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RESUMO 
 
STESSUK, T. Terapia celular em úlceras crônicas com implante de 
células-tronco mesenquimais associadas a plasma rico em plaquetas. 
2016. 142 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 
O impacto econômico e social relacionado ao tratamento de úlceras 

cutâneas crônicas é significante no Brasil e no mundo, bem como é crescente o 
número de pacientes com doenças crônicas sistêmicas, como exemplo o 
diabetes mellitus, que favorecem o aparecimento e a continuidade de lesões 
dermo-epidérmicas. Úlceras cutâneas de difícil cicatrização estão sujeitas a 
uma série de defeitos fisiológicos e bioquímicos que colaboram para a 
cronicidade das lesões e, conseqüentemente, a baixa eficiência dos 
tratamentos convencionais e o risco de amputações. No âmbito da medicina 
regenerativa para o tratamento de lesões cutâneas crônicas, o emprego clínico 
da bioengenharia de tecidos associada à terapia celular com células-tronco 
adultas tem sido considerado como uma nova e promissora alternativa 
terapêutica. Diante da importância fisiológica dos fatores plaquetários durante a 
cicatrização, o plasma rico em plaquetas (PRP) tem sido utilizado com o 
propósito da regeneração tecidual e pode atuar como um suporte celular. 
Atribui-se às células-tronco mesenquimais (CTM) propriedades 
imunomodulatórias, antinflamatórias, proliferativas, anti-apoptóticas e anti-
fibróticas, que as tornam extremamente interessantes para atuar em processos 
regenerativos cutâneos. Neste contexto, o estudo tem como objetivo principal 
avaliar a eficácia terapêutica no tratamento de úlceras cutâneas de pacientes 
diabéticos, empregando CTM do tecido adiposo (CT-TA) associadas a PRP 
obtido de sangue autólogo. Uma vertente preliminar do estudo, in vitro, 
proporcionou a padronização da produção e gelificação do PRP, em 
conformidade com o propósito cutâneo. Ainda, foi verificada a influência 
positiva e estimulatória do PRP e do meio condicionado proveniente de CT-TA, 
sobre a proliferação e migração de fibroblastos e queratinócitos, estágios e 
tipos celulares cruciais durante o processo de cicatrização cutânea. A pesquisa 
aplicada foi composta por seis pacientes diabéticos e portadores de úlceras 
cutâneas crônicas, sem cicatrização significante por, no mínimo, seis meses, 
nos membros inferiores. Para cada paciente foi produzido um PRP autólogo 
que, após associação com as CT-TA cultivadas, foi gelificado no formato de 
uma membrana flexível com as dimensões de cada lesão. O seguimento 
ambulatorial e fotográfico, pós-aplicação, evidenciou a formação de tecido de 
granulação a partir da primeira semana após o implante. A reepitelização total 
ocorreu em 5 das 10 lesões tratadas, sendo o índice de cicatrização médio 
superior a 70% após 3 meses da aplicação. Neste contexto, é possível concluir 
que a terapia com CT-TA associadas a PRP proporciona uma redução na área 
ulcerosa de lesões cutâneas crônicas em pacientes diabéticos. Os primeiros 
passos dados por este trabalho colaboram para a evolução da terapia celular 
no tratamento de úlceras cutâneas de difícil cicatrização.  

 
Palavras-chave: Células-tronco. Dermatologia. Diabetes mellitus. Plaquetas 
sanguíneas. Terapia biológica. Úlcera cutânea. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

STESSUK, T. Cell therapy in chronic ulcers with implant of mesenchymal 
stem cells associated with platelet-rich plasma.2016. 142 p. Ph. D. thesis 
(Biotechnology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2016. 
 

The economic and social burden related to treatment of chronic 
cutaneous ulcers are significant in Brazil and worldwide, as well as it is 
increasing the number of patients with systemic chronic diseases, i.e. diabetes 
mellitus, which favor the emergence and continuity of dermal-epidermal lesions. 
Cutaneous ulcers with difficult or lack of wound healing are subjected to several 
physiological and biochemical defects which contribute to the chronicity of the 
lesions and consequently the low effectiveness of conventional treatments and 
risk of amputation. In the context of the regenerative medicine for treatment of 
cutaneous chronic wounds, the clinical use of tissue bioengineering and cell 
therapy with adult stem cells has been considered as a new and promising 
therapeutic alternative. Regarding the physiological importance of the platelets 
factors during wound healing, the platelet-rich plasma (PRP) has been used for 
tissue regeneration and can act as a cellular scaffold. It is attributed to 
mesenchymal stem cells (MSC) immunomodulatory, anti-inflammatory, 
proliferative, anti-apoptotic and anti-fibrotic properties, which makes those cells 
extremely interesting to work in skin regenerative processes. In this context, the 
present study aims to evaluate the therapeutic efficiency, using adipose-derived 
mesenchymal stem cells (ADSC) associated with PRP obtained from 
autologous blood, for the treatment of cutaneous ulcers from diabetic patients. 
A preliminary in vitro component of the study provided the standardization of the 
production and gelation of PRP in accordance with cutaneous purpose. It has 
been further verified the positive and stimulatory influence of the PRP and 
conditioned medium from ADSC on the proliferation and migration of fibroblasts 
and keratinocytes, considered as crucial phases and key cell types during the 
skin healing process. Subsequently, the applied research was composed of six 
diabetic patients with chronic skin ulcers in the lower limbs, without significant 
healing for at least six months. Autologous PRP was produced and, after 
association with cultured ADSC, the final product was gelatinized in a shape of 
flexible membrane with dimensions of each lesion size. The photographic and 
clinical follow up showed the formation of granulation tissue starting from the 
first week after implantation. The total re-epithelialization occurred in 5 of the 10 
lesions treated, and the average wound healing index was greater than 70% 
after 3 months of application. In this context, it can be concluded that ADSC 
therapy associated with PRP provides a reduction in ulcer area of chronic skin 
lesions in diabetic patients. First steps given in this work collaborate to the 
evolution of the cell therapy on the treatment of chronic cutaneous ulcers.  

 
Keywords: Biological therapy. Cutaneous ulcers. Dermatology. Diabetes 
mellitus. Platelet. Stem cells.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Anatomia e fisiologia da pele  
 

A pele é o órgão mais extenso do ser humano, representando cerca de 

15% do peso corporal e uma dimensão que, no adulto, varia entre 1,5 a2 m2. O 

revestimento cutâneo contém aproximadamente 1 x 1011 células de origem 

mesenquimal, epitelial e neural que, de forma harmônica e bem organizada, 

constituem a primeira barreira do indivíduo em relação ao ambiente externo, de 

modo a proporcionar proteção mecânica contra agentes químicos, físicos e 

microbiológicos, nocivos ao organismo (SAMPAIO; RIVITTI, 2007). A pele, 

portanto, é um órgão complexo e formado por unidades morfo-funcionais 

conectadas e interdependentes, responsáveis pela regulação e modulação da 

estrutura molecular, celular e tecidual. 

Quanto à organização tecidual, a pele é classicamente dividida em três 

camadas principais: epiderme, derme e hipoderme, em acordo com o esquema 

ilustrado na Figura 1. A epiderme, primeira e mais externa, é formada por 

epitélio estratificado pavimentoso queratinizado e tem origem ectodérmica. Os 

tipos celulares epidermais são os melanócitos, células de Langerhans e células 

de Merkel, porém, majoritariamente, queratinócitos. Os diferentes tipos 

celulares podem distribuir-se entre 3 e 5 camadas dentro da epiderme, 

dependendo da espessura epitelial,que pode variar de 0,4 mm nas pálpebras a 

1,6 mm nas áreas palmo-plantares (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

 

Figura 1 – Esquema ilustrativo da anatomia da pele humana. 
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Da região epidermal mais profunda até a superfície, estão a camada 

basal ou germinativa (com células progenitoras, células-tronco da epiderme e 

intensa atividade mitótica), espinhosa (com células progenitoras dos 

queratinócitos), granulosa, lúcida e córnea (SAMPAIO; RIVITTI, 2007).  

A camada basal, ou estrato germinativo, é responsável pela origem das 

demais camadas epidermais. Apresenta células progenitoras, melanócitos 

esparsos e queratinócitos em formato colunar. A intensa atividade mitótica da 

camada basal proporciona a constante renovação da epiderme (a cada 28 

dias). Com o passar do tempo, os queratinócitos com origem na camada basal, 

vão se diferenciando e migrando em direção à camada córnea e, deste modo, 

as características de cada camada epidérmica são o reflexo do estágio de 

diferenciação, mitose e propriedades sintéticas dos queratinócitos (CHU et al., 

2003). 

Os queratinócitos representam cerca de 80% das células epidermais e 

tem, como função principal, a produção de queratina, proteína flexível e 

elástica que atua como barreira contra agentes externos na camada córnea. 

Desta forma, todos os queratinócitos contém filamentos intermediários de 

queratina citoplasmática e formam desmossomos com células adjacentes, 

mantendo coesas as camadas epidérmicas e conferindo resistência ao atrito 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). Com o propósito da renovação epidérmica, 

os queratinócitos sofrem modificações morfológicas e metabólicas até o estágio 

final do processo de queratinização, o corneócito, que corresponde a um 

queratinócito morto, anucleado, completamente diferenciado, repleto de 

filamentos de queratina e com a membrana plasmática associada a lipídeos de 

superfície (CHU et al., 2003).  

