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RESUMO
Este trabalho propõe uma revisão na literatura do Plasma Rico em Plaquetas (PRP),sua
utilização em cirurgias orais, através de enxertos ósseos particulados quando se faz necessário a
criação de maior quantidade óssea ,e correção de defeitos em maxilares preparando futuros
locais para a colocação de implantes. PRP autólogo é obtido através de centrifugação do
sangue do próprio paciente, separando seus componentes através de um gradiente de densidade,
obtendo um produto final concentrado ern plaquetas, rico em fatores de crescimento envolvidos
no processo de cicatrização tecidual. Estes fatores de crescimento sio mediadores naturais, que
regulam os eventos celulares para a reparação dos tecidos, desencadeando a proliferação celular,
quimiotaxia, diferenciação celular e a síntese da matriz através de seus receptores específicos.
fator de crescimento derivado das plaquetas (PDGF), fator de tr an sformação

-p

(TGF-13) , fator

de crescimento similar a insulina (IGF-I) e as proteínas ósseas morfogenéticas (P0Ms), do os
fatores responsáveis pelo processo de cicatrização da ferida, e consequentemente da regeneração
óssea local. Métodos de obtenção

e aplicação do PRP são descritos neste trabalho, suas

vantagens e dificuldades, assim como um método simplificado de obtenção utilizado em clinicas
particulares.

INTRODUÇÃO

Em odontologia, os avanços da ciência em relação ao estudo de materiais para enxertos
ósseos tem sido alvo de muitas pesquisas para se conseguir um aumento de rebordo
alveolar, quando este, se apresenta atrófico, e o tratamento através de planejamento é uma
reabilitação oral do paciente , através de implantes osseointegrados. A viabilidade destes
materiais de enxerto, depende da estimulação que estes materiais causam nos locais de perda
óssea estimulando seu crescimento através de processos biológicos definidos como :
osteocondução , osteoindução e osteogênese , que são os fatores necessários para que ocorra
uma regeneração óssea.
A regeneração óssea permite a reconstrução da área perdida estabelecendo sua forma e
função dos tecidos envolvidos e não somente uma reparação tecidual como é o caso da reparação
dos tecidos no processo de cicatrização sem respeitar sua arquitetura original

e sua fling d- o .

Dentre todos os tipos de materiais utilizados como os aloplásticos , xenógenos e autógenos, o
material de eleição sob o ponto de vista de crescimento ósseo é o osso aut6geno por possuir
propriedades osteogênicas , ativa e acelera o crescimento ósseo no mesmo osso, no processo de
cicatrização. Todavia a predicabilidade da utilização do enxerto ósseo autógeno é limitado,
devido a dificuldade de obtenção de quantidades adequadas, em tamanho e forma , e a falta de
capacidade de se integrar funcionalmente dentro do defeito ósseo. 0 processo de reparação da
Area óssea depende da qualidade do tecido doado, vascularização local da área receptora do
enxerto, e a eficiência dos mecanismos do reparo.
0 conhecimento da biologia celular e molecular levou muitos estudiosos a conclusão que
muitos componentes do sangue que fazem parte do processo de cicatrização dos tecidos se,
adicionados nos locais cirúrgicos como um concentrado, tem o potencial de acelerar a
cicatrização dos tecidos do local da ferida. Estes componentes específicos do sangue são
polipeptideos pertencente a uma classe de mediadores naturais que regulam os eventos celulares
chaves para a reparação dos tecidos ,e desencadeia a proliferação celular, a quimiotaxia,a
diferenciação e a síntese da matriz através da adesão a ceceptores específicos da superficie
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celular. Os fatores de crescimento e diferenciação encontrados no no e nos tecidos da ferida em
cicatrização incluem o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF),

o fator de

transformação — beta (TGF-I3), fator de crescimento dos fibroblastos ácido e básico (FGF-a,
FGF-b ), o fator de crescimento similar a insulina (IGF-I ) e as proteínas ósseas morfogenéticas
(P0Ms)
MARX et al, em suas pesquisas clinicas , verificou a presença de fatores de crescimento
derivados das plaquetas, e a presença de receptores destes, na superficie das células contidas no
enxerto ósseo autógeno. 0 estudo do plasma rico em plaquetas tem identificado tres importantes
fatores de crescimento que atuam no processo de cicatrização contidos nas plaquetas do sangue
humano. 0 fator de crescimento derivado das plaquetas (PDGF) o fator de crescimento
transformação beta (TGF-b) e o fator I de crescimento semelhante da insulina (IGF-I).
O PDGF é uma glicoproteina que aparece da degranulação dos a grânulos da plaquetas na

ferida no inicio do processo de cicatrização. É um potente mitógeno e angiogênico além de
regular outros fatores de crescimento. 0 TGF-01 e 02 tem seu importante papel na quimiotaxia
e mitogénese das células precursoras dos osteoblastos, e tem a capacidade de estimular a
deposição da matriz de coldgeno para a cicatrização da ferida e do osso. Estes fatores de
crescimento também aumentam a formação óssea através da proliferação de células mãe, e inibe
algumas vezes a intensidade de formar osteoclastos e assim a reabsorção óssea.
LYNCH,(1991) experimentou pela primeira vez a utilização dos fatores de crescimento
através do plasma rico em plaquetas e o fator semelhante a insulina em defeitos ósseos
periodontais .0s resultados obtidos foi um excelente crescimento ósseo.
R e colaboradores (1998),através de estudos concluíram que a utilização do
Plasma Rico em Plaquetas em enxertos ósseos é seguro em função de seus fatores de
MARX,

crescimento, porque o crescimento ósseo obtido era muito superior ao encontrado nos enxertos
ósseos somente. Mas em 1999 ,com a publicação das pesquisas de GARG,A . sobre a utilização
de fatores de crescimento nos enxertos ósseos nos maxilares é que o plasma rico em plaquetas
começou a ganhar credibilidade.
Foram desenvolvidas várias técnicas para a obtenção do PRP. Segundo SONNLEITER, o
sangue autólogo é removido do paciente no próprio consultório, distribuidos em tubos de ensaio
e centrifugado para a separação do plasma do soro.Ap6s é feita uma Segunda centrifugação para
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a obtenção do PRP. 0 sangue do paciente pode ser colhido em banco de sangue, o qual é
colocado em bolsas contendo anticoagulantes.é feita a centrifugação através das diferentes
densidades, obtendo assim o PRP.
A aplicação clinica do plasma rico em plaquetas

é feita em forma de gel, resultado

conseguido através da mistura do plasma enriquecido ,cloreto de cálcio e trombina
A utilização do gel de plaquetas apresenta inumeras vantagens: elimina riscos de erros e de
contaminação, por ser utilizado sangue do proprio paciente,melhora a sustentação do tecido para
a sua cicatrização, estabilização do enxerto, diminui o tempo de cicatrização,ndo há necessidade
de doadores, promove uma rápida mineralização do coldgeno e consequentemente do reparo,
diminuindo assim o tempo de espera para colocação de implantes na região enxertada.
Este trabalho prop& um relato dos benefícios que o gel de plaquetas pode trazer para a
odontologia quando de sua utilização em cirurgias orais, através dos fatores de crescimento nele
presente conhecidos até a presente data.

OBJETIVOS

A proposta deste trabalho é avaliar o Plasma Rico em plaquetas (PRP) em sua
utilização nas cirurgias orais, buco maxilo faciais, como recurso para viabilizar

o local

para a colocação de implantes osseointegrados, quando se faz necessário lançar mão de
enxertos ósseos para uma correção local dos maxilares, criando massa óssea em qualidade e
quantidade necessárias.
Muitos estudos com vários materiais substitutos foram feitos, na tentativa de
conseguir um material bioativo ideal como enxerto,e que este tivesse capacidade de induzir
a diferenciação dos osteoblastos no local enxertado formando novo osso.
Através do conhecimento da engenharia dos tecidos e da biologia molecular, pôde-se
Ter uma maior compreensão destes fatores envolvidos no processo de regeneração óssea.
As plaquetas representam o componente mais importante na cicatrização dos enxertos
ósseos, devido a sua capacidade de liberar fatores de crescimento.
Segundo alguns estudos, fator de crescimento derivado das plaquetas (PDGF), fator
de crescimento de transformação 13 , (TGF-13 ), fator de crescimento similar a insulina — I e
II (IGF-I e II) e proteínas ósseas morfogenéticas ( BMPs) , são mediadores biológicos dos
processos cicatriciais.
0 efeito dos mediadores biológicos é de regular o processo celular como a
mitogênese, quimiotaxia, diferenciação e metabolismo celular. Em trabalhos publicados
tem sido demonstrado que as células da medula óssea presente no material de enxerto
atraem receptores para fatores de crescimento presentes.

REVISÃO DA LITERATURA

A partir de 1842 é que os cientistas descreveram pela primeira vez as plaquetas como
sendo corpúsculos celulares e

que estes interferiam no processo de coagulação sangüínea

atuando na formação da fibrina. Nesta época os estudos sobre as plaquetas levaram a conclusão
que quando estas estavam em contato com superficies estranhas e na presença de ions cálcio,
elas sofriam modificações em sua morfologia. Mais tarde, através da centrifugação do plasma de
animais, cientistas concluíram que o tempo de coagulação aumentava. A partir dai, estudos
mostraram que as plaquetas interferiam no processo de regeneração através da tromboplastina
ativada a qual ativa a protrombina que por sua vez interfere na retração do coágulo e na
preservação do endotélio.
Com os avanços da microscopia eletrônica, e com o advento dos estudos da teoria
quântica, a ciência teve um grande avanço permitindo uma análise minuciosa das estruturas
eletrônicas das moléculas, assim a atividade celular pode ser descoberta e analisada, e conhecer
assim os mecanismos das reações biológicas através de sua polaridade.
Os estudos da agregação plaquetiria através da teoria quântica na década de sessenta
levaram os estudiosos a conclusão que benzoato de sódio agia como bloqueador da agregação
plaquetária, (ROBINSON et a1,1965).
A ativação plaquetiria acontece por reação fisico- química através de cargas elétricas, as
quais podem atuar indiretamente sobre as plaquetas ativando a exocitose e endocitose e sua
secreção, neste caso não atua sobre os receptores da ativação não ocorrendo assim a agregação
plaquetiria. Quando isto acontece a troca de cargas elétricas ser á no endotélio, e então, a
membrana plaquetiria age de modo passivo. Porem quando a troca de carga elétrica acontece
através dos receptores de ativação da membrana plaquetiria é que ocorrerá agregação de
plaquetas através do sistema celular de ativação.
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Morfologia Plaqueta ria
As plaquetas originam-se dos megacari6citos da medula óssea, que por sua vez derivam-se
da célula retículo endotelial hemohistioblasto de Ferrata. A proliferação se di através da
interleucina 3 produzida pelos linfócitos T ativados. A ação da interleucina 3 é a de estimular o

