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SCARANTO, MALISE KIST. Plasma Rico em Plaquetas. 2002. 24p. Monografia
(Especialização em Periodontia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

RESUMO

Este trabalho propõe uma revisão de literatura do Plasma Rico em Plaquetas (PRP), sua
utilização em cirurgias orais, através de enxertos ósseos, quando se faz necessário a criação
de maior quantidade óssea, e correção de defeitos em maxilares. O plasma Rico em
Plaquetas (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 em plaquetas, rico em fatores de crescimento envolvidos no processo de
cicatrização tecidual. Estes fatores de crescimento são mediadores naturais, que regulam os
eventos celulares para a reparação dos tecidos, desencadeando a proliferação celular e a
síntese da matriz através de seus receptores específicos. 0 fator de crescimento derivado
das plaquetas (PDGF), fator de transformação —beta (TGF-13), fator de crescimento similar
a insulina (IGF-I) e as proteínas ósseas morfogenéticas (P0Ms),são 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.
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SCARANTO, IVIALISE KIST. Platelet Rich Plasma (PRP),.2002. 24p.
Monograph (Periodontology Pos Graduation) Federal University of Santa Catarina,

Florianopolis.
ABSTRACT

This monograph considers a literature review of the Platelet Rich Plasma (PRP), its used in
oral surgeries, by bony graft , when the creation of bigger bony amount becomes necessary,
and correction of defects in jawbones. The Platelet Rich Plasma (PRP) autogenous is gotten
through centrifugalization of the blood of the own patient, having separated its components
through a density gradient, getting a concentrated final product Platelet, rich in involved
factors of growth in the process of tecidual healed. These factors of growth are mediating
natural, that regulate the cellular events for the tissues repairing , unchaining the cellular
proliferation and the synthesis of the womb through its specific receiver. The factor of
growth derived from plaquetas (PDGF), factor of hashing - beta (TGF-13), factor of similar
growth the insulin (IGF-CI) and the bony morphogenetic proteins (P0Ms), are the
responsible factors for the process of healed of the wound, and consequently of local bony
regeneration. Methods of attainment and application of the PRP are described in this
monograph, its advantages and difficulties, as well as a simplified method of attainment
used in private clinics.
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1 INTRODU ÇÃO

Ao contrário dos ossos longos do corpo, um maxilar reconstruido deve suportar as
forças de cisalhamento ao invés das forças de compressão, e ser capaz de suportar
implantes e próteses dentais ao invés do peso produzido.
A capacidade regenerativa do plasma rico em plaquetas (PRP), produto autógeno,
atóxico e não-imunoreativo que tem usado com sucesso clinico nas Areas de cirurgia
reconstrutiva oral, maxilofacial e implantodontia associado ao enxerto ósseo.

Os fatores de crescimento agem nas células osteoprogenitoras diferenciando-as e
auxiliando o trabalho das células presentes no osso pré-existente. Desta forma, nos defeitos
ósseos maiores onde as células ósseas remanescentes não são suficientes para induzir o
reparo, os fatores de crescimento desempenham um papel fundamental. Os fatores de
crescimento formam um grupo de mediadores biológicos que regulam eventos celulares
importantes no reparo dos tecidos, proliferação de células incluindo, diferenciação,
quimiotaxia e formação de matriz.
Muitos estudos em vivo e em vitro avaliaram os efeitos destes polipeptideos na
formação do osso. Fatores de crescimento e fatores de diferenciação achados nos ossos
incluem PDGF, TGF, fator de crescimento de fibroblastos básico (FGF) ,IGF, BMPs.
Estes fatores são produzidos por diversas células de natureza mesenquimal. (Lynch,
1991).
Em 1991, Lynch demonstrou o uso de Plasma Rico em Plaquetas obtendo resultados
encorajadores quanto à reparação do tecido ósseo. Os fatores existentes nas plaquetas são
capazes de auxiliar as células ósseas no processo de reparo de lesões ósseas.
0 Plasma Rico em Plaquetas (PRP) é um produto derivado do processamento
laboratorial de sangue autógeno, colhido no período pré-operatório e rico em fatores de
crescimento. Sua terapêutica fundamenta-se na aceleração da cicatrização, por meio da
concentração desses fatores de crescimento, que são os iniciadores iniciais de quase todos
os eventos cicatriciais (Marx et a1,1999).