Ainda na camada basal, porém em quantidade inferior aos queratinócitos 

(1:36), são encontrados os melanócitos, células dendríticas derivadas da crista 

neural e produtoras de pigmento. Os melanócitos produzem, via melatogênese, 

a melanina, pigmento ligado à coloração da pele e à proteção contra radiação 

solar. A melanina, confinada nos melanossomos, é transferida para os 

queratinócitos e, por esta forma, para a camada basal e, em menor extensão, 

para as camadas superficiais. Os queratinócitos ainda produzem fatores de 

crescimento mitóticos para os melanócitos, tais como o fator de crescimento de 
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fibroblasto básico (basic fibroblast growth factor - bFGF) e o fator de 

crescimento transformante alfa (transforming growth factor alpha – TGF-α), 

mas também a diferenciação melanocítica é influenciada por ação hormonal, 

inflamatória e pela vitamina D (SAMPAIO; RIVITTI, 2007). 

Imediatamente acima da camada basal, a camada espinhosa, conhecida 

também como corpo mucoso de Malphigi, é formada por poucas fileiras de 

células cuboides ou ligeiramente achatadas. Pequenas modificações na 

superfície das células e a abundância de desmossomos conferem o aspecto 

espinhoso e proporcionam proteção contra o estresse mecânico. Ainda, os 

queratinócitos mais superficiais da camada espinhosa contêm grânulos 

lamelares, repletos de precursores lipídicos da camada córnea, bem como 

glicoproteínas e diversas enzimas que possuem também uma função 

lisossomal, além da propriedade secretora (CHU et al., 2003). 

A camada intermediária, ou granulosa, é caracterizada por possuir os 

elementos necessários para o processo de apoptose e para a formação de 

uma barreira impermeável à água. No interior dos queratinócitos, há grânulos 

de querato-hialina, formados por filamentos intermediários de queratina e 

profilagrina, bem como grânulos lamelares, responsáveis pela 

impermeabilização da pele a líquidos, em geral, devido ao seu conteúdo 

lipídico. Embora presentes na camada espinhosa, os grânulos lamelares têm o 

sítio de ação entre a camada granulosa e a camada córnea, onde o conteúdo 

granular é liberado no espaço intercelular para compor uma barreira lipídica 

impermeável. A camada lúcida, praticamente inexistente nas regiões palmo-

plantares, possui uma grande quantidade de eleidina, responsável pelo tom 

translúcido da pele (BOSNARDO, 2010; SAMPAIO; RIVITTI, 2007). 

Finalmente, a camada córnea é a mais superficial da pele e possui 

queratinócitos mortos e anucleados, completamente diferenciados e repletos 

de queratina, filagrina e enzimas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). As células 

são poliédricas, achatadas e em constante descamação, sendo a estrutura 

lamelar formada basicamente por colesterol, ceramidas e ácidos graxos livres. 

A camada córnea, portanto, é responsável pela proteção mecânica e atua 

como uma barreira que previne a perda de água e a permeação de moléculas 

solúveis provenientes do ambiente externo (SAMPAIO; RIVITTI, 2007). 
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A proteção imunológica da pele é conferida, primariamente, às células 

de Langerhans, localizadas nas camadas suprabasais e responsáveis pelo 

reconhecimento, processamento e apresentação de antígenos aos linfócitos T. 

Já a sensibilidade tátil é percebida pelas células de Merkel, entre os 

queratinócitos, que atuam como mecanorreceptores e secretam transmissores 

químicos em sinapses diretas com terminações nervosas. Todas as interações 

e comunicações das células epidérmicas, bem como o controle do número de 

células, diferenciação e apoptose, são regulados por fatores de crescimento, 

citocinas, hormônios e neuropeptídios que atuam de maneira coordenada para 

a manutenção da homeostasia cutânea. Ainda, a epiderme pode ser 

influenciada pelo tecido conjuntivo subjacente, a fim de manter a estrutura e 

função da pele (CHU et al., 2003; SAMPAIO; RIVITTI, 2007). 

Contígua ao estrato germinativo, a junção dermo-epidérmica, onde está 

inserida a lâmina basal, delimita a divisão entre a epiderme e a derme, 

proporcionando adesão entre as duas camadas da pele e proteção contra 

forças mecânicas externas. Já a derme proporciona e colabora para a 

elasticidade, resistência à tração e maleabilidade da pele, bem como previne a 

perda de água, auxilia na termorregulação e protege o organismo de agressões 

mecânicas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008).  

A camada dérmica contém papilas dérmicas, compostas por fibrilas 

especiais de colágeno (principal constituinte), fibras elásticas, vasos 

sanguíneos, nervos, e anexos epidérmicos: glândulas sebáceas, sudoríparas e 

folículos pilosos. Também, outros tipos celulares como mastócitos, macrófagos, 

linfócitos, células do plasma e diferentes tipos de leucócitos migram até a 

camada dérmica em resposta a estímulos. Os fibroblastos, tipo celular mais 

abundante da derme, promovem a interação derme-epiderme e são 

responsáveis por estruturar a matriz extracelular. Essas células de origem 

mesenquimal sintetizam mediadores solúveis e proteínas fibrosas e não 

fibrosas da matriz, além de que podem migrar pelo órgão cutâneo entre os 

feixes de fibras. Dentre esses mediadores encontram-se os componentes da 

matriz extracelular como proteínas colágeno, elastina, glicosaminoglicanos, 

proteoglicanos, glicoproteínas multiadesivas e citocinas (KIM et al., 2007). 
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A derme é dividida em duas regiões: papilar e reticular, sendo as 

diferenças de cada região relacionadas à organização tecidual, densidade 

celular e disposição dos vasos e nervos. A derme papilar é mais próxima da 

epiderme, possui fibroblastos com alta atividade metabólica e pequenos feixes 

de fibrilas delicadas de colágeno. Já a derme reticular é a região predominante 

e abriga largos feixes de fibrilas espessas de colágeno circundadas por fibras 

elásticas. A divisão entre as duas regiões dérmicas é marcada por um plexo 

venoso subpapilar (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

A camada dérmica é ricamente vascularizada, sendo as paredes dos 

vasos mais espessas do que as encontradas em outros órgãos, devido à 

possibilidade de agressões externas e, ainda, suportadas por tecido conjuntivo 

e células musculares. A vasculatura cutânea suporta a camada epidérmica e 

contribui em processos de cicatrização e eventos imunológicos, além de 

regular a temperatura e pressão sanguínea (CHU et al., 2003).  

Sensações em resposta a estímulos transmitidos à pele, como dor, 

calor, coceira e tato, são captadas por fibras sensoriais em terminações 

nervosas livres ou em conjunto com receptores corpusculares ao longo de toda 

a superfície cutânea. Largos ramos de nervos músculo-cutâneos mielinizados 

surgem dos nervos espinhais, sendo a diversidade de fibras nervosas 

distribuídas pela derme em acordo com a funcionalidade (SAMPAIO; RIVITTI, 

2007). 

Por fim, abaixo da derme reticular, uma transição abrupta entre o tecido 

conjuntivo, predominantemente fibroso, e a região subcutânea rica em tecido 

adiposo, marca o início da hipoderme. Formada por tecido conjuntivo frouxo,a 

hipoderme é composta principalmente por adipócitos organizados em lóbulos 

definidos por septos de tecido conjuntivo fibroso (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 

2008). O panículo adiposo é variável e atua como reserva de energia e 

isolamento térmico, além de proteger o organismo e permitir a mobilidade da 

pele em relação aos órgãos subjacentes. 

Indubitável e obviamente, a pele é de fundamental importância para a 

proteção do organismo humano. Porém, muitas vezes este órgão torna-se 

vulnerável às agressões externas e alterações patológicas de órgãos internos 

como pâncreas (diabetes mellitus) e fígado (cirrose), que se expressam de 
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forma multissistêmica, repercutindo, também em manifestações clínicas 

dermatológicas, entre as quais, as úlceras cutâneas crônicas de difícil 

cicatrização.  

 

1.2 Úlceras cutâneas crônicas 
 

As lesões cutâneas crônicas representam um sério problema de saúde 

pública em escala global. Os dados epidemiológicos, em especial a incidência 

e prevalência de úlceras cutâneas crônicas, são escassos e não 

esclarecedores, uma vez que não há um consenso sobre a definição de uma 

“lesão crônica” e as referências são, na maioria dos trabalhos, de regiões 

geográficas específicas, subestimadas ou ainda subnotificadas (GOULD et al., 

2015). Contudo, o aumento da idade está diretamente relacionado ao aumento 

na incidência de úlceras crônicas e a morbidade em pacientes com doenças 

sistêmicas e/ou circulatórias, especialmente nos membros inferiores 

(MARKOVA; MOSTOW, 2012). Desta forma, considerando o aumento na 

expectativa de vida da população, continuamente exposta e associada a 

fatores de risco como tabagismo e obesidade, é crescente o ônus econômico 

destinado para o tratamento e complicações clínicas decorrentes de lesões 

cutâneas de difícil cicatrização. 

As úlceras cutâneas englobam lesões cirúrgicas, úlceras de pressão, 

úlceras de pé diabético (secundárias ao diabetes) e úlceras venosas de perna. 

Úlceras cutâneas crônicas podem ser definidas como lesões em que a 

epiderme e, pelo menos a parte superficial da derme, estão afetadas por uma 

descontinuidade, durante, pelo menos, 4 semanas (SHAI; MAIBACH, 2005). 

Vários são os fatores, locais e sistêmicos, que compõem a 

etiopatogênese das úlceras cutâneas crônicas e colaboram para a estagnação 

das lesões em uma ou mais fases do processo normal de cicatrização. A 

presença de infecções, isquemia, toxinas, radiações, traumas e insuficiência 

arterial/venosa constituem fatores locais que dificultam o processo 

regenerativo. Doenças sistêmicas crônicas, tabagismo, alcoolismo, drogas, 

deficiência nutricional e o envelhecimento são também capazes de 

comprometer o fechamento de lesões cutâneas (AMATO et al., 2015). A 
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etiologia relacionada às doenças crônicas das úlceras de perna é constituída 

por diabetes mellitus, doenças dermatológicas, hematológicas, reumáticas e 

vasculares (BOSNARDO, 2010). 