crescimento das colônias de megacariócitos. Com a estimulação é que se formam as diversas
células diferenciadas,(KANZ et al. 1987, OGAWA,1989, SIMS,GERWITZ,1989.).
Também existem fatores inibidores da formação dos megacariócitos, como é o caso do
fator beta transformador do crescimento (TGF-B) que tem sua origem nas plaquetas. Esta
substância atua como inibidor do crescimento de todas as células hematopoiéticas. 0 fator 4
plaquetdrio e a glicoproteinas derivadas das plaquetas também atuam como inibidores no

processo de diferenciação dos megacariócitos. GANSER et a1,1987 em seus estudos encontrou
efeito inibidor ao interferon-alfa recombinante.
Na medula óssea existem aproximadamente um megacari6cito para 2000 células nucleadas
existentes. 0 megacariócito plaquetdrio é o que existe em maior porcentagem, em torno de 46%,
dentre os outros tipos como megacariócitos basófilos, granulosos e os megacarioblastos.
Os megacari6citos sob o ponto de vista estrutural apresentam núcleo grande rodeado por
uma zona citoplasmitica perinuclear sem organelos, após uma zona intermediária com organelos
que são os organelos alfa ,organelos densos

e ergastoplasma envoltos por um sistema de

membranas de demarcação e uma parte mais periférica adjacente que é carente em organelos
chamada de membrana citoplasmitica.
Os megacariócitos são uma fonte de proteínas plaquetárias especificas como o fator VIIIAg, fibrinogênio, fator V, fator plaquetário 4, b-tromboglobulina, glicoproteinas, trombospedina,

fator de

crescimento derivado

das

plaquetas (PDGF), proteoglicanos que são —

mucopolissacarideos - proteínas contráteis (actina, miosina, filanina, alfa actinina, tubulina).

Realizam o metabolismo dos lipídios: ácidos graxos, fosfolipidios, tromboxano, ácido
araquiddnico, colesterol., o metabolismo dos nucleotidios de adenina os quais tem a via de
hipoxantina que é essencial para o armazenamento de ATP, da serotonina.
0 ciclo vital dos megacari6citos é de 7 dias ocorrendo o desprendimento das plaquetas em

torno de 4 dias.
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Os megacariócitos estão localizados no espaço extravascular perisinusoidal cercados ou
aderidos as células endoteliais, as quais enviam pequenas projeções da zona periférica livre de
organelos através das fenestrações das células endoteliais. Estas projeções são diferentes das
projeções que se formam a partir da zona intermediária conhecidas como proplaquetas, de onde
as plaquetas são formadas e se desprendem. 0 modo que as plaquetas se desprendem da parte
periférica das proplaquetas é como se fossem se desfiando em camadas sucessivas em forma de
rosário, estas se rompem formando as plaquetas.(Fig.1)

LIE CiA::,-;A'rl*CIT
Fig. 1
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Estrutura Plaquetiria

Na membrana citoplasmitica que envolve as plaquetas estão localizadas as proteínas
receptoras da membrana. A secreção das substancias plaquetirias se da através do sistema
canalicular aberto o qual é formado por canaliculos e siculos conectados com o exterior. Hi
também um sistema tubular denso rico em cálcio e ácido araquid6nico , o qual está associado a
ativação de actina-miosina plaquetdria.

A regido periférica das plaquetas é constituída por tubulina polimerizada formando o
sistema microtubular dando firmeza a estrutura plaquetiria e conservando sua forma discoide.
Esta é responsável também pelos movimentos dos cromossomos, pela mobilidade celular,
organização intracelular, e pelo transporte interno dos organelos.(Fig.2)

Os microtaulos tem sua origem nos megacari6citos. São muito estáveis quando as
plaquetas estão em estado de repouso devido a ação das MAPs. Quando ocorre a ativação
plaquetiria por fosforilação das MAPs as quais são simples substratos das proteínas-cinasas, faz
com que as plaquetas tomem formas irregulares permitindo assim sua adesão e agregação entre
si e com outras estruturas.

Os grânulos alfa e os grânulos densos constituem o sistema granular plaquetirio. Os
grânulos alfa são estruturas granulares grandes contendo em seu interior substâncias proteicas
como

o

fator plaquetdrio 4,b-tromboglobulina,fator Von Willebrand, trombospodina,

fibronectina, fator V, fibrinogênio, proteina C, proteína S. kininógeno de alto peso molecular, e
fator de crescimento plaquetário.

Os grânulos densos são pequenos grânulos elétrodensos com uma zona periférica contendo
substâncias vasoativas como as serotoninas, ADP e cálcio. Estas substâncias são secretadas
durante a ativação plaquetiria.

0 sistema microfibrilar aparece durante a ativação plaquetiria por fosforilação da
porfilinas. Em estado de repouso não são visíveis.
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Assim as plaquetas que circulam no sangue em zonas periféricas variam em número em
torno de 200.000 a 400.000 por ml. Possuem vida média de 8 a 12 dias com uma perda de 7 a
10%L/dia, significando uma mudança plaquetdria diária, dependendo de suas funções: a de
proteção da integridade vascular, metabolismo e hemostasia.

Fig.2

Fisiologia Plaquetaria

As plaquetas tem um ciclo energético tricarboxilico inativo. A maioria do

trifosfato de

adenosina das plaquetas (ATP) é produzido através da glucólise e uma fosforilação oxidativa
das mitocôndrias.
PROASI- 0 (1997) afirmou que as plaquetas tem um ciclo energético tricarboxilico inativo
semelhante ao dos eritrócitos. A maior parte do (ATP) contido nas plaquetas é produzido através
do mecanismo metabólico tricarboxilico que é o da glucálise, o qual é muito ativo onde a
produção de ATP é elevada. Vale salientar que nas plaquetas existe uma atividade limitada das
miticemdrias.
A adequada síntese de ATP, somada a fosforilação oxidativa das mitocôndrias asseguram
a fonte de energia das plaquetas
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As plaquetas participam dos processos fisiológicos no organismo humano. Sao eles:
hemostasia, crescimento celular, interação com células tumorais, fagocitose, regulação
metabólica e reação imunológica e inflamatória.
Hemostasia
De acordo com KOOGAN LAROUSE, hemostase significa prevenção da perda de
sangue. Sempre que um vaso é lesionado ou rompido, a hemostase é alcançada por vários
mecanismos, incluindo espasmo vascular, formação de tampão plaquetdrio, formação de um
coágulo sangüíneo como resultado da coagulação do sangue e eventual crescimento de tecido

fibroso para dentro do coágulo para fechar permanentemente a lesão no vaso.
GUYTON & HALL, ilustram o processo acima descrito.(Fig.3)

1.

Vasa
ie.sado

2.

oilartio
ate 7‘:)afiLletas

3. Aparece
fibrina
Fig.3

4, Forrn Opa.° C.
coagoio do 1brna

5 °coup retreiVio
cio ccágilo
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Sabe-se que a hemostasia é uma das principais funções das plaquetas. As plaquetas
circulam dentro dos vasos sanguíneos, envoltos pelo endotélio, sendo este impermeável,
(GUITON eHALL) .

Quando ocorrem fenestrações das células endoteliais , acontece a saída das plaquetas e
neutrófilos através do mecanismo de diapedese. Com o rompimento de um vaso sanguíneo ,
desencadeia as reações de defesa, através das plaquetas e de todo o componente plasmático,
ocorrendo vaso constrição reflexa local, aproximação das bordas da ferida, a qual é reforçada
pela liberação de serotoninas, pela ação sinérgica das plaquetas ativadas.(HJORT et a1,1955.
CARIZARES,1966. NAWROTH et a1,1985.). Neste momento ocorre um intercâmbio
bioquímico entre o endotélio e as plaquetas, mantendo o equilíbrio dinâmico para que ocorra
ativação plaquetdria, e consequentemente a coagulação. 0 metabolismo celular das ciclooxigenases que ocorre pela ativação do Acido araquidônico produz prostaciclinas resultando
metabólitos terminais diferentes dos sistemas celulares. 0 endotélio produz prostaciclinas com
efeito vasodilatador e antiagregante, enquanto que as plaquetas produzem tromboxano A2 com
efeitos opostos. (COLLEN et a1,1983, STERN et a1,1984,NAWROTH et a1,1985). Neste
momento ocorre um intercâmbio bioquímico entre o endotélio e as plaquetas, mantendo o
equilíbrio dinâmico para que ocorra ativação plaquetária e consequentemente a coagulação.
metabolismo celular das ciclo-oxigenases ,ativada do Acido araquiddnico produz prostaciclinas'
resultando metabólitos terminais diferentes dos sistemas celulares.(COLLEN et a1,1983, STERN
et a1,1984, NAWROTH et a1,1985 ).

Sobre o crescimento celular, as plaquetas tem papel fundamental_ Quando as plaquetas
entram em contato com a superficie vascular lesada, como as fibras coldgenas na parede vascular
ou mesmo as células endoteliais lesionadas, elas imediatamente mudam suas características de
forma drástica. Elas aumentam de volume, adquirem formas irregulares com numerosos
pseudópodos irradiando da superficie. Suas proteínas contrateis contraem-se fortemente e
provocam a liberação de grânulos que contem múltiplos fatores ativos; tornam-se viscosas
aderem as fibras coligenas; secretam grande quantidade de ADP;

