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RESUMO 

As plaquetas, para além de terem funções de hemostasia, contêm importantes 

factores de crescimento que são responsáveis por aumentar a mitose celular e 

produção de colagéneo, recrutar outras células para o local da lesão e induzir a 

diferenciação celular. A utilização de plasma rico em plaquetas (PRP) na medicina 

desportiva tem vindo a aumentar devido ao seu potencial na cicatrização dos 

músculos, tendões e reparação de feridas cirúrgicas. O objectivo desta revisão 

bibliográfica é demonstrar as diversas acções e potenciais aplicações clínicas dos 

factores de crescimento no tratamento de algumas lesões que afectam atletas 

desportivos. Foi demonstrado que existe documentação extensa sobre estudos em 

animais e em humanos, que demonstram a segurança e eficácia da aplicação clínica 

de PRP, por mais de 10 anos, numa variedade de condições e com aplicações 

promissoras. Os resultados apresentados reforçam a ideia de que os factores de 

crescimento podem ser usados como tratamento nas lesões dos tecidos músculo-

esqueléticos de atletas. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

 Platelet rich plasma; trauma PRP; Bone Healing PRP; Growth factors; 

Musculoskeletal injuries. 
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ABSTRACT 

Platelets, in addition to having roles in hemostasis, contain important growth 

factors that are responsible for increasing cell mitosis and collagen production, 

recruiting other cells to the injured area and induce cell differentiation. The use of 

platelet-rich plasma (PRP) in sports medicine has increased because of its potential in 

the healing of muscles, tendons, and repair of surgical wounds. The purpose of this 

review is to demonstrate the different actions and potential clinical applications of 

growth factors in the treatment of some injuries that affect sports athletes. It was 

shown that there is extensive documentation on studies in animals and humans, 

demonstrating the safety and efficacy of clinical application of PRP, for over 10 years, 

in a variety of conditions and with promising applications. The results reinforce the 

idea that growth factors can be used as treatment in lesions of musculoskeletal tissues 

of athletes. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos tem havido investigações científicas e tecnológicas 

que nos têm permitido ter uma nova visão e perspectiva em relação ao processo de 

reparação tecidular. Enquanto inicialmente pensava-se que as plaquetas agiam 

exclusivamente na coagulação, recentemente foi descoberto que as plaquetas também 

libertam proteínas bioactivas responsáveis por atraírem macrófagos, células 

estaminais ou osteoblastos, entre outras, que permitem promover a remoção de tecido 

necrosado e também aumentar a regeneração tecidular e cicatrização(1, 2). 

Podemos afirmar que as plaquetas, para além de terem funções de hemostasia, 

contêm importantes factores de crescimento que, quando secretados e captados por 

outras células, são responsáveis por aumentar a mitose celular e produção de 

colagéneo, recrutar outras células para o local da lesão e induzir a diferenciação 

celular(2).  

A crescente consciencialização das plaquetas e do seu papel no processo de 

cicatrização levou ao conceito da sua aplicação terapêutica(1, 2).  

 

Plasma Rico em Plaquetas 

O plasma rico em plaquetas (PRP), é definido como um volume da fracção de 

plasma de sangue autólogo, com uma concentração de plaquetas acima dos valores 

basais. Este PRP é colectado no período pré-operatório, sendo um produto orgânico, 

atóxico, não imunorreactivo e rico em factores de crescimento originários dos 

grânulos alfa-plaquetários. A presença de células brancas no PRP confere-lhe uma 

resistência natural a processos infecciosos e alérgicos, o que permite melhorar as 

expectativas dos tratamentos, uma vez que a principal função do sistema de defesa do 

organismo é a protecção contra microrganismos e substâncias estranhas(1-3). 

O PRP autólogo foi usado pela primeira vez em 1987 por Ferrari et al.(4) após 

uma cirurgia aberta do coração, de modo a evitar transfusão excessiva de produtos 

homólogos do sangue. Desde ai, o PRP autólogo tem sido usado de forma segura em 

várias áreas, entre as quais podemos referir a ortopedia, a medicina desportiva, a 

medicina dentária, a neurocirurgia, a oftalmologia e a urologia. Podemos ainda referir 
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aplicações clínicas do PRP a nível cosmético, cardiotorácico e de cirurgia 

maxilofacial. Vários estudos sugerem que o PRP ser usado para influenciar a 

inflamação, a perda de sangue pós operatória, a infecção, a osteogénese, e a 

cicatrização de tecidos moles(1-3). 

De acordo com dados da World Health Association, as lesões músculo-

esqueléticas, são a causa mais comum de dor severa a longo prazo e de incapacidade 

física que afectam, por todo o mundo, centenas de milhões de pessoas. Como 

exemplo, podemos referir que nos EUA, estima-se que 45% das lesões músculo-

esqueléticas devem-se a lesões de tecidos moles incluindo trauma ligamentar e 

tendinoso(5).  

A crescente popularidade de actividades desportivas entre a população 

mundial trouxe uma epidemia de distúrbios músculo-esqueléticos com atenção 

especial aos tendões. 

A utilização de plasma rico em plaquetas na medicina desportiva tem vindo a 

aumentar devido ao seu potencial na cicatrização dos músculos, tendões e reparação 

de feridas cirúrgicas.  

A medicina desportiva apresenta-se como uma especialidade particular dentro 

da medicina, uma vez que a maioria dos atletas, ou pacientes desportivos, necessitam 

de uma recuperação rápida das suas lesões para puderem voltar à sua actividade 

desportiva de competição no menor tempo possível(6). 

 

Factores de Crescimento 

Podemos dividir, de uma maneira simplista, o processo de reparação tecidular 

em três fases distintas, sendo elas a inflamação aguda, a proliferação e reparação e a 

remodelação. Este processo de reparação tecidular é caracterizado por uma série de 

eventos celulares e moleculares complexos com uma sobreposição e interdependência 

elevada entre eles. Os factores de crescimento têm um papel fundamental neste 

processo de reparação tecidular, uma vez que estimulam a proliferação celular, ao 

fornecerem a sinalização entre as células, ao controlarem a formação de matrix 

extracelular e angiogénese, ao regularem o processo de contracção, e ao re-
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estabelecerem a integridade do tecido(7, 8). Sendo assim, o plasma rico em factores de 

crescimento pode ter aplicações clínicas em lesões tendinosas, lesões musculares, 

lesões condrais, lesões ósseas, lesões ligamentares, lesões meniscais, lesões 

capsulares ou lesões epidérmicas(8). 