O processo ótimo de regeneração é dependente de uma integração 

coordenada entre o complexo biológico e eventos moleculares de migração e 

proliferação, bem como a adequada deposição e remodelamento da matriz 

extracelular com o propósito final da cicatrização total (MEHENDALE; MARTIN, 

2001). Contudo, a cicatrização e proliferação celular estão prejudicadas nas 

úlceras crônicas, em virtude do comprometimento relativo à integridade da 

matriz dérmica, sendo esta a grande reguladora celular e da atividade de 

citocinas (WONG; GURTNER, 2012). Deste modo, os fibroblastos que 

deveriam sofrer proliferação e secretar colágeno no local da lesão não são 

estimulados pela matriz morfo-funcionalmente comprometida e, 

conseqüentemente, não há resolução do processo cicatricial.  

A ausência de suporte para a proliferação epidérmica impede ainda 

outro papel essencial de fibroblastos e queratinócitos: a contração do leito da 

ferida (ISAAC et al., 2011). Isso pode ser explicado pelo controle do 

queratinócito na transformação fenotípica do fibroblasto em miofibroblasto, em 

um meio ambiente pró-inflamatório ou de predomínio do fator de crescimento 

transformante beta (transforming growth factor beta – TGF-β) (WERNER; 

KRIEGER; SMOLA, 2007). 

As úlceras crônicas são caracterizadas ainda pela continuidade da fase 

inflamatória e a marcante presença de neutrófilos produtores de enzimas. 

Níveis aumentados de citocinas pró-inflamatórias, metaloproteinases, 

colagenase, elastase e níveis reduzidos de fatores de crescimento 

caracterizam as lesões cutâneas de caráter crônico, em especial as úlceras 

diabéticas e venosas (AMATO et al., 2015). 

As práticas terapêuticas clássicas e convencionais, todavia, resultam 

muitas vezes ineficazes ou meramente paliativas. Ainda que, sob condições 

favoráveis, o processo de reparo desencadeia fibrose e cicatrizes (HAIHONG; 

XIAOBING, 2012). Estratégias mais modernas utilizam hidrogeis, que se 

constituem em terapias com maior resolutividade, porém com custo mais 

elevado. Perspectivas para a próxima geração de abordagens clínicas, em 
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úlceras cutâneas crônicas, englobam delineamentos experimentais 

provenientes da medicina regenerativa. Como exemplo, o emprego da terapia 

celular e bioengenharia tecidual (BOSNARDO, 2010), com o propósito de 

otimizar a cicatrização das úlceras cutâneas.  

Neste contexto, a tendência atual que se apreende da literatura envolve 

a pesquisa por estratégias terapêuticas eficazes para acelerar o processo de 

cicatrização, bem como otimizar a reepitelização em pacientes portadores de 

úlceras cutâneas crônicas. Abordagens que diminuam o tempo de tratamento e 

complicações secundárias, assim como possibilitem intensa recuperação 

morfológica e funcional da pele são de extremo interesse clínico. Em todas 

essas situações, deve-se considerar como prioridades fundamentais o baixo 

custo, segurança para o paciente e reconhecida eficácia via adequado reparo 

da lesão. 

 

1.2.1 Úlceras diabéticas 

 

A incidência global do diabetes mellitus cresce em proporções 

epidêmicas (WILD et al., 2004). No Brasil, 7,6% da população, entre 30 e 69 

anos, é acometida pelo diabetes mellitus, sendo que 50% desconhecem o 

diagnóstico e 24% não realizam qualquer tipo de tratamento (MALERBI; 

FRANCO, 1992; OLIVEIRA; VENCIO, 2015). A morbidade e mortalidade dos 

pacientes diabéticos estão também associadas às complicações secundárias, 

como a hipertensão arterial sistêmica (HAS), nefropatia diabética (ND), 

retinopatia diabética (RD) e ainda lesões ulcerosas de caráter crônico, 

especialmente nos membros inferiores. 

Pequenos traumas, dermatoses comuns ou manipulações impróprias 

dos pés desencadeiam o aparecimento de úlceras cutâneas de difícil 

cicatrização em pacientes diabéticos. Estima-se que 12 a 25% dos pacientes 

com diabetes mellitus desenvolvem úlceras cutâneas nos pés ao longo da vida. 

Considerável preocupação é associada ao risco de amputação, uma vez que 

85% das úlceras precedem amputações (BREM et al., 2006).  

A prevalência anual de lesões nos membros inferiores em indivíduos 

saudáveis é de 2%, ao passo que entre diabéticos o índice varia de 5% a 7% 
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(LEONE et al., 2012). Um modelo hipotético brasileiro, elaborado por 

pesquisadores brasileiros para uma população de 7,1 milhões de pessoas com 

diabetes mellitus, projeta 484.500 úlceras que seriam responsáveis por 

169.600 internações, 80.900 amputações e 21.700 mortes (OLIVEIRA; 

VENCIO, 2015). Um cenário verdadeiramente alarmante. 

Lesões crônicas geram desconforto e má qualidade de vida para o 

paciente diabético, submetido à dor crônica, restrições laborais e, também, ao 

prejuízo psicológico, incluindo-se aqui o isolamento social, decorrente das 

diversas condições acima citadas. Em média, cerca de 50% dos pacientes 

internados por um período que pode chegar a 90 dias, em enfermarias dos 

Serviços de Endocrinologia nos Hospitais Universitários, são pacientes 

diabéticos com lesões graves nos membros inferiores (PEDROSA, 1997), o 

que denota considerável ônus econômico e social. 

A resolução de feridas em pacientes diabéticos, todavia, é prejudicada 

por diversos fatores associados ao diabetes. A hiperglicemia interfere 

prejudicialmente na estrutura de proteínas importantes, como o colágeno, o 

que diminui a solubilidade da matriz extracelular e mantém o quadro 

inflamatório. O ambiente da lesão torna-se continuamente inflamatório, sendo 

persistente a presença de neutrófilos, macrófagos, citocinas pró-inflamatórias 

como Interleucina-1 (IL-1), Interleucina-6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral-α 

(Tumor Necrosis Factor-α -TNF-α), além de metaloproteinases (PRADHAN et 

al., 2009).  

Ainda, em diabéticos, é observada a disfunção na micro e 

macrovasculatura, que está estreitamente associada a um ambiente de hipóxia 

no leito das lesões e ao aumento de radicais livres, prejudicando o 

metabolismo celular e a cicatrização.  A angiogênese também é prejudicada, 

uma vez que células progenitoras endoteliais são mais escassas em pacientes 

diabéticos, o que colabora para a deficiência na perfusão das lesões cutâneas. 

A sinalização por neuropeptídios também é danificada, mediante baixa 

expressão de moléculas como a substância P, neuropeptídeo Y e o peptídeo 

relacionado ao gene da calcitonina, capazes de influenciar células endoteliais, 

fibroblastos e queratinócitos (BALTZIS; ELEFTHERIADOU; VEVES, 2014). 
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Coletivamente, diversos defeitos fisiológicos e bioquímicos, em 

pacientes diabéticos, impedem, ou praticamente impossibilitam, o processo 

normal de cicatrização, uma vez que são relacionados ao prejuízo e 

anormalidade na resposta angiogênica, síntese proteica, fisiologia de células 

inflamatórias, formação de tecido de granulação, proliferação e migração de 

fibroblastos e queratinócitos (prematuramente senescentes), bem como na 

produção de fatores de crescimento (YANG et al., 2013). Diante deste cenário, 

estratégias tópicas com caráter anti-inflamatório, associadas a fatores de 

crescimento, sinalizam considerável potencial terapêutico. 

As abordagens terapêuticas para úlceras diabéticas são diversas, mas 

compartilham em comum o desafio de estimular a cicatrização. As estratégias 

clássicas, empregadas como técnicas de rotina são: 1) Desbridamento, que 

remove regiões de calosidade epidérmica, tecidos necróticos, partículas 

estranhas e elementos microbiológicos; 2) Curativos como gaze, filmes, 

espumas, alginatos, hidrocoloides e hidrogeis com potencial para prevenir 

infecções secundárias, proporcionar um ambiente umidificado e remover 

exsudatos; 3) Remoção da pressão sobre a lesão com dispositivos que 

auxiliam na redistribuição da pressão exercida sobre o membro afetado; 4) 

Revascularização, como exemplos, técnicas de enxertos, angioplastia, by-pass 

e endarterectomia; 5)Controle de infecções com terapias antimicrobianas e 6) 

Controle da dieta, glicemia e dislipidemia. Essas medidas, contudo, são 

paliativas e frequentemente ocorrem recidivas das úlceras (AGALE, 2013; 

AMATO et al., 2015; GAME et al., 2016; O’LOUGHLIN; O’BRIEN, 2011). 

Além dos tratamentos convencionais, opções terapêuticas auxiliares 

mais sofisticadas têm sido utilizadas: 1) Substitutos de pele produzidos por 

técnicas da bioengenharia tecidual; 2) Fatores de crescimento; 3) 

Oxigenoterapia hiperbárica; 4) Terapia por pressão negativa; 5) Terapias por 

ondas de choque; 6) Impressão tridimensional de equivalentes cutâneos; 

dentre outros (BALTZIS; ELEFTHERIADOU; VEVES, 2014; GOULD et al., 

2015). 

