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Resumo
As células estaminais tornaram-se alvo de grande atenção para a terapia regenerativa.
Este tipo de células pode ter origem no embrião, no feto, no recém-nascido ou no adulto,
existindo diversas fontes para a sua colheita.
No entanto, apesar da terapia regenerativa com células estaminais ser uma grande
promessa no tratamento de várias enfermidades, há vários obstáculos que dificultam a sua
utilização, quer para fins de investigação, quer para fins de tratamento clínico de doenças.
No âmbito da patologia ortopédica têm sido planeados e realizados diversos estudos e
ensaios clínicos com o objectivo de regenerar os diferentes tecidos do aparelho locomotor
(osso, cartilagem, discos intervertebrais, tendões, ligamentos e músculo).
O potencial das células estaminais de se diferenciarem para formar osso foi constatado
em vários estudos. No entanto, é necessário um micro-ambiente propício, onde devem estar
presentes factores de crescimento e outro tipo de proteínas. A pseudartrose e a
osteogénese imperfeita são dois modelos de doenças tratadas por Ortopedia onde os
resultados dos estudos foram entusiasmantes.
A regeneração de cartilagem articular e de fibrocartilagem, de discos intervertebrais, de
tendões e ligamentos tem também demonstrado resultados promissores quando utilizadas
células estaminais.
O tratamento da patologia muscular tem sido estudado fora do âmbito do espectro das
patologias do foro ortopédico.
A presente revisão tem como objectivo reunir informação de publicações que abordem a
temática da utilização clínica de células estaminais em Ortopedia.

Palavras-chave: Células estaminais, Ortopedia, osso, cartilagem
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Abstract
Stem cells have become the subject of considerable interest for regenerative therapy.
Such cells can originate from the embryo, fetus, newborn or adult, on several locations that
provide the source for harvest.
In spite of its promising role in the treatment of several disorders, there are some
limitations to the use of these cells in scientific research and clinical therapy.
In the context of orthopedic pathology, many studies and clinical trials have been
conducted in order to regenerate the different tissues of the locomotor system (bone,
cartilage, intervertebral disc, tendons, ligaments and muscles).
The potential of stem cells to differentiate into bone was found in several studies when a
microenvironment with growth factors and other proteins was present. Pseudarthrosis and
osteogenesis imperfecta are the two types of orthopedic disorders with promising results
when stem cells are used as well as the regeneration of articular cartilage, fibrocartilage,
intervertebral discs, tendons and ligaments.
The treatment of muscle disorders has been studied outside the spectrum of orthopedic
pathologies.
This bibliographic review aims to gather information from publications concerning the
clinical use of stem cells in Orthopedics.

Keywords: Stem cells, Orthopedics, Bone, Cartilage
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Abreviaturas
EGFR – Receptor do factor de crescimento epidérmico
BMP – Proteína morfogenética óssea
IGF – Factor de crescimento semelhante à insulina
TAC – Tomografia axial computadorizada.
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Introdução
Os novos avanços na terapia regenerativa incidem na utilização de células estaminais.
Células estaminais são células pluripotentes ou multipotentes com capacidade de se
dividirem inúmeras vezes e, quando sob determinada condições do ambiente em que se
encontram, têm a capacidade de se diferenciar nos diversos tipos que constituem o
organismo. Após este processo apresentam características morfológicas e funcionais do tipo
celular em que se diferenciaram (1, 2).
A utilização de células estaminais em Ortopedia tem ganho uma importância crescente
nos últimos anos de forma a promover a sua diferenciação para formar osso, cartilagem,
discos intervertebrais, tendões, ligamentos e músculo.
O objectivo desta revisão é reunir informação de publicações onde foram utilizadas
células estaminais na aplicação clínica em Ortopedia.
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Métodos
Foi usada a Pubmed (www.pubmed.com) para pesquisar publicações sobre a utilização
de células estaminais em Ortopedia e suas aplicações clínicas. Para tal, utilizou-se as
palavras-chave (MeSH terms): Stem Cells, Orthopedics, Bone, Cartilage, Tendons,
Ligaments e Muscles.
Limitou-se a pesquisa a artigos escritos em inglês, português e espanhol.
Por fim, elaborou-se esta revisão com base em 83 publicações.
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Tipos de células estaminais
As células estaminais podem ser pluripotentes ou multipotentes. As primeiras são as de
origem embrionária, visto que são as únicas que se podem diferenciar em diversos tipos de
tecidos (3). São definidas como embrionárias devido à sua origem na massa celular interna
do blastocisto (4). Quanto às células multipotentes, são células indiferenciadas encontradas
num tecido maduro e têm um espectro de diferenciação mais limitado (geralmente restrito ao
tecido onde residem) (3). Sob determinadas condições estas podem-se diferenciar em
múltiplas linhagens celulares (5).
Actualmente existem duas linhas principais de células estaminais do adulto com potencial
uso clínico, as hematopoiéticas e as mesenquimatosas. As de origem hematopoiética são já
utilizadas no tratamento da leucemia, talassemia e mieloma múltiplo. As células estaminais
de origem mesenquimatosa são encontradas depois do nascimento no estroma da medula
óssea, compreendendo uma população que inclui células reticulares, células adiposas,
células osteogénicas, células musculares lisas, células endoteliais e macrófagos (6). A pele,
o tecido adiposo e o periósseo são também uma fonte de células estaminais
mesenquimatosas. Estas têm capacidade de se diferenciarem em cartilagem, osso, músculo
tendão e ligamento (7).
As células estaminais do recém-nascido são colhidas a partir do sangue do cordão
umbilical. As suas características são idênticas às do adulto, com a excepção da origem e
da sua maior concentração no sangue do cordão umbilical. Deve referir-se que a sua
utilização em Ortopedia está numa fase muito inicial. A maioria dos estudos actuais centrase na aplicação de células estaminais do adulto (8).