Os factores de crescimento actuam sobre uma célula alvo apropriada com o 

objectivo de levar a cabo uma acção especifica. Dentro dessas acções temos três tipos 

possíveis, sendo elas, a autócrina, a parácrina e a endócrina. Na acção autócrina o 

factor de crescimento pode influenciar a célula, ou influenciar a sua origem, ou, ainda, 

influenciar outras células idênticas fenotipicamente com aquela célula. Como 

exemplo temos um factor de crescimento que ao ser produzido por um osteoblasto vai 

influenciar a actividade de outro osteoblasto. Na acção parácrina, o factor de 

crescimento vai influenciar uma célula adjacente que é fenotipicamente diferente da 

sua célula de origem. Como exemplo temos um factor de crescimento que ao ser 

produzido por um osteoblasto vai estimular a diferenciação de uma célula 

indeferenciada. Por fim, na acção endócrina, o factor de crescimento vai influenciar 

uma célula fenotipicamente diferente da sua célula de origem e que está localizada 

num local anatómico remoto. Como exemplo temos um factor de crescimento que 

sendo produzido por tecido neural no sistema nervoso central vai estimular a 

actividade osteoblástica. Podemos, assim afirmar que, um factor de crescimento pode 

ter efeito em múltiplos tipos de células e pode induzir uma variedade de funções 

celulares, em diversos tecidos(9). 

Nas últimas décadas, a descoberta de factores de crescimento levou a um 

aumento de esperança e especulação no uso destes factores no tratamento de lesões 

complicadas, particularmente as crónicas. Ao longo destes anos, as experiências 

realizadas em animais vieram confirmar a ideia de que os factores de crescimento 

podem acelerar a reparação de lesões. No entanto, apenas mais tarde, e com os 

avanços na tecnologia recombinante que permitiram obter quantidades mais elevadas 

de factores de crescimento, é que estes factores puderam ser testados em ensaios 

clínicos em humanos. Todas estas noções e desenvolvimentos levaram a que houvesse 

um aumento de interesse no uso de factores de crescimento como agentes terapêuticos 

no tratamento de lesões músculo-esqueléticas(9).  
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À medida que os factores de crescimento foram, e vão, ficando disponíveis 

como agentes terapêuticos, os investigadores acharam essencial entender as suas 

características biológicas e todo o seu potencial clínico.  

Entre os vários factores de crescimento existentes temos o transformed growth 

factor beta (TGF-β), que se encontra activo durante a fase de inflamação, e influencia 

a regulação da migração e proliferação celular. Este factor também estimula a 

replicação celular, e interacções conectadas de fibronectina(1, 2, 9).  

O vascular endothelial growth factor (VEGF) é produzido em níveis mais 

elevados somente após a fase inflamatória, apresentando-se como um potente 

estimulador da angiogénese(1, 2, 9). Num estudo realizado por Anitua et al. (2005)(10) 

ficou demonstrado que o VEGF e o hepatic growth factor (HGF) aumentavam 

consideravelmente após a exposição ao conjunto de factores de crescimento libertados, 

o que sugere que aceleram a proliferação das células do tendão e estimulam a síntese 

de colagéneo tipo I.  

O platelet-derived growth factor (PDGF) é produzido após a lesão do tendão e 

ajuda a estimular a produção de outros factores de crescimento tendo, também, um 

papel na remodelação do tecido. O PDGF promove a replicação de células estaminais 

mesenquimatosas, a produção de osteóide, a replicação de células endoteliais, e a 

síntese de colagéneo. Vários investigadores acham que provavelmente é o primeiro 

factor de crescimento a aparecer numa lesão e que inicia a cicatrização do tecido 

conjuntivo promovendo o colagéneo e a síntese proteica(1, 2, 9).  

Estudos in vitro e in vivo têm vindo a demonstrar que o basic fibroblastic 

growth factor (bFGF) age como um poderoso estimulador da angiogénese bem como 

um regulador de migração e proliferação celular(1, 9).  

Os efeitos do epidermic growth factor (EGF) apresentam-se limitados às 

células basais da pele e membranas mucosas enquanto induz a migração celular e 

replicação(9). 

O insulin growth factor type I (IGF-I) é altamente expresso durante a fase 

inicial inflamatória na cicatrização do tendão, e provavelmente contribui na 

proliferação e migração de fibroblastos e no aumento da produção de colagéneo(1, 2, 9).  



	   5	  

O objectivo desta revisão bibliográfica é demonstrar, através de estudos de 

vários autores, as diversas acções e potenciais aplicações clínicas dos factores de 

crescimento no tratamento de algumas lesões que afectam atletas desportivos. 
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METODOLOGIA 

A pesquisa bibliográfica foi efectuada na base de dados Pubmed e Medline 

utilizando as palavras chave “platelet rich plasma”,  “trauma PRP”, “Bone Healing 

PRP”, “Growth factors”, “Musculoskeletal injuries”, juntamente com várias 

combinações destes termos. 

Utilizou-se como critérios de inclusão os artigos publicados compreendidos 

entre os anos de 2000 a 2010, no entanto foi necessário incluir 8 artigos com data 

anterior às referidas, uma vez que o seu conteúdo tinha relevância para a revisão 

bibliográfica efectuada. 
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DISCUSSÃO 

Músculo 

A medicina desportiva apresenta-se como um campo potencial para o uso de 

terapias com plaquetas autólogas uma vez que o seu uso consegue acelerar a 

reparação em situações clínicas que requerem uma rápida cicatrização e regeneração 

tecidular, como é o caso das que afectam a maioria dos atletas desportivos de 

competição(10).  

Num plasma rico em factores de crescimento temos como factores de 

crescimento o platelet derivated growth factors (PDGF), o transformed growth factor 

β1 e transformed growth factor β2 (TGF-β1 e TGF-β2), o insulin growth factor type I 

(IGF-I), o vascular endotelial growth factor (VEGF), o basic fibroblastic growth 

factor (bFGF), o epidermic growth factor (EGF) e o hepatic growth factor (HGF). 

