
A Regener Biomateriais é uma empresa genuinamente brasileira, que utiliza tecnologia suíça em seus produtos 
e possui mais de 6 anos de pesquisa e desenvolvimento. Um dos seus grandes objetivos é ser um berço para 
o desenvolvimento da ciência e o porto seguro dos profissionais que buscam o que há melhor em termos de 
qualidade, segurança e previsibilidade.

A entidade tem como meta produzir produtos de qualidade internacional, porém acessíveis, proporcionando 
uma melhoria de vida a todos os beneficiários de seus produtos (pacientes e cirurgiões). Nesse sentido, traz do 
exterior o “estado da arte” em termos tecnológicos e os melhores insumos disponíveis internacionalmente 
(independente de preços).

Tendo em vista tais objetivos, há 6 anos e meio foi estabelecido o propósito de criar um enxerto ósseo sintético no 
padrão internacional, mas produzido no Brasil. Nesse sentido, dentre as alternativas mundiais disponíveis em termos 
tecnológicos, optou-se pela tecnologia suíça. Foi aí que nasceu o Blue Bone. Conceitos indispensáveis para se 
produzir um produto de tal envergadura foram aplicados: nanometria, hidrofilia, porosidade e homogeneidade.

A empresa presa pelo respeito às Leis e pela Ética e, diferentemente da prática histórica empresarial, permane-
ceu incubada desenvolvendo e testando seu produto. Foram 5 anos de experimentos em mais de uma centena 
de animais, sempre de modo comparativo com produtos padrão “gold” mundial. Centros independentes e de 
excelência participaram do processo para que se garantisse independência e respeitabilidade.

A partir do momento em que se chegou ao padrão internacional e se obteve o registro do produto perante à 
Anvisa é que, de maneira muito conservadora e gradual, o produto foi trazido para utilização no mercado, 
sempre de modo acessível.

Verificou-se que toda dedicação e empenho valeram a pena, pois os resultados testados por 5 anos interna-
mente se repetiram também com os humanos, surpreendendo a todos que utilizaram o produto.

Como grandes avanços na ciência mundial historicamente ocorrem por acaso, observou-se ao longo de toda 
essa trajetória que além de se atingir o padrão internacional, o produto apresentou resultados - comprovados 
de modo repetido - que vão além da osteocondutividade. Suas características próprias o colocam em uma 
condição inédita quanto à osteoindutividade.

Essa descoberta, no presente momento, é compartilhada com vocês, estando as casuísticas, histologias, 
repetibilidades e produções científicas seguindo para publicações internacionais.

Tais materiais serão gradualmente divulgados ao mercado, em palestras e aulas. Mais importante que as 
pesquisas desenvolvidas pela empresa, mediante parcerias com pesquisadores e escolas de grande prestígio, 
está a opinião e resultados individuais de cada um de vocês.

Há muito mais para contar sobre a empresa e sobre o que virá para o futuro, entretanto, a mensagem principal 
é: sejam bem-vindos à Regener, uma empresa criada para vocês e para o bem dos seres humanos.
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