Fontes de células estaminais
As células estaminais humanas podem ter origem no embrião, no feto, no recém-nascido
ou no adulto (figura 1).
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As primeiras podem ser obtidas a partir do blastocisto entre o quinto e o sétimo dia
(células estaminais embrionárias) e a partir da crista gonádica às seis semanas de gestação
(células germinativas embrionárias).
Relativamente às de origem fetal, são encontradas nos tecidos do feto.
A fonte das células estaminais do recém-nascido é o sangue do cordão umbilical.
No adulto existem fontes germinativas e somáticas. As espermatogónias e as oogónias
representam a fonte de células estaminais com origem germinativa. As de origem somática
podem ser obtidas a partir diversos tecidos, tal como a medula óssea e sangue periférico
(células estaminais hematopoiéticas), estroma da medula óssea (células estaminais
mesenquimatosas), fígado, pâncreas, intestino, epiderme (pêlos e pele), olho e neurónios
(3).

Obstáculos à utilização
A utilização de células estaminais encontra-se muitas vezes confrontada com obstáculos
de natureza ética ou até mesmo legislativa. Além disso, deve ter-se em conta as limitações
do conhecimento nesta área e os problemas que podem surgir com uma incorrecta
utilização destas células.
A obtenção de células estaminais embrionárias significa obrigatoriamente a destruição de
um embrião, especificamente um blastocisto. Muitas culturas/religiões atribuem ao embrião
humano, desde o momento da fecundação, o estatuto de ser humano, tornando a sua
destruição um acto eticamente inaceitável.
Além das questões éticas envolvidas, existem também questões de ordem política e
legislativa que variam consoante os países. Desta forma, as células estaminais embrionárias
são um tema de grande polémica em todo mundo. No entanto, muitos países permitem a
sua utilização quando estas são derivadas de embriões excedentários obtidos na fertilização
in vitro (9).
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Um outro obstáculo também associado à utilização de células estaminais de origem
embrionária é a sua predisposição, após aplicação, para originar teratomas (10) (tumores
mistos com elementos originados a partir das três camadas de células germinativas:
endoderme, mesoderme e ectoderme).

A utilização em Ortopedia
Actualmente as células estaminais com mais interesse no tratamento clínico de
patologias do foro ortopédico e traumatológico são as de origem mesenquimatosa. Estas
são caracterizadas pela presença de determinados marcadores na superfície celular e pela
sua capacidade de se diferenciarem em osso, cartilagem, músculo e gordura (7).
As

células

estaminais

mesenquimatosas

com

origem

na medula

óssea

são

caracterizadas por uma variedade de marcadores de superfície. Estas células são negativas
para CD34, CD45, CD14, CD11b, CD19, CD79α e HLA-DR. No entanto mostraram-se
positivas para Stro-1, CD73, CD90, CD10, CD13, CD105 (SH2), CD166, CD63, CD29,
CD49e, CD49d, CD44, CD98, CD59, CD51, CD107b, CD107a, CD91, CD99, CD71, CD47 e
CD108. A fibronectina, o colagénio tipo IV, o receptor do factor de crescimento epidérmico
(EGFR) e moléculas da família das integrinas, tais como a integrina α-11, a integrina α-2, a
integrina α-6, a integrina α-V, a integrina α-3 e a integrina β-5 também estão presentes (11,
12).