Adicionalmente existem proteínas adesivas , como a fibrina, que, fazendo parte deste 

conjunto, providenciam um suporte adesivo para as plaquetas orientando a secreção 

para os locais alvo(8).  

Como as preparações autólogas ricas em factores de crescimento (PRGF) 

contêm proteínas que aceleram e melhoram a cicatrização, os investigadores 

colocaram a possibilidade de que ao mudar as preparações de plasma rico em 

plaquetas talvez seria possível alterar o seu efeito biológico(2, 10). 

Alguns factores chave ao preparar PRGF incluem o número de plaquetas, a 

presença de células sanguíneas brancas bem como o método de iniciar a coagulação 

do PRP. Foi demonstrado que o PRGF aplicado em células musculares in vivo 

resultava num aumento de proliferação celular, diferenciação de células satélite e 

síntese de factores angiogénicos e a sua aplicação num modelo animal permitiu 

aumentar a reparação muscular(2, 10).  

De modo a tentar avaliar o beneficio clínico que a aplicação de factores de 

crescimento poderia ter em lesões musculares relacionadas com actividades 

desportivas profissionais M. Sanchez et al., (2005)(6) realizaram um estudo num total 

de 20 atletas profissionais com uma média de idade de 25 anos. A nível do tratamento, 

o local exacto e extensão da lesão muscular foi definido por meio de ultra-som e a 

gravidade da lesão foi avaliada de acordo com critérios ecográficos. O hematoma foi 
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localizado dentro do músculo e drenado sendo, depois, injectado o PRGF na zona da 

lesão. Neste estudo foram realizados tratamentos de fisioterapia que incluiram electro-

estimulação muscular branda, electroterapia anti-inflamatória e analgésica e 

exercícios isométricos. O número de injecções de PRGF dependeu da gravidade das 

lesões. As rupturas pequenas progrediram bem com uma única aplicação de PRGF, 

enquanto que as rupturas médias ou grandes requereram duas ou três aplicações de 

PRGF com uma semana de intervalo. Em termos da recuperação funcional após o 

tratamento com PRGF, foi relatado que a aplicação do PRGF nas lesões musculares 

permitiu diminuir a inflamação e reduzir a dor. A recuperação total das capacidades 

funcionais foi em metade do tempo previsto de recuperação. As imagens ecográficas 

demonstraram a regeneração total de tecido muscular após o tratamento com PRGF. 

Não foi relatado casos de fibrose em nenhum dos casos tratados. Neste estudo foi 

referido que não ocorreram novas lesões nos mesmos locais, em nenhum dos atletas, 

após o retorno às suas actividades desportivas. Foi, assim, demonstrado que a injecção 

de uma preparação autóloga rica em factores de crescimento em músculos lesionados 

aumenta a cicatrização e a recuperação funcional, confirmando que as plaquetas têm 

propriedades curativas que vão para além das suas funções hemostáticas conhecidas. 

J. Menetrey et al, (2000)(11) realizaram um estudo em ratos em que 

provocaram lacerações no músculo gastrocnémio num membro e injectaram factores 

de crescimento (b-FGF, IGF-1, e nerve growth factor NGF).  O outro membro 

lacerado serviu de controlo sendo injectado com uma solução fisiológica. A 

regeneração muscular foi avaliada após uma semana. A cicatrização muscular e as 

propriedades de contractilidade foram medidas um mês após a lesão. Como resultados, 

estes investigadores, demonstraram que os músculos injectados com factores de 

crescimento apresentavam numerosas miofibras regeneradas no local de laceração e 

que estas se apresentavam uniformemente distribuídas na zona da lesão tanto 

superficialmente como na parte mais profunda do músculo. Nos músculos de controlo 

também existiam as miofibras mas elas apresentavam-se preferencialmente na zona 

mais profunda da laceração. Após um mês o desenvolvimento de tecido fibroblástico 

era reduzido no músculo tratado ao contrário do músculo de controlo. Os resultados 

encontrados nesta altura sugeriram que a cicatrização do músculo tratado era mais 

acelerada do que nos outros músculos. Mesmo em termos de propriedades de 

contracção, após um mês da lesão, as forças musculares estavam mais aumentadas 
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nos músculos tratados. Assim sendo, este estudo demonstrou que a injecção directa de 

factores de crescimento no músculo consegue melhorar significativamente a 

cicatrização e recuperação. Este tratamento parece também ter reduzido a formação 

de tecido cicatricial no músculo e demonstrou que o músculo tratado conseguiu gerar 

maior força e ficar funcional em menos tempo. 

 

Osso 

Tem sido demonstrado que diversos factores de crescimento são expressos em 

diferentes fases de cicatrização experimental de fracturas. Com base nestes resultados, 

acredita-se que estes factores de crescimento podem servir como potenciais agentes 

terapêuticos para melhorar a reparação óssea. Entre esses factores de crescimento 

estão o TGF-β,  o bone morphogenetic protein (BMP), o FGF, o PDGF e o IGF. 

Existe um grande interesse no desenvolvimento de aplicações para os factores 

de crescimento no aumento da reparação óssea. Entre essas aplicações clínicas 

podemos incluir a aceleração da cicatrização de fracturas, principalmente em 

pacientes que estão em alto risco de não consolidação, o tratamento de não 

consolidações estabelecidas, o aumento de fusão espinhal primária, o tratamento de 

pseudoartrose estabelecida da coluna, e como um componente de uma estratégia de 

criação de tecido que podia incluir terapia genética para tratar problemas de grandes 

perdas ósseas(9). 