9
2 PROPOSIÇÃO
O propósito desta monografia é avaliar o Plasma Rico em Plaquetas (PRP) em sua
utilização nas cirurgias orais, buco maxilo faciais e oferecer aos Cirurgiões Dentistas a
capacidade de modular processos ósseos, possibilitando osteogênese mais rápida e de
melhor qualidade.
0 PRP utiliza a ação terapêutica e inovadora de mediadores biológicos capazes de
promover e acelerar eventos cicatriciais como mitogênese, angiogênese, e quimiotaxia.
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3 REVISÃO DA LITERATURA
A partir de 1842, 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 ativa 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 urna 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.
AXHAUSEN (1956) descreveu pela primeira vez, de unia maneira clinica e
histológica, os fenômenos do processo de reparo ósseo.

FRIEDENSTEIN, et al (1979) publicaram um estudo enfocando a resposta dos
enxertos ósseos autógenos tornados do osso ilíaco. Os autores descreviam as vantagens e
desvantagens de carregar junto com osso enxertado, as células medulares presentes neste
tipo de osso. Baseados em achados clínicos e histológicos os autores concluíram que a
osteogenese nestes casos é bastante significativa.
GRAY & ELVES (1982) publicaram uma pesquisa experimental utilizando um
modelo canino onde discutiam a osteogênese que ocorria nos enxertos de osso esponjoso.
Os autores demonstravam que, as células competentes das áreas doadoras são responsáveis
pelo inicio da osteogênese no reparo deste tipo de enxerto. Estas células estão presentes
tanto no osso enxertado como no leito receptor sendo que as duas populações participam do
processo de osteogênese.
KNINGTON et al. (1982). Os autores demostraram que o aumento do gradiente de
oxigênio entre o enxerto e o osso adjacente ativa a quimiotaxia dos macráfagos que, por sua
vez, estimulam a secreção por parte destas células dos fatores angiogénicos. Este processo
associado ao PDGF fator de crescimento derivado de plaquetas, inicia rapidamente o
processo de angiogénese necessário a sobrevivência do enxerto.
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ROSS, R.; RAINES,E.W. (1986), publicaram um trabalho onde demonstravam o
papel biológico dos fatores de crescimento existentes nas plaquetas. Os autores descreviam
o efeito de iniciar o reparo dos tecidos, tanto moles Como duros do organismo.
Desenvolvendo experimentos em cães de raça Beagle (Lynch e cols,1989),
utilizaram uma associação PDGF/IGF-I para estimular a regeneração periodontal e
relataram que esses agentes de crescimento eram mitogénicos e quimiotiticos para
flbroblistos e osteoblastos.
0 uso de fatores de crescimento foi tentado inicialmente por Lynch et al (1991). Os
autores utilizaram o plasma rico em plaquetas e o fator semelhante a insulina em defeitos
ósseos periodontais, circunferenciais. Encontraram um excelente crescimento ósseo nos
casos tratados.

Ainda em 1991, Lynch et al, testaram uma combinação PDGF-0/ IGF-I
simultaneamente à. instalação dos implantes e verificou que esta combinação estimulava a
regeneração óssea ao redor dos implantes. Os resultados foram semelhantes aos
encontrados nos defeitos periodontais.
BECICER & LYNCH (1992), compararam a utilização de membranas de Polltetrafluor-etileno expandido combinados com fatores de crescimento derivado do plasma
rico em plaquetas e osso desmineralizado. Os resultados do estudo mostraram que os sítios
tratados com e PTFE mais PDGF-13/IGF-I obtiveram alta taxa de crescimento ósseo em
torno dos implantes
MATSUDA (1992), analisou que o fator de crescimento derivado de
plaquetas(PDGF) 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.
MARX et al. (1993), descreveram as vantagens da utilização de osso autógeno
como material de enxertos. Os autores acreditam que por possuírem células
osteocompetentes c todos os fatores de crescimento inerentes ao reparo ósseo, este tecido
deveria ser o de eleição nos enxertos de aposição nas reconstruções maxilares e
mandibulares.
GIANNOBILE (1994), ressaltou que diversos estudos tem mostrado a capacidade
osteogênica do PDGF as vezes isoladamente ou em conjunto com outros fatores, tais como,
prostaglandinas, dexametaxona, matriz coldgena e /ou membranas biológicas.
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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.

