante o 
processamento criogênico de terapias celulares, desde o congelamento até 
o descongelamento. 
 

Axol Bioscience Ltd 
www.axolbio.com 

A Axol Bioscience é especializada no fornecimento de sistemas de cultura 
de células humanas e serviços personalizados para modelagem de doenças 
e descoberta de medicamentos. O seu know-how inclui a geração de 
células-tronco pluripotentes induzidas (iPSC), a edição de genes CRISPR-
Cas9, a diferenciação iPSC e obtenção de células e tecidos personalizados. 
 

Bioeden 
www.bioeden.com 

A Bioeden é pioneira em um serviço de bancos de recursos biológicos e de 
geração de células-tronco a partir de dentes infantis. 

BioReliance (da SAFC) 
www.bioreliance.com/gb 

A BioReliance fornece serviços de teste e fabricação para empresas 
farmacêuticas e biofarmacêuticas que abrangem o ciclo do produto, desde 
o desenvolvimento pré-clínico inicial até a produção licenciada. A 
BioReliance está sediada em Glasgow, com funções que incluem o 
desenvolvimento de processos de fabricação de GMP e laboratórios piloto, 
e bancos de células eucarióticas para a fabricação de vacinas, terapias 
genéticas e celulares. Ela também oferece cardiologia, caracterização do 
produto biologia celular (incluindo microscopia de elétron), microbiologia, 
virologia, teste de micoplasma, bacteriologia e química analítica. 

 
 
 

https://connect.innovateuk.org/web/aedstem-ltd
https://connect.innovateuk.org/web/aedstem-ltd
http://aglaris.co.uk/
http://www.airproducts.co.uk/biomedical
http://www.airproducts.co.uk/biomedical
http://asymptote.co.uk/
http://www.axolbio.com/
http://www.bioeden.com/
http://www.bioreliance.com/gb
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Cell Guidance Systems 
www.cellgs.com 

 
A Cell Guidance Systems, com sede no Babraham Research Campus 
em Cambridge, fornece ferramentas e serviços inovadores de pesquisa 
em ciências biológicas. Os produtos incluem: 

 Pluripro® para a manutenção de células pluripotentes humanas 

 Fatores de crescimento 

 Pequenas moléculas para pesquisa em células-tronco 

 Exo-spin ™ para purificar exossomas 

 SINEUP ™ para os níveis de proteína, aumentando os níveis de 

tradução 

 Serviços de cariótipo para monitorar integridade genômica 

 Serviços de meios personalizados 

 

Central Biotechnology 
Services 
http://blogs.cardiff.ac.uk/c 
entralbioserv 

A Central Biotechnology Service é uma unidade tecnológica da Cardiff 
University com certificação ISO 9001: 2008 que fornece serviços, 
treinamento e know-how em genômica e bioinformática, proteínas e 
diagnósticos e plataformas de análise, assim como imagem de células 
para pesquisadores locais e organizações externas. 
Como serviços externos, a unidade também oferece oportunidades de 
hospedagem para empresas e oferece instalações laboratoriais, suporte 
tecnológico, consultoria acadêmica e acesso a outros recursos 
universitários. As opções para pesquisa de contrato e serviços gerenciados 
são respaldadas por um histórico comprovado de trabalho com 
organizações sem fins lucrativos, start-ups, PMEs e empresas. 
 

Cobra Biologics 
www.cobrabio.com 

A Cobra Biologics é uma organização internacional líder em 
desenvolvimento e fabricação de contratos (CDMO) que fornece produtos 
biológicos e farmacêuticos para suprimentos pré-clínicos, clínicos e 
comerciais e presta suporte a empresas de genes e imunoterapia em todo 
o mundo. Ela opera três unidades aprovadas pelas BPF, incluindo uma 
em Keele, em West Midlands. Recentemente, a empresa anunciou planos 
de investir no Reino Unido para expandir a capacidade de fabricação de 
vetores virais, o que permitirá à Cobra Biologics responder melhor à 
crescente demanda dos clientes por recursos de fabricação comercial e 
de fases clínicas avançadas. 
 