De modo a analisar a influência de uma infusão continua de TGF-β em 

fracturas mid-diafisárias da tíbia, Lind et al. (1993)(12) realizaram um estudo em 30 

coelhos em que as fracturas foram tratadas com 1 ou 10 ug de TGF-β por dia durante 

seis semanas e o grupo de controlo não recebeu factores de crescimento. Foram 

avaliados o conteúdo mineral-ósseo, a quantidade de formação de calos, e a 

resistência à flexão, sendo então relatado que não houve diferenças registadas entre os 

três grupos em relação ao conteúdo mineral ósseo, ou espessura cortical, mas houve 

um aumento significativo na formação de calos em ambos os grupos experimentais 

quando comparados com o grupo de controlo. Os ensaios mecânicos demonstraram 

um aumento significativo na resistência à flexão normal apenas quando comparando o 

grupo tratado com 1 ug de TGF-β com o grupo de controlo. 
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Ainda nos TGF´s, Critchlow et al. (1995)(13) avaliaram o efeito do TGF-β2 na 

cicatrização de 25 fracturas da tíbia em coelhos sob condições mecânicas estáveis e 

instáveis. Num grupo, as tíbias foram fracturadas e tratadas com uma placa de 

compressão dinâmica para atingir a estabilidade do sistema mecânico enquanto que 

noutro grupo, foi produzida uma diferença de 0,5 mm entre as extremidades da tíbia 

fracturada e os ossos foram fixos com uma placa de plástico para alcançar um sistema 

mecânico instável. Os animais de ambos os grupos foram tratados com 60 ou 600 ng 

de TGF-β2. Em termos de resultados, nos animais com uma construção mecânica 

estável e que foram tratadas com 600 ng de TGF-β2, houve formação abundante de 

calo, mas não houve aumento no conteúdo ósseo nos calos. Nos animais tratados com 

a dose de 60 ng houve um efeito insignificante na cicatrização da fractura. Em 

contraste, os animais com uma instabilidade mecânica tinham uma formação óssea e 

de cartilagem mínima após o tratamento com 60 ou 600 ng de TGF-β2. Estes 

resultados demonstram que é necessário um tratamento cirúrgico adequado para a 

cicatrização destas lesões e que é essencial o TGF-β2 para optimizar a reparação 

óssea. 

Os BMPs também têm um papel essencial no crescimento celular e formação 

óssea. De modo a tentar demonstrar este papel dos BMP´s, Bostrom e Camacho 

(1998)(14) avaliaram a influência da rhBMP-2 na cicatrização de fracturas recentes 

num modelo de osteotomia do cúbito em coelhos. Vinte fracturas cubitais foram 

tratadas com 200 mg de rhBMP-2, entregues numa esponja de colágeneo tipo I e 

aplicado como enxerto e os membros que foram tratados apenas com o transportador 

ou que não foram tratados serviram como controlo. A avaliação radiográfica e os 

testes biomecânicos foram realizados duas, três, quatro e seis semanas após o 

procedimento cirúrgico. Como resultados apresentados, o BMP-2 acelerou a 

cicatrização no local de osteotomia como ficou demonstrado radiograficamente e 

biomecanicamente no estudo. Entre três a quatro semanas após o procedimento, os 

membros que tinham sido tratados com BMP-2 mostraram aumento da rigidez e força 

quando comparados com os cúbitos sem tratamento. Os grupos não tratados e com 

transportador de colagéneo obtiveram resultados semelhantes quatro a seis semanas 

após o procedimento. 

Num estudo realizado por Boden et al. (1998)(15) foi relatado um sucesso na 

artrodese anterior laparoscópica espinhal em cinco macacos adultos que tinham sido 
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tratados com rhBMP-2 numa placa de titânio. Duas doses diferentes de rhBMP-2 

(0,75 e 1,5 mg / mL) foram implantadas numa esponja de colágeneo e colocados na 

placa. A fusão sólida da coluna lombar foi atingida em associação com as duas doses 

da proteína recombinante, enquanto que, não foi atingida uma fusão sólida em dois 

animais que tinham sido tratados apenas com a esponja de colagéneo. 

Os factores de crescimento fibroblásticos (FGF´s) têm um papel importante na 

angiogénese e na mitogénese de células mesenquimais, sendo os mais abundantes no 

tecido normal adulto o factor de crescimento fibroblástico ácido (FGF-1 ou a-FGF) e 

o factor de crescimento fibroblástico básico (FGF-2 ou b-FGF). A actividade destes 

dois factores foi identificada durante as fases precoces de cicatrização de fracturas. 

Uma vez que estes factores são associados a angiogénese e activação osteoblástica e 

de condrócitos, tem havido um interesse na sua capacidade para aumentar a reparação 

esquelética(9). Assim sendo, Kato et al. (1998)(16) realizaram um estudo com o 

objectivo de avaliar o efeito de uma única injecção local de recombinante humano de 

factor de crescimento de fibroblastos-2 (rhFGF-2) na cicatrização de defeitos tibiais 

segmentares em coelhos. Um defeito ósseo de 3 mm foi estabilizado com um fixador 

externo, e várias doses (0, 50, 100, 200 e 400 ug) de rhFGF-2 foram injectadas. A 

cicatrização foi avaliada com base em radiografias, análises histológicas e de uma 

avaliação do conteúdo mineral ósseo. Foi registado um efeito dose-dependente sobre 

a cicatrização, volume ósseo, e conteúdo mineral do osso novo, com efeitos 

significativos nas concentrações de ≥ 100 ug. O tratamento com 100 ug de FGF-2 

aumentou o volume e conteúdo mineral ósseo em 95% e 36%, respectivamente, em 

comparação com os controlos o que permitiu a Kato et al. concluír que uma única 

injecção de FGF-2 poderia aumentar a formação óssea. 

Como já foi referido na introdução o PDGF é secretado pelas plaquetas 

durante as fases precoces de cicatrização de fracturas e foi identificado nos locais de 

fractura em ratos e humanos.  

De modo a avaliar a eficácia de PDGF em cicatrizações de osteotomias 

unilaterais da tíbia Nash et al, (1994)(17) realizaram um estudo em sete coelhos, onde 

cada local de osteotomia foi tratado com PDGF numa esponja de colagéneo ou só 

com uma esponja de colagéneo. Em termos de resultados, a análise radiográfica na 

segunda e quarta semana demonstrou um aumento de densidade de calo e volume nos 
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animais que tinham sido tratados com PDGF quando comparados com os controlos e 

a análise histológica demonstrou um estado mais avançado de diferenciação 

osteogénica nos animais tratados com PDGF do que nos de controlo. Revelou-se não 

haver diferenças na força entre a tíbia tratada com PDGF e a tíbia contralateral, 

intacta.  