ROBERT MARX et al.(1998), apresentaram a utilização do Plasma Rico em
Plaquetas como solução na utilização segura de fatores de crescimento em enxertos ósseos.
GARG (1999), mostrava o futuro da utilização dos fatores de crescimento nos
enxertos maxilares. Plasma Rico em Plaquetas era seguro e efetivo enquanto o uso das
BMPs possuía limitações técnicas
ANITUA (1999), apresentou os efeitos benéficos do uso do plasma enriquecido
com fatores de crescimento de origem autogena, com vantagem da aceleração da
regeneração osssea e cicatrização de tecido mole mais rápida e previsível.
ANTTUA (1999), afirmou que a cadeia A é formada por 121 aminoácidos, enquanto
a cadeia B é formada 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 plaquetária . Dispõem- se em pequenas quantidades, algo em torno
de 0,06mg de PDGF para um milhão de plaquetas, o que significa 6x 10-17 g de PDGF por
plaqueta. Apesar desta disponibilidade em pequenas porções, ela atua como um importante
agente mitogénico para citodiferenciação e para a cicatrização das feridas.
ANITUA (1999), realizou um estudo para demonstrar que o uso de fibrina autóloga
não se restringe à osseocondução e aglutinação de enxertos como demonstrado em estudos
anteriores como o uso de fibrina liofilizada, mas que a fibrina autóloga tem efeito
catalizador nos fenômenos de cicatrização e regeneração óssea pela liberação de fatores de
crescimento derivados de plaquetas (PDGF) e fatores B1 e B2 de transformação de
crescimento (TGF-B 1 e TGF-B2), e que estes podem ser obtidos por técnica ambulatorial
relativamente simples e que pode ser usada pelos dentistas em geral.
MISCH (2000), afirmou que os fatores de crescimento ósseo 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 -0 (TGF-13), fator de crescimento similar á. insulina (IGF) e proteínas óssea
morfogenéticas (P0Ms).
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
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observação de que, 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 fibroblastos em meio de cultura proliferavam quando
suplementados com soro sanguíneo, mas raft) quando se utilizava o plasma.

3.1 COMPOSIÇÃO DO PRP
0 plasma rico em plaquetas (PRP) apresenta em sua constituição bisica três
componentes: plasma, leucócitos e plaquetas.

3.1.1 Plasma
0 plasma sanguíneo é formado pelo soro sanguíneo mais os diversos fatores de
coagulação sanguínea (fibrinogênio, protombina, etc). Ele pode apresentar variações de
volume e osmolaridade , tendo no sódio, cloreto e bicarbonato os seus mais abundantes
eletrólitos(GOLDENBERG,1997).

3.1.2 Leucócitos
A presença de algumas células brancas no PRP,(MARX,1999) confere a este
produto urna resistência natural aos processos infecciosos e/ou alérgicos, melhorando o
prognóstico do tratamento, uma vez que a principal função do sistema de defesa do
organismo é a proteção contra substancias estranhas.(GOLDBERG,1997).

3.1.3. Plaquetas
As plaquetas representam o componente mais importante na modulação cicatricial
para enxertos ósseos, devido a capacidade de liberar fatores de crescimento. Como
elementos figurados do sangue, são produzidos por fragmentação do citoplasma
megacariócito, que, por sua vez, origina-se na medula óssea.
As plaquetas possuem uma sobrevida de 9,5 dias, apresentando um turnover
plaquetário de 35.000 por uL/dia . Apesar do seu tamanho reduzido(cerca de 3um), as
plaquetas desempenham uma grande variedade de importantes funções para os processos de
coagulação e cicatrização da ferida cirúrgica.(SCARSO et al.2001).