e suas enzimas sintetizam

tromboxano A2, que é também secretado para o sangue. 0 ADP e tromboxano, por sua vez,
agem sobre as plaquetas vizinhas, ativando —as também, e a viscosidade dessas plaquetas
adicionais promove a aderência entre essas e as plaquetas originalmente ativadas. Por
conseguinte, na Area de qualquer ruptura em um vaso, a parede vascular lesada ou os tecidos
extravasculares iniciam um ciclo vicioso de ativação de quantidade sucessivamente crescente de
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plaquetas que atraem mais e mais plaquetas adicionais, desse modo formando o tampão
plaquetário. Este é , inicialmente, um tampão razoavelmente frouxo, mas geralmente é
satisfatório para bloquear a perda de sangue. Por isso, durante o processo subsequente de
coagulação sangainea, a ser descrito adiante, fibras de fibrina se formam e aderem As plaquetas,
construindo assim um tampão firme e resistente.
PAUL, (1980) afirmou sobre a interação das plaquetas com relação do crescimento
tumoral e na formação de metastases haveria um desprendimento das células malignas, levando a
sua entrada na corrente microvascular e linfocitaria, participando da circulação e interagindo
com as células hospedeiras. A aderência de uma ou mais células ao endotélio vascular
consequentemente a sua passagem para o tecido normal, é que leva então ao crescimento
tumoral e o aparecimento de metastases. As plaquetas podem participar na degradação do tecido
para favorecer o extravasamento de células tumorais ou na permeabilidade vascular através de
determinadas proteínas dos grânulos a como as (3- tromboglobulinas, fator 4 plaquetdrio pela
histamina e serotonina . 0 fator de crescimento plaquetdrio também pode facilitar a migração
extracelular a estimular o crescimento do grumo celular.
BATISDA,(1981), lembrou que, as células tumorais podem ter efeitos ativadores nas
plaquetas pelas seguintes razões: formação de trombina por desprendimento de tromboplastina
celular das células malignas , por presença de um inibidor o fator X, ativação pelo ADP que
podem desprender as células tumorais. Ação das micro vesículas tumorais que se desprendem
das membranas plasmáticas tumorais e que podem induzir a agregação.
Experiências tem demonstrado que a plaquetopenia reduz a formação de colônias tumorais,
o uso de antiagregantes e anticoagulantes podem retardar e prevenir as metastases.
Fagocitose
JUNQUEIRA & CARNEIRO (2000) conceitua fagocitose como sendo um processo que
depende da ligação de partículas com receptores da superficie celular. 0 ligante aderido ao
receptor promove modificações na camada citoplasmatica localizada logo abaixo da membrana
denominada camada cortical. Esta camada contem muitos filamentos de actina e normalmente
tem a consistência de um gel. Este complexo ligante —receptor desencadeia um processo
mediado por íons-cálcio que ativa proteína e transforma o gel num sol permitindo que a célula
emita pseudópodos da fagocitose.
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Para BRANDT, (1989) as plaquetas podem ingerir determinadas partículas como carbono,
latex, lipídios, coldgena e silicone. As plaquetas também aderem em bactérias, esporas e virus.
Sua membrana é capaz de efetuar a pinocitose, e através dos lisossomas digere estas partículas
formando fagossomas como nos leucócitos.
SHOW,(1988) concluiu em seus estudos que os fatores de crescimento que regulam a
diferenciação celular, especialmente as relacionadas com o sistema hematopoiético, podem ser
encontradas nas plaquetas como certas substâncias reguladoras e precursoras do ADN.
As plaquetas estão ativamente relacionadas com o metabolismo da pirimidina o qual está
ligado a diferenciação das células progenitoras e na mutagenese e carcinogênese. As plaquetas
tem a função de tamponamento em qualquer desequilíbrio na circulação periférica. Isto é
fundamental para manter concentrações do sangue adequadas. Isto explica porque o sangue tem
três vezes mais plaquetas do que é necessário para a função puramente hemostática,

Fatores De Crescimento

MUGNOLO, (1999) realizou estudos sobre os fatores de crescimento derivado das

plaquetas que levaram a crer que é o primeiro fator presente na lesão, e que o mesmo inicia a
cicatrização do tecido conjuntivo,inclusive a regeneração óssea e reparação do mesmo. Este fator
de crescimento está estocado nos grânulos a- plaquetirios e que no momento da lesão tecidual
emergem através da degranulação das plaquetas através da ativação dos receptores da membrana
celular das células alvo,as quais irão desenvolver fosfato de alta energia no citoplasma
celular,então a ligação ativa os sinais de proteicose,iniciando assim uma atividade nespecifica
nas células alvo. Sua ação mais importante inclui mitogênese,e ativação dos macr6fagos,(os
quais desempenham papel de debridamento químico da ferida), ea estimulação de um segundo
fator para que continue ocorrendo a cicatrização e a regeneração óssea acrescentou ainda que o
fator de crescimento derivado de plaquetas também é sintetizado e agregado por outras células
como macr6fagos e células endoteliais.
Em cultivo de tecido ósseo o PDGF estimula a síntese de DNA e a quimiotaxia, assim
como também a síntese de proteínas coligenas e não coligenas. Em vivo, o PDGF estimula a
formação óssea e a formação da matriz de cartilagem induzida por osso desmineralizado.
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MISCH ,(2000) fez uma releitura dos estudos de GRAVES, KANG,KOSE,(1994) e
afirmou que os fatores de crescimento do osso podem aumentar a formação e a mineralização do
osso, induzir as células mesenquimatosas indiferenciadas a diferenciarem-se em células ósseas,
ou desencadear a liberação de vários fatores de ênfase das células. Alguns centros de pesquisas
estão avaliando atualmente abordagens e materiais diferentes. Os fatores de crescimento
importantes para a regeneração óssea podem ser divididos em cinco grupos: PDGF, fator de
crescimento dos fibroblastos (FGF), fator de crescimento transformante - 13 (TGF-0 ) , fator de
crescimento similar à insulina (IGF) e proteínas óssea morfogenéticas.
SCARSO et al. (2001) expôs que o PDGF foi um dos primeiros fatores de crescimento a

serem identificados e o caminho para o seu isolamento começou com a observação de que,
fibroblastos em meio de cultura proliferavam quando suplementados com soro sangiiineo, mas
não quando se utilizava somente o plasma.
classificado dentro dos fatores de ampla especificidade devido a sua capacidade de atuar

em uma grande variedade de células como os fibroblastos, as células musculares, as neurogliais,
as células ósseas, e outros.
MATSUDO (1992) e WANG (1994) destacaram que o PDGF é apenas uma do universo

de 50 proteínas que agem como fatores de crescimento. Acrescentaram que ele é o principal fator
de crescimento das plaquetas por ser o primeiro a estar presente na ferida, e a guiar a
revascularização , a síntese de coligeno e a regeneração óssea. Trata-se de uma glicoproteinas

com uma massa molecular de aproximadamente 30Kd e uma estrutura formada por duas cadeias
básicas de aminoácidos A e B.
ANITUA,(1999) afirmou que a cadeia A é formada por 21 aminoácidos e a cadeia B por
125 aminoácidos, que apresentam similaridade de até 60% . Esta proteína existe como um
heterodimer de duas correntes e encontra-se dispersa pela ferida a partir da fragmentação
plaquetiria. Dispõem-se em pequenas quantidades, algo em torno de 0,06mg de PDGF para um
milhão de plaquetas ,o que significa 6x10-17 g

de PDGF por plaqueta. Apesar desta

disponibilidade em pequenas proporções, ela atua como um importante agente mitogenico para a
citodiferenciação e para a cicatrização da feridas.
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CHAIN,(1998),GREEN,(1997) lembraram que quando o PDGF estiver presente no sitio da
ferida , ele busca atingir as células alvo, aderindo se aos receptores da membrana celular e
estabelecendo ligações de proteína, tirosina-quinase. A sua estrutura dimérica, com dois sítios de
ligação, permite a unido com os receptores adjacentes para iniciar o processo de sinalização
celular, sendo que os receptores a, ligam-se as cadeias A e B enquanto os receptores 13 ligam-se
somente as cadeias B.

ANITUA

sugeriu que talvez por este motivo a cadeia A tenha um papel de maior

importância durante as fases iniciais da cicatrização do que a cadeia B . 0 aumento de suas
concentrações nestes sítios parece acelerar os processos de cicatrização e reparo.
Este polipeptideo é sintetizado primariamente pelas granulações-a plaquetaria, embora
possa ser produzida e secretada pelos macrófagos, células endoteliais, monácitos, fibroblastos e
matriz óssea.

GARG(2001) reforçou que os principais fatores de cicatrização que aparecem em qualquer
tipo de ferida é um potente mit6geno (que desencadeia um número crescente de células
cicatrizadoras), angiogênico ( que gera novos capilares ) e um supra-regulador de outros fatores
de crescimento (que promovem funções fibroblisticas e osteoblasticas ) diferenciação celular e
efeitos acelerados sobre outras células, como os macrófagos. Existe também evidências de que o
PDGF aumenta a taxa de proliferação de células tronco. Existe cerca de 1200 moléculas de
PDGF em cada plaqueta.

GIANNOBILE,(1994) ressaltou que diversos estudos tem mostrado a capacidade
osteogenica do PDGF as vezes isoladamente ou em conjunto com outros fatores, tais como,
prostaglandinas dexametasona, matriz colagena e / ou membranas biológicas

MARX, CARLSON ,EISCHSTAEDT,(1998) em seus estudos empregando plasma
autólogo rico em plaquetas evidenciaram uma taxa de maturação óssea de 1.62 a 2.16 vezes
maior que aquelas em que não foram utilizadas plasma autólogo rico em plaquetas junto ao
enxertos ósseos. A histomorfometria mostrou que a densidade óssea era maior quando da
utilização do plasma rico em plaquetas nos enxertos, em torno de 74%.

GIANNOMLE, (1994) diz que os fatores de crescimento de transformação -13 constituem
uma super família de mediadores locais que regulam a proliferação e a função da maioria das

células dos vertebrados. Este fator de crescimento foi assim designado por Ter sido isolado
inicialmente em tecidos alterados, tecidos tumorais como de sarcomas.

As TGFs existentes e mais comuns no PRP são as TGF-131 e TGF-02 que são fatores de
crescimento ligados com a cicatrização do tecido conjuntivo e a regeneração do tecido ósseo
respectivamente.
Fator de crescimento de transformação - 13 - TGF-01 e o TGF-I32- Este fator recebeu esta
designação por Ter sido isolado primeiramente nos tecidos tumorais como de sarcomas. Existem

dois tipos : a e f3 . O TGF-I3 tem uma estrutura dimérica formada por 2 unidades de 112
aminoácidos. Tem sua origem em uma proteólise extracelular de um precursor contendo 391
aminoácidos. Tem peso molecular de 25.000 daltons, formado de 2 sub-unidades de 12500
daltons cada, ligadas pelas pontes dissulfüricas. E sintetizada pelo gene localizado na parte longa

do cromossomo 19.Este fator tem 3 estruturas diferentes, que são: TGF-0 1, TGF-02 e TGF- 133.
A 01

é achada abundantemente em plaquetas, linfócitos e neutrófilos, enquanto que a b2 é

achada principalmente em extratos ósseos, plaquetas, linfócitos e neutófilos. Os tipos b1 e b2 são
72% similares. 0 tipo b3 é um heterodimer formado de uma cadeia simples de TGF-B1 e uma

cadeia simples de TGF-b2.Estes fatores favorecem a formação óssea pelo aumento da taxa de
proliferação da célula da haste. Outra função sugerida é a inibição da formação ósteoclástica e
conseqüente reabsorção óssea.