 

Tendinopatias 

O PRP é cada vez mais usado em lesões crónicas não resolvidas de tendões 

como do cotovelo, rótula, Aquiles, entre outros.  

Os tendões são feitos de células especializadas, incluindo tenócitos, água e 

proteínas de colagéneo fibroso, e estas proteínas de colagéneo entrelaçam-se para 

formar um fio resistente de tecido flexível para formar um tendão que naturalmente se 

une ao osso e forma uma conexão(18).  

Os tendões têm a responsabilidade de transferir uma grande quantidade de 

força, e como resultado, são susceptíveis a danos quando estão sobrecarregados. 

Tendo em conta esta ideia, com o uso excessivo e repetitivo, as fibras de colagéneo no 

tendão, podem formar micro rupturas, levando ao que é chamado de tendinite, ou 

mais apropriadamente tendinose ou tendinopatia.  

Os tendões lesados curam por cicatrização o que prejudica a sua função e 

aumenta o risco de nova lesão, e, para além disso, os tendões curam a um ritmo lento 

em comparação com outros tecidos conjuntivos, secundário à sua vascularização 

pobre(18). 

Zhang et al.(2003)(19), realizaram um estudo para avaliar o efeito do 

exogenous vascular endothelial growth factor (VEGF) na cicatrização do tendão e 

regulação de outros factores de crescimento num modelo de tendão de Aquiles de rato. 

Para isso, usaram 50 ratos, em que no grupo experimental o tendão de Aquiles 

esquerdo foi cortado transversalmente e reparado com técnica de sutura Kessler 

modificada, e o tendão de Aquiles direito foi cortado transversalmente e reparado com 

a ressecção do tendão plantar. De seguida foi injectado VEGF no local de cicatrização 

de cada tendão. No grupo de controlo foram realizados os mesmos procedimentos 
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cirúrgicos, com a injecção de solução salina nos locais de cicatrização. Em intervalos 

de uma, duas e quatro semanas os animais foram mortos e os tendões foram colhidos 

e avaliados para força de tensão e expressão genética (dia 4 pós-operatório). Na 

primeira semana pós-operatória, a força de tensão dos tendões reparados com o 

tratamento VEGF era significativamente maior do que a força de tensão nos tendões 

reparados com o tratamento salino. De acordo com os investigadores não se observou 

diferença de força de tensão entre os dois grupos sem o suporte do tendão plantar. Na 

segunda semana pós-operatória voltou-se a registar os mesmos resultados e por ai em 

diante. A expressão genética demonstrou que o TGF-b no tendão tratado com VEGF 

estava aumentado numa fase precoce do processo de cicatrização do tendão, enquanto 

que a expressão de PDGF, bFGF, IGF-1 não era significativamente diferente entre os 

grupos. Neste estudo chegou-se à conclusão que a administração exógena de VEGF 

podia melhorar significativamente a força de tensão numa altura mais precoce do 

processo de cicatrização do tendão de Aquiles de rato e foi associado a um aumento 

de expressão de TGF-b. 

Aspenberg e Virchenko, (2004)(20), estudaram a hipótese da injecção de 

concentrado de plaquetas poder melhorar a cicatrização do tendão de Aquiles no 

modelo de rato. O tendão de Aquiles foi seccionado, e foi removido um segmento de 

3 mm. Após 6 horas, foi injectado percutaneamente um concentrado de plaquetas no 

hematoma. Após uma semana, a injecção deste concentrado, aumentou a força e 

rigidez do calo do tendão em 30%, e persistiu por 3 semanas após a injecção. 

Realizaram, depois, um teste mecânico que indicou uma maior maturação do calo do 

tendão, dando assim a ideia de que o concentrado de plaquetas pode ser útil para o 

tratamento de rupturas de tendão de Aquiles. 

Sanchez et al.(2007)(21), realizaram um estudo em 12 atletas com ruptura 

completa espontânea do tendão de Aquiles divididos em dois grupos de 6 elementos 

cada. Um grupo de 6 elementos foi tratado com PRGF e outro ficou como grupo de 

controlo. Neste estudo apesar de todos os atletas terem conseguido reparar bem o 

tendão de Aquiles, o grupo com PRGF necessitou de menos tempo de recuperação de 

movimento e assim de retorno às actividades desportivas. Foi ainda demonstrada uma 

cicatrização a 100% sem nenhum atraso de cicatrização, lesão do nervo sural, ou 

infecção superficial ou profunda no grupo tratado com PRGF. Como contraste, houve 
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pequenas complicações, incluindo uma infecção superficial e dois quelóides, descritos 

no grupo de controlo.    

 

Ombro 

Durante a 8ª Conferência Internacional de Ortopedia, Biomecânica e 

Reabilitação Desportiva em 2004, Randelli P. e Arrigoni P.(22) , apresentaram um 

estudo referente ao uso de factores de crescimento derivados de plaquetas na 

reparação da coifa dos rotadores, que visava demonstrar a sua eficácia, o tempo de 

recuperação funcional, o controlo de dor com a aplicação de PDGF e a relação entre o 

parâmetro de lesão e resultados clínicos. Foram seleccionados 14 pacientes com 

ruptura total da coifa dos rotadores, com tratamento de artroscopia e implementação 

de PDGF autólogo. O estudo demonstrou que a reparação por artroscopia da coifa dos 

rotadores com  implementação de PDGF e com um protocolo acelerado de 

reabilitação teve um aumento dramático em termos de reparação e recuperação de dor 

e funcionalidade logo aos 2 meses pós-operatório. No final de 6 meses de follow-up 

os pacientes tinham resultados satisfatórios quando comparados com pessoas 

saudáveis. 

Kovacevic D. e Rodeo S. (2008)(23) realizaram um estudo de modo a examinar 

o papel de proteínas osteoindutivas na cicatrização da coifa dos rotadores. Assim, 

num modelo de ruptura do infra-espinhoso de ovelha, foi implantado factores de 

crescimento de extracto de osso cortical bovino numa cicatrização da coifa dos 

rotadores com uma esponja de colagéneo tipo I. Como resultados estes investigadores 

descobriram um aumento do volume ósseo e aumento dos tecidos moles. Os dados 

obtidos nesse estudo também revelaram que apesar do extracto bovino ter acelerado o 

processo de cicatrização, não mudou a qualidade de cicatrização.  

