
                                                                                                                                                
 
 

MATERIAIS ESPECIAIS EM MEDICINA REGENERATIVA 

ORTOPEDIA 
 
 

A chamada medicina regenerativa é a área que busca otimizar a propriedade 

de regeneração do próprio corpo. Técnicas e terapias do ramo restauram e regeneram 

as funções das células que compõem os tecidos e órgãos lesionados ou inflamados.  

Estas terapias incluem terapia com células-tronco, fatores de regeneração, matrizes 

extracelulares e clonagem terapêutica.  

Na ortopedia as principais tecnologias utilizadas são células-tronco, os fatores de 

crescimento (Plasma Rico em Plaquetas- PRP), terapias para regeneração de tecidos e 

elaboração de membranas. 

Habitualmente utilizada em doenças como tendinites, ruptura de tendões e até 

processos degenerativos articulares (artrose), a Terapia Regenerativa tem atuado 

como fator analgésico, além de acelerar os processos de cicatrização nas lesões 

musculares e fratura. 

 

Nenhum dos procedimentos e materiais associados abaixo descritos são 

de cobertura obrigatória pelo ROL da ANS: 

 

Plasma Rico em Plaquetas 

 

O plasma rico em plaquetas (PRP) é uma forma simples, minimamente invasiva 

e de baixo custo para aquisição de uma alta concentração de fatores de crescimento 

PRP autólogo foi desenvolvido no início da década de 1970, sendo então reconhecido 

como um poderoso agente adesivo e hemostático. Recentemente, passou a ser 

utilizado também em várias lesões ortopédicas, principalmente as relacionadas ao 

esporte, pela potencial propriedade de cicatrização nas injúrias tendíneas e 

ligamentares. Teoricamente, haveria recrutamento, proliferação e diferenciação celular, 

com consequente reparo tissular.  

O plasma é composto principalmente por água, mas também contém 

fibrinogênio, uma proteína que age formando uma rede, que captura as plaquetas 

quando ocorre uma ferida formando assim o coágulo. 

Antigamente, pensava-se que as plaquetas atuassem apenas na coagulação, no 

entanto, os estudos têm demonstrado que elas possuem papel também na remoção de 



                                                                                                                                                
 
 

tecido necrótico, regeneração tecidual e cicatrização de feridas. Os grânulos contidos 

nas plaquetas liberam os fatores de crescimento, que são responsáveis pela 

estimulação da cascata inflamatória e de cicatrização. Dessa forma, as plaquetas 

iniciam e regulam os aspectos básicos da cicatrização de lesões.  

 Atualmente, existem várias formas diferentes para a produção do plasma rico 

em plaquetas, sendo importante distinguir entre plasma rico ou pobre em leucócitos. 

Dessa forma, o concentrado de plaquetas pode ser classificado em PRP puro (P-PRP), 

no qual os leucócitos são eliminados do preparado, ou em PRP com leucócitos (L-PRP), 

o qual possui alta concentração de leucócitos. 

 A classificação proposta mais recentemente é a do pesquisador sueco David M. 

Dohan Ehrenfest (2008) que se baseia no conteúdo de leucócitos e fibrina de cada 

produto. Segundo este autor, existem quatro categorias: o plasma rico em plaquetas 

puro (P-PRP), o plasma rico em plaquetas e leucócitos (L-PRP), a fibrina rica em 

plaquetas pura (P-PRF) e a fibrina rica em plaquetas e leucócitos (L-PRF).  

 

Preparação do plasma rico em plaquetas (PRP)  

 

 Uma pequena amostra de sangue periférico é colhida no braço do paciente. Esse 

sangue é encaminhado ao laboratório, onde será centrifugado para separação entre o 

soro (plasma) e as hemácias (glóbulos vermelhos). É feita a separação entre essas 

duas porções e posteriormente ocorre uma nova centrifugação para separar o plasma 

pobre em plaquetas (PPP) e o plasma rico em plaquetas (PRP). O PRP pode então ser 

ativado por meio de reagentes químicos ou foto-ativação, para aumentar sua eficácia 

antes de ser aplicado no paciente. 



                                                                                                                                                
 
 

 

 

Aplicação de Células Tronco 

 

 As células tronco adultas são as mais comumente utilizadas na prática 

médica. Podem ser obtidas a partir da medula óssea da crista ilíaca, a partir de uma 

punção no próprio consultório do médico sob anestesia local; e têm a capacidade de se 

replicar em células que formam o sistema músculo-esquelético, como tendões, 

ligamentos e cartilagem articular. Elas podem também ser obtidas a partir de mini-

lipoaspiração com anestesia local a partir do tecido adiposo (gordura) da lateral do 

abdome.  

Atualmente, a terapia com células-tronco é usada para tratar várias condições 

degenerativas como artrose do ombro, joelhos, quadris e coluna vertebral. Elas 

também estão sendo usados no tratamento de lesões de vários tecidos moles (como 

músculo, ligamentos e tendões), bem como lesões relacionadas aos ossos. 