Como o PDGF, são sintetizados e encontrados nas plaquetas e macr6fagos como também
em outras células. Agem como um fator de crescimento paracrino (secretado por uma célula e
exerce ação adjacente sobre uma Segunda célula) afetando principalmente fibroblastos, células
tronco, proteoblastos. Entretanto cada uma dessas células podem também sintetizar seu próprio
TGF-b,exercendo ação sobre células adjacentes ou sobre si própria (fator autocrino, que quer

dizer ação sobre si mesmo). 0 TGF-B representa um mecanismo de manutenção de cicatrização
ao longo termo alem de regeneração óssea. As funções mais importantes parece ser a
quimiotaxia e mitogenese dos precursores dos osteoblastos, parece ainda estimular a deposição

de osteoblastos de coldgeno na matriz da ferida do osso em cicatrização. Existe ainda a função de
inibir a formação osteoclástica e reabsorção óssea.
A pesquisa que se concentra especificamente no beneficio do PRP ainda está bem no
inicio, mas até agora os resultados parecem promissores de acordo com os estudos pré-clínicos
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em animais. A primeira experiência clinica com seres humanos demonstrou ampliação da
regeneração óssea ao se aplicar PDGF, TGF-P ou outros fatores de crescimento.

Vários estudos na área de ortopedia também mostram evidências dos efeitos benéficos da
fibrina autóloga obtida com o acréscimo de uma concentração de PDGF e TGF-i3

Em uma experiência controlada de MARX, et al inclui 88 pacientes submetidos a
aumentos ósseos ,dois investigadores avaliaram radiograficamente os locais tratados com
material de enxerto mais PRP e os controles tratados somente com material de enxerto. Aos dois
, quatro e seis meses, os enxertos com PRP ofereceram forte indicação de Ter alcançado indices
de maturidade quase duas vezes maiores que os níveis normais.

A avaliação histomorfométrica também revelou que as densidades dos enxertos ósseos no
grupo tratado com PRP entre 15% e 30% superiores às do controle aos seis meses
Em outro estudo controlado de ANITUA ,dos 20 pacientes submetidos a extração antes da
colocação de implantes dentários, os que foram tratados com PRP e enxertados apresentam
largura óssea bucolingual / palatal e epitelialização significantemente maiores que os controles
às 16 semanas.

Os controles apresentaram a tendência de preenchimento da principal porção do defeito
com tecido conjuntivo. 0 autor relatou ainda que cerca de 250 outros pacientes também foram
tratados com PRP e apresentaram bons resultados clínicos.

Os fatores de crescimento similar à insulina, IGF-I e IGF-II são encontrados em grandes
quantidades no tecido ósseo.

Na matriz óssea, IGF-I é o fator de crescimento mais abundante. São secretados pelos
osteoblastos durante a formação óssea para aumentar a osteogênese e acelerar a deposição óssea
De massa molecular em torno de 7.7 Kd e 7.5 Kd respectivamente.
Cada um deles se adere a um receptor de membrana celular 1GF especifica , que estimula a
atividade da mitogênese de células formadoras de osso.
MARX,(1999),LYNCH,(1989) declararam que os IGF-s são mitogênicos para as células
de linhagem osteoblástica e estimuladores da osteogênese a partir dos osteoblastos diferenciados
já existentes.
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MATSUDA,(1992) observou que a capacidade mitogênica quando sobre as células do
ligamento periodontal é 10 vezes menor que a do PDGF, pois o IGF-I só atinge o máximo de seu
efeito mitogênico em concentrações maiores que 100mg/ml.

JIANJ,(1999) acrescentou que IGF-I quando testado com matriz inorgdnica de osso
bovino, demonstra uma capacidade de absorção que chega a ser 10 vezes maior que a do PDGF13 mostrando-se importante para o anabolismo do tecido ósseo.

LINCH, et al (1991) afirmou que IGF-I produzidos por osteoblastos estimula a formação
de osso por proliferação celular induzindo a diferenciação e s biosintese do coldgeno. Os efeitos
in vitro de IGF-I e IGF-II são semelhantes. Porém foi achado que IGF-II não é tão potente
quanto oIGF-I no processo de formação óssea. Foi encontrado, entretanto que a combinação de
IGF-I e ou IGF-II e outros fatores de crescimento pode aumentar o processo de ossificação do
reparo.
Outro estudo efetuado por LYNCH et al, (1991) avaliou a habilidade da combinação de
PDGF-I3 com IGF-I em vivo de promover regeneração de osso ao redor de implantes. Resultados
mostraram que aos 7 dias, os implantes tratados com a combinação de fatores de crescimento
tiveram uma melhor porcentagem de contato de osso-implante que os implantes não tratados.
Este achado sugere que ocorre uma integração mais rápida com o uso de PDGF- r3 e IGF-I. Estes
achados são importantes porque a imobilidade do implante durante as fases iniciais do reparo e
para dar estabilidade secundária do implante, para o sucesso do tratamento.
MOHAN,(1991) percebeu que a atividade de regulação mitogênica e ou do metabolismo
ósseo da IGF-s parece ser dose-dependente.
PANAGAKOS,(1993), observou que in vitro IGF-I e IGF-II apresentam atividade
quimiotática equivalente, ainda que o IGF-I pareça exibir maior potência.
Em suma, as IGF-s exercem múltiplos efeitos sobre o metabolismo ósseo, a saber:
promovem a deposição de matriz óssea, estimulam a mitogênese das células osteoblasticas,
possuem atividades de quimiotaxia para fibroblastos, osteoblastos e células progenitoras dos
osteoclastos.
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Fator de crescimento dos fibroblastos a e b são encontrados na matriz óssea sob a forma
ácida e básica. Em vitro ambos estimulam a síntese DNA e reprodução celular. Todavia , os
FGFs não tem efeitos estimuladores diretos sobre os osteoblastos maduros, e eles diminuem a
atividade de fosfatase alcalina. 0 potencial dos FGFs na estimulação da angiogênese o qual é
importante para a invasão vascular do osso.
Proteínas ósseas morfogenéticas são membros estruturalmente correlatos da super família
TGF-P1 por causa de sua seqüência de aminoácidos. São conhecidas 12 BMPs. Onze destas
proteínas estão relacionadas umas com as outras devido a seqüência de aminoácidos. Estas
BMPs estimulam a proliferação e migração de precursores não diferenciados de células ósseas
com pouco ou nenhum efeito sobre as células osteoprogenitoras maduras, CENTRELLA, et al
(1995).Assim a principal ação das BMPs é dirigir células de pluripotencial não compromissadas
para que se separem em células formadoras de cartilagem ou osso.
WOSNEY,(1992),REDDI,(1993)
Uma deficiência de proteínas tipo BMP retarda a diferenciação de células e pode explicar o
fato de fraturas não se recomporem, segundo URIST,(1983).
Em suma, os BMPs produzem efeitos múltiplos no osso ao agir como mitogêneos em
células mesenquimais não diferenciadas e precursoras de osteoblastos, como indutor à expressão
do fenotipo do osteoblasto, aumentando a atividade de fosfatase alcalina em células ósseas e
agindo como quinioatrativos para células mesenquimais e monocitos assim como ligando-se
matriz extra-celular do coligeno tipo IV.

Regeneração Óssea
As informações que hoje dão sustentação cientifica aos clínicos tem sua base em estudos
de 1962 quando WATSON, CRICK e WILKINS obtiveram o Prêmio Nobel em reconhecimento
a seus trabalhos sobre a molécula de DNA.
Sabe-se que existe uma série de substâncias que intervém na cicatrização, solúveis e
insolúveis. Estes produtos são resultantes de uma atividade celular como as citoquinas, proteínas
morfogenéticas, fatores de crescimento e substâncias que se encontram no ambiente ex-tracelular
Se trata de investigar como é possível intervirem no processo de cicatrização.
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Os pontos principais atualmente são: a identificação, a compreensão, e agora a utilização
de fatores de crescimento para melhorar a cicatrização. De fato habitualmente, o processo de
cicatrização natural se inicia com uma reparação ou melhor com uma regeneração.

VENTURELLI,(1999) explicou que regeneração óssea é um problema de caráter prático.
Nem todos os pacientes que necessitam de próteses implantosuportadas possuem condições
anatômicas ideais que permitam a colocação dos implantes. Por este motivo sentimos
necessidade de desenvolver técnicas que permitam colocar osso aonde haja falta, não somente
para o tratamento com implantes, mas também em tratamento periodontais ou como
procedimento preventivo.

bom esclarecer disse, que a regeneração é a reconstrução da forma e da função dos
tecidos lesionados, o qual é completamente diferente da reparação dos tecidos, fenômeno natural
como resposta a uma lesão, em conseqüência, é a restauração da continuidade do tecido sem
respeitar sua arquitetura original nem sua função.(VENTURELLI,1999).

A osteogênese é a formação e desenvolvimento do osso. Um enxerto osteogênico é
composto por tecidos que estão envolvidos no crescimento e na reparação óssea. As células
osteogênicas podem promover a formação óssea em tecidos moles ou ativar e acelerar o
crescimento ósseo no mesmo osso.

A osteoindução é o processo que estimula a osteogênese. Um enxerto osteoindutivo pode
ser usado para melhorar e aumentar a regeneração óssea, e o osso pode crescer em maior
quantidade e qualidade nas Areas aonde normalmente não existe.

A osteocondução facilita a entrada da matriz para sustentar a aposição do novo osso. Os
materiais que atuam por osteocondução não podem produzir a formação óssea quando são
colocados junto ao tecido mole. Para promover o crescimento ósseo em tal situação o enxerto
osteocondutivo requer a presença de osso pré-existente ou de células mesenquimais
diferenciadas e estar completamente isolado e protegido dos tecidos moles.(MARX,RE.,1994.).
Segundo MARX,RE.,(1994) Osteogênese transplantada é provavelmente o melhor termo
para enxerto ósseo, porque identifica corretamente que o osso é dinâmico e não estático .e que a
formação óssea ocorre por regeneração celular com a produção de osteoides , o qual torna-se tão
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mineralizado como o bloco de osso sólido que cicatriza no local. Enxerto de trabeculado medular

é o que mais se tem usado com sucesso em reconstrução dos maxilares porque contam com o
aumento de células osteocompetentes transplantadas . 0 mecanismo do modelo biológico e a
aplicação clinica deste sistema de enxerto é de um bom prognóstico.