Seeherman et al. (2008)(24) realizaram outro estudo em rupturas na coifa dos 

rotadores, em que adicionaram a recombinante humana BMP-12 a rupturas totais em 

ovelhas e demonstraram resultados similares ao estudo de Kovacevic D. e Rodeo S., 

uma vez que, a reparação com rh-BMP apresentou aumento de força e rigidez quando 

comparada com as reparações não tratadas numa taxa de 300%. No entanto os tecidos 
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em ambos os grupos, tanto de tratamento como de controlo, exibiram propriedades 

mecânicas similares quando normalizados para o tamanho do tendão. 

 

Cotovelo 

Em 2003, Edwards e Calandruccio(25), demonstraram que 22 dos 28 pacientes 

(79%) com epicondilite crônica refractária estavam completamente livres de dor após 

uma terapia da injecção de sangue autólogo. Não foi relatado qualquer tipo de 

agravamento ou recorrência de dores nem outros eventos adversos. A dor após a 

administração de sangue autólogo foi variável, mas a maioria dos pacientes relataram 

que era semelhante à anterior quando receberam injecções de esteróides antes do 

estudo. Um paciente não conseguiu melhorar de forma satisfatória e, eventualmente, 

foi submetido a cirurgia. 

Num estudo no American Journal of Sports Medicine, Mishra e Pavelko 

(2006)(26) avaliaram 140 pacientes com dor crónica no epicôndilo do cotovelo. Desses 

pacientes, 20, que tinham falhado tratamentos conservadores anteriores, preenchiam 

os critérios do estudo e foram candidatos à cirurgia. No total, 15 pacientes foram 

tratados com uma injecção PRP e 5 foram controlos com anestesia local. O grupo de 

tratamento observou 60% de melhoria em 8 semanas, 81% em 6 meses, e 93% no 

final do seguimento de 12-38 meses. De notar que não houve efeitos adversos nem 

complicações. Além disso, houve um retorno de 94% dos pacientes às actividades 

desportivas e um retorno de 99% dos pacientes às actividades diárias. A principal 

limitação deste estudo foi a taxa de atrito de 60% no grupo de controlo dado que 3 dos 

5 pacientes retiraram-se do estudo ou procuraram outro tratamento às 8 semanas. 

 

Joelho 

Taylor, et al (2002)(27), demonstraram eficácia e segurança durante a injecção 

de sangue autólogo em coelhos brancos da Nova Zelândia no tendão rotuliano. Depois 

de analisar a histologia em 6 e 12 semanas, não houve alteração adversa na histologia 

ou rigidez do tendão. No entanto, os tendões injectados com sangue eram 

significativamente mais fortes. 
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Sanchez et al, (2003)(28) realizaram um estudo onde descreveram uma nova 

aplicação da terapia com PRP num tratamento artroscópico de uma grande avulsão 

não traumática da cartilagem articular num joelho de um jogador adolescente de 

futebol. Após a recolocação artroscópica foi injectado plasma autólogo rico em 

factores de crescimento na área entre a cratera e o fragmento fixo. Após 18 semanas 

da cirurgia o paciente foi autorizado a retomar os treinos formais com os seus colegas. 

Apesar do prognóstico extremamente pobre do caso, a cura completa da cartilagem 

articular foi consideravelmente acelerada, e os resultados funcionais foram excelentes, 

permitindo um retorno rápido à actividade atlética sem sintomas. Esta técnica abriu 

novas perspectivas para a regeneração de tecidos humanos. 

Berghoff et al.(2006)(29) retrospectivamente analisaram uma série grande de 

pacientes num esforço para aceder aos efeitos de produto de sangue autólogo em 

pacientes submetidos a artroplastia total do joelho (ATJ). O estudo incluiu 66 

pacientes do grupo de controlo e 71 pacientes tratados com produtos derivados de 

sangue autólogo no local da lesão. Os dados foram reunidos durante seis semanas 

pós-operatório, e os resultados obtidos dos dois grupos foram comparados. O grupo 

de intervenção demonstrou níveis mais elevados de hemoglobina e menos transfusões, 

bem como menor tempo de internamento e maior amplitude de movimento do joelho 

em seis semanas. Além disso, não houve infecções e os analgésicos foram 

significativamente menos exigidos neste grupo tratado. 

Gardner et al. (2006)(30) realizaram um estudo em que 98 ATJ unilaterais 

foram avaliadas retrospectivamente, 61 das quais envolviam o uso intra-operatório de 

gel de plaquetas, e 37 serviram como sujeitos de controlo. Os resultados analisados 

foram as mudanças de hemoglobina pós-operatórias, os requisitos de analgésicos 

intravenosos e orais, amplitude de movimentos e total de dias de internamento 

hospitalar. Os pacientes que receberam o gel de plaquetas durante a cirurgia tiveram 

menos perdas sanguíneas pós-operatórias, medidas pela diferença de hemoglobina 

pré-operatória e pós-operatória ao dia 3 (2.7 versus 3.2 g/dL). A requisição de 

analgésicos foi menor no grupo de gel de plaquetas tanto intravenoso (17.0 versus 

36.3 mg/dia) e oral (1.84 versus 2.75). Este grupo também atingiu uma maior 

amplitude de movimentos (78.2 versus 71.9). Este estudo indica que a aplicação de 

gel de plaquetas pode levar a uma hemostase melhorada, melhor controlo de dor e um 

internamento hospitalar mais reduzido. 
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Num estudo controlado por Everts et al, (2006)(31) de pacientes submetidos a 

ATJ, 85 pacientes foram operados de acordo com a ATJ e com a aplicação de gel de 

plaquetas e selantes de fibrina no tecido lesionado no fim da cirurgia. Oito pacientes 

foram operados de acordo com o mesmo protocolo, mas sem o uso de gel de 

plaquetas e selante de fibrina, servindo assim de grupo de controlo. Todas as 

transfusões de sangue, a ocorrência de hemorragias, distúrbios na cicatrização e a 

incidência de infecções pós-operatórias foram documentadas. No final os pacientes do 

grupo de tratamento tinham um nível de hemoglobina pós-operatório 

significativamente mais alto (11.3 versus 8.9 g/dL respectivamente) do que aqueles do 

grupo de controlo. A incidência de hemorragia e distúrbios de cicatrização tecidular 

foram significativamente mais baixos nos pacientes com gel de plaquetas e selante de 

fibrina. Quatro pacientes do grupo de controlo desenvolveram infecções. O 

internamento hospitalar diminuiu em 1.4 ± 1.5 dias para os pacientes no grupo de 

tratamento. Os investigadores concluíram assim que a aplicação peri-operatória do gel 

de plaquetas e selante de fibrina pode melhorar a amplitude de movimentos após a 

artroplastia total de joelho, diminuir o internamento hospitalar e reduzir os risco de 

infecções ou artrofibrose.  