Dois substitutos de pele, Apligraft® e Dermagraft® (Organogenesis, Inc., 

Canton, Massachusetts, EUA), bem como o fator de crescimento derivado de 

plaquetas (Platelet derived growth factor - PDGF) em forma de gel ou 
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becaplermina - Regranex® (Smith & Nephew, Londres, Reino Unido), são 

aprovados pelo órgão de regulamentação americano Food and Drug 

Administration (FDA). O Apligraft® é composto por uma matriz extracelular 

(colágeno tipo I bovino), fibroblastos e queratinócitos alogênicos e um estrato 

córneo, já o Dermagraft® é um produto alogênico com fibroblastos imersos em 

uma rede de poliglactina bioabsorvível, contendo também fatores de 

crescimento como PDGF, fator de crescimento semelhante à insulina (Insulin 

growth factor - IGF), fator de crescimento de queratinócitos (Keratinocyte 

growth factor - KGF), fator de crescimento semelhante ao fator de crescimento 

epidermal (epidermal growth factor – EGF) ligado à heparina (Heparin-binding 

EGF-like growth factor - HBEGF), fator de crescimento endotelial vascular 

(Vascular endotelial growth factor - VEGF), fator de crescimento transformante 

beta-1 (transforming growth factor beta-1 - TGF-β1), fator de crescimento 

transformante beta-3 (transforming growth factor beta-3 - TGF-β3) e TGF-α 

(AMATO et al., 2015; BALTZIS; ELEFTHERIADOU; VEVES, 2014).  

Embora os resultados sejam positivos, algumas limitações são 

associadas aos substitutos de pele, como o risco de rejeição, baixa integração 

e vascularização, alto custo, baixa durabilidade e a inabilidade da regeneração 

dos anexos epidérmicos. A aplicação de fatores de crescimento isolados 

também apresenta desvantagens como o alto custo, degradação no leito das 

lesões devido à inflamação crônica e a inabilidade de um único fator estimular 

a cicatrização, o que resulta em baixos índices de cicatrização, não superiores 

a 40%, para úlceras cutâneas crônicas de pacientes diabéticos (BALTZIS; 

ELEFTHERIADOU; VEVES, 2014; GAME et al., 2016). 

As terapias atualmente empregadas para o tratamento de lesões 

ulcerosas em pés diabéticos envolvem uma abordagem multidisciplinar em 

virtude da complexidade e abrangência do quadro clínico associado. Novas 

pesquisas buscam superar as limitações das terapias convencionais e 

associadas, com estratégias de baixo custo, mas, principalmente, reconhecida 

eficácia direcionada para a correção dos fatores que promovem a cronicidade 

das lesões em pacientes diabéticos. Neste cenário, experimentos de terapia 

gênica com vetores virais, contendo genes de fatores de crescimento, a 

administração de análogos da angiotensina, neuropeptídios, inibidores de 
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citocinas, bem como a terapia com células-tronco adultas têm demonstrado 

resultados promissores. É necessário, no entanto, estudos clínicos mais 

abrangentes para o reconhecimento da eficácia clínica e disponibilização para 

os pacientes diabéticos (AMATO et al., 2015; BALTZIS; ELEFTHERIADOU; 

VEVES, 2014; GAME et al., 2016; GOULD et al., 2015). 

 

1.3 Cicatrização 
 

O processo de cicatrização de úlceras compreende um mecanismo 

complexo, porém dinâmico e que envolve diversos tipos celulares, mediadores 

solúveis, bem como a matriz extracelular. Classicamente, a cicatrização normal 

é dividida em três fases contínuas com sobreposição: hemostasia/inflamação, 

formação tecidual (proliferativa) e remodelamento (SINGER; CLARK, 1999). 

Em úlceras cutâneas crônicas, a fase inflamatória é contínua e, por este 

motivo, a lesão permanece estagnada em uma ou mais fases do processo de 

cicatrização. 

A Figura 2 ilustra de maneira esquemática as etapas do processo de 

cicatrização normal, bem como o que acontece em úlceras cutâneas crônicas, 

onde a cicatrização é prejudicada. 

 

 

Figura 2 – Esquemas representativos do processo de cicatrização.  

 

A) Curso normal da cicatrização com etapas contínuas e sobrepostas. B) Cicatrização 
prejudicada, estagnada e característica de úlceras cutâneas crônicas. As etapas não são 
lineares e nem sequenciais. Diferentes partes das lesões crônicas podem estar em diferentes 
fases do processo de cicatrização. Fonte: Adaptado de Falanga, 2012. 
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A fase inflamatória tem início com o rompimento de vasos, em 

decorrência da lesão, e formação de um coágulo sanguíneo que restitui a 

hemostasia e atua como uma matriz extracelular provisória para permitir a 

migração celular. Além de colaborar para a formação do coágulo, as plaquetas 

sofrem degranulação e liberam diversos fatores de crescimento mediadores da 

cicatrização, tais como PDGF, que atrai e ativa macrófagos e fibroblastos. 

Mediadores vasoativos e fatores quimiotáticos são continuamente liberados 

durante a coagulação por células do parênquima, que atraem leucócitos 

inflamatórios para a lesão (CLARK, 1996). A Tabela 1 sumariza as citocinas 

envolvidas no processo de cicatrização, bem como as principais funções. 

Uma vez infiltrados na lesão, os neutrófilos promovem a limpeza da área 

lesada removendo partículas estranhas e bactérias, que podem também ser 

fagocitadas por macrófagos. Ao mesmo tempo, em resposta a mediadores 

quimiotáticos, os monócitos são transformados em macrófagos ativados que 

liberam PDGF e VEGF, fatores que dão início à formação do tecido de 

granulação (BARRIENTOS et al., 2008; LEIBOVICH; ROSS, 1975). 
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Tabela 1 – Citocinas, células secretoras e principais funções durante a 

cicatrização.  

Citocina Fonte Função 

EGF  Plaquetas, fibroblastos, CTM Migração e proliferação 
celular 

ECGF Plaquetas Proliferação de células 
endoteliais e 
angiogênese 

TGF-α Macrófagos, células epidermais, 
fibroblastos 

Migração e proliferação 
celular 

HBEGF Macrófagos, CTM Migração e proliferação 
celular 

FGF Macrófagos, células epidermais e 
endoteliais, fibroblastos, 

plaquetas, CTM 

Angiogênese e 
proliferação de 

fibroblastos 
KGF CTM Migração e proliferação 

de queratinócitos 
TGF-β1 e β2 Macrófagos, plaquetas, células 

epidermais, fibroblastos, CTM 
Migração de 

queratinócitos, 
quimiotaxia de 
fibroblastos e 

macrófagos, síntese de 
matriz extracelular e 

remodelamento 
TGF-β3 Macrófagos, CTM Prevenção de cicatrizes 
PDGF Macrófagos, células epidermais e 

endoteliais, fibroblastos, 
plaquetas, CTM 

Proliferação e 
quimioatração de 

fibroblastos, 
quimioatração e 

ativação de macrófagos 
VEGF Macrófagos, células epidermais e 

endoteliais, fibroblastos, 
plaquetas, neutrófilos, CTM 

Angiogênese, 
permeabilidade 

vascular, proliferação e 
migração celular, tecido 

de granulação 
TNF-α Macrófagos, neutrófilos Inflamação e 

reepitelização 
IL-1 Macrófagos, neutrófilos, 

monócitos, células epidermais, 
CTM 

Inflamação e 
reepitelização 

IGF-1 Fibroblastos, células epidermais, 
Plaquetas 

Reepitelização e 
formação de tecido de 

granulação 
CSF-1 CTM Ativação de macrófagos 

e formação de tecido de 
granulação 

EGF: Fator de crescimento epidermal (Epidermal growth factor) 
ECGF: Fator de crescimento de células endoteliais (Endothelial cell growth factor). 
TGF-α: Fator de crescimento transformante alfa (Transforming growth factor alpha). 
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HBEGF: Fator de crescimento semelhante ao EGF ligado à heparina (Heparin-binding EGF-like 
growth factor). 
FGF: Fator de crescimento de fibroblastos (Fibroblast growth factor). 
KGF: Fator de crescimento de queratinócitos (Keratinocyte growth factor). 
TGF-β1: Fator de crescimento transformante beta-1 (Transforming growth factor- β1). 
TGF-β2: Fator de crescimento transformante beta-2 (Transforming growth factor- β2). 
TGF-β3: Fator de crescimento transformante beta-3 (Transforming growth factor- β3). 
PDGF: Fator de crescimento derivado de plaquetas (Platelet derived growth factor). 
VEGF: Fator de crescimento endotelial vascular (Vascular Endotelial Growth Factor). 
TNF-α: Fator de necrose tumoral alfa (Tumor Necrosis Factor- α). 
IL-1: Interleucina 1. 
IGF: Fator de crescimento semelhante à insulina (Insulin Growth Factor). 
CSF: Fator de estimulação de colônias (Colony Stimulating Factor). 
CTM: Células-tronco mesenquimais. 
Fonte: modificado de Singer e Clark, 1999. 
 

Poucas horas após a ocorrência da lesão, há o início da reepitelização, 

onde, a priori, células epidermais de anexos, como exemplo, as foliculares, 

promovem a limpeza do coágulo sanguíneo e estroma lesado. Alterações 

fenotípicas, como retração dos tonofilamentos, dissolução dos desmossomos e 

hemidesmossomos, bem como a formação de actina periférica colaboram para 

o processo de migração lateral das células epidermais. As células migratórias 

dissecam a ferida, separando a lesão do tecido saudável, sendo este processo 

dependente de colagenase liberada pelas células epidermais para degradar a 

matriz extracelular (PILCHER et al., 1997). Assim, 1 a 2 dias após a lesão, há 

intensa proliferação dos queratinócitos localizados nas margens da úlcera, 

promovida por EGF, TGF e KGF (CLARK, 1996).      