3.2 FATORES DE CRESCIMENTO
Os fatores de crescimento são mediadores biológicos naturais que exercem vários
efeitos sobre os processos de reparo e regeneração. Estes polipectideos são responsáveis
por regular diversos eventos celulares como a: síntese de DNA, a quimiotaxia, a
citodiferenciação e a síntese de matriz.
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Podemos encontrar fatores de crescimento no osso, no cemento e em vários tecidos
em fase de cicatrização. Como exemplo podemos citar: PDGF, TGF-I3, IGF-I e II, FGF e
BMPs. (SCARSO et al.2001).
3.2.1 Fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF)
0 fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) foi um dos primeiros fatores
de crescimento a serem identificados. E 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. Estudos tem mostrado a capacidade osteogénica do PDGF, as vezes
isoladamente ou em conjunto com outros fatores, como prostaglandinas, dexametasona,
matriz coligena e /ou membranas biológicas. (SCARSO et al.).
O PDGF fica armazenado em grânulos alfa das plaquetas e provavelmente é
produzido nos megacariócitos. Outras fontes de PDGF são macráfagos, células endoteliais
e osteócitos. são liberados dos grânulos quando as plaquetas aderem a locais de
rompimento de vasos e/ou membranas basais são expostas. 0 PDGF das plaquetas inicia o
processo de reparo e o presente nos macrófagos continua a cicatrização da ferida.
(ANITUA,1999; LYNCH,1999).
O PDGF estimula a síntese de DNA, quimiotaxia, colágeno e síntese de proteína de
não colágeno em cultura de osso. 0 PDGF regula a atividade da fosfatase alcalina e da
osteocalcina.
0 plasma rico em plaquetas autóloga de PDGF e TGF-b. É obtido isolando e
concentrando plaquetas usando centrifugação.(GARG,1999).

3.2.2 Fator de crescimento transformador - beta (TGF-13)
Os fatores de crescimento de transformação beta (TGF-13) constituem uma super
família de mediadores locais, que regulam a proliferação e as funções da maioria das
células dos vertebrados. Os membros desta família (TGF-01 a 1l5) são proteínas com
estruturas semelhantes.
As TGFs existentes e mais comuns no PRP são as TGF-f31e TGF432, que são
fatores de crescimento ligados com a cicatrização do tecido conjuntivo e a regeneração
óssea. A estrutura do 131 é encontrada com abundância como nas plaquetas, nos linfócitos e
nos neutrófilos. 0 tipo 13 2 é encontrado nos extratos ósseos, nas plaquetas e nos
neutrófilos.
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As funções mais importantes do TGF-I31 e 02 parecem ser a quimiotaxia e a
mitogênese dos osteoblastos estimulando a formação óssea. (SCARS0,2001).

3.2.3 Fator de crescimento dos fibroblastos (FGF)
São fatores de crescimento semelhante à insulina (IGF I e II) são fatores de
crescimento secretados pelos osteoblastos durante a formação óssea para aumentar a
osteogênese e acelerar a deposição óssea. O IGF promove a deposição óssea, estimulam a
mitogênese das células osteoclisticas e possuem atividades de quimiotaxia para
fibroblastos, osteoclastos e células progênitoras dos osteoclastos.(SCARS0,2001).

3.2.4 Fator de crescimento semelhante à insulina (IGF)
São produzidos no figado e circulam ligados a proteínas afins. O IGF aderido a uma
proteína tem grande afinidade a hidroxiapatita, e desta maneira, pode ser armazenado no
osso. E um dos poucos fatores de crescimento com ação sistêmica- crescimento, em
especial durante a puberdade- e ação local de fator de crescimento.(STEFANI,C.M. et
al.1997).

IGF-s exercem vários efeitos sobre o metabolismo ósseo:

-

Promovem a deposição de matriz óssea GIANNOBILE, 1999;
Estimulam a mitogênese das células osteoblásticas. CANALLIS, 1980;
Possuem atividades de quimiotaxia para fibroblastos, osteoblastos e células
progenitoras dos osteoclastos. PANAGAKOS, 1993.

3.2.5 Proteínas ósseas morfogenéticas (BMP)
As proteínas morfogenéticas são os únicos fatores de crescimento capazes de
induzir a expressão de osteocalcina, o marcador mais expressivo dos osteoablastos
maduros. A BMP atua exclusivamente para a neoformação óssea.

3.3 MÉTODOS DE OBTENÇÃO DO PRP
0 plasma Rico em Plaquetas é obtido de sangue aut6geno, por meio de um processo
que utiliza o principio da separação celular por centrifugação diferencial, no qual se retira
sangue do doador, separa-se as substâncias desejadas (plaquetas) e o restante dos elementos
sanguíneos retirados pode ser devolvido ao paciente.(MARX, 1999; RAVEL,1997).