Ambroziak et al (2006)(32), realizaram um estudo em que apresentavam a 

possibilidade de aumentar as propriedades osteoinductivas de um enxerto do 

ligamento rotuliano usado para rever a reconstrução do ligamento cruzado anterior. 

Criaram um enxerto osso-ligamento-osso a partir de um ligamento rotuliano colhido 

de um cadáver dador. Durante a cirurgia reconstrutiva o enxerto foi saturado com 

PRP e a cicatrização do enxerto foi avaliada na base de um exame clínico e de uma 

ressonância magnética (RM) às 6 e 12 semanas pós-cirurgia. A RM às 6 semanas não 

revelou edema da medula óssea ou presença de fluidos nos canais ósseos e aos 3 

meses a interface entre o osso do receptor e o enxerto ósseo apresentou-se cicatrizada. 

Às 8 semanas pós-cirurgia foi obtida uma articulação estável com um movimento 

completo. Este desenvolvimento permitiu aos investigadores admitirem que o uso de 

PRP acelera a cicatrização do enxerto ósseo.     

Ishida et al, (2007)(33) realizaram um estudo no qual usaram o PRP para 

aumentar a reparação de menisco num modelo de coelho. O seu estudo colocava a 

hipótese de que o PRP aumentava a regeneração tecidular do menisco em rupturas 

totais criadas em regiões avasculares no menisco de coelho. Usando uma vigilância 
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histológica do defeito às 12 semanas, foi documentado uma melhor reparação do 

menisco que recebeu PRP. Os autores concluíram, assim, que o PRP aumenta a 

cicatrização de defeitos de menisco. 

Murray et al, (2007)(34) realizaram um estudo em que colocavam a hipótese 

que a resposta à lesão era diferente em ligamentos intra-articulares e extra-articulares, 

e que a resposta dos ligamentos intra-articulares poderia ser alterada colocando um 

hidrogel de PRP-colagéneo no local de lesão. As lesões foram criadas em ligamentos 

extra articulares (sligamento colateral medial e/ou ligamento rotuliano) e num 

ligamento intra-articular (ligamento cruzado anterior) em joelhos de cães, sendo a 

resposta histológica à lesão foi avaliada aos 3 dias, aos 7 dias, às 3 semanas e às 6 

semanas. Na semana 3 e semana 6 foram realizadas lesões centrais bilaterais nos 

ligamentos cruzados anteriores e as lesões num joelho de cada animal foram tratadas 

com o hidrogel PRP-colagéneo enquanto o lado contralateral não foi tratado. As 

lesões nos ligamentos extra-articulares tinham uma maior quantidade no local de 

lesão de fibrinogénio, fibronectina, PDGF-A, TGF-β1, FGF-2, e factor de von 

Willebrand quando comparado às lesões do ligamento intra-articular. O tratamento da 

lesão intra-articular com o hidrogel PRP-colagéneo resultou numa maior infiltração 

do local de lesão de tecido cicatricial que tinham perfis similares de factores de 

crescimento e expressão de proteínas às lesões dos ligamentos extra-articulares. Foi 

visto desta maneira que o uso de PRP-colagéneo pode diminuir as diferenças 

histológicas notadas entre lesões cicatrizáveis dos ligamentos extra-articulares e 

lesões não cicatrizáveis dos ligamentos intra-articulares. No final, este estudo 

suportava a hipótese de que a falha prematura do enxerto pode ter um papel critico na 

falha esperada da cicatrização do ligamento cruzado anterior após lesão. 

Depois de injectar tendões rotulianos de ratos com o PRP, Kajikawa et al 

(2008)(35), apresentaram como resultados uma maior quantidade de células derivadas 

da circulação na fase inicial de reparação do tendão após a lesão versus controle. 

Infelizmente, estas células úteis normalmente desaparecem com o tempo, portanto, 

referem que prolongar a sua presença seria benéfico.  
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Pé e tornozelo 

Um dos primeiros ensaios sobre o uso de PRP em pacientes com lesões no pé 

e tornozelo foi de Gandhi et al (2003)(36). Este estudo centrou-se no uso de PRP em 

nove pacientes que tiveram uma não consolidação do pé e tornozelo. Todos os 

pacientes tinham tido uma intervenção cirúrgica inicial que foi efectuada 20 dias após 

fractura de pé e tornozelo e todos estes pacientes foram diagnosticados com uma não 

consolidação com um mínimo de 4 meses de duração. Este estudo populacional 

possuiu uma não consolidação durante 4 a 10 meses após diagnóstico. Os 

investigadores aplicaram PRP e enxerto ósseo autólogo no local de não consolidação 

juntamente com técnicas de fixação. As suas descobertas indicaram que, com a adição 

de PRP e enxerto ósseo, a resolução da não consolidação foi atingida numa média de 

60 dias. Dentro deste estudo, comparou-se concentrações de factores de crescimento 

no local cirúrgico em pacientes com não consolidação e pacientes que não tinham não 

consolidação. Ao examinar os níveis de factores de crescimento, os níveis de plasma 

de PDGF e TGF-β eram consistentes entre pacientes com não consolidação contra 

nova  fractura. No entanto, uma redução significativa foi notada nos níveis de factores 

de crescimento no local de não consolidação, quando comparado com o hematoma no 

local de nova fractura. Este estudo demonstra que a adição de PRP e a consequente 

libertação de factores de crescimento associados a plaquetas pode fornecer factores de 

crescimento numa fase mais precoce no local de não consolidação e resultar num 

impacto positivo na resolução da não consolidação.  