Obtenção e identificação
As células estaminais podem ser colhidas de várias formas: punção da crista ilíaca (forma
mais comum), colheita de sangue periférico, extracção de tecido adiposo ou muscular, entre
outros métodos. As de origem muscular estão a receber maior atenção como fonte de
células osteogénicas (13).
Depois da colheita faz-se uma centrifugação para concentrar as células estaminais que
existem na medula óssea na proporção de 1 por 50000 células nucleadas (14), aumentando
11

deste modo a sua eficácia. Tem sido realizada investigação com o intuito de obter métodos
mais eficientes de aquisição de um concentrado celular enriquecido em células estaminais
mesenquimatosas. Uma técnica com sucesso consiste no isolamento de células que
expressam moléculas na sua superfície, através da utilização de anticorpos monoclonais e
tecnologias de triagem celular. Deste modo é possível isolar uma população homogénea de
células osteoprogenitoras na medula óssea. Long (15, 16, 17) identificou, na medula óssea
humana, células com potencial osteogénico através da triagem de proteínas relacionadas
com o osso, tal como a osteocalcina e a fosfatase alcalina óssea. Quando positivas para a
osteocalcina demonstraram capacidade de diferenciação em osteoblastos se cultivadas com
TGF-β. Evidências adicionais sobre este facto foram demonstradas por Falla e seus
colaboradores (18).
Simmons e Torok-Storb (19) foram os primeiros investigadores a utilizarem o anticorpo
monoclonal Stro-1. Este último identifica um epítoto desconhecido expresso na superfície
das células estaminais mesenquimatosas e células da linhagem eritroblastoide. O anticorpo
Stro-1 é capaz de identificar células com potencial osteogénico através da presença de 3
marcadores independentes de osteoblastos diferenciados: expressão de fosfatase alcalina,
1,25-diidroxivitamina D (indução dependente da osteocalcina osso-específica) e produção
de matriz mineralizada (hidroxiapatite) (20).
Recentemente foi identificado um novo anticorpo monoclonal, o Stro-3 (21). Ele é
expresso numa grande proporção de células do estroma da medula óssea humana, as quais
detêm grande capacidade proliferativa e de diferenciação em diversas linhagens celulares.
Além disso, determinou-se que o Stro-3 se dirige à fosfatase alcalina de tecido não
especificado, uma glicoproteína de superfície geralmente associada a células da linhagem
osteoblástica. Além de expressa nos osteoblastos, a fosfatase alcalina de tecido não
especificado pode representar um marcador de células imaturas da medula óssea in vivo.
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Estudos mais recentes reconheceram um novo marcador, CD146, que caracteriza uma
população de células estaminais com capacidade osteoprogenitora localizada no interior da
medula óssea humana (22, 23).