Várias técnicas foram propostas para promover a regeneração óssea. 0 uso de membrana
para facilitar a regeneração óssea foi primeiramente desenvolvida por HURLEY e BOYNE, e
logo também aplicada a regeneração tecidual periodontal. A regeneração óssea guiada promove a
formação óssea mediante uma proteção do coágulo ou enxerto de células e tecidos osteogênicos.
Novos conhecimentos no que concerne a fatores de crescimento baseados em relatos
anteriores, um modelo de regeneração óssea com enxerto de osso medular trabeculado foi
proposto. Este modelo aponta os fatores de crescimento PDGF e PGF-b como os primeiros
fatores a influenciar no processo de regeneração óssea, aumentando a quantidade de cada fator
através da utilização de Plasma Rico em Plaquetas e tendo como resultado maiores níveis de
formação óssea e consequentemente maior quantidade de osso.

0 sitio da ferida contem plaquetas, leucócitos, glóbulos vermelhos, fibrina e um complexo
de osteócitos, osteoblastos e células tronco da medula, num pH entre 4 e 6 ácido e hipoxicap02, 5-10mm Hg segundo MARX RE, (1996) DAVIS JC,(1988) KNIGHTON D, SILVER I,
HUNT TK.(1981).
Segundo CAPLAN, AI. existem aproximadamente uma célula tronco da medula para 4000.000
células estruturais em uma pessoa de 50 anos. No fechamento da ferida ao nível do periósteo o
tecido é fisiologicamente normal,p02 45-55 mmg Hg pH 7,42,contudo uma população de células
estruturais e células cicatriciais além de capilares com coágulos e exposição endotelial. Este
complexo mantém e promove o reparo ósseo a milhões de anos e hoje é utilizado pelos

cirurgiões para a regeneração óssea do enxerto.
0 inicio da regeneração óssea começa com a liberação dos PDGF e do TGF-b através da
degranulação das plaquetas do enxerto. 0 PDGF estimula a mitogénese nas células mãe da
medula e os osteoblastos do endósteo transferidos por indução da mitose das células endoteliais.
A TGF-b inicialmente ativa os figroblastos e pro-osteoblastos promovendo a diferenciação
através de osteoblastos maduros, o processo se segue através da formação da matriz óssea e da
matriz de coldgeno para que o suporte dos vasos possa ocorrer. Esta atividade se inicia
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imediatamente no fechamento da ferida cirúrgica.No terceiro dia os capilares podem ser vistos
penetrando no enxerto e se completa em torno do décimo quarto dia.(Fig.4 a 6)

Fig.4
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Interessante notar que esse processo na verdade torna-se uma grande economia de células.
Imaginem se precisássemos de tipos específicos de célula para cada tipo de tecido, seria um
grande desperdício de células. Em mamíferos existem cerca de

1/100.000

em

adolescentes,1/250.000 em pessoas de 35 anos em média,1/400.000 em indivíduos de 50 anos e
1/120.000 numa pessoa de 80 anos, fazendo com que os fatores de crescimento pudessem ser

produzidos e liberados.
O período de influência das plaquetas na ferida cirúrgica é em torno de 5 dias. Dois

mecanismos são responsáveis pela regeneração óssea. Primeiro ocorre a ativação de células
tronco diferenciando-se em osteoblastos, secretando TGF-b, através da

quimiotaxia e da

ativação dos macr6fagos que repõem as plaquetas como agente promotor de fator de

crescimento após o terceiro dia. Os macrófagos são atraídos ao enxerto pela nab do PDGF e
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pelo gradiente de oxigénio entre o espaço morto e o tecido adjacente normal que é maior que 20
mmHg. Entre o enxerto e o tecido normal existe um gradiente de oxigênio de 30/40 mmHg. A
medida que o PDGF perde a sua influência os fatores derivados e macrófagos e os fatores
angiogénicos

tomam lugar entretanto os fatores derivados dos macrófagos e os fatores

angiogênicos podem realmente ser idênticos ao PDGF somente ao invés de ser sintetizados pelos
macrofagos ou serem pelas plaquetas. As células tronco medulares continuarão a secretar TGF-b
e continuarão a formação óssea auto estimulada como uma resposta autócrina. Depois os
osteoblastos do endósteo e as células mesenquimais da medula do enxerto colocado sobrevive

pela circulação plasmética por difusão nutricional nos primeiros treis a cinco dias iniciais. Após
o quinto dia capilares invaginam-se do tecido conjuntivo para a margem óssea entrando no
enxerto, e se completa no 14 dia.
Os osteoblastos do end6steo e as células mesenquimais da medula do enxerto colocado
sobrevive pela circulação plasmática por difusão nutricional pelos 3 a 5 dias iniciais. Após o 5
dia capilares invaginam-se do tecido conjuntivo para a margem óssea entrando no enxerto. Os
osteoblastos do endósteo proliferam e formam oste6ides na superfície do osso
trabeculado,morrem provocando a disrupção de seus suplementos canaliculares sanguíneos e
então invaginam se dentro da matriz mineral por difusão prevenindo a nutrição.
-

Vanturelli(1999) questionou sobre possibilidades de melhor regenerar o tecido lesionado.

Comentou um recente desenvolvimento técnico que permitiu aos clínicos concentrar os fatores
de crescimento necessários contidos nas plaquetas do sangue (PRP) para um imediato uso clinico
por meio de um gel plaquetdrio.
Marx et. al.,(1996) com um extenso estudo clinico verificou a presença de fatores de
crescimento derivados das plaquetas e mais importante ainda a presença de receptores destes
fatores contidos na superficie das células do osso autólogo.

Selante De Fibrina
0 papel principal da fibrina na coagulação sanguínea e na cicatrização da ferida tem levado

as pesquisas ao uso de selantes em todos os tecidos. 0 primeiro experimento do controle do
sangramento data de 1909, por BERGEL, relantando o efeito da fibrina no inicio da hemostasia.
Mais tarde GREY e HARVEY usaram placas finas de fibrina para controlar o sangramento de
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orgâos do parenquima, mais 1944 é que a combinação de trombina e fibrina foram pela primeira
vez utilizada por CRONKITE et al,e TEDRICK et al como ancoragem para enxerto de tecido
sub-cutâneo, mas o afeito obtido era pobre, provavelmente por causa da inadequada
concentração de fibrinogênio.
A ideia do uso de selante de fibrina tomou rumo maiores em seu desenvolvimento com o
advento das técnicas de microcirurgias, e os avanços de técnicas para se conseguir altos níveis
de concentração de plasma e isolar os fatores de coagulação, mais purificada.
MATRAS, H. ,(1972) publicou pela primeira vez o uso de solução de trombina adicionada
ao plasma, e precipitado a frio pare consequir o coágulo. Em humanos foi utilizado pela primeira
vez em 1974, em anastomoses de nervos ,utilizando solução de plasma autólogo precipitado a
frio e uma solução de trombina em proporções identicas. A anastomose foi completada com
sucesso com o uso do selante.
BOHLER et a1,1977 estudou os efeitos do selante de fibrina nas osteotomias ósseas em
animais, e concluiu que a cicatrização óssea e a formação do novo osso ocorreu em menor
tempo quando utilizado o selante de fibrina.
0 desenvolvimento das técnicas do selante de febrina levaram a resultados promissores e
encorajadores, expandindo as experiências na utilização desta em outros procedimentos
cirúrgicos como em cirurgias orais.

O selante de fibrina possui componentes, obtidos do plasma humano ,com o propósito de
produzir a hemostasia, promover a cicatrização da ferida e como um adesivo ao tecido
cicatrizando-o
Um dos componentes contém alta concentração de fibrinogênio, fator XIII, fibrinectin
plasmático, e proteinas plasmáticas como albumina. 0 segundo componente é composto de
trombina e cloreto de cálcio. Geralmente é adicionado em antifibrinolitico como atropina
também. Os dois componentes são misturados e então a coagulação inicia. Forma fibrina como
resultado,a coagulação desenvolve e adere ao tecidos,ocorrendo o efeito cascata para a
cicatrização da ferida. A estabilidade do coágulo é determinado pela atividade fibrinolitica
presente na área selada e pela concentração de agentes antifibriniliticos prersente no coágulo. A
maior vantagem do selante é sua completa absorção,segundo MATRAS , H,(1982).
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A aceleração do processo de cicatrização é atribuido a presença do fator XIII no local .
Ao contrário de fibrinogênio e trombina, a fibrina estimula o crescimento dos fibroblastos assim
como dos osteoblastos . (BRUHN,et a1,1980)

O selante de fibrina imita a ultima fase da coagulação do sangue, na converção do
fibrinogênio em fibrina.

Plasma rico em plaquetas (PRP) é uma fonte rica em fatores de cr4escimento,que, quando
utilizado em feridas cirúrgicas dá sustentação aos tecidos de cicatrização. E processado do
sangue do próprio paciente ,utilizando princípios de separação das células sanguíneas através de
centrifugação. Ao sangue removido do paciente é adicionado citrato como anticoagulante, e
centrifugado em diferentes gradientes de densidade,separando as células vermelhas, as mais
densas, o plasma rico em plaquetas, e o plasma pobre em plaquetas, o de menor densidade. 0
PRP obtido é misturado com trombina e cloreto de cálcio, formando um gel de plaquetas,
(MAN,D., 2001 ).

Plasma rico em plaquetas é o termo cientificamente correto parta denominar a
concentração de plaquetas separada do plasma sanguíneo. Outros termos são utilizados como
sinônimos: concentrado de plaquetas (PC), gel de plaquetas autólogo (APG), plasma muito rico
em plaquetas (PMRP).

0 gel de plaquetas é utilizado junto com outros materiais de enxerto,principalmente osso
autógeno particulado quando da necessidade de aumentar a quantidade óssea, ou em correção de
defeitos ósseos,em locais que se faz necessário

Métodos De Obtenção Do PRP

Para obter o PRP, Dr. Robert Marx utilizou o separador de células com alta densidade e
duas centrifugações.