Barrett e Erredge, (2004)(37) inscreveram nove pacientes num estudo piloto 

para avaliar injecções de PRP em pacientes com fasceite plantar. Os pacientes 

preenchiam os critérios, se eles estivessem dispostos a evitar o tratamento 

conservador, incluindo antiinflamatórios não esteróides, e evitarem uma injecção de 

cortisona durante 90 dias antes. Todos os pacientes demonstraram fáscia plantar 

hipoecóica e espessa ao ultra-som. Enquanto anestesiaram cada paciente com um 

bloqueio de nervo tibial posterior e sural, foi injectado PRP autólogo sob a orientação 

do ultra-som. Foram vistos no ultra-som espessamento pós-injecção e aumento de 

intensidade de sinal das bandas fasciais. Seis dos nove pacientes obtiveram alívio 

sintomático completo após dois meses. Um dos três pacientes, sem sucesso anterior, 

finalmente encontrou alívio completo após uma injecção PRP adicional. Num ano 

77,9% dos pacientes tiveram resolução completa dos sintomas. 
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Coetzee et al, (2005)(38), realizaram um estudo em que colocaram a hipótese 

de que uma concentração autóloga de factores de crescimento em associação com um 

enxerto ósseo autólogo teria uma influência positiva na taxa de fusão sindesmose. 

Assim analisaram dados de 144 substituições totais do tornozelo de realizadas desde 

1999 de dois centros clínicos dos Estados Unidos da América que não usaram a 

concentração autóloga de factores de crescimento e compararam com 66 substituições 

totais de tornozelo realizadas desde 2001 usando concentrado autólogo de plaquetas 

nos mesmos dois centros. Durante esse período não houve grandes alterações nos 

componentes nem nas técnicas cirúrgicas que poderiam alterar ou influenciar os 

resultados. Entre os dois grupos não havia diferença estatística nos dados 

demográficos (idade, sexo, peso, história médica, etc). Os investigadores encontraram 

nos seus controlos históricos de fusões de sindesmose apenas com enxerto ósseo, uma 

taxa de fusão às 8 semanas de 61%, às 12 semanas chegaram aos 73% e foi atingida 

uma taxa de fusão de 85% aos 6 meses. Nos outros 15% dos pacientes declarou-se 

como exibindo uma não consolidação ou consolidação atrasada. Por contraste, fusões 

de sindesmose usando PRP com enxerto ósseo resultaram numa fusão de 76% às 8 

semanas, mais 18% alcançaram a consolidação aos 3 meses e mais 3% alcançaram a 

consolidação aos 6 meses. A adição de PRP reduziu a taxa de não consolidação para 

3% e a taxa de fusão atrasada para 6%. Os seus resultados demonstraram uma 

melhoria significativa a nível estatístico na oitava e décima segunda semana em 

termos de taxa de fusão, e uma redução significativa em termos estatísticos nas não 

consolidações e atrasos de fusão. Assim demonstraram que a concentração autóloga 

de factores de crescimento poderia levar a uma diferença significativa positiva na taxa 

de união de sindesmose na substituição total de tornozelo.  

Barrow et al (2005)(39) usaram PRP para aumentar a concentração de factores 

de crescimento no local de fusão da articulação tíbio-peroneal  em 20 artroplastias 

totais do tornozelo. Ao fim de 6 meses a taxa de fusão foi de 100% o que representava 

uma diferença significativa no mesmo espaço de tempo dos controlos históricos cuja 

taxa de fusão era de 62%. Assim demonstraram que o melhoramento da taxa de fusão 

distal tíbio-peroneal poderia ser atribuída à presença de uma maior concentração de 

factores de crescimento fornecidos pelo PRP. 

Bibbo C. et al, (2005)(40), examinaram os resultados clínicos após o uso 

adjuvante de PRP em sessenta e dois pacientes de alto risco que se submeteram a 
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cirurgia do pé e tornozelo. No total uma taxa de união de 94% foi atingida numa 

média de 41 dias. Com o uso de apenas PRP o tempo média de união foi de 40 dias 

enquanto que o seu uso juntamente com um enxerto levou a uma média de união de 

45 dias. Os seus resultados permitiram-lhes concluir que este uso adjuvante de PRP 

pode ajudar em atingir um tempo aceitável para a união em cirurgias do pé e 

tornozelo de alto risco. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desta revisão bibliográfica foi demonstrado que existe 

documentação extensa sobre estudos em animais e em humanos, que demonstram a 

segurança e eficácia da aplicação clínica de PRP, por mais de 10 anos, numa 

variedade de condições e com aplicações promissoras. Infelizmente, a maioria dos 

estudos até à data envolvem amostras de tamanho pequeno e, também, um follow-up 

curto.  

Sem dúvida estamos a assistir a um aumento do uso clínico de PRP, no 

entanto são necessários mais ensaios clínicos objectivos, mais investigação. Pouco 

está documentado na literatura em relação ao tempo esperado de cicatrização após a 

injecção de PRP.  

Ao longo da literatura revista não se refere a necessidade de reabilitação após 

injecção com PRP, nem se refere a existência de protocolos estabelecidos. No entanto, 

é assumido que a terapia Física/Ocupacional e o restauro da cadeia cinética ajudará na 

recuperação após a injecção.  

Provavelmente as diferenças entre os resultados dos diversos estudos possam 

ser atribuídas à necessidade de protocolos padronizados de PRP, de mais preparações 

e de mais técnicas. 

Apesar de todos estes resultados demonstrados, não foi realizado ao longo 

deste trabalho uma comparação com outras terapias médicas. Nos vários estudos aqui 

apresentados não foram descritos episódios de complicações mas a infiltração pode 

causar infecção local. Apesar de ser uma técnica muito simples requer alguma prática 

e muita habilidade. 

Os resultados apresentados, nos vários estudos, ao longo desta revisão 

bibliográfica reforçam a ideia de que os factores de crescimento podem ser usados 

como tratamento nas lesões dos tecidos músculo-esqueléticos de atletas. 
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