Células estaminais e osso
As grandes perdas ósseas decorrentes de episódios traumatológicos e algumas
patologias ortopédicas requerem a utilização de enxertos ósseos ou materiais substitutos
que permitam a regeneração do osso.
Para a formação de tecido ósseo é necessária a existência de osteogénese,
osteoindução, osteocondução e estimulação mecânica (24).
A osteogénese é a capacidade da célula produzir osso.
A osteoindução consiste na capacidade dos factores de crescimento promoverem a
estimulação e a diferenciação fenotípica de células em osteoblastos. Nos últimos anos, o
isolamento de factores tal como TGF-β3, seus análogos e a proteína morfogenética óssea
(BMPs), possibilitou a sua utilização clínica. Foram realizados estudos que demonstraram o
potencial da BMP-2, BMP-3 e BMP-4 no processo de consolidação de fracturas ou
correcção de defeitos ósseos segmentares e na fixação de próteses (25, 26). As BMPs
regulam a quimiotaxia, a mitose e a diferenciação, sendo fundamentais na iniciação da
reparação da fractura (27). Para a obtenção de sucesso terapêutico é necessária uma dose
de BMPs com um limiar mínimo de concentração durante um sustentado período de tempo,
o que levou à aplicação da terapia genética de forma a ultrapassar este obstáculo (28). As
células estaminais derivadas do músculo demonstraram sucesso pela sua capacidade de
produzir níveis suficientes de proteínas osteoindutoras, tal como BMP-2, após a transdução
com um vector viral. A injecção sistémica do factor de crescimento semelhante à insulina 1
(IGF-1) permite a repopulação da medula óssea por células estaminais mesenquimatosas,
que ao localizarem-se no local de fractura, aceleram a consolidação do osso (29).
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A osteocondução é a capacidade de uma estrutura suportar as células, fazendo-as aderir,
crescer e atravessar todo o material. O sucesso da utilização de materiais osteocondutores
foi descrito por Myoui (30), tendo sido realizados estudos, posteriormente, de forma a
optimizar o seu comportamento biológico (31).
A estimulação mecânica foi relatada como um componente fundamental na proliferação e
diferenciação de células ósseas e na formação de uma estrutura óssea mineralizada (32).
Diversos estudos realizados no âmbito da capacidade osteogénica das células
estaminais revelaram que estas células no rato, no cão, no coelho e nos humanos têm a
capacidade de formar osso quando implantadas ectopicamente com uma hidroxiapatite ou
outro material osteocondutor (33, 34, 35).
Tratamento da pseudartrose: Esta situação ocorre quando não há consolidação (regra
geral de 4 a 6 meses), e consoante o local de fractura a sua incidência varia de 5% a 20%
(36, 37, 38). O diagnóstico é feito com base nos sintomas clínicos e no exame físico (dor,
mobilidade no local de fractura) com evidência radiográfica de falha de consolidação. A
terapêutica deste tipo de complicação de fracturas baseada na utilização de células
estaminais é encarada pelos especialistas com grande entusiasmo, levando à crescente
realização de novos trabalhos em modelos animais (39, 40, 41, 42, 43). Num destes estudos
realizou-se uma aplicação clínica de uma cultura de células osteogénicas, em conjunto com
um scaffold de hidroxiapatite para tratar quatro pacientes com defeitos segmentares
diafisários que variavam de 3 a 26,3cm3 na tíbia, úmero e em duas fracturas cubitais (44,
45). Células mesenquimatosas autólogas derivadas da medula óssea foram cultivadas in
vitro e depositadas num scaffold cerâmico 100% composto por hidroxiapatite macroporosa.
Os implantes com células estaminais mesenquimatosas e as fracturas foram estabilizadas
com um fixador externo. Verificou-se uma progressiva integração dos implantes no osso
circundante com formação óssea no interior dos poros biocerâmicos e crescimento vascular.
Na radiografia e na tomografia axial computadorizada (TAC) constatou-se que a formação
óssea foi muito mais proeminente na face externa e no canal interno dos implantes. Este
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facto deve-se à maior densidade e/ou viabilidade das células na superfície da biocerâmica.
Todos os pacientes recuperaram a função do membro tratado. Com o decorrer do tempo,
ocorreram fissuras indicadoras de desintegração da biocerâmica ao passo que a formação
óssea progredia e os implantes eram completamente integrados no osso circundante. No
seguimento realizado 6-7 anos após a cirurgia verificou-se boa integração dos implantes.
Hernigou e seus colaboradores (46) realizaram um trabalho notável onde demonstraram
que a injecção percutânea de células extraídas da medula óssea é um método eficaz e
seguro para tratar uma pseudartrose da diáfise da tíbia. Porém, o sucesso desta técnica
parece depender da concentração de células estaminais na injecção.
Osteogénese imperfeita: Esta patologia representa um grupo de perturbações do tecido
conjuntivo caracterizadas por fragilidade óssea e outras evidências de defeitos na sua
função (47). O defeito genético da osteogénese imperfeita resulta na produção anormal de
colagénio tipo I pelos ostoblastos, levando a: osteopenia, múltiplas fracturas, deformações
ósseas severas e baixa estatura. Existe grande heterogeneidade clínica nesta patologia, que
pode ser ou morte no período perinatal, ou baixa estatura marcada com deformidades
ósseas severas, ou uma vida normal. Esta última forma de apresentação poderá variar de
apenas alguma fragilidade do osso e ligeira diminuição da massa óssea a uma
apresentação que pode mascarar a doença de modo que não é detectada clinicamente (47).
Uma vez que o defeito genético não pode ser corrigido, as opções terapêuticas incluem uma
vertente farmacológica (administração de bifosfonatos para aumentar a massa óssea) e uma
vertente cirúrgica.
A utilização de células estaminais mesenquimatosas poderia, em princípio, atenuar ou
até mesmo anular o defeito genético do osso, da cartilagem, do músculo e dos outros
tecidos conjuntivos (48, 49). Um ensaio realizado em que se transplantaram células
estaminais mesenquimatosas de um rato saudável (geneticamente não-manipulado) para
um outro transgénico com um fenótipo de patologia óssea semelhante à osteogénese
imperfeita, permitiu constatar que estas células servem de fonte de renovação celular
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contínua em diversos tecidos não-hematopoiéticos (50). Outro estudo (51) avaliou o
transplante intra-uterino de células adultas da medula óssea para um modelo geneticamente
manipulado de osteogénese imperfeita do tipo dominante. A medula óssea de dadores
adultos reforçada com proteína verde fluorescente de rato transgénico, aplicada em tecidos
hematopoiéticos e não-hematopoiéticos, diferenciou-se em osso cortical e trabecular,
sintetizou mais de 20% de colagénio tipo 1 no osso receptor e eliminou o risco de morte
perinatal do rato com osteogénese imperfeita do tipo dominante.
Horwitz e seus colaboradores (52) verificaram formação de osso trabecular após três
meses da data do transplante alogénico de células estaminais em três crianças com
osteogénese imperfeita. Todos os pacientes apresentaram um aumento de 21 para 29
gramas na massa mineral óssea total, sendo este superior às 4 gramas esperadas para
crianças com incrementos similares de peso. Estes resultados foram associados aos
aumentos na velocidade de crescimento e à reduzida ocorrência de fracturas. Além disso,
este estudo demonstrou que as células estaminais mesenquimatosas da medula óssea
transplantada podem migrar para o osso em crianças com esta patologia e diferenciarem-se
em osteoblastos, os quais optimizam a estrutura e a função óssea. Os investigadores
concluíram que o transplante alogénico de medula óssea é um método eficaz no tratamento
da osteogénese imperfeita. Porém, algumas lacunas foram assinaladas no estudo,
nomeadamente o curto período de seguimento da amostra (apenas 6 meses) e a carência
de uma comparação com casos de controlo.

