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Resumo
O plasma rico em plaquetas (PRP) é uma terapia endógena, na qual fatores de crescimento (FC) deriva-
dos das plaquetas do próprio paciente são usados para estimular a regeneração óssea. Embora o PRP 
tenha se mostrado seguro e eficaz em diversas aplicações terapêuticas, na ortopedia veterinária seu uso 
é recente, necessitando de mais estudos controlados. Neste artigo são revisadas as bases científicas da 
atividade biológica do PRP e dos FC e a utilização destes componentes ricos em plaquetas na reparação 
osteo-articular em pequenos animais.
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Abstract
Platelet-rich plasma (PRP) is an endogenous therapy, where growth factors (GF) derived from own 
patient’s platelets is used to stimulate bone regeneration. 

Although PRP has been shown safe and effective in various therapeutic applications, its use in veterinary 
orthopedics is recent, requiring more controlled studies. This article summarized the scientific basis of 
biological activity of the PRP and the GF and the use of platelet-rich components in osteoarticular repair 
in small animals.
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REVISÃO DE LITERATURA

Introdução
Quando o osso apresenta soluções de continuidade, 

em virtude de fraturas ou defeitos locais, iniciam-se de 
imediato mecanismos osteoformadores com a finalidade 
de restaurar o tecido lesionado. Frequentemente, a biolo-
gia óssea é suficiente para reconstituir defeitos menores 
(1,2,3). Entretanto, a reconstituição de defeitos maiores, 
ossos reabsorvidos ou danificados por processos inflama-
tórios, lesões tumorais, ou simplesmente a recuperação 

do tecido ósseo em altura, bem como em espessura com 
a finalidade de reabilitar o paciente, podem representar 
obstáculo para o cirurgião (1).

O desenvolvimento de métodos que promovam a re-
generação de tecidos tornou-se o atual esforço de muitas 
instituições científicas e clínicas em todo o mundo. Esta 
área de pesquisa lida com o desenvolvimento e aplicação 
de terapias médicas inovadoras focadas na regeneração 
de tecidos lesados (4). Algumas das terapias regenerati-
vas atuais incluem o uso de substitutos de tecidos, como: 
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sua função (13). A ativação pode ser realizada por agentes 
fisiológicos (trombina, tromboxano, colágeno, ADP, fator 
ativador de plaquetas, serotonina e epinefrina) e farma-
cológicos (ionóforo de cálcio, cloreto de cálcio e análogos 
de endoperóxido cíclico) (17). Uma vez ativadas, elas se 
modificam morfologicamente e desenvolvem pseudópo-
dos, os quais promovem a agregação plaquetária e, pos-
teriormente, a degranulação dos grânulos plaquetários, 
propiciando a liberação dos FC e outras substâncias (13). 

Os fatores de crescimento são peptídeos sinalizadores 
que regulam o metabolismo celular (11). Eles atuam na 
mitogênese das células de cicatrização e na angiogênese 
resultante de mitoses de células endoteliais dos capilares 
locais. Também participam da ativação de macrófagos, 
que promovem a fagocitose de debris da região e reparos 
contínuos para posterior regeneração óssea. O conjunto 
de ações dos FC derivados das plaquetas resulta na si-
nalização para que células mesenquimais e epiteliais mi-
grem até o local da lesão e estimulem a síntese de matriz 
e colágeno. O resultado é uma cicatrização mais rápida e 
eficiente (18,19,20). A função e a fonte proveniente de al-
guns fatores de crescimento plaquetários estão descritos 
na tabela 1.
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auto-enxertos, alo-enxertos e xeno-enxertos, além de fa-
tores de crescimento, citocinas e biomaterial baseado em 
andaimes ou suas combinações (5). 

O plasma rico em plaquetas (PRP) é uma tecnologia 
endógena terapêutica que vem ganhando interesse na 
medicina regenerativa, no qual citocinas e fatores de cres-
cimento (FC) biologicamente ativos derivados das pla-
quetas e do plasma do próprio paciente são usados para 
estimular a cicatrização e regeneração óssea (6,7,8).