Covance (LabCorp) 
www.covance.com 

A Covance Drug Development, uma empresa do Laboratory Corporation of 
America (LabCorp), está expandindo suas capacidades de química, 
fabricação e controle biofarmacêutico em York. As soluções BioPharmCMC 
oferecidas pela empresa ajudam a determinar a segurança, qualidade, 
identidade, força e pureza da terapia. A unidade atenderá a demanda global 
em expansão para medicamentos de moléculas grandes, incluindo 
anticorpos, vacinas, biossimilares e terapias baseadas em células e genes. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cellgs.com/
http://blogs.cardiff.ac.uk/centralbioserv
http://blogs.cardiff.ac.uk/centralbioserv
http://www.cobrabio.com/
http://www.covance.com/
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GE Healthcare Life 
Sciences 
www.gelifesciences.com 

 
A divisão de Ciências Biológicas da GE Healthcare fornece aos 
pesquisadores ferramentas e análises inovadoras para descobrir, 
produzir e usar novos medicamentos, incluindo suporte para terapia 
celular e o futuro da medicina regenerativa. As aplicações de 
processamento terapêutico celular incluem pesquisa sobre terapia 
celular, expansão e análise de isolamento celular, pesquisa de células-
tronco, expansão de células-tronco. A empresa também oferece uma 
gama de ferramentas de pesquisa e soluções de manufatura, como 
biorreatores e reagentes de cultura de células, ferramentas para imagem 
e análise, bem como outras soluções para a pesquisa de células-tronco. 
 

Kirkstall Ltd 
www.kirkstall.com 

A Kirkstall é uma empresa de biotecnologia que fornece modelos de 
"órgão-em-chip" para substituir o uso de animais em muitas áreas da 
pesquisa médica. A empresa desenvolveu ferramentas e equipamentos 
que controlam precisamente o ambiente para a cultura de células 
humanas, permitindo aos pesquisadores melhorar a robustez e a 
repetitividade da pesquisa biológica. 
 

Marken Logistics 
www.marken.com 

A Marken Logistics é um parceiro de cadeia de suprimentos para testes 
clínicos, incluindo serviços diretos ao paciente e a remessa de amostras 
biológicas e uma rede de depósitos e centros de logística em todo o 
mundo em conformidade com as BPF. 
 

Nanogenic Solutions Ltd 
http://nanogenicsolutions. 
com 

A Nanogenic Solutions é a licenciada exclusiva do sistema de vetores 
(LipTide ™) desenvolvido pela University College London para entrega 
direcionada de DNA, ARN, peptídeos e drogas nas células. A tecnologia 
LipTide™ está disponível para sublicenciamento para empresas que 
requeiram soluções de entrega direcionadas. 
 

Oxford Mestar 
www.oxford-mestar.com 

A Oxford Mestar fornece produtos e soluções de bioengenharia para servir 
a medicina translacional e regenerativa, conduz bio-negócios do Reino 
Unido para a China e desenvolve a tecnologia de dispositivos vestíveis na 
indústria de saúde. A especialidade técnica central da empresa se 
concentra em bioprocessamento, bioengenharia e biomanufatura e 
desenvolveu tecnologias facilitadoras para engenharia de tecidos e terapia 
com células-tronco. Ela também consegue alcançar uma rede extensa de 
investidores, empresas de biotecnologia, instalações de manufatura GMP e 
canais de marketing e distribuição na China. 
 

Pharmacells Ltd 
www.biocity.co.uk/whos- 
here/biocity- 
companies/biocity- 
scotland/pharmacells 

A Pharmacells está desenvolvendo produtos e ferramentas baseados em 
células para uso clínico e em pesquisa. Eles se concentram em isolar e 
armazenar células-tronco adultas ultraimaturas, Células-Tronco Tipo 
Blastômeros (BLSCs) e as fornecem para empresas acadêmicas, 
farmacêuticas e de biotecnologia. 

Plasticell 
www.plasticell.co.uk 

A Plasticell é uma empresa de biotecnologia que desenvolve novas 
terapias por meio da manipulação precisa de células-tronco e tipos de 
células mais diferenciados, usando uma premiada tecnologia de triagem 
combinatória. A Plasticell colabora com as principais universidades e 
parceiros da indústria para facilitar a descoberta e melhorar a fabricação de 
produtos em terapia celular e genética, imunoterapia contra o câncer e a 
descoberta de medicamentos. 

http://www.gelifesciences.com/
http://www.kirkstall.com/
http://www.marken.com/
http://nanogenicsolutions.com/
http://nanogenicsolutions.com/
http://www.oxford-mestar.com/
http://www.biocity.co.uk/whos-here/biocity-companies/biocity-scotland/pharmacells
http://www.biocity.co.uk/whos-here/biocity-companies/biocity-scotland/pharmacells
http://www.biocity.co.uk/whos-here/biocity-companies/biocity-scotland/pharmacells
http://www.biocity.co.uk/whos-here/biocity-companies/biocity-scotland/pharmacells
http://www.plasticell.co.uk/
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QuintilesIMS 
www.quintiles.com/locatio 
ns/united-kingdom 

 

A QuintilesIMS oferece uma gama de serviços no Reino Unido, incluindo: 