Electromedics 500 (metronics) e o Compact Advanced Platelet Sequestration System
(CAPSS) pode separar e concentrar as plaquetas durante a cirurgia sem retardar ou interferir
com o procedimento cirúrgico para a regeneração óssea com enxerto autólogo.
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O separador de células retira do sangue autólogo ???? na velocidade de 5oml por minuto
com uma velocidade de centrifugação de 5.600 rpm. Uma vez separado o plasma, a velocidade
de centrifugação diminui para 2.400 rpm para virar uma precisa separação dos glóbulos
vermelhos do PRP.
O PRP obtido é plasma com um numero concentrado de plaquetas e equivale a uns 70m1
de seu volume. Com o agregante de cloreto de cálcio e trombina se obtém um gel necessário
para a manipulação do preparado.
O PRP gel tem sido também utilizado para o tratamento de defeitos periodontais e pertimplantares.. Em outros casos, o PRP gel foi obtido a partir de 150m1 de sangue tirado do braço
do paciente e processado na consulta com o auxilio da CAPS S(Compact Advanced Platelet
Sequestration System) , obtendo aproximadamente 15ml de PRP.
A pergunta é controvérsia: é possível obter e utilizar em âmbito clinico urn plasma rico em
plaquetas e rico em fatores de crescimento?
Uma condição importante para poder utilizar os fatores de crescimento contidos nas
plaquetas é que sejam antólogos. Po rt anto, é necessário a extração e manipulação do sangue do
paciente e, eventualmente, o trabalho com um serviço de hematologia.
SCARSO , Filho, salientou que quando a opção escolhida para obtenção do gel de
plaquetas for no consultório odontológico utiliza-se microcentrifugas que devem ser manuseadas
por profissionais capacitados. Geralmente este profissional é o medico anestesista que realiza a
sedação consciente nestes procedimentos mais traumáticos.
Sua utilização deve ser usada com cautela porque as vezes alguns parâmetros de controle
se perdem por falta de estrutura laboratorial já que o produto obtido não tem condições de ser
analisado antes de sua inserção no paciente.
Exemplificando: o paciente pode Ter no momento da cirurgia um número baixo de
plaquetas e o produto final do PRP não atingir níveis de concentração ideais para um correto
estimulo de cicatrização ou a qualidade das plaquetas não serem favoráveis para se obter um
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produto eficiente, como nos casos onde o paciente ingere pequenas porções de ácido

acetilsalicilico, que comprometem a adesividade e a agregação plaquetdria.
Em banco de sangue, dentro do laboratório de hematologia, enquanto é preparado o PRP
realiza-se a contagem de plaquetas para certificar

e confirmar que esta se encontra

numericamente dentro dos valores esperados, iguais ou aproximados ao valor obtidos nos
exames pré-operatórios.
A sequência do processo é basicamente a seguinte: punção venosa, retirada do sangue e

separação celular,(MARX,1999) que podem ser realizadas em dois processos : em consultório
odontológico e em banco de sangue.
Relata-se os dois processos de obtenção do PRP. Para que se compreenda a diferença entre
os mesmos.

Sonnleiter(42,2000) informou que se o procedimento for realizado em consultório
odontológico durante o procedimento cirúrgico, é realizado a retirada de 70m1 de sangue venoso
através de técnica de venipultura e armazenado em tubos de ensaio Então o tubo de ensaio é
inserido em microcentrifugas que realizam a centrifugação separando o plasma do soro,onde se
obtém o plasma ainda pobre em plaquetas. Uma Segunda centrifugação é realizada para separar e
concentrar ainda mais as plaquetas,obtendo como produto final,em média,6m1 de plasma rico em

plaquetas. Já em banco de sangue o paciente é conduzido a cadeira de coleta onde através de
acesso venoso é inserida uma cânula que permite a retirada de sangue venoso para bolsas
rotuladas contendo anticoagulante,preparadas para o procedimento de centrifugação. 0 volume
médio de uma bolsa de sangue é de aproximadamente 440m1 a 460m1. Estas bolsas serão
armazenadas em local apropriado até o momento da centrifugação. Elas apresentam-se com 3
compartimentos ,sendo o primeiro preenchido pelo sangue total retirado do paciente,o segundo e
o terceiro serão preenchidos após ser realizado o procedimento de centrifugação.

A fase de centrifugação deve ser realizada por profissionais experientes no r4amo de

hematologia, para permitir a máxima concentração das plaquetas por unidade de volume,sem o
rompimento das mesmas. Assim é importante analisar se a rotação na primeira fase de

centrifugação está correta. A velocidade de rotação depende do aparelho de centrifugação,do
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material da bolsa, e do volume coletado em cada bolsa, sendo de fundamental importância a
compreensão deste processo pelo técnico para o sucesso do caso.
A separação dos elementos do sangue feita por centrifugação é feita pela densidade de
seus elementos. Assim separam-se os elementos mais denso primeiramente e aos os de menor
densidade gradativamente. ( MARX,1999, WHITMAN,1997,ANITUA,1999.
Em banco de sangue este processo é mais criterioso, sendo dividido em fases:
I. Obtenção do plasma pobre em plaquetas (PPP)
0 PPP é o plasma acelular,que é obtido por centrifugação a uma velocidade de 5.400 a
5.600 rpm. Esta velocidade permite a separação,por densidade do plasma pobre em plaquetas,
dos eritrócitos e da crosta de coágulo,que contém as plaquetas e os leucócitos. 0 volume deste
componente é de aproximadamente 200m1.
2. Obtenção do plasma rico em plaquetas.(PRP)
Após a obtenção do PPP, a velocidade de centrifugação é reduzida para 2400 rpm.
permitindo a separação da crosta de coágulo (cerca de 30m1.),suspensa no plasma.
WHITMAN,1997,
Esta redução da velocidade de centrifugação possibilita a coleta de aproximadamente
70m1. De PRP,cuja coloração é alaranjada.
0 PRP assim obtido é armazenado em bolsas especificas que possibilitam a troca de
gases,produzidos no interior da bolsa e que poderiam afetar os grânulos a- plaquetdrios. Estas
bolsas devem ser estocadas em temperatura ambiente, em média 22 graus e mantidas sab
agitação para não promover aglomerados de fibrinogénio. Clinicamente pode ser realizado um
teste para verificar as condições internas da bolsa,onde agita-se e coloca-se de encontro com a
luz. Se a característica visual for de forma perolada,significa que a forma ovalada da plaqueta
está mantida e consequentemente as suas organelas interiores que contém os fatores de
crescimento também.
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Técnicas De Aplicação Clinica

VENTURELLI,1999.explicou que , para a aplicação clinica do PRP, é necessário que
ocorra um processo de coagulação , obtido através do cloreto de cálcio e trombina bovina,
formando assim o gel.

Para obtenção da trombina autóloga o procedimento descrito por VENTURELLI,1999 é o
seguinte: e retirado de 4 a 5 ml de PRP da suspensão total obtida e adiciona-se 2m1 de gluconato
de cálcio. Após 45 minutos obtem-se a formação de um coágulo que é exprimido em uma gase
estéril. As gotas do liquido obtido contém trombina ativa.

Segundo MARX,1999,para a obtenção do gel de plaquetas é utilizado 10m1 de cloreto de

cálcio a 10% com 10.000 unidades de trombina bovina ( GENTRAC), em forma de pó. Esta
solução quando adicionada ao PRP resulta um gel mais consistente,que demorará mais para ser
reabsorvido, mantendo por um maior período de tempo os fatores de crescimento disponíveis ao
meio, em média 5 a 7 dias.

ANITUA,1999- Utilizou como alternativa somente fatores de coagulação do concentrado
de plaquetas sem trombina bovina. 0 gel obtido é menos denso e com maior tempo de formação,
não comprometendo a ativação dos fatores de crescimento.

A técnica preconizada por WHITMAN,1997- são aspirados 7m1 de PRP e 2 ml de ar,em
uma seringa de 10m1,para em seguida lml da mistura de trombina e cloreto de cálcio a 10% ser
aspirado para dentro da seringa e delicadamente sacudido, permitindo que as bolhas de ar
atravessem a seringa,servindo como bolhas de mistura. Dentro de 5 a 30 segundos o conteúdo
assume uma consistência de gel. Este PRP desenvolvido por esta manipulação é qadicionado ao
enxerto ósseo.

Nessa fase independentemente da técnica a ser utilizada,a parte do enxerto particulado que
pretende ser utilizada deve ser inserida em recipiente esteril e adicionado à solução preparada até

o recobrimento do enxerto
importante lembrar que uma nova seringa estéril é usada a cada mistura, pois mesmo
uma pequena introdução de cloreto de cálcio no recipiente com PRP irá coagular o PRP restante.

36

Isto ocorre porque a trombina efetua a polimerização da fibrina dentro de um gel insolúvel e
causa quebra das plaquetas. Já na solução de cloreto de cálcio o fator XIII associado ao
fibrinogênio produz o gel de plaquetas.

A introdução de uma ou duas misturas de PRP no material de enxerto antes que o mesmo
seja colocado no leito receptor distribui o PRP e seus fatores de crescimento por todo o enxerto.
0 gel de plaquetas obtido através deste processo é introduzido no campo cirúrgico.
MARX,1999- suregiu a colocação de camadas adicionais na superficie do enxerto após o

enxerto estar na posição correta.
A técnica preconizada por ANITUA,1999, em consultório odontológico é a utilização de
minicentrifugas para remover 10 a 20 ml de sangue total coletado e distribuidos em tubos de

ensaio de 5m1. Contendo solução de citrato de trissódio a 10%. Os tubos são centrifugados a 160
G por 6 min. ,A temperatura ambiente, onde é separado as células vermelhas, o plasma rico e o

plasma pobre em plaquetas. A coleta do plasma rico em plaquetas inclui cerca de 1 a 2 mm da
porção superior das células vermelhas do sangue. Esse concentrado com volume em torno de
1,2m1 por tubo é associado a 50R1 de cálcio a 10% e após 5 a 10 min. o gel é formado.

Protocólo do Núcleo de Hemoterapia Da FFAR-UNESP/SP para a Obtenção do PRP

Através da técnica de venipultura com o mínimo de traumatismo para não desencadear os
fatores plaquetdrios, facilitando desta forma a adesividade, aglutinação e aglomeração
plaquetdria, uma unidade de sangue foi acondicionada a uma tripla bolsa coletora (Fig.7),

padronizada e devidamente identificada contendo anticoagulante CPDA-1 (Fig.8), obtendo-se
um volume total de 440 A. 460m1, devendo ser processadas em até 6 horas após a coleta.
A primeira centrifugação a bolsa de sangue obtida é posicionada na centrifuga (fig.09) para
promover a separação dos componentes saanguineos por ordem de densidade ,a uma velocidade
de 2.200 rpm por 5 minutos a 22°C.