Este conceito de terapia derivada das plaquetas sur-
giu no final dos anos 70 e anos 80 em estudos experimen-
tais em animais. Desde meados da década de 90, quando 
foi relatada (9) a primeira aplicação clínica da técnica de 
centrifugação sanguínea para a produção do PRP, essa 
terapia vem sendo utilizada em uma variedade de espe-
cialidades médicas. Com o objetivo de promover a rege-
neração tecidual, vem-se utilizando o PRP em odontolo-
gia, implantologia oral, ortopedia, tratamento de úlceras, 
oftalmologia, entre outras (10). Na medicina veterinária, 
é uma terapia que está em ascenção devido à técnica de 
preparo e aplicação relativamente simples, de baixo custo 
e com resultados promissores. No entanto, faz-se neces-
sária a realização de mais estudos controlados nas dife-
rentes espécies para validação e melhor aproveitamento 
da técnica (11).

Esta revisão descreve as bases científicas da atividade 
biológica do PRP, destacando o potencial terapêutico des-
ses componentes ricos em plaquetas e FC no tratamento 
de afecções osteo-articulares de pequenos animais.

Revisão de Literatura
Plaquetas e Fatores de Crescimento (FC)
O sangue é composto basicamente por hemáceas, leu-

cócitos, plaquetas e plasma (12). As plaquetas são elemen-
tos sanguíneos anucleados em forma discóide, formadas 
na medula óssea vermelha a partir da fragmentação de 
megacariócitos e posteriormente lançadas na circulação 
(13,14). Esses elementos apresentam importante função 
no processo de coagulação sanguínea e são essenciais na 
reparação tecidual, no processo inflamatório e na libera-
ção de mediadores solúveis provenientes de sua ativação 
(15).

 As plaquetas contêm em seu interior glicogênio, lisos-
somos e dois tipos de grânulos. Os grânulos densos são 
compostos por adenosina difosfato (ADP), adenosina tri-
fosfato (ATP), serotonina e cálcio; enquanto os α-grânulos 
possuem fatores de crescimento, fatores de coagulação e 
outras proteínas (11,13,16) Normalmente, no estado de 
repouso, as plaquetas não apresentam atividade trombo-
gênica, necessitando de agente ativador para exercerem 

Tabela 1 - Fatores de crescimento presentes no PRP. 

FATOR DE CRESCIMENTO FONTE FUNÇÃO REFERÊNCIA

FC de 
transformação
beta (TGF-ß).

FC fibroblástico
básico (bFGF).

FC derivado da
plaqueta (PDGF).

FC epidermal 
(EGF).

FC vascular
endotelial (VEGF).

FC do tecido
conjuntivo (CTGF).

21, 22

23, 24

21, 25

26, 27

28, 29

30, 31

Plaquetas, matriz 
óssea e cartilaginosa, 
linfócitos T helper 
(Th1) ativados, célula 
natural killer, 
macrófagos, 
monócitos e 
neutrófilos.

Plaquetas, 
osteoblastos, células 
endoteliais, 
macrófagos, 
monócitos e células 
musculares lisas.

Plaquetas, 
macrófagos e 
monócitos.

Plaquetas e células 
endoteliais.

Endocitose por 
plaquetas na medula 
óssea.

Plaquetas, células 
mesenquimais, macró-
fagos, condrócitos e 
osteoblastos.

Estimula a proliferarão de células 
mesenquimais indiferenciadas; regula a 
mitogênese endotelial, fibroblástica e 
osteoblástica; regula a síntese de 
colágeno e secreção de colagenase; 
regula o efeito mitogênico de outros 
fatores de crescimento; estimula a 
quimiotaxia endotelial e angiogênese; 
inibe a proliferação de macrófagos e 
linfócitos.