 Bioestatística 

 Serviços de laboratório central 

 Monitoramento clínico e comercialização de gestão de centro 

 Consultoria de gestão de dados 

 Redação médica 

 Fase I 

 Gestão de projetos 

 Serviços regulatórios 

R Biomedical 
www.rbiomedical.com 

A R Biomedical desenvolve produtos de meios de cultura celular e 
celulares otimizados para o mercado de pesquisa em medicina 
regenerativa. A empresa é especializada no fornecimento de amostras de 
culturas primárias humanas voluntárias e trabalha exclusivamente com 
células-tronco não embrionárias em uma ampla variedade de doenças em 
parceria com especialistas nessas áreas. A empresa se concentra em 
procedimentos, protocolos e reagentes para a terapia de células 
somáticas, com ênfase no fornecimento de novas tecnologias celulares 
como recurso para reprogramação genética. A R Biomedical deriva células 
humanas de amostras de tecido sob rígida aprovação ética, que são 
otimizadas para pesquisa em medicina regenerativa. 
 

ReproCell Europe 
www.reprocell-europe.com 

A ReproCell Europe Ltd, estabeleceu-se como a principal CRO com 
foco em tecidos humanos no mundo. Sua experiência em todas as 
áreas de pesquisa em tecido humano agrega valor comercial e reduz os 
riscos de programas de desenvolvimento de drogas ao prever a 
segurança, eficácia e absorção de compostos em tecidos humanos 
saudáveis e doentes com relevância fenotípica. 
A ReproCell Europe Ltd tem como ponto forte sua família Alvetex® de 
produtos de cultura de células 3D. Ela também oferece uma ampla gama 
de produtos de ponta para a pesquisa de células-tronco e tecido humano 
de pioneiros da indústria. A ReproCell Europe está sediada em Glasgow. 
 

Retrogenix 
www.retrogenix.com 

A Retrogenix avança a pesquisa médica e acelera a descoberta de 
medicamentos para seus clientes, fornecendo um serviço exclusivo que 
identifica interações específicas de proteínas de superfície celular em 
células humanas. A Retrogenix agora tem acordos de pesquisa com 
quatorze das quinze maiores empresas farmacêuticas globais, várias 
empresas de descoberta de medicamentos e muitas instituições 
acadêmicas e sem fins lucrativos em todo o mundo. 

 

A Retrogenix aprimorou a sua tecnologia inovadora de microarray de 
células para permitir a triagem de especificidade de células T do 
receptor de antígeno quimérico inteiro (CAR). O avanço ajuda a atender 
à necessidade urgente de ferramentas para auxiliar a avaliação da 
segurança de novas imunoterapias contra o câncer. 

http://www.quintiles.com/locations/united-kingdom
http://www.quintiles.com/locations/united-kingdom
http://www.rbiomedical.com/
http://www.reprocell-europe.com/
http://www.retrogenix.com/
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Roslin Cell Sciences 
www.roslincellsciences.co 
m 

A Roslin Cell Sciences enfoca em serviços de pesquisa baseados em 
células-tronco pluripotentes induzidas (iPSC) para fornecer dados que 
demonstrem a resposta de células humanas a drogas candidatas em uma 
diversidade de genótipos. Suas capacidades estão concentradas na criação 
de um grande número de linhas iPSC de diversos grupos de doadores e no 
subsequente desenvolvimento e implementação de modelos de doenças 
derivados de células-tronco humanas em apoio à pesquisa comercial e 
acadêmica de medicamentos. 
 

Roslin Cell Therapies 
http://roslincells.com/rosli 
ncelltherapies/ 

A Roslin Cell Therapies fornece um serviço integrado e personalizado de 
desenvolvimento e fabricação de produtos para terapias celulares 
destinadas a ensaios clínicos. O portfólio de serviços inclui compras, 
tradução das BPF, desenvolvimento e qualificação de processos e 
análises, transferência de tecnologia, fabricação em conformidade com as 
BPF, armazenamento e distribuição. 
 

TAP Biosystems (parte da 
Sartorius Stedim Biotech) 
www.tapbiosystems.com 

A TAP Biosystems é especializada no projeto e fabricação de sistemas 
automatizados de cultura de células e fermentação para os setores de 
biofarma, medicina regenerativa e biotecnologia industrial. As suas áreas 
de especialização incluem: 

 desenvolvimento de bioprocessos 

 fabricação de produtos biológicos de acordo com as BPF 

 terapia celular e pesquisa com células-tronco 

 pesquisa de descobertas 

 

Sistemic 
www.sistemic.co.uk 

A Sistemic é uma empresa biomédica em estágio de 
desenvolvimento com foco na análise do conteúdo de informação de 
microRNA e outros ARNs não codificantes para aplicações no 
desenvolvimento de terapias celulares e reposicionamento de 
medicamentos. 
As plataformas de tecnologia patenteadas e exclusivas da Sistemic 
fornecem uma nova maneira de aplicar o conteúdo de informações de 
miRNAs para superar os principais obstáculos para a criação de terapias 
com células-tronco clinicamente úteis. 
 