Os equipamentos mais utilizados são o separador celular de densidade gradiente
Eletromedics 500 ('Medtronics) e o Compact Advanced Plateled Sequestration System
(CAPSS).
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Este procedimento pode ser realizado em consultório odontológico ou em banco de
sangue. Independente do local a ser realizado é importante para o sucesso deste
procedimento que as plaquetas apresentem qualidade e quantidade favoráveis para
obtenção do PRP.(SCARS0,2001).
Sugere-se que em pacientes que serão submetidos a este procedimento o profissional
realize uma anamnese rigorosa e solicite exames laboratoriais tais como:

•

.hemograma completo

• glicose
•

TAP, PT

•

Creatinina

•

Contagens de plaquetas

•

Anti-I-11V

•

Anti-HBSAg

•

Anti-HAV

•

Anti-HCV

A seqüência do processo é basicamente a seguinte: punção venosa, retirada do
sangue e separação celular (MARX, 1999).

3.3.1 Punção Venosa e Retirada do sangue
Podem ser realizados em hospitais ou banco de sangue, ainda no período préoperatório. 0 volume de sangue extraído varia de 400 a 500m1 (MARX,1999) e fica
acondicionado em urna bolsa coletora rotulada contendo anticoagulante (RAVEL,1997).
No próprio consultório menores volumes de sangue são retirados —10 a 20m1(ANITUA) ou
70 a 150m1(LYNCH) e armazenados em tubos de ensaio, para em seguida sofrerem
centrifugação.

3.4 SEPARAÇÃO CELULAR
A separação dos elementos do sangue retirado é feita por meio de centrifugação, a
partir da densidade: do mais denso para o menos denso (MARX 1999). Dois protocolos
para separação de herno-componentes podem ser aplicados: convencional e simplificado.
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O processo convencional é realizado em equipamentos de centrifugação de grande
porte.

Obtenção do Plasma Pobre em Plaquetas (PPP)- o PPP é plasma acelular, obtido por
centrifugação de 5.400 a 5600rpm.
Obtenção do Plasma Rico em Plaquetas (PRP)- após a obtenção do PPP, a
velocidade de centrifugação é reduzida para 2.400rpm. permitindo a separação da crosta do
coágulo, suspensa no plasma. Esta redução da velocidade de centrifucação possibilita a
coleta de aproximadamente 70m1 de PRP, cuja coloração é alaranjada.
O processo simplificado é executado em minicentrifugas para uso ambulatorial ou
em consultórios odontológicos. 10 a 20m1 de sangue coletados são distribuídos em tubos de
ensaio de 5m1, contendo solução de citrato de triss6dio a 10%. Os tubos são centrifugados a
160G por 6min., à tempertura ambiente, resultando em três componentes básicos: células
vermelhas do sangue( fundo do tubo); Plasma Rico em Plaquetas( meio do tubo) e plasma
pobre em plaquetas( topo do tubo). Em seguida, faz-se a coleta do plasma, incluindo 1 a 2
mm da porção superior das células vermelhas do sangue. 0 volume de cerca 1,2 ml por
tubo é associado a 50m1 de cloreto de cálcio a 1013/o e após 5 a 10min. o gel é formado

(LENHARO 2001).
3.5 BENEFÍCIOS CLÍNICOS

O processo bioquímico do PRP permite a concentração de grande número de
plaquetas com seus fatores de crescimento, em mínimos volumes de plasma.
Essa acentuada concentração plaquetária seja capaz de ampliar a ação dos fatores de
crescimento liberados dos grânulos alfa plaquetirios no momento da fragmentação dessas
células e, conseqüentemente, iniciar a atividade das células ósseas indiferenciadas de forma
mais completa do que normalmente ocorreria, no enxerto e na area de coagulação.
O uso do PRP reduz o risco de transmissão de doenças infecto-contagiosas, quando
comparado a outros produtos, como preparações homólogas, xenógenas ou alógenas.

Aplicação do PRP, em conjunto com procedimentos de enxertos ósseos, tem sido
ampliada e discutida, com aparente sucesso. Nos enxertos de seio maxilar, com ou sem
instalação imediata de implantes, o PRP tem papel importante, devido ao complexo
ambiente bioquímico. (LENHARO, 2001).
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Através da variação da relação do PRP / cloreto de cálcio podemos obter uma
membrana biológica autOloga.

3.6 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 associado com o
desenvolvimento dos fatores de crescimento V e XI, resultando trombina com o risco de
desencadear coagulapatias.