 

Preparação das células-tronco  

 
O procedimento começa com o seu médico extraindo células-tronco de sua 

própria medula óssea - geralmente aspirada da região da bacia na crista ilíaca - ou da 

gordura abdominal. O médico primeiramente irá fazer uma limpeza e anestesia local na 

região. Uma agulha é então introduzida no osso da pelve ou na sob a pele. O 



                                                                                                                                                
 
 

material é então aspirado usando uma seringa especial e a amostra obtida é enviada 

para o laboratório. No laboratório, o aspirado é centrifugado em uma máquina por 10 a 

15 minutos e uma amostra concentrada de células tronco é separada. 

A aplicação das células tronco e PRP podem ser realizadas em procedimentos 

ambulatoriais ou durante cirurgias ortopédicas. 

Engenharia de Tecidos 

 

A engenharia de tecidos vem trabalhando de forma consistente na confecção de 

“membranas” com compatibilidade biológica para serem implantadas em locais onde 

buscamos que um novo tecido seja formado. Essa membrana é aplicada na região 

acometida embebidas ou não com células tronco, fatores de crescimento ou 

condrócitos tratados e regenerados em laboratório. 

 

Materiais Especiais 

 

Recentemente foram desenvolvidos alguns materiais com o intuito de extração 

de maior quantidade de células tronco e menos células periféricas, o que dispensa o 

uso da centrifugação e torna mais rápido o procedimento. Pode ser utilizado tanto para 

coleta com fins de tratamento e diagnóstico hematológico, como para tratamento com 

células tronco na área de Ortopedia. 

 Como o transplante/aplicação de células tronco para tratamento ortopédico não 

consta no rol da ANS, deverá ser negado o material (agulha), quando solicitado 

com esta finalidade. 

 

 O Plasma Rico em Plaquetas não possui cobertura. Considerado como 

experimental pelo CFM/ANS: 

http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_PARECER_04-

2018_APLICAO%20DE%20PLASMA%20RICO%20EM%20PLAQUETAS_VERSO%20FINAL_20122017.pdf 

 

 As membranas estimuladoras de condrócitos poderão ser autorizadas. Porém o 

uso de células tronco, plasma rico em plaquetas e condrócitos expandidos-

tratados (Terapia-engenharia celular) em laboratório, associados ao implante de 

membrana não tem previsão de cobertura de acordo com o rol da ANS. 

 

 

http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_PARECER_04-2018_APLICAO%20DE%20PLASMA%20RICO%20EM%20PLAQUETAS_VERSO%20FINAL_20122017.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_PARECER_04-2018_APLICAO%20DE%20PLASMA%20RICO%20EM%20PLAQUETAS_VERSO%20FINAL_20122017.pdf


                                                                                                                                                
 
 

Sistema de Punção de Medula Óssea Marrow CUT 

 

Os sistemas de punção da medula óssea MARROW CUT servem para a punção e 

coleta de tecido histológico da medula óssea na área pélvica. 

O material também é utilizado para coleta de sangue da medula sem a 

necessidade de centrifugação e aplicado diretamente nos tecidos e órgãos lesionados  

A AGULHA extrai aspirado de medula óssea com riqueza de material de 80% de 

medula e 20% de sangue periférico, o que nos permite fazer a aplicação sem utilização 

de centrifugação ou qualquer método de purificação do material extraído. Utilizando 

saídas laterais para a aspiração e um sistema de rotação que muda o sítio de extração. 

 

Sistema de Biópsia de Medula Óssea Mecanizado Arrow® Oncontrol  

 

Funciona com um perfurador mecanizado e com uma agulha especialmente 

desenvolvida, com benefícios de um procedimento mais mecanizado, com amostras de 

núcleo de alta qualidade e menor necessidade de realizar uma segunda tentativa de 

procedimento, para o paciente com menor dor durante e após o processo. 

 

ENDORET® (PRGF®) Sem Registro Anvisa 

 
A Tecnologia Endoret® (prgf®) (Plasma Rich in Growth Factors) é um sistema 

autólogo de Plasma Rico em Plaquetas. Baseia-se na ativação das próprias 

plaquetas do paciente para a estimulação e aceleração da regeneração de tecidos. 

A tecnologia Endoret® (prgf®) apresenta quatro fórmulas 

terapêuticas diferentes a partir do sangue do paciente e, adaptadas às necessidades 

clínicas em cada caso. 

 

Matriz Chondro-Gide de Colágeno Dupla Face 

 
Chondro-Gide® é uma matriz de colágeno natural para a regeneração de 

cartilagem. Esta matriz pode ser usada para tratar defeitos da cartilagem com vários 

métodos cirúrgicos. Chondro-Gide® consiste em colágeno natural. A estrutura 

exclusiva dupla face da matriz é fabricada em um processo patenteado. 



                                                                                                                                                
 
 

O uso da matriz isolada tem cobertura juntamente com os procedimentos de 

condroplastia.   

 

O condrócito tratado em laboratório não tem cobertura (TERAPIA CELULAR) 

 

Técnicas cirúrgicas que utilizam a Chondro-Gide® 

 

AMIC® (condrogênese autóloga induzida por matriz) é uma técnica de um único 

passo, com uma boa relação custo/benefício e eficaz para o tratamento de defeitos 

traumáticos da cartilagem. Chondro-Gide® oferece um ambiente protetor para a 

diferenciação celular e a formação de nova cartilagem. 

ACI (implante autólogo de condrócitos): Chondro-Gide® oferece uma matriz de 

suporte 3D ideal para a adesão de condrócitos autólogos de cultura e promove a sua 

proliferação. 
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