Sphere Fluidics 
www.spherefluidics.com 

A nova instrumentação analítica e os serviços de pesquisa colaborativa da 
Sphere Fluidics permitem a rápida triagem e a caracterização de células 
individuais e seus produtos biológicos para uso em pesquisa, descoberta 
bioterapêutica, bioprodução, engenharia de terapia celular, descoberta de 
drogas e diagnóstico. 
Esses sistemas são sustentados pela tecnologia patenteada picodroplet, 
especificamente projetada para aumentar as chances de encontrar aquela 
molécula ou célula 'uma em um bilhão' que poderia ser um sucesso na 
indústria. 

http://www.roslincellsciences.com/
http://www.roslincellsciences.com/
http://roslincells.com/roslincelltherapies/
http://roslincells.com/roslincelltherapies/
http://www.tapbiosystems.com/
http://www.sistemic.co.uk/
http://www.spherefluidics.com/
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STEMCELL Technologies 
UK Ltd 
www.stemcell.com 

 

A STEMCELL Technologies fornece reagentes de alta qualidade, 
ferramentas e serviços de apoio à pesquisa em ciências biológicas. Os 
meios de cultura de células, produtos de separação de células, 
instrumentos, reagentes acessórios e serviços científicos da STEMCELL 
são usados para pesquisa de células-tronco, imunologia, câncer, medicina 
regenerativa e terapia celular. Recentemente, a empresa se expandiu no 
Reino Unido e abriu uma nova unidade em Cambridge, onde o foco 
principal será em um laboratório de ensino e educação de última geração, 
bem como em P&D. Os cursos interativos são projetados para ajudar os 
pesquisadores a desenvolver know-how em protocolos e técnicas 
apoiadas pelos produtos STEMCELL. 
 

Synpromics 
www.synpromics.com 

A Synpromics, com sede em Edimburgo, é uma das principais empresas 
de biologia sintética do Reino Unido. A plataforma PromPT™ de design de 
promotores sintéticos exclusiva da Synpromics permite o design de 
promotores sintéticos únicos que fornecem o controle preciso da função do 
gene em muitas áreas da medicina genética, incluindo terapia genética, 
terapia celular e edição de genes. 
 

Fisher BioServices 
(parte da Thermo 
Fisher Scientific) 
www.fisherbioservices.co 
m 

A divisão Fisher BioServices da Thermo Fisher Scientific é líder na 
indústria de gerenciamento de materiais biológicos essenciais para apoiar 
o avanço da terapia celular, produtos biológicos em conformidade com as 
BPF e pesquisa de saúde pública baseada na população. A empresa está 
colaborando com a Cell and Gene Therapy Catapult para fornecer aos 
desenvolvedores a capacidade de fabricação e distribuição, logística e 
armazenamento necessários para criar uma cadeia de suprimentos perfeita 
para acelerar o desenvolvimento e a comercialização da terapia celular e 
genética. Como parte da colaboração, a Fisher BioServices está 
expandindo a sua solução CryoHub, dividindo a sua localização com o 
novo centro de fabricação de terapia genética e celular em grande escala 
da Catapult com sede em Stevenage no Reino Unido, inaugurado em 
2017. 
 

Fisher Clinical Services 
(parte da Thermo Fisher 
Scientific) 
www.fisherclinicalservices 
.com 

A Fisher Clinical Services fornece serviços da cadeia de suprimentos de 
ensaios clínicos e se especializa no desenvolvimento de planos de 
suprimentos clínicos abrangentes que incorporam a necessidade de 
flexibilidade na execução de ensaios com otimização de riscos e custos. Os 
Fisher Clinical Services possuem unidades integradas, construídas com 
propósitos específicos, que oferecem presença global, sistemas de 
informação e flexibilidade para permitir visibilidade e controle das atividades 
em conformidade com as BPF. 
 