Em um processo normal de cicatrização, cerca de 4 dias após a lesão, 

um novo estroma, ou tecido de granulação, invade a área ulcerosa. Há a 

formação de novos vasos sanguíneos com aparência granular no estroma, com 

o propósito de conduzir oxigênio e nutrientes. Ainda, há a proliferação e 

migração de fibroblastos para o sítio da ferida, que produzem a matriz 

extracelular de suporte para o crescimento, modulada por PDGF, TGF-β1 e 

componentes da matriz extracelular,. Macrófagos no sítio da ferida atuam como 

fontes de fatores de crescimento que estimulam a angiogênese e fibroplasia 

(síntese de colágeno). Com o passar do tempo, a matriz provisória sintetizada 

pelos fibroblastos torna-se colagenosa e o tecido de granulação rico em 

fibroblastos transforma-se em uma cicatriz. (SINGER; CLARK, 1999). 
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A contração da ferida, regulada pela ação coordenada de citocinas, 

células e matriz extracelular tem início com a aquisição do fenótipo de 

miofibroblastos, com largos feixes de actina, pelos fibroblastos, cerca de 10 

dias após a lesão. O remodelamento do colágeno, equivalente à substituição 

de colágeno fibrilar, rapidamente acumulado por largos feixes de colágeno, 

durante a transição do tecido de granulação para o tecido cicatricial, depende 

da síntese e catabolismo do colágeno, sendo a degradação do colágeno 

comandada por uma sequência de metaloproteinases e respectivos inibidores 

(MEHENDALE; MARTIN, 2001).  

Neste sentido, o amplo conhecimento dos eventos celulares e cascatas 

moleculares, orquestrados por uma sequência coordenada de fatores de 

crescimento, células e componentes da matriz extracelular, fundamentam a 

proposição de novas opções terapêuticas utilizando fatores de crescimento, 

isoladamente, como PDGF, ou um painel de diferentes fatores com o propósito 

de acelerar a cicatrização. Contudo, o emprego de fatores isolados não tem 

mostrado resultados satisfatórios para o processo de reparo. Deste modo, 

torna-se extremamente interessante a administração de um conjunto ou 

combinação de vários fatores de crescimento (PIERCE; MUSTOC, 1995), com 

potencial terapêutico buscando otimizar o reparo cutâneo, particularmente nas 

úlceras crônicas de difícil cicatrização. 

 

1.4 Plasma rico em plaquetas (PRP) 
 

As plaquetas são fragmentos celulares, anucleados, formadas a partir do 

fracionamento de megacariócitos provenientes da medula óssea. 

Megacariócitos são megacarioblastos maduros com diâmetro de 100 µm e que, 

uma vez amadurecido e fragmentado o citoplasma, podem originar até 1.000 

plaquetas com diâmetro de 2-4 µm, sendo cada plaqueta equivalente a um 

fragmento do citoplasma megacariocítico. As plaquetas têm vida média de 10 

dias, período em que colaboram para etapas críticas dos processos de 

coagulação, hemostasia, inflamação e ativação do sistema imunológico. 

Quando envelhecidas, ou não funcionais, as plaquetas são removidas da 
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circulação sanguínea pelo baço (CARR, 1997; NURDEN, 2011; TRZECIAK-

RYCZEK; TORKARZ-DEPTULA; DEPTULA, 2013). 

O citoplasma plaquetário é rico em grânulos (α, densos e T), lisossomos, 

mitocôndrias e mRNA. Nos α-grânulos, organelas plaquetárias mais 

abundantes (50-80 por plaqueta), são estocadas, além dos fatores de 

crescimento listados na Tabela 1 (EGF, ECGF, FGF, TGF, PDGF, VEGF, IGF), 

diversas proteínas, enzimas e fatores de coagulação que, em conjunto com as 

citocinas, participam da cascata de coagulação/cicatrização (FOSTER et al., 

2009). Na Tabela 2 são encontradas as moléculas bioativas (proteínas, 

enzimas e fatores de coagulação) presentes nos α-grânulos das plaquetas. 

 

Tabela 2 – Proteínas, enzimas e fatores de coagulação encontrados nos α-
grânulos plaquetários e respectivas funções. 

Categorias 
de atividades 

Biomoléculas Função 

Proteínas 
adesivas 

Fibrinogênio 
Fibronectina 
 
 
Vitronectina 
Trombospondina-1 

Formação do coágulo de fibrina. 
Adesão, crescimento, migração e 
diferenciação celular via ligação com 
integrinas. 
Adesão celular e quimiotaxia. 
Inibição da angiogênese. 

Fatores de 
coagulação 

Fator V, fator XI, 
proteína S, anti-
trombina 

Ativação da trombina, formação do 
coágulo de fibrina. 

Fatores 
fibrinolíticos 

Plasminogênio 
Inibidor do ativador 
do plasminogênio 
 
α-2 antiplasmina 

Produção de plasmina. 
Produção de plasmina (regulação). 
 
 
Inativação de plasmina. 

Proteases e 
antiproteases 

TIMP-4 
Metaloprotease-4 
α1-antitripsina 

Degradação da matriz (regulação). 
Degradação da matriz. 
Inibição de enzimas. 

Proteínas 
básicas 

Fator-4-plaquetário 
β-tromboglobulina 
 
Endostatinas 

Inibição da angiogênese. 
Inibição da angiogênese e ativação 
plaquetária. 
Inibição da angiogênese e da migração 
de células endoteliais. 

Glicoproteínas 
de membrana 

Ligante de CD40 
 
 
P-selectina 

Inflamação, síntese de interleucinas e 
integrinas, adesão plaquetária e 
sinalização celular. 
Adesão celular, ligação e recrutamento 
de leucócitos. 

TIMP-4: Inibidor tecidual de metaloproteinase-4 (Tissue inhibitor of metalloproteinase-4). 
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Fonte: modificado de Foster et al. 2009. 

 

Nos grânulos densos (5-8 por plaqueta), há também moléculas bioativas 

com participação de fundamental importância durante o processo de 

cicatrização. Os grânulos T foram identificados recentemente e podem estar 

relacionados e contribuir para o processo de secreção (HEIJNEN; VAN DER 

SLUIJS, 2015). Na Tabela 3 estão listadas as biomoléculas estocadas nos 

grânulos densos. 

 

Tabela 3 – Biomoléculas encontradas nos grânulos densos das plaquetas e 

respectivas funções. 

Biomolécula Função 

Histamina Permeabilidade capilar, ativação e atração macrofágica 
Dopamina Regulação da circulação, neurotransmissor. 
Serotonina Permeabilidade capilar, vasoconstrição, ativação 

macrofágica. 
ADP Agregação plaquetária. 
ATP Resposta plaquetária ao colágeno. 
Ca2+ Cofator para agregação plaquetária e formação da rede de 

fibrina. 
Catecolaminas Resposta ao stress. 
Fonte: modificado de Foster et al. 2009. 
 

A análise proteômica de plaquetas humanas revela mais de 4.000 

proteínas, sendo apenas poucas centenas significativamente liberadas após 

estimulação (BURKHART et al., 2012; MCFADYEN; KAPLAN, 2015). O 

conteúdo granular das plaquetas é, portanto, uma rica fonte de citocinas, 

quimiocinas, fatores de crescimento e coagulação, proteínas adesivas, 

imunoglobulinas, proteoglicanos, proteases e inibidores que desempenham as 

respectivas funções biológicas de forma autócrina e parácrina, bem como 

conferem às plaquetas, papéis cruciais durante o reparo tecidual.  

A manutenção e controle da hemostasia são, majoritariamente, 

decorrentes da ação plaquetária. Em condições normais ou fisiológicas, as 

plaquetas circulam pela corrente sanguínea sem interagir com o endotélio 

vascular, devido a mecanismos de repulsão entre as plaquetas e as células 

endoteliais. No entanto, quando a camada endotelial é rompida, em 

consequência de, por exemplo, uma lesão, há a exposição da matriz 
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subendotelial e de moléculas que vão desencadear a precipitação das 

plaquetas para controle hemorrágico. Receptores de membranas plaquetários 

interagem, principalmente com o fator de von Willebrand e colágeno, mas 

também outros substratos como laminina, trombospondina, fibronectina e 

vitronectina podem se ligar às plaquetas e permitir a adesão ao subendotélio 

vascular (RUMBAUT; THIAGARAJAN, 2010). 

Após a adesão, as plaquetas são ativadas pela ligação de agonistas, 

como ADP, trombina e colágeno, a receptores específicos com o propósito final 

de aumentar a concentração de cálcio intracitoplasmático. O aumento de cálcio 

desencadeia consideráveis mudanças funcionais e estruturais nas plaquetas. 

Uma vez ativadas, as plaquetas, outrora discoides, se transformam em esferas 

com longos pseudópodes e o conteúdo dos grânulos é lançado no lúmen do 

sistema canicular aberto para alcançar o exterior, processo também conhecido 

como degranulação (HEIJNEN; VAN DER SLUIJS, 2015). 

A liberação de agonistas amplifica a ativação de outras plaquetas 

recrutadas e agregadas, também com o auxílio das projeções de membrana, 

que aumentam o contato plaqueta-plaqueta. Após a agregação e a ativação, as 

plaquetas tornam-se superfícies catalíticas para a ativação da hemostasia 

secundária, ou seja, a cascata de coagulação. Diversas enzimas e cofatores 

atuam de forma coordenada para a ativação de fatores de coagulação até a 

conversão da protrombina, proteína plasmática, em trombina, via fator Xa, na 

presença do fator Va e cálcio. A trombina, por sua vez, converte o fibrinogênio, 

glicoproteína do plasma, em fibrina e, deste modo, uma rede é formada, o que 

estrutura o coágulo ou tampão hemostático permanente (HEIJNEN; VAN DER 

SLUIJS, 2015; NURDEN, 2011; RUMBAUT; THIAGARAJAN, 2010). 