I

ti

Fig.9

Após a primeira centrifugação retira-se as bolsas coletoras do interior da máquina;
posiciona-se a bolsa no extrator de plasma, quebra-se o lacre de comunicação com a 2° bolsa e
extrai-se o sobrenadante diretamente para outra bolsa coletora (Fig.10), sendo separada a bolsa,
contendo células vermelhas (Fig.11) das outras duas que apresentam o plasma pobre em
plaquetas e da Ultima bolsa ainda vazia (Fig.12).
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Fig.11

Fig.10

Fig.12

As bolsas coletoras foram retornadas para a centrifuga,onde foi submetida a nova
centrifugação, na velocidade de 4,100 rpm, por 10 minutos a 22°C. Retira-se as bolsas do interior
da máquina e extrai-se o sobrenadante diretamente para a última bolsa coletora deixando
aproximadamente 70m1 de PRP.(Fig.13 a 15)
Realizada a extração do PRP, observa-se que restou na bolsa coletora um conglomerado de
células vermelhas do sangue, por serem os elementos sangüíneos de maior densidade, além de
glomerados plaquetários. Essa bolsa é pesada para se certificar que a relação peso volume está
entre 60grs. Para 70m1, importante para a manutenção de pH em torno de 6.0. Esta bolsa é
colocada em um agitador para homogeneização das plaquetas, ficando por uma hora em
temperatura de 20 a 22°C, onde ocorrerá a desagregação espontânea das plaquetas, para
finalização do PRP. (Fig.16 e 17)
Para uma centrifugação ser considerada eficiente é necessário que o plasma rico em
plaquetas contenha pelo menos 70% das plaquetas do sangue total, e que o Concentrado de
plaquetas contenha pelo menos 70% das plaquetas do plasma rico em plaquetas chegando a um
valor finalde pelo menos 5,5x1010 plaquetas no concentrado de plaquetas. A estocagem deve
ser feita a 22°C, em agitação constante,para que ocorra troca gasosa com o meio,evitando desta
forma acidificação do pH. Esta troca é possivel pela constituição da bolsa que é de cloreto de
polivinila e di-2-etil-hexilftalato. 0 transporte deve ser feito a temperatura de 20 a 24°C, com o
tempo máximo de transporte em torno de 12 a 24 horas.
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Fig.13

Fig.16

Fig.17

LEMOS,J.J.,ROSSI JUNIOR,R.,PISPICO,R., propôs um protocolo simplificado para
obtenção do PRP.0 autor através da experimentação de diversos diâmetros de centrifugas,
utilizadas nas rotações preconizadas para a obtenção de "papa de plaquetas" para uso em
pacientes portadores de distúrbios de coagulação,logrou uma relação adequada a necessidade
volumétrica de PRP para a utilização clinica. Desta maneira é possível reproduzor de maneira
precisa o protocolo proposto utilizando uma simples centrifuga de 8x 15ml (ex. FANEN 260mp
de 8x15m1).

0 plasma rico em plaquetas é obtido a partir do seguinte protocolo:
1.

Através de punção venosa periférica, sangue venoso é obtido na quantidade de

aproximadamente 15m1,colhidos em 3 tubos de vácuo contendo citrato de sódio de

4,5m1.(Fig.18)
2.

Os tubos são centrifugados em uma centrifuga de 8x15m1 a 2 gravidades (equivale

a 700-800 rpm por 10 minutos.)(Fig.19)
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3.

A porção celular (leucócitos e hemdceas) precipita na porção final do tubo e o

plasma rico sobrenada.(Fig.20)
4.

PRP é pipetado diretamente dos tubos e acondicionado em um tubo único.

Pipetamos 1m1 da "zona de névoa" e reservamos em outro tubo. Esta suspensão será utilizada
juntamente com o PRP para obtenção do coágulo pois contem hemiceas e plaquetas maiores.
Desta maneira podemos obter um volume de 1,0m1 de PRP aut6geno por tubo de ensaio
em um total de 3m1. No momento da utilização o PRP é mesclado ao enxerto e adicionado com
lml do tubo com as células maiores e hemdceas,bem como a solução de trombina bovina e
cloreto de cálcio para obtermos a coagulação.

Fig 19

Fig.18

Fig.20

Aplicação Clinica Do PRP

Segundo SCARSO, 2001, enxerto ósseo obtido da area doadora é particulado através de
um moedor de osso para se consequir fragmentos no tamanho aproximado de 500p.m, sendo
mantido em recipiente hidratado. 0 lacre da bolsa contendo PRP é removido(Fig.21), e com
uma seringa de 10m1,aspira-se 7m! de PRP mais 2m1 de ar e lml de cloreto de cálcio a 10%.
(Fig.22). Agita-se por 30 segundos em seguida, adiciona-se esta mistura ao recipiente contendo
osso particulado e homogeneiza-se a mistura.(Fig.15 a e b). Nesta fase é interessante observar
que aos 30 segundos após a mistura não se observa mudança significativas, aos 90 segundos
começa à ser observado uma maior proximidade das partículas ósseas, aos 120 segundos esta
proximidade aumenta e ao final dos 150 segundos observamos um aglomerado plaquetirio. Esta
mistura deve ser levada ao local a ser enxertado quando a solução der os primeiros sinais de
gelificação.(Fig.24 a 28).

Fig.2I

Fig.22

Fig. 24

g.25

Fig.26

Fig.27

Segundo Venturelli, (1999), foi retirado com uma pipeta 2m1 de PRP e com outra a
trombina ativada com o cloreto de cálcio. Foi colocado ao mesmo tempo as soluções em um
recipiente estéril e em poucos segundos se obteve a formação do gel.
0 PRP restante foi utilizado para sucessivas camadas intercaladas.
0 protocolo especifico para a aplicação de PRP com enxerto autólogo e/ou aloplastico
requer uma seringa individual para cada camada: cada uma contém em ordem 2 ml de PRP, 1 ml
de cloreto de cálcio e a trombina obtida.
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0 gel de PRP obtido com este procedimento foi agregado ao enxerto em varias camadas
consecutivas. Uma nova seringa estéril foi usada para cada camada, porque tem uma pequena
introdução de cloreto de cálcio mais trombina no interior, então o PRP coagularia todo o PRP
restante. A distribuição do PRP foi feita em camadas intercaladas com enxerto ósseo colocado
no leito receptor a fim de distribuir o PRP e, portanto seus fatores de crescimento através de todo
o enxerto

Após colocado o enxerto, as camadas adicionais depositam-se sobre a superfície do
mesmo(como membrana) uma vez que se colocou em seu lugar. A formação de fibrina com o
procedimento do PRP serviu como cola, aderindo o enxerto ao leito receptor que ajuda o
cirurgião a modelar o enxerto.
Conclui o fechamento dos tecidos moles com sutura de alcochoeiro horizontal para um
melhor acoplamento das bordas completando com pontos de sutura simples para assegurar um
perfeito fechamento por primeira intenção.

Membrana De PRP
Através da variação da relação do PRP/trombina/cloreto de cálcio podemos obter uma
membrana biológica autóloga. Pela ativação aumentada da relação do PRP/trombina e cloreto de
cálcio colocados em uma moldeira, podemos fazer com que o gel de PRP forme uma membrana.

Esta membrana pode ser usada em inúmeras situações inclusive em fechamento de janelas
criadas pela osteotomia nos procedimentos de levantamento do assoalho do seio maxilar.
Também tem sido utilizado membranas de colágeno revestidas com PRP em forma de gel,
aumentando o potencial dos efeitos da membrana no local.
•

Modo de preparo da membrana de PRP é a seguinte: o uso de um molde plástico

permite com que a membrana tome a forma desejada. 0 manuseio é consideravelmente fácil.
•

PRP é colocado dentro do molde plástico e adicionado 1 a 2 gotas de

trombina/cloreto de cálcio.
•

A mistura é gentilmente agitada por 5 segundos e vem torno de 20 minutos toma a

forma de gel.
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•

0 plasma excedente é removido gentilmente manipulando a membrana de PRP

com uma gase estéril.
•

A membrana pode ser cortada da forma que necessitar e assim ser colocada no

sitio cirúrgico.
•

Após a colocação os tecidos adjacentes podem ser suturados sem tensão e

qualquer excesso da membrana é removida.
Riscos No Uso Do Plasma Rico Em Gel De Plaquetas
0 uso do gel de plaquetas (PRP) em procedimentos oral e maxilofacial tem sido
aumentado constantemente. A preparação do PRP envolve a separação do plasma rico em
plaquetas para depois transformar em gel usando cloreto de cálcio e trombina bovina tópica. Isso
tem merecido nossa atenção devido ao uso de trombina bovina associada com o desenvolvimento
dos fatores de crescimento V e XI, resultando trombina com o risco de desencadear
coagulopatias. Isto tem sido alvo de inúmeros relatos de procedimentos legais na literatura sobre
serias coagulopatias após o uso de trombina bovina tópica, incluindo uma morte. Mais adiante,
as coagulopatias são extremamente dificeis de tratar.
Preparação da trombina bovina tem mostrado que contem fator V, estimulando o sistema
imunológico quando provocado com uma proteína externa. Deficiência do fator V após
exposição da trombina é provavelmente o maior causador da reação cruzada do fator V
antibovino com anticorpos do fator V humano. Este fenômeno não pode aparecer por ser dose
dependente. Os riscos associados com o uso da trombina bovina tópica tem conduzido muitos
cirurgiões(neurocirurgia e cirurgia cardiovascular) a esquivar-se do seu uso.
Nos achamos que cirurgiões orais e maxilofaciais poderiam reconsiderar a respeito do uso
de trombina bovina tópica publicados nestes poucos achados. Praticantes os quais colocaram
PRP podem também considerar o retorno dos pacientes para avaliação do tempo de
tromboplastina parcial, tempo de protrombina e tempo de trombina, os quais mostram a
permanência elevada em alguns pacientes por 6 meses ou mais. Métodos alternativos de ativação
do PRP precisam ser estudados e mais avaliados em comunidades de cirurgias orais.