Mitogênico para células mesenquimais e 
osteoblastos; estimula a quimiotaxia e 
mitogênese em fibroblastos, células da 
glia e musculares lisas; regula a síntese 
de colágeno e secreção de colagenase; 
estimula a quimotaxia de macrófagos e 
neutrófilos.

Estimula a quimiotaxia endotelial e 
angiogênese; regula a secreção de 
colagenase; estimula a mitogênese 
epitelial e mesenquimal.

Aumenta a angiogênese e 
permeabilidade vascular; estimula a 
mitogênese de células endoteliais.

Promove angiogênese; regeneração da 
cartilagem; fibrose e adesão plaquetária.

Promove o crescimento e diferenciação 
de condrócitos e osteoblastos; é 
mitogênico para células mesenquimais, 
condrócitos e osteoblastos.

Fonte: Everts et al. (13).

Plasma Rico em Plaquetas (PRP)
O PRP é uma concentração autóloga de plaquetas em 

volume reduzido de plasma, obtido pela centrifugação de 
pequena quantidade de sangue total do paciente. Desse 
modo, as hemácias sedimentam e os leucócitos e as pla-
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quetas permanecem em suspensão no plasma. Esse pro-
cesso permite a concentração de grande número de pla-
quetas em condições de liberar os FC, os quais atuarão no 
sítio da lesão estimulando a angiogênese, proliferação de 
fibroblastos e, consequentemente, melhorando a repara-
ção tecidual (32,33,34). Poucos minutos antes da aplicação 
no local de interesse, requer-se a geleificação do PRP atra-
vés da adição de íons de cálcio (utilizando-se o cloreto de 
cálcio ou gluconato de cálcio a 10%) (32,33) que ativam o 
sistema de coagulação. Tal procedimento proporciona a 
obtenção de material na forma de gel, o que facilita con-
sideravelmente sua aplicação na ferida cirúrgica (32) (fi-
guras 1ab).

rejeição para o paciente, por tratar-se de preparação au-
tógena (36,37).

Aplicação terapêutica em ortopedia veterinária
Em cirurgia ortopédica, inicialmente o uso do PRP 

destinava-se a pacientes submetidos à artroplastia total 
de joelho. Seu uso expandiu-se para fraturas ósseas, de-
feitos e não-uniões ósseas, procedimentos de laminecto-
mia, cirurgias artroscópicas, entre outros (38). Toma-se 
como exemplo a injeção do gel de PRP entre as fibras do 
tendão rompido e este suturado após a aplicação. Usan-
do esta abordagem cirúrgica em seis atletas, observou-
se uma aceleração significativa na recuperação funcio-
nal em comparação com outro grupo que foi submetido 
à cirurgia convencional (39). 

A associação do PRP aos tratamentos ortopédicos 
convencionais tem proporcionado resultados anima-
dores no tratamento de fraturas, em associação com en-
xertos ósseos autógenos ou alógenos e outros materiais 
substitutos como a hidroxiapatita sintética, vidros bioa-
tivos e polímeros (32,36,37).  Os resultados da associação 
do PRP com enxertos ósseos têm mostrado consolidação 
mais rápida e mineralização do enxerto em metade do 
tempo requerido, além de aumento de 15% a 30% na 
densidade do osso trabecular (11). Não obstante, esta 
associação minimiza a absorção da matriz enxertada e 
incrementa o potencial osteocondutor do osso aposicio-
nado (36).