Além da ação imediata após trauma ou inflamação, as plaquetas atuam 

ainda nos estágios subsequentes com o propósito da completa cicatrização 

(CARR, 1997). Ademais, as plaquetas são responsáveis pelo recrutamento de 

leucócitos e células progenitoras até a lesão e ambiente inflamatório. Etapas 

críticas para o reparo tecidual, como promoção da quimiotaxia, angiogênese, 

proliferação celular, bem como a alteração na permeabilidade celular, são 

também provenientes da ação plaquetária (KAZAKOS et al., 2009; NURDEN, 

2011).  
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A concentração enriquecida de todos os fatores plaquetários pode ser 

obtida mediante centrifugação de sangue anticoagulado. A fração sanguínea 

composta por concentração plaquetária significante, maior que os níveis 

basais, em um pequeno volume de plasma, é conhecida como plasma rico em 

plaquetas (PRP) (MARX, 2004). Não há, na literatura, contudo, uma 

padronização relativa à concentração plaquetária no PRP, sendo poucos os 

estudos que avaliam a diferença de concentrações para uma mesma aplicação 

e grande parte dos trabalhos sequer relatam a quantificação dos elementos 

sanguíneos (DELONG; RUSSELL; MAZZOCCA, 2012). Tal escassez de dados 

e disparidade quali-quantitativa conduzem à controvérsia de resultados 

(MARQUES et al., 2015; SCHEPULL et al., 2011) e à necessidade premente 

de alicerçar os estudos futuros em rigorosa metodologia científica para 

produção e aplicação do PRP nas mais diversas áreas. 

A concentração de plaquetas no sangue pode variar entre indivíduos e 

também no decorrer dos dias, sendo a concentração média de 150.000 a 

350.000 plaquetas/µL de sangue. Em acordo com o método de produção, é 

possível obter PRPs com concentrações plaquetárias de 1 a 6 vezes maiores 

que os valores basais (DELONG; RUSSELL; MAZZOCCA, 2012). 

A produção do PRP é baseada no princípio de separação celular por 

centrifugação diferencial (SCARANTO, 2002). Deste modo, o PRP pode ser 

obtido por dispositivos comerciais condensados em kits, ou mesmo por meio de 

centrifugação convencional (CASTILLO et al., 2010). Os protocolos variam em 

relação à força centrífuga, tempo e número de centrifugações para separação 

do plasma e concentração das plaquetas em um pequeno volume (AMABLE et 

al., 2013; JO et al., 2013). Ainda, além das plaquetas, há também a variação na 

quantidade de hemácias e leucócitos, presentes mesmo em quantidades 

mínimas (DELONG; RUSSELL; MAZZOCCA, 2012). Peculiaridades e 

diferenças metodológicas tornam o produto final único, o que também dificulta 

comparações em modelos autólogos. 

Após a concentração plaquetária e formação do PRP, em acordo 

também com o tipo de aplicação pretendida, são utilizados ativadores que 

promovem a agregação e degranulação das plaquetas, com consequente 

polimerização da fibrina. Os ativadores mais comumente utilizados são a 
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trombina (bovina ou autóloga), colágeno tipo I, cloreto e gluconato de cálcio a 

10% (CASTILLO et al., 2010; DELONG; RUSSELL; MAZZOCCA, 2012; 

MARQUES et al., 2015; SCARANTO, 2002). Em função do tipo e concentração 

do ativador, o PRP pode adquirir a forma de gel, coágulo ou líquido, sendo este 

último quando são empregadas pequenas concentrações de sais de cálcio, ou 

quando o PRP é aplicado sem ser ativado, para que as plaquetas sejam 

degranuladas mais lentamente e de forma endógena (DELONG; RUSSELL; 

MAZZOCCA, 2012). 

Apesar da extensa variação metodológica, diante do benefício funcional 

associado às plaquetas, o PRP tem sido utilizado com sucesso em diversas 

áreas cirúrgicas com o propósito do reparo tecidual, em especial na 

regeneração óssea e no controle de feridas crônicas de difícil cicatrização 

(ANITUA et al., 2008; ANITUA; TROYA; ORIVE, 2013; KAZAKOS et al., 2009; 

MARQUES et al., 2015; MARX, 2004; YANG et al., 2011). 

O mecanismo de ação do PRP está relacionado ao papel fisiológico das 

plaquetas, ou seja, à degranulação dos grânulos α, compostos por fatores de 

crescimento sintetizados e estocados (MARX, 2004). Logo após a ativação e 

liberação do conteúdo granular, os fatores de crescimento ligam-se aos 

receptores transmembrana presentes em células-tronco mesenquimais (CTM), 

fibroblastos, osteoblastos, células endoteliais e epidermais presentes no sítio 

da lesão. As moléculas provenientes das plaquetas induzem então a 

proliferação, migração e atuação de outros tipos celulares, como por exemplo, 

células do sistema imunológico, durante o reparo tecidual (MARX et al., 1998). 

Em modelos animais de lesões cutâneas, Vermeulen e colaboradores 

relataram, em 2009, a atuação do PRP como uma biomatriz que organiza a 

matriz extracelular, promove a angiogênese e estimula a reepitelização em 

modelo porcino. Ainda, o exame histológico de lesões em orelhas de coelhos 

New Zealand, após injeção intralesional de PRP, evidencia a redução da 

inflamação, grande quantidade de fibroblastos em disposição organizada e 

melhor orientação do colágeno, em comparação ao grupo não tratado com 

PRP (DIONYSSIOU et al., 2012).  

Em equinos, a aplicação do gel de PRP sobre úlceras cutâneas nos 

membros inferiores acelera a diferenciação de queratinócitos e, portanto, a 
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reconstituição epidérmica, bem como promove a formação de uma matriz de 

colágeno densa e organizada, em comparação com lesões controle (CARTER 

et al., 2003). Os resultados da pesquisa básica, em modelos animais, sinalizam 

um estímulo positivo do PRP sobre a regeneração dérmica e epidérmica e, 

desta forma, evidenciam e refletem os efeitos do PRP na cicatrização de 

úlceras cutâneas em pacientes humanos. 

Em 1986, Knighton e colaboradores da Universidade de Minnesota 

relataram os resultados da aplicação tópica diária de uma pomada elaborada 

com o produto da degranulação plaquetária (autóloga) com trombina sobre o 

leito de úlceras crônicas de diversas etiologias. Foram tratados 41 pacientes 

com 71 úlceras cutâneas e a média relativa ao tempo para 100% de 

cicatrização foi de 10,6 ± 6,1 semanas. O trabalho pioneiro verificou o estímulo 

da formação de tecido de granulação e reepitelização das úlceras após o 

tratamento com fatores de crescimento derivados de plaquetas, bem como a 

segurança, eficácia e excelente custo-benefício do método. Estes resultados, 

embora deficientes quanto ao controle, randomização e prospecção, 

sinalizaram a relevância das plaquetas no contexto da cicatrização de lesões 

cutâneas crônicas e, deste modo, abriram caminho para o avanço da 

investigação clínica. 

O primeiro estudo clínico prospectivo, randomizado, duplo-cego, com o 

propósito de avaliar a eficácia referente ao emprego do PRP (processado para 

formação do lisado, ou seja, produto resultante da degranulação plaquetária) 

em úlceras cutâneas crônicas (sem cicatrização significante por, no mínimo, 8 

semanas) de pacientes diabéticos, foi conduzido e relatado por Steed e 

colaboradores, em 1992. O grupo americano verificou a eficácia da aplicação 

tópica diária de gel rico em produtos da degranulação plaquetária (CT-102), 

desta vez, um produto homólogo, em comparação com o controle tratado com 

solução salina. Os índices de cicatrização médios obtidos para os grupos 

tratados e controle foram, respectivamente, 94% e 73% (p<0,02), o que indica 

o estímulo da cicatrização em úlceras cutâneas crônicas de membros inferiores 

em pacientes diabéticos tratados com lisado plaquetário. 

Um estudo de coorte, realizado a partir de dados provenientes de 26.599 

pacientes com úlceras de pé diabético e acompanhados entre 1988 e 1997, 
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mostrou um índice de cicatrização médio de 50% no grupo tratado com lisado 

de plaquetas e 41% no grupo controle (p<0,05). Deste modo, os autores 

concluíram que o tratamento com lisado de plaquetas é mais eficiente que o 

tratamento convencional para úlceras neuropáticas de pacientes diabéticos 

(MARGOLIS et al., 2001). 

Em pacientes diabéticos, ainda, Driver e colaboradores (2006) 

conduziram um estudo prospectivo controlado, multicêntrico, randomizado com 

o propósito de avaliar a segurança e eficácia da aplicação do PRP autólogo na 

forma gel em úlceras crônicas. Os autores concluíram que o uso de PRP 

autólogo é seguro, mesmo com a utilização de trombina bovina, e tem grande 

potencial para promover a cicatrização na maioria das úlceras crônicas de pés 

diabéticos. 

Mais recentemente, Shan e colaboradores (2013), relataram a 

capacidade do PRP homólogo em estimular a proliferação e migração celular, 

bem como acelerar a cicatrização de úlceras diabéticas, possivelmente pelo 

estímulo da vascularização e epitelização. Em pacientes diabéticos com 

doença arterial periférica, a aplicação do gel de PRP em úlceras cutâneas 

crônicas promoveu um índice de cicatrização superior a 90% em 72,2% dos 

pacientes, sem efeitos adversos, em até 16 semanas após o início de um 

tratamento realizado duas vezes por semana (KONTOPODIS et al., 2016). 

Coletivamente, 87,5% dos estudos controlados e relatados na literatura 

resultaram em um efeito positivo e benéfico relativo ao tratamento com PRP 

em úlceras cutâneas crônicas de pacientes diabéticos (PICARD et al., 2015). 

Desta forma, o emprego do PRP tem sido considerado para o tratamento de 

úlceras crônicas não responsivas aos tratamentos convencionais (GURGEN, 

2008). 