Células estaminais e cartilagem
A cartilagem articular é uma estrutura vulnerável com pouca capacidade regenerativa e
sujeita a lesões de vária ordem, as quais podem levar a inflamações crónicas das
articulações (53). Diversas técnicas têm sido desenvolvidas para tratamento de lesões
cartilagíneas, nomeadamente a técnica de microfractura, furagem e shaving. No entanto, a
fribrocartilagem resultante não possui as propriedades mecânicas da cartilagem articular
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original (53). A utilização dessas técnicas forneceu bons resultados a curto-médio prazo
para o tratamento da osteocondrite dissecante ou osteocondrite traumática (54, 55). Mais
recentemente as tentativas de regenerar a cartilagem articular levaram a implantação
autóloga de condrócitos. Estes podem ser transplantados para corrigir defeitos da cartilagem
articular, conferindo uma taxa de cura maior quando comparados com os controlos (56).
Para além dos condrócitos (57), também as células estaminais envolvidas ou não por
periósseo (58, 59), os precursores dos condrócitos ou qualquer combinação destes podem
ser utilizados (60).
Hui et al (61) procuraram apurar a eficácia do transplante de enxerto de periósseo,
enxerto

osteocondral

autólogo,

condrócitos

autólogos

e

células

estaminais

mesenquimatosas no tratamento de lesões da cartilagem em animais. A avaliação
histológica e mecânica após 36 semanas demonstrou que os condrócitos de cultura e as
células estaminais mesenquimatosas têm resultados idênticos no tratamento de defeitos
cartilagíneos na osteocondrite dissecante avançada. O enxerto osteocondral autólogo
revelou-se uma má opção a longo prazo, tal como o enxerto de periósseo (61).
Wakitani (62) utilizou células estaminais mesenquimatosas provenientes da medula
óssea e do periósseo dispersas num gel de colagénio tipo I para regenerar a espessura total
de uma lesão de cartilagem. Duas semanas após a transplantação das células, estas
tinham-se diferenciado uniformemente em condrócitos no local da lesão. As células
estaminais mesenquimatosas tanto com origem na medulo óssea como no periósseo
demonstraram resultados idênticos na regeneração da cartilagem.
No