DISCUSSÃO

Em nossa clinica diariamente nos confrontamos com pacientes que necessitam de uma

reabilitação oral através de próteses, e que o tratamento por eleição é atraves de proteses
implanto suportadas. Porem o caso não permite pela atrofia dos rebordos devido a perda ossea ou
as condições anatomicas não permitem pela deficiencia ossea bucal.
Por este motivo sentimos a necessidade de desenvolver técnicas que permitam colocar osso
aonde haja falta, não s6 para tratamentos com implantes mas também em tratamentos

periodontais ou como procedimento preventivo para uma reabilitação posterior.
0 modo mais comum e previsivel de se conseguir estes objetivos com o minimo de
morbidade é atraves do uso de enxertos ósseos de osso esponjoso. (MARX, R.E.1993), dando
forma e função dos tecidos lesionados atraves da regeneração óssea.
Virias tecnicas foram propostas para promover a regeneração óssea. 0 uso de membranas
descritas por Herley e Boyne utilizadas em regenração de tecidos periodontais foram as
primeiras descritas. A utilização de barreiras promove a formação óssea mediante a proteção do
coágulo e do enxerto das células e dos tecidos não osteogênicos. (DARL1N, C., 1988).
Nestes casos os defeitos ósseos são hermeticamente cobertos por uam membrana
compatível com os tecidos e o enxerto ósseo é utilizado como arcabouço para dar suporte a

regeneração óssea.
A reconstrução óssea é acompanhada por mecanismos biológicos como a osteogenese, a
qual é o desenvolvimento ósseo a partir de células osteocompetentes; osteocondução é o
mecanismo pelo qual as células formadoras de osso se originam das células osteocompetentes do
local da ferida, formando novo osso por diferenciação e estimulação de células mesenquimais
por proteínas ósseas morfogenéticas.(MARX,R.E.,1994)
Desde a descoberta dos fatores de crescimento envolvidos no processo de cicatrização

tecidual contidos nas plaquetas do sangue humano, permitiu-se a utilização dos fatores de
crescimento, através de um gel plaquetirio.
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Marx, R.E. e colaboradores, em seus estudos, verificaram a presença dos fatores de
crescimento derivados de plaquetas(PDGF) e, mais importante ainda, a presença de receptores
destes fatores na superficie das células contidas no enxerto de osso antólogo, assim como o fator
de crescimento transformantej3 (TGF-I3) e do fator de crescimento semelhante a insulina(IGF-I).
Os fatores de crescimento agem nas células ostroprogemitoras diferenciando-as

e

auxiliando o trabalho das células presentes no osso pré-existente. São em grupo de polipepitideos
que regulam eventos celulares importantes no reparo dos tecidos, proliferações de células
incluindo diferenciação, quimiotaxia e formação de matriz.
Os fatores de crescimento e os fatores de diferenciação encontrados no osso incluem
PDGF, TGF, IGF e BMPs. Eles são encontrados na matriz do osso.
O IGF-I e IGF-II são os que existem em maior quantidade na matriz do osso. É produzido
por osteoblastos, estimula a formação óssea por proliferação celular induzindo a diferenciação e

biosintese do coldgeno
TGF-b são sintetizados e encontrados em plaquetas macr6fagas e outros tipos de células.
Atuam no mecanismo de reparo e na remodelação óssea do osso produzido. Tem como função a
quimiotaxia, mitogenese dos precursores dos osteoblastos e estimulam os osteoblastos na matriz
de colágeno reparando o osso. Inibem a formação dos osteoclastos. (MARX,R.E., 1998)
BMPs: são moléculas pleiotrópicas envolvidas na quimiotaxia e mitose e na diferenciação
de células mesenquimaisno tecido ósseo.
PDGF: primeiro fator de crescimento a aparecer na ferida. Inicia o processo de reparo do
tecido conjuntivo, inclusive a regeneração óssea. Emerge da degranulação plaquetária ativando
os receptores da membrana de células alvo.(MARX,R.E.,1998)
O PDGF estimula a síntese de DNA, quimiotaxia e coldgeno. Regula a atividade da

fosfatase alcalina. Existe uma grande quantidade no PPR.
Segundo Gang, A. (1999) o PRP é uma fonte autóloga de PDGF e TGF-b. É obtido atraves
da centrifugação do sangue concentrando as plaquetas.
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O PRP, quando utilizado junto a enxertos ósseos, resulta uma taxa de maturação de 1.62 a
2.16 vezes maior do que quando não utilizado, resultando uma maior quantidade óssea com
melhor densidade.(MARX,R.E., 1998)

O conceito é que o PRP é um coagulo de fitrina, rico em plaquetas as quais liberam, em
períodos cíclicos, PDGF e TGF-b.

O PDGF tem como atividades especificas a mitogenese(aumenta o crescimento celular),
engicogenese( mitose endotelial dentro dos capilares em função), macrófagos (debridamento do
local da ferida e origem da 2a fase dos fatores de crescimento para o reparo e pigmentação óssea)
(ROSS, et al., 1988)

Outro aspecto relevante, é que por ser fruto de uma preparação aut6gena realizada
momentos antes do procedimento cirúrgico, o uso do PRP reduz o risco de transmissão de
doenças infecto-contagiosas, quando comparado a outros produtos como cola de fibrina, por ser
este de origem homóloga.

A característica técnica de colheita e aplicação rápida do PRP,serve para reduzir os riscos
de uma pré-doação,bem como, preserva a função máxima das plaquetas e as atividades dos
fatores de crescimento derivados dos grânulos a- plaquetdrios, MARX,R.E.,(1998). Preservar a
função máxima das plaquetas parece ser de grande importância, pois a vantagem da utilização
do PRP é a aceleração da regeneração óssea pelo aumento da quantidade de todos os fatores de
crescimento presentes nas plaquetas humanas, MARX,R.E.,(1999)

Contagens de plaquetas do sangue periférico de 44 pacientes apontaram uma média de
valor de 232.000, enquanto que no PRP foi de 785 000,significando um aumento de 338%.
Quando estas plaquetas foram contabilizadas em esfregaços de sangue o PRP demonstrou um
aumento de 900% sobre o número inicial contado no mesmo esfregaço. MARX,R E. ,(1999).
O organismo humano utiliza os fatores de crescimento para promover o rápido aumento do
número de células mesenquimais indiferenciadas no sitio cicatricial durante o tempo de reparo e
cicatrização, MARX,R.E. (1999). Assim sendo,se a vantagem do PRP é a de acelerar a
regeneração óssea pela quantidade presente dos fatores de crescimento nas plaquetas a
desvantagem deve ser o curto período de vida plaquetiria no enxerto,MARX,R.E.,(1998),pois
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todas as plaquetas fragmentam-se em torno de 3 a 5 dias e a atividade dos seus fatores de
crescimento se extinguem por volta do 7 a 10 dias, MARX,R.E.,(1998). Apesar do curto período
de vida das plaquetas,provou-se que o PRP é capaz de promover uma regeneração óssea mais
rápida e qualitativamente melhor.

0 valor clinico real do PRP é o seu poder de formação óssea mais rápido, o que permite
uma função antecipada e uma colocação de implantes em um período menor de espera, quando
necessário. Além disso, a quantidade de osso regenerado em enxerto associado com PRP é bem
maior em quantidade, principalmente em pacientes com uma regeneração óssea mais pobre
,como ocorre em pacientes idosos, com osteoporose, diabéticos, e irradiados. Este conceito de
aceleração da cicatrização óssea pela adição acentuada de bioquímicos do PRP, deve-se ao
entendimento de que a concentração das plaquetas, em pequenos volumes de plasma, possibilita
a liberação sucessiva de fatores de crescimento no ferimento estimulando a osteocondução
através do enxerto.MARX,R.E.(1999).

0 plasma rico em plaquetas pode ser aplicado em enxerto de seio maxilar, preservação da
crista alveolar ,enxertos particulados e em bloco,cirurgias periodontais e outas cirurgias que
requerem uma reparação mais rápida.

0 uso do gel de plaquetas (PRP) em procedimentos oral e maxilofacial tem sido
aumentado constantemente. A preparação do PRP envolve a separação do plasma rico em
plaquetas para depois transformar em gel usando cloreto de cálcio e trombina bovina tópicalsto
tem merecido nossa atenção devido ao uso de trombina bovina estar associada com

o

desenvolvimento dos fatores de crescimento V e XI, resultando trombina com o risco de
desencadear coagulopatias. Isto tem sido alvo de inúmeros relatos de procedimentos legais na
literatura sobre serias coagulopatias após o uso de trombina bovina topica, incluindo uma morte.
As coagulopatias são extremamente dificeis de tratar.

Preparação da trombina bovina tem mostrado que contem fator V, estimulando o sistema
imunológico quando provocado com uma proteína externa. Deficiência do fator V após
exposição da trombina 6, provalvelmente, o maior causador da reação cruzada do fator V
antibovino com anticorpos do fator V humano. Este fenomeno não pode aparecer por ser dose
dependente. Os riscos associados com o uso de trombina bovina tópica tem conduzido muitos

cirurgiões (neurocirurgia e cirurgia cardiovascular) a esquivar-se do seu uso. Nos achamos que
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cirurgiões orals e maxilofaciais poderiam reconsiderar a respeito do uso de trombina bovina
tópica publicados nestes poucos achados. Praticantes que colocaram PRP em enxertos, podem
também considerar o retorno dos pacientes para avaliação do tempo de tromboplastina parcial,
tempo de protombina e tempo de trombina, os quais mostram a permanência elevada em alguns
pacientes por 6 meses ou mais. Métodos alternativos de ativação do PRP precisam ser estudados.
E mais avaliados em comunidades de cirurgias orais.(LANDESBERG, R., MOSES, M.,
KARF'ATK1N, M., 1998).
A obtenção do PRP é através da centrifugação do sangue venoso obtido do paciente
minutos antes da cirurgia em torno de 15m1 a 20 ml, colhidos em tubos de vácuo contendo
critato de sódio como anticoagulante (4,5m1), colocados em centrifugas de diferentes gradientes
de densidades, obtendo-se como produto final ,o plasma pobre em plaquetas, o plasma rico em
plaquetas e as células vermelhas. Para a aplicação do PRP é necessário a adição de cloreto de
cálcio a 10% e trombina na proporção de 7m1 de PRP e 1 nil de cloreto de cilcio/trombina, e
2m1 de ar em uma seringa de 10 ml Esta mistura é agitada e em seguida adicionada ao enxerto
ósseo particulado, e então utilizado.
0 valor clinico real do PRP é o seu poder de formação óssea mais rápido, permitindo a
colocação de implantes em um período menor de espera, com maior quantidade e melhor
qualidade óssea.

CONCLUSÃO

A utilização do PRP autógeno através do gel de plaquetas é mais um método
disponível eficiente para ser utilizado em cirurgias orais, com o intuito de ganhar qualidade
e quantidade óssea, acelerando o processo de cicatrização local e regeneração óssea, que é
atribuído aos níveis concentrados de fatores de crescimento como o PDGF, TGF-0 e IGF-I
adquiridos a partir do seqüestro de plaquetas, proporcionando aumento da mitogénese,
angiogènese e quimiotaxia, eventos responsáveis pela regeneração óssea local, antecipando
assim a colocação de implantes dentais osseointegrados na reabilitação oral do paciente,
quando o caso requer , para a obtenção do sucesso final. Gel de plaquetas por ser de
origem autóloga não acarreta nenhum risco de transmissão de doenças, devido ser
preparado momento antes, no local cirúrgico.
Em suma, PRP é um composto totalmente orgânico, atóxico, porem necessita ser
melhor estudado e avaliado em seu mecanismo de ação, para o seu uso ser aplicado na
clinica diária rotineiramente.
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