Em estudo (40) que avaliou a reparação de falhas 
ósseas na crista da tíbia de cães com a aplicação de PRP 
associado ou não a auto-enxerto, concluiu-se que o uso 
do PRP combinado ao enxerto proporciona maior pre-
cocidade e uniformidade da radiopacidade nas falhas 
ósseas ao longo do tempo, em comparação com a utili-
zação isolada do PRP e do enxerto. Resultados que con-
firmam a hipótese de que o PRP promove a cicatrização 
precoce do enxerto ósseo também foram obtidos em 
estudo (41) realizado em nove cães com defeitos man-
dibulares preenchidos com enxertos associados ou não 
ao PRP. A análise radiográfica após um mês demons-
trou que os enxertos associados ao PRP apresentaram 
menor densidade óssea quando comparados aos enxer-
tos sem PRP e após três meses, não houve diferença 
estatística na densidade óssea. A análise histométrica 
realizada após um mês indicou menor quantidade de 
osso enxertado no enxerto com PRP do que no enxerto 
isolado. Aos três meses, tanto os enxertos associados 
ao PRP quanto os enxertos usados isoladamente, não 
apresentaram osso inviável (enxertado). No entanto, os 
enxertos com PRP apresentaram volume ósseo maior 
em comparação aos enxertos sem PRP. Com isso, os au-
tores concluíram que a associação enxerto-PRP aumen-

Figura 1 - A: Gel de PRP. B: Aplicação do gel de PRP em falha 
óssea de tarso de um cão. Arquivo pessoal.

A

B

 A aplicação do PRP no local da injúria amplia a influ-
ência dos fatores de crescimento TGF-ß e PDGF nos está-
gios iniciais dos processos de regeneração óssea. Apesar 
de esta atividade extinguir-se dentro de sete a dez dias, o 
reforço inicial proporcionado pelo PRP é benéfico, uma 
vez que estimula a cascata de eventos regenerativos mais 
rapidamente (35). Da mesma forma, não existe o risco de 
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ta a taxa de reabsorção do osso enxertado e melhora a 
formação óssea.

Estudos (42) avaliaram a influência da adição do 
PRP na reparação óssea de defeitos criados na tíbia de 
sessenta ratos Wistar por análise histométrica, obser-
vando uma tendência do grupo PRP ao aumento da ne-
oformação óssea aos 14 dias após a aplicação do PRP. 
No grupo controle, a neoformação óssea não foi notada 
antes dos 21 dias. Em outro estudo (37), aplicou-se PRP 
para reparar falha óssea diafisária segmentar, com 2 cm 
de comprimento e 0,5 cm de espessura, produzida no 
rádio de coelhos. Os resultados da investigação indica-
ram que o PRP proporciona reação favorável em ossos 
longos. 

Em pesquisa (43) com o objetivo de avaliar, através de 
estudo radiográfico e densitometria, a cicatrização óssea 
de fraturas experimentais do rádio de cães, constatou-se 
que o PRP pode ser utilizado como terapia adjuvante, 
pois promove precocidade da cicatrização óssea.

Estudos (44) observaram melhora significativa no re-
paro de defeitos criados na região avascular do menisco 
de coelhos tratados com PRP associado à gelatina de hi-
drogel, através de análise histopatológica realizada doze 
semanas após o tratamento. 

Em outro estudo realizado (45), constatou-se res-
posta favorável na cicatrização de defeitos centrais de 
ligamentos cruzados craniais em cães, induzida por 
aplicação de PRP e colágeno. A resposta histológica 
em defeitos tratados e não tratados com a associação 
PRP-colágeno foi avaliada, sucessivamente, em três e 
seis semanas. Em ambas as avaliações, o índice de pre-
enchimento dos defeitos nos ligamentos cruzados cra-
niais tratados foi significativamente maior do que nos 
não tratados. Biomecanicamente, os ligamentos cruza-
dos craniais com defeitos tratados com PRP-colágeno 
apresentaram aumento de 40% na força, notavelmente 
maior que o aumento de 14% encontrado nos ligamen-
tos cruzados não tratados, seis semanas após o trata-
mento.

Considerações Finais
O uso de PRP na reparação óssea representa importante 

avanço para a medicina veterinária. A literatura científica é 
enriquecida com número crescente de artigos que descre-
vem o seu potencial terapêutico, estereotipando uma estra-
tégia disponível para acelerar a reconstrução e reparação de 
tecidos músculo-esqueléticos. No entanto, são necessárias 
mais pesquisas para compreender os mecanismos mole-
culares que levam aos diferentes efeitos biológicos destes 
componentes.
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