que

diz

respeito

à

osteoartrose,

o

tratamento

com

células

estaminais

mesenquimatosas revelaram-se promissoras no atraso do seu desenvolvimento. Neste
projecto de investigação (63) concluiu-se que, para tratamento de lesões articulares, o
depósito local deste tipo celular estimula a regeneração de cartilagem meniscal e atrasa a
progressiva destruição articular observada na osteoartrose. Estas células são, portanto, uma
promessa no tratamento desta patologia.
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O terço interno do menisco é uma estrutura avascular, tornando por isto difícil a sua
regeneração. A sua composição é a base de fibrocartilagem. A menistectomia como opção
terapêutica para as lesões desta estrutura evidenciou grande probabilidade de,
posteriormente, desenvolver osteoartrose (64, 65). Um estudo, tendo o porco como modelo
experimental, foi planeado para avaliar a capacidade de regeneração do menisco utilizando
células estaminais derivadas da medula óssea (66). Os resultados foram promissores para o
futuro aproveitamento do potencial destas células para regenerar a fibrocartilagem do terço
interno avascular do menisco.

Células estaminais e disco intervertebral
Os discos intervertebrais possuem três tecidos histológica, química e fisiologicamente
diferentes: núcleo pulposo, anel fibroso e cartilagem.
Estudos histológicos prévios mostraram que a degeneração dos discos intervertebrais era
devida à perda de células no núcleo pulposo (67, 68). Estas células sintetizam uma matriz
de proteoglicanos que, juntamente com a água, permitem a manutenção da integridade do
disco intervertebral. Uma diminuição da função e do número das células do núcleo pulposo
resulta numa desorientação da estrutura lamelar na parte interna do anel fibroso (67).
A capacidade regenerativa das células do núcleo pulposo e do anel fibroso é muito fraca.
Recentemente reconheceu-se a capacidade das células estaminais mesenquimatosas se
diferenciarem em células semelhantes às do núcleo pulposo capazes de produzirem uma
matriz extracelular rica em proteoglicanos, quando submetidas a condições propícias (69,
70).
Crevensten e seus colaboradores (71) realizaram um estudo em ratos que confirmou a
capacidade regenerativa do disco intervertebral com a aplicação de células estaminais
mesenquimatosas e demonstrou a viabilidade da proliferação no seu interior.
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Células estaminais, tendão e ligamento
As lesões tendinosas e ligamentares resultam numa cicatrização com formação de um
tecido de qualidade inferior em termos de resistência à tracção. Autoenxertos, aloenxertos e
biomateriais reabsorvíveis foram utilizados no tratamento de lesões destas estruturas (72,
73, 74, 75). Os obstáculos à aplicação de enxertos biológicos prendem-se com a
morbilidade que envolve o dador, a escassez e a rejeição do enxerto.
As células estaminais mesenquimatosas são alvo de diversos estudos levados a cabo
para tratar lesões tendinosas e ligamentares. Young (76) demonstrou que, quando células
estaminais mesenquimatosas são utilizadas para tratar uma lesão no tendão de Aquiles do
coelho com uma dimensão inferior a 1cm, as fibras de colagénio apresentam-se com um
padrão de alinhamento melhorado relativamente aos controlos e uma área, transversal,
maior de cicatrização. Num outro trabalho (77), as células estaminais mesenquimatosas
foram aplicadas juntamente com depósitos de colagénio numa lesão provocada no tendão
rotuliano de animais. Os resultados foram comparados com os controlos numa lesão
idêntica contralateral. A cicatrização obtida pela aplicação destas células mais o colagénio
demonstraram tensões máximas às 12 e 26 semanas significativamente superiores aos
controlos. No entanto, concentrações maiores de células estaminais mesenquimatosas não
demonstraram melhorias histológicas e biomecânicas (77). Ouyand e seus colaboradores
(78) observaram que a utilização de ácido poliglicólico como scaffold juntamente com
células estaminais mesenquimatosas para tratar lesões do tendão de Aquiles de coelhos é
um método com potencial para regenerar tais lesões e para recuperar a estrutura e função.
Relativamente às plastias do ligamento cruzado anterior, um estudo (79) concluiu que a
utilização de células estaminais mesenquimatosas na junção do enxerto de tendão com o
osso resultava na formação de uma fibrocartilagem mais semelhante à original. O
tratamento da lesão no cruzado anterior obteve resultados mais favoráveis do que os
controlos em termos biomecânicos nas primeiras oito semanas após a reconstrução (79).
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Células estaminais e músculo
Com a pesquisa realizada no âmbito desta revisão bibliográfica, foram encontrados
diversas publicações sobre a aplicação de células estaminais para tratar patologias
musculares. No entanto, todos eles se referiam ao tratamento de distrofias musculares,
estando este tipo de doenças afastadas do espectro de patologias do foro ortopédico.