3.7 PROTOCOLO PARA OBTENÇÃO DE PLASMA RICO EM PLAQUETAS DA
UFSC-CEPID
3.7.1 Protocolo corn Unia Centrifugação

0 protocolo com uma centrifugação é indicado para Areas maiores, aonde volume de
preenchimento seja importante, como seio maxilar.
a) Coleta de 30m1 de sangue, ( seis tubos de 5m1 ), em tubos estéreis contendo
citrato de sódio. Esta quantidade, associada ao mesmo volume de osso autógeno,
é suficiente para cirurgia unilateral de seio maxilar.
b) Centrifugar os tubos a 160G por 10'.
c) Observar que o sangue contido no tubo, após a centrifugação, estará dividido em
2 porções, sendo uma vermelha no fundo do tubo, (hemdceas) e outra de cor
amarelada.
d) Na porção amarelada, olhada contra a luz, sera, visível 3 densidades diferentes.
Vamos coletar estas 3 porções separadamente com micropipetas utilizando
pontas estéreis, na presença de uma chama alta de um bico de Bunsen ou
lamparina, (esta chama deverá estar a, no máximo, 30cm da área de
manipulação do material), colocando-as individualmente em 3 tubos estéreis
vazios. Devemos anotar o volume de cada plasma pipetado separadamente, para
posterior calculo da quantidade de Cloreto de Cálcio, (coagulante),que sera
misturado a este plasma.
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e) 0 primeiro cm de plasma a ser coletado, mais claro, é o Plasma Pobre em
Plaquetas (PPP).
O A seguir pipetamos os próximos 2 cm de plasma, que é o Plasma Médio em
plaquetas( PMP).
g) Por último pipetamos o restante até chegarmos próximos as hemaceas, com o
cuidado de não as pipetarmos.
h) Podemos proceder a contagem de plaquetas destas partes pipetadas para
averiguar a quantidade de plaquetas obtidas.
i) Colocamos 3 recipientes metálicos, estéreis, em banho-maria, a 37°, ( que é a
temperatura média do corpo humano, habitat das plaquetas), e, em cada
recipiente destes vertemos as porções de plasma obtidos, que serão ativados
através da adição de Cloreto de Cálcio a 10%. A quantidade de Cloreto de
Cálcio a ser adicionada ao plasma sera calculada através da divisão do volume
de plasma obtido por 25. Exemplo: se a quantidade pipetada obtida de PMP for
2.500 microlitros de Cloreto de Cálcio a 10%. Nos casos em que o plasma for
misturado com osso autógeno, este sera adicionado após a mistura do plasma
rico com a porção correspondente de cloreto de cálcio a 10%. 0 osso autógeno
sera aproveitado sempre em mistura corn a porção do PRP.

j) O coagulo obtido deverá ser usado o mais rapidamente possível após o seu
endurecimento, pois haverá uma contração do mesmo a cada minuto, (fibrina sendo
formada), com grande drenagem de soro rico em fatores de crescimento sendo
perdidos. Devemos sempre ter em mente que a técnica de obtenção do PRP deve
ser finalizada, (coágulo colocado no sitio cirúrgico), em até 4 horas da extração
inicial do sangue do paciente.

3.7.2

Protocolo com Duas Centrifugações

0 protocolo com duas centrifugações é indicado para Areas menores, aonde volume
de preenchimento não seja importante e sim o concentrado de plaquetas, (como cirurgias
periodontais e de enxertos pequenos)
a)

Coleta de 30m1 de sangue, ( seis tubos de 5m1 ), em tubos estéreis
contendo citrato de sódio. Esta quantidade, associada ao mesmo volume
de osso autógeno, é suficiente para cirurgia unilateral de seio maxilar.

b)

Centrifugar os tubos a 160G por 10'.
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c)

Observar que o sangue contido no tubo, após a centrifugação, estará
dividido em 2 porções, sendo uma vermelha no fundo do tubo,
(hemiceas) e outra de cor amarelada.

d)

Pipetamos toda a porção amarelada, indistintamente de camadas, com
micro-pipetas utilizando pontas estéreis, na presença de uma chama alta
de um bico de Bunsen ou lamparina, (esta chama deverá estar a, no
máximo, 30cm da area de manipulação do material), colocando-a em 1
tubo estéril vazio. Devemos anotar o volume pipetado para posterior
cálculo da quantidade de Cloreto de Cálcio a 10%, (coagulante), que será
misturado a este plasma.