Há, na literatura, poucos trabalham que relatam a eficiência do emprego 

de PRP em lesões de pele, uma vez que são 3 décadas de investigação básica 

e experimental. Todavia, os resultados estimulam a pesquisa clínica referente 

aos fatores plaquetários, ainda não completamente conhecidos, bem como a 

otimização metodológica. Ainda, os resultados com emprego de CTM da 

medula óssea associadas ao PRP em lesões cutâneas de modelos animais 

(LIAN et al., 2014) sustentam a hipótese acerca de um possível efeito benéfico, 
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por ação aditiva ou sinergística, decorrente da associação de PRP e CTM 

como uma nova opção terapêutica para o tratamento de úlceras crônicas. 

 

 

1.5 Células-tronco mesenquimais 
 

No âmbito da bioengenharia tecidual, a necessidade de estratégias 

terapêuticas com potencial eficácia clínica tem envolvido o estudo de células-

tronco. A definição clássica de uma célula-tronco abrange duas propriedades 

fundamentais: a autorrenovação para manutenção do pool celular 

indiferenciado e a diferenciação em pelo menos um tipo celular maduro 

(MELTON; COWAN, 2004; NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH, 2001).  

Em acordo com a origem, as células-tronco podem ser divididas em 

embrionárias e adultas. As células-tronco embrionárias (CTE) são provenientes 

da massa celular interna do blastocisto e são pluripotentes, ou seja, podem 

diferenciar em todos os tipos celulares, exceto placenta e anexos embrionários. 

Ao contrário, as células-tronco adultas (CTA) são tecido-especificas e possuem 

potencial de diferenciação mais limitado, no máximo multipotente. No entanto, 

as restrições éticas, legais e políticas associadas às CTE têm direcionado o 

interesse da prática e pesquisa médica para o emprego de CTA em diversas 

entidades clínicas, visando a recuperação morfológica e funcional de tecidos e 

órgãos lesados (AHMED et al., 2011; CERVELLI et al., 2011; DA SILVA 

MEIRELLES; CAPLAN; NARDI, 2008; FALANGA et al., 2007; LIAN et al., 2014; 

MIZUNO, 2009; RIBEIRO-PAES et al., 2011; STESSUK et al., 2013; WALTER 

et al., 2010). 

Entre meados da década de 60 e início dos anos 70, o pesquisador 

russo Alexander Jakovlevich Friedenstein isolou da medula óssea e identificou, 

pioneiramente, o que hoje corresponde ao principal e mais estudado tipo de 

CTA. Inicialmente designadas como precursoras de fibroblastos e unidades 

formadoras de colônias, as células mesenquimais provenientes da medula 

óssea, mas não hematopoiéticas, foram descritas como clonogênicas com 

aspecto fibroblastoide, aderentes à superfície de cultura e com capacidade de 

diferenciação osteogênica (FRIEDENSTEIN; PIATETZKY-SHAPIRO; 
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PETRAKOVA, 1966; FRIEDENSTEIN et al., 1968). Em 1991, Arnold Caplan 

propõe o termo célula-tronco mesenquimal (CTM) para denominar as células-

tronco não-hematopoiéticas e provenientes do estroma da medula óssea 

(CAPLAN, 1991).  

A partir da descoberta de Friedenstein, verdadeiro marco na história da 

terapia celular, diversos pesquisadores iniciaram esforços para o isolamento de 

CTM provenientes de outras fontes teciduais, fetais e adultas, como cordão 

umbilical, sangue de cordão, placenta, polpa dentária, pele, baço, pulmão, 

pâncreas, rim, fluido amniótico, cartilagem, tendão, músculo, endométrio, 

sangue menstrual, dentre outras (AMATO et al., 2015; DA SILVA MEIRELLES; 

CAPLAN; NARDI, 2008; MARQUEZ-CURTIS et al., 2015; MORONI; 

FORNASARI, 2013).  

Independente da fonte tecidual, em acordo com a Sociedade 

Internacional de Terapia Celular, as CTM humanas são caracterizadas por três 

critérios mínimos: adesão ao plástico sob condições padrões de cultivo, 

expressão de antígenos específicos de superfície e diferenciação 

multipotencial. Assim, as CTM adquirem aspecto fibroblastoide in vitro e tem 

potencial para diferenciação osteogênica, adipogênica e condrogênica. Ainda, 

uma população de CTM deve expressar (≥95% positivo) dos marcadores 

CD105, CD73 e CD90, bem como não deve apresentar expressão (≤2% 

positivo) de CD45, CD34, CD14 ou CD11b, CD79α ou CD19 e HLA de classe II 

(DOMINICI et al., 2006). A mesma sociedade, após um consenso entre os 

membros, elegeu o termo células estromais mesenquimais multipotentes para 

designar as células mesodermais descobertas no século passado por 

Friedenstein (HORWITZ et al., 2005). Porém, até o momento, não há um 

acordo geral entre os pesquisadores e nos trabalhos relatados na literatura, 

quanto a uma nomenclatura universal. Certa confusão é desencadeada pelas 

várias características associadas às populações mesenquimais heterogêneas, 

sendo o acrônimo CTM ainda bastante utilizado por vários grupos de pesquisa. 

Em 2001, Zuk e colaboradores isolaram CTM do tecido adiposo (CT-TA) 

humano e demonstraram o cultivo in vitro por longos períodos de tempo.  O 

tecido adiposo é composto principalmente por adipócitos maduros envoltos em 

um estroma composto por vasos sanguíneos, fibroblastos, leucócitos, 
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macrófagos e pré-adipócitos (LIN et al., 2010). Ainda, a abundante rede 

vascular do tecido adiposo está estreitamente relacionada às CTM, uma vez 

que é pressuposta a associação e até mesmo a adesão das CTM nas paredes 

dos vasos sanguíneos (MARQUEZ-CURTIS et al., 2015).  

A medula óssea representa, indubitavelmente, a principal e mais bem 

estudada fonte de CTM. Contudo, a coleta da medula óssea está associada a 

intenso desconforto para o paciente e riscos de complicações, como perfuração 

óssea e infecções. Em contraste, o tecido adiposo tem como principais 

vantagens o fácil acesso, necessidade de anestesia local apenas e pequeno 

desconforto para o paciente (MIZUNO, 2009). 

Em termos celulares, ainda, CTM provenientes da medula óssea e do 

tecido adiposo são bastante similares quanto à morfologia, multipotencialidade, 

atividade da telomerase, antígenos de superfície, perfil genético e produção de 

mediadores solúveis. Ademais, quantitativamente, o tecido adiposo proporciona 

500 vezes mais CTM do que a medula óssea, quando a mesma quantidade 

dos dois tecidos é comparada (HASSAN; GREISER; WANG, 2014). Desta 

forma, o tecido adiposo torna-se uma opção atraente para obtenção da 

linhagem mesenquimal em grande quantidade, com o propósito de transplante 

celular e aplicações em engenharia de tecidos (DA SILVA MEIRELLES, et al 

2009). 

As CT-TA são provenientes da fração vascular estromal (FVE), 

compondo cerca de 30 a 40% das células estromais, ao lado de células 

endoteliais, musculares e sanguíneas. Podem ser isoladas após digestão 

enzimática ou dissociação mecânica, bem como etapas de centrifugações e 

lavagens, sendo o aparecimento de uma população mesodermal e 

fibroblastoide, relativamente homogênea, após pouco tempo de cultivo in vitro 

(BUNNELL et al., 2008; HASSAN; GREISER; WANG, 2014; ZUK et al., 2001). 

A FVE, ou mesmo o lipoaspirado, requerem processamento mínimo, sem a 

necessidade de técnicas de cultivo e, desta forma, têm sido utilizados 

clinicamente sob a hipótese de que os componentes estromais podem agir 

sinergisticamente e realçar o potencial regenerativo das CT-TA (YOSHIMURA; 

SUGA; ETO, 2009). Há na literatura, todavia, evidências de que tanto a FVE 

quanto as CT-TA purificadas são eficientes quanto a capacidade regenerativa 
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(HASSAN; GREISER; WANG, 2014), o que estimula pesquisas envolvendo 

cultivo celular com o propósito de usar a menor quantidade de tecido possível 

em abordagens clínicas. 

Ao longo dos últimos anos, em escala global, a terapia celular com CTM 

tem sido o objetivo de pesquisas básicas e aplicadas para o tratamento de 

diversas doenças, inclusive lesões cutâneas de difícil cicatrização em 

decorrência do diabetes. O racional para o extremo interesse, entusiasmo e 

emprego de CTM em úlceras crônicas está relacionado às características 

intrínsecas, sob estímulo fisiológico e patológico, com potencial para modular a 

inflamação e promover a cicatrização e total regeneração cutânea (AMATO et 

al., 2015; HASSAN; GREISER; WANG, 2014). Ainda, pacientes com lesões 

cutâneas secundárias às doenças crônicas, resistentes aos tratamentos 

convencionais e com risco de amputações, compõem a base e são os reais 

motivos para a investigação e elaboração de estratégias no contexto da terapia 

celular com propósito regenerativo. 

O exato mecanismo de ação das CTM, em especial das CT-TA, sobre a 

regeneração cutânea, ainda não é completamente elucidado. A eficácia 

observada em estudos pré-clínicos e clínicos, tanto em lesões agudas e 

crônicas, pode estar relacionada a dois processos: diferenciação em células da 

pele e ação parácrina, o que qualifica as CTM como biofábricas, via secreção 

de mediadores biologicamente ativos (fatores de crescimento, citocinas, 

quimiocinas, RNA, miRNA) com capacidade de agir sobre a migração, 

proliferação e sobrevivência das células no leito da lesão (DA SILVA 

MEIRELLES; CAPLAN; NARDI, 2008; FALANGA et al., 2007; HASSAN; 

GREISER; WANG, 2014; LIAN et al., 2014). 