Perspectivas futuras
Terapia genética e células estaminais: a combinação destes dois métodos possibilitaria a
modificação molecular das células estaminais, transitória ou permanentemente. As
patologias ortopédicas poderiam ser tratadas pela substituição de células osteogénicas
patológicas ou mutadas, por células modificadas geneticamente com potencial terapêutico
especifico. A terapia genética pode ser realizada de duas formas: transferência ex vivo de
genes para uma célula ou tecido em cultura ou transferência in vivo, onde o gene é
transferido directamente para o doente. Um exemplo de transferência in vivo de genes
consiste na implantação de um vector do adenovírus com o factor de crescimento BMP-2, o
qual demonstra a capacidade de induzir a cura de defeitos ósseos do fémur de ratos (80).
No entanto, a transferência in vivo de vectores virais induz uma resposta imune, a qual limita
a duração e a eficácia do tratamento (81). Uma possível alternativa será a modificação
genética de células estaminais mesenquimatosas autólogas ex vivo e o fornecimento do
gene ou das proteínas necessárias aos locais afectados. Alguns estudos pré-clínicos foram
realizados e demonstraram que a terapia genética pode induzir a formação óssea in vivo
(81). As células estaminais modificadas geneticamente possibilitariam, por um lado, a
implantação de um menor número de células no local da lesão e, por outro, eliminar a
necessidade de cultura in vitro para promover a multiplicação celular. Porém, a utilização
clínica desta nova técnica terapêutica necessita de mais trabalhos de investigação.
Indução de células estaminais pluripotentes: esta técnica representa possivelmente o
futuro da terapia com células estaminais uma vez que estas revelariam capacidades
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genéticas e funcionais semelhantes a células estaminais embrionárias humanas, mas sem
as implicações éticas e sem as questões imunológicas que as envolvem. Estas células são
criadas a partir de células somáticas, ou com a introdução de 4 genes ou com a combinação
de 2 genes e a indução química dos outros, ultrapassando assim a necessidade de
destruição de embriões humanos. A expressão ectópica de marcadores de pluripotência
celular nos fibroblastos, tal como Oct4, Sox2, c-myc e Klf4 é suficiente para considerar que
as células estaminais pluripotentes induzidas possuem características morfológicas, de
expressão genética e com capacidade para formar teratomas em ratos imunodeficientes, tal
como as células estaminais embrionárias (82, 83). A grande maioria das tentativas para
formar células estaminais pluripotentes envolve a integração de genes nos vectores virais,
os quais podem possibilitar o aparecimento de mutações e limitar a utilidade destas células
na aplicação clínica.
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Conclusão
As células estaminais com origem mesenquimatosa revelaram-se uma grande promessa
no tratamento de várias doenças dos diversos tipos de tecidos que constituem o aparelho
locomotor (osso, cartilagem, discos intervertebrais, tendões, ligamentos e músculos).
Todavia a sua utilização na prática clínica ainda é muito escassa e de certa forma muito
pouco reconhecida como método terapêutico por parte dos especialistas. Apesar disto, os
diversos estudos já realizados no âmbito da terapia regenerativa demonstraram que as
células estaminais mesenquimatosas são uma grande promessa para, no futuro, tratar
diversas patologias em Ortopedia com uma maior eficácia comparativamente aos métodos
da actualidade.
Sublinha-se a necessidade constante de promover uma avaliação mais rigorosa do seu
sucesso terapêutico, realizando um maior número de estudos devidamente planeados e
estruturados com o intuito de reduzir as limitações de cada um. Os trabalhos devem conter
uma amostra representativa de pacientes e comparar os resultados com grupos de controlo
antes que se possa reconhecer efectivamente a sua capacidade terapêutica na prática
clínica de doenças do foro ortopédico. O período de seguimento é outro aspecto a ter em
conta, uma vez que quanto mais alargados, mais e melhores conclusões podem ser
deduzidas.
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FIGURAS

Figura 1 – Fontes de células estaminais.
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