Thermo Fisher Scientific 
www.thermofisher.com 

A Thermo Fisher Scientific oferece uma ampla gama de produtos e 
soluções para a ciência da vida e pesquisa e fabricação biomédica, 
abrangendo a cultura e transfecção de células, pesquisa de células-tronco, 
análise de células, ferramentas de clonagem e edição de genoma, além de 
oferecer soluções personalizadas para fabricantes biofarmacêuticos por 
meio de sua Divisão de Bioprodução - inclusive para a cultura de células e 
terapia celular. 

http://www.stemcell.com/
http://www.synpromics.com/
http://www.fisherbioservices.com/
http://www.fisherbioservices.com/
http://www.fisherclinicalservices.com/
http://www.fisherclinicalservices.com/
http://www.thermofisher.com/uk/en/home/life-science
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Tokyo Electron Europe Ltd 
www.tel.com 
www.stevenagecatalyst.co 
m/tenants/tenants/manufa 
cturingtechnology 

 
A Tokyo Electron Europe Ltd (TEL) estabeleceu um centro de inovação 
aberto no Stevenage Bioscience Catalyst em 2014. Em parceria com 
universidades e indústrias, o centro está desenvolvendo tecnologias de 
processamento de células inteligentes para a cultura e inspeção de células. 
O objetivo de longo prazo é desenvolver tecnologias de processamento de 
células inteligentes para uma fábrica de células inteligentes totalmente 
automatizada que possa produzir, de maneira econômica e segura, células 
iPS / ES de grau clínico padronizado e produtos de células derivados de 
células iPS / ES. A TEL está transferindo para as ciências da vida as 
técnicas de automação e estruturas de gerenciamento de qualidade de 
décadas de inovação e desenvolvimento na indústria de semicondutores. 
 

 TrakCel 
https://trakcel.com 

A plataforma de orquestração de células (COP) da TrakCel é uma solução 
de software exclusiva que facilita a eficiência no desenvolvimento de 
terapia celular e genética, fornecendo uma plataforma através da qual 
informações críticas do programa podem ser coletadas, rastreadas e 
documentadas. Isso significa que os usuários podem evitar o tempo, o 
custo e os riscos associados a sistemas desatualizados com emissão de 
papel. Os usuários recebem informações em tempo real relacionadas a 
cada etapa do processo de terapia celular e genética. A COP está 
ajudando os clientes a reduzir enormemente o tempo e os custos 
associados ao desenvolvimento de terapias que mudam vidas. 

 

A TrakCel tem uma parceria com a Cell and Gene Therapy Catapult para 
incorporar soluções inovadoras de rastreamento na cadeia de suprimentos 
do centro de fabricação da Catapult. 
 

 World Courier 
(AmeriSource Bergen) 
www.worldcourier.com 

A World Courier é especializada em logística farmacêutica para 
ensaios clínicos globais, fornecendo soluções de transporte, 
armazenamento e distribuição da cadeia do frio em conformidade com 
o GxP em todo o mundo. A empresa projeta e executa processos de 
logística de classe mundial que reduzem o risco e maximizam o 
retorno sobre os investimentos em P&D, melhorando o desempenho e 
a integridade de testes com tecnologias de gerenciamento de estoque 
que agilizam o processo global de testes clínicos. 
 

http://www.tel.com/
http://www.stevenagecatalyst.com/tenants/tenants/manufacturingtechnology
http://www.stevenagecatalyst.com/tenants/tenants/manufacturingtechnology
http://www.stevenagecatalyst.com/tenants/tenants/manufacturingtechnology
https://trakcel.com/
http://www.worldcourier.com/
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DIT 

 
O Ministério do Comércio Internacional (DIT) do Reino Unido tem a 
responsabilidade geral de promover o comércio do Reino Unido em todo o mundo 
e atrair investimentos estrangeiros para a nossa economia. Somos um órgão 
governamental especializado com a responsabilidade de negociar a política 
comercial internacional, apoiar os negócios, além de fornecer uma estratégia de 
diplomacia comercial voltada para o exterior. 

 
Isenção de responsabilidade 

 
Considerando que todos os esforços foram feitos para garantir que as informações 
neste documento fossem precisas, o Departamento de Comércio Internacional não se 
responsabiliza por quaisquer erros, omissões ou declarações enganosas, e nenhuma 
garantia é dada nem responsabilidade é aceita quanto à posição de qualquer pessoa 
física, jurídica ou qualquer outra organização mencionada. 

 
© Crown Copyright 2017 
Você pode reutilizar esta publicação (sem incluir os logotipos) gratuitamente em 
qualquer formato ou meio, sob os termos da Open Government Licence. Para 
visualizar essa licença, visite: www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-
licence ou envie um e-mail para: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk. 
Nos casos em que tivermos identificado qualquer informação de direitos autorais de 
terceiros no material que você deseja usar, você precisará obter permissão do(s) 
detentor(es) dos direitos autorais em questão. 
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