No intuito de demonstrar a contribuição das CTM no reparo de lesões 

cutâneas, Sasaki e colaboradores (2008) relataram eventos de diferenciação 

em múltiplos tipos celulares da pele. Os autores inocularam, intravenosamente, 

CTM provenientes da medula óssea de camundongos machos C57Bl6 com 

background EGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein) em camundongos 

fêmeas submetidas à punção de biópsia. Após duas semanas da lesão, houve 

regeneração tecidual em todos os animais. A análise dos resultados por 

imunofluorescência e citometria de fluxo indicou a migração de CTM até o sítio 
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da injúria, bem como a diferenciação em queratinócitos, células endoteliais e 

pericitos. Resultados semelhantes foram obtidos com CT-TA (EBRAHIMIAN et 

al., 2009), o que sinaliza a possibilidade e a capacidade das CTM se 

diferenciarem no ambiente de lesões cutâneas. 

Em síntese, na derme, CTM transplantadas apresentam características 

morfológicas semelhantes a fibroblastos e células vasculo-endoteliais. Na 

epiderme, as CTM apresentam comportamento fenotípico de queratinócitos, 

aceleram o fechamento de úlceras, estimulam a proliferação celular, as cristas 

epidérmicas, a síntese de colágeno e a angiogênese, bem como beneficiam a 

qualidade do reparo e promovem a restauração funcional cutânea (HAIHONG; 

XIAOBING, 2012). Contudo, o mecanismo primário provavelmente envolve a 

ação parácrina das CTM nas quatro fases do processo de cicatrização cutânea 

(HASSAN; GREISER; WANG, 2014; YANG et al., 2013), uma vez que é baixa 

a sobrevivência das CTM nas lesões regeneradas (GNECCHI et al., 2008). 

Em um ambiente inflamatório, CTM podem diminuir citocinas pró-

inflamatórias, como TNF-α e interferon-γ, e aumentar os níveis de citocinas 

anti-inflamatórias, como Interleucina-10 (IL-10) e IL-4, e células T regulatórias 

(AGGARWAL; PITTENGER, 2005). Deste modo, as CTM possuem 

interessantes propriedades imunomodulatórias, uma vez que interagem com 

células efetoras da imunidade inata e adaptativa, além de que são capazes de 

controlar a inflamação crônica, produzindo citocinas que atuam no sítio da 

lesão e viabilizando a continuidade e andamento da cicatrização (AMATO et 

al., 2015; YOO et al., 2009). 

Infecções, recorrentes e que contribuem para a cronicidade de úlceras 

cutâneas, podem ser bloqueadas pela ação antimicrobiana das CTM por via 

direta, com secreção de fatores antimicrobianos, e via indireta por meio do 

estímulo das células imunes (MAXSON et al., 2012). A ação parácrina das 

CTM é também estendida e exerce função sobre a angiogênese, bem como a 

proliferação, recrutamento e migração de macrófagos, células endoteliais, 

epiteliais, fibroblastos e queratinócitos, via secreção de fatores de crescimento, 

citocinas e quimiocinas, como VEGF, PDGF, EGF, bFGF, KGF, TGF-β, IL-6 e a 

quimiocina CC ligante 2 (CCL-2) (GNECCHI et al., 2008;), estimulando, 
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consequentemente, a formação de tecido de granulação e a reepitelização 

(SORRELL; CAPLAN, 2010). 

Finalmente, na etapa de remodelamento, além de regular a deposição 

de colágeno, as CTM têm potencial para prevenir a ocorrência de cicatrizes, 

interagindo com células dendríticas e fibrócitos, por meio da secreção de VEGF 

e do fator de crescimento de hepatócitos (HGF, hepatocyte growth factor) em 

um ambiente com equilíbrio de TGF-β1 e TGF-β3 (AMATO et al., 2015; 

MAXSON et al., 2012; SORRELL; CAPLAN, 2010). 

Em conjunto, todas as propriedades atribuídas as CTM durante o reparo 

cutâneo sustentam e principiam a elucidação dos resultados positivos obtidos 

em processos de cicatrização de feridas. Em 2009, Nambu e colaboradores 

aplicaram CT-TA associadas a uma matriz de atelocolágeno e silicone em 

lesões cutâneas de camundongos diabéticos (db/db). O exame histológico 

evidenciou, nas lesões tratadas com células, significativamente, maior índice 

de cicatrização, formação de tecido de granulação e capilares, bem como 

maior epitelização, quando comparadas ao grupo controle (sem células). Esses 

resultados sinalizam a eficiência de CT-TA associadas a biomateriais para 

estimular a cicatrização de lesões cutâneas. Ainda, em 2011, Lee e 

colaboradores empregaram CT-TA em gel de colágeno sobre feridas cutâneas 

em camundongos nude. Os autores concluíram que a linhagem mesenquimal é 

eficiente e estimula a cicatrização. 

Em modelo porcino de lesões por excisão, CT-TA associadas a PRP 

proporcionam, significativamente, melhor efeito cosmético e estimulam a 

angiogênese via secreção de VEGF, em comparação com os grupos controles 

sem células ou com plasma pobre em plaquetas (PPP). Esses resultados 

sinalizam a possibilidade de um efeito sinérgico entre CT-TA e fatores tróficos 

para o estímulo da cicatrização cutânea (BLANTON et al., 2009). Resultados 

semelhantes, também em modelo porcino, foram obtidos por Hanson e 

colaboradores (2016), sendo que não foram observadas diferenças 

significantes quanto à eficácia de CTM da medula óssea e CT-TA para o 

estímulo da cicatrização cutânea. 

O primeiro estudo clínico randomizado em pacientes humanos (n=24) 

com úlceras cutâneas crônicas (secundárias ao diabetes ou à doença de 
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Buerger) nos membros inferiores foi relatado por Dash e colaboradores (2009). 

No grupo tratado com injeções intramusculares/subcutâneas de CTM da 

medula óssea, houve uma redução significante na área ulcerosa, em 

comparação com as lesões que receberam apenas tratamento convencional 

(controle). Em pacientes humanos com úlceras agudas e crônicas de diversas 

etiologias, Falanga e colaboradores (2007) empregaram CTM da medula óssea 

autóloga associadas à cola de fibrina. Os resultados sinalizam a segurança e 

eficácia da terapia celular com CTM adultas no processo de cicatrização de 

lesões ulcerosas.  

O tecido adiposo e respectiva FVE, rica em CTM, tem sido empregado, 

em associação com PRP, para o tratamento de úlceras pós-traumáticas dos 

membros inferiores e os resultados indicam um aumento significante da 

reepitelização quando comparado com grupos controles não tratados 

(CERVELLI; GENTILE; GRIMALDI, 2009; CERVELLI et al., 2011). Neste 

contexto, coletivamente, os estudos pré-clínicos e triagens têm demonstrado 

que o tratamento com CTM, por via subcutânea ou tópica, associadas a 

veículos como colágeno, cola de fibrina, PRP ou outros biomateriais aceleram 

a cicatrização, restauram anexos epidérmicos e promovem a angiogênese no 

leito de úlceras cutâneas, sem efeitos adversos significantes (ISAKSON et al., 

2015). 

Em resumo, há vários relatos na literatura de experimentos animadores 

no que se refere à regeneração de úlceras cutâneas sob os mecanismos de 

ação das CTM, em especial as CT-TA, que tem potencial para promover a 

proliferação, síntese de colágeno, angiogênese e remodelamento tecidual 

(YANG et al., 2013). O processo de regeneração da pele envolve um 

mecanismo complexo de remodelação tecidual, mediante reparo cartilaginoso, 

glandular-sebáceo, folicular e vascular (METCALFE; FERGUSON, 2008), desta 

forma, a aplicação de vários fatores de crescimento associados à terapia 

celular com CTM tem potencial para estimular a cicatrização de lesões 

cutâneas (BLANTON et al., 2009).  

Tais resultados e perspectivas permitem inferir que o emprego de CTM, 

embora ainda nos primórdios das pesquisas, representa uma alternativa 

extremamente promissora e situa-se como uma das terapias celulares que 
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deverá, brevemente, estar incorporada entre as práticas clínicas rotineiras para 

o tratamento de lesões cutâneas crônicas. 
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6 CONCLUSÕES  
 

A execução dos experimentos propostos no presente trabalho e os resultados 

obtidos permitem concluir que: 

- Após avaliação de diferentes protocolos para obtenção de fração rica em 

plaquetas é possível concluir que a produção de plasma rico em plaquetas 

(PRP) na forma gel pode ser obtida mediante metodologias livres de 

componentes de origem animal (xenobióticos), sendo o produto final uma 

biomembrana pouco espessa, flexível e resistente à manipulação, com 

propriedades físico-químicas compatíveis com a fisiologia cutânea e conforto 

do paciente. 

- O PRP estimula a proliferação e migração de células-tronco mesenquimais 

derivadas do tecido adiposo (CT-TA) in vitro. 

- O PRP e o meio condicionado proveniente de CT-TA estimulam a proliferação 

e migração de fibroblastos da derme in vitro. 

- O meio condicionado proveniente de CT-TA estimula a proliferação de 

queratinócitos in vitro. 

- A aplicação de CT-TA associadas ao PRP, por via tópica, proporciona uma 

redução média na área ulcerosa de lesões cutâneas crônicas de pacientes 

diabéticos. 

- Os implantes de CT-TA associadas ao PRP apresentam potencial eficácia e 

compõem uma alternativa promissora para o tratamento de úlceras cutâneas 

crônicas de pacientes diabéticos. 

- Não foram observadas reações adversas ou rejeição ao implante de CT-TA 

associadas ao PRP, ambos autólogos, por via tópica, o que sinaliza a 

segurança da terapia proposta. 
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