e)

Centrifugar a 1050G por 10 min
Retira-se 50% do sobrenadante, e dividir o volume total de plasma
pipetado por 2 quando for fazer o cálculo matemático da quantidade de
cloreto de cálcio a 10% que será acrescentado posteriormente.

g)

Aguardar a ressuspenção por 1 hora, observando que o sobrenadante, que
iniciamente era amarelo bastante claro, fica turvo, como se estivesse
esfumaçado.

h)

Colocamos 1 recipiente metálico, estéril, em banho-maria, a 370 , (que é a
temperatura média do corpo humano, habitat das plaquetas ), e vertemos a
porção de plasma obtido, que serão ativados através da adição de Cloreto
de Cálcio a 10%. A quantidade de Cloreto de Cálcio a ser adicionada ao
plasma sera calculada através da divisão do volume de plasma obtido por
25. Nos casos em que o plasma for misturado com autogeno, este será
adicionado após a mistura do plasma com a porção correspondente de
cloreto de cálcio a 10%.
O coágulo obtido deverá ser usado o mais rapidamente possível após o
seu endurecimento, pois haverá uma contração do mesmo a cada minuto,
(fibrina sendo formada), com grande drenagem de soro rico em fatores de
crescimento sendo perdidos. Devemos ter em mente que a técnica de
obtenção do PRP deve ser finalizada, (coágulo colocado no sitio
cirúrgico), em até 4 horas da extração inicial do sangue do paciente.

3.8 RISCO NO USO DO PLASMA 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. 0 uso de trombina bovina tem sido associado ao desenvolvimento de anticorpos
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para os fatores de coagulação V, XI, e trombina , resultando no risco de coagulopatias
fatais.

Não é necessário para obtenção do coágulo a utilização
somente cloreto de cálcio a 10%.

trombina lumina ,
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4 DISCUSSÃO
Em nossa clinica diariamente nos confortamos com pacientes que necessitam de
uma reabilitação oral através de próteses, e que o tratamento por eleição é através de
próteses implanto-suportadas. Porém o caso não permite pela atrofia dos rebordos devido a
perda óssea ou a condições anatômicas não permitem pela deficiência óssea bucal.
Por este motivo sentimos a necessidade de desenvolver técnicas que permitam
colocar osso aonde haja falta, não só para tratamentos com implantes, mas também em
tratamentos periodontais ou como procedimento preventivo para reabilitação posterior.
0 modo mais comum e previsível de se conseguir estes objetivos com o mínimo de
morbidade é através do uso de enxertos ósseos de osso esponjoso.(MARX, R. E. 1993),
dando forma e função dos tecidos lecionados através da regeneração óssea.
Varias técnicas foram propostas para promover a regeneração óssea. 0 uso de
menbranas descritas por Herley e Boyne utilizadas em regeneração de tecidos periodontais
foram as primeiras descritas. A utilização de barreiras promove a formação óssea mediante
a proteção do coagulo e do enxerto das células e dos tecidos não osteogênicos. (DARLIN,
C., 1988)

Nestes casos os defeitos ósseos são hermeticamente cobertos por uma membrana
compatível com os tecidos e o enxerto ósseo é utilizado como arcabouço para dar suporte a
regeneração óssea.
A reconstrução óssea pode ser acompanhada por uma combinação de três
mecanismos fisiológicos: osteogênese, que 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 leito hospedeiro pré-existente formando novo
osso ao longo de um patamar de uma substância aloplastica ou biológica; e osseoindução,
na qual é formado novo osso por diferenciação e estimulação de células mesenquimais por
proteínas óssea indutivas(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 plaquetario.
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
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receptores destes fatores na superficie das células contidas no enxerto de osso autólogo,
assim como o fator de crescimento transformante 13(TGF-13) e do fator de crescimento
semelhante a insulina (IGF-I).
Os fatores de crescimento agem nas células osteoprogenitoras diferenciando-as e
auxiliando o trabalho das células presentes no osso pré existente. Sao em grupos de
polipeptideos que regulam eventos celulares importantes no reparo dos tecidos,
proliferações de células incluindo diferenciação, quimiotaxia e formação de matriz.
O PDGF- Uma glicoproteina , o PDGF tem peso molecular de aproximadamente
30kd. Apesar de ter sido primeiro descrito nos grânulos alfa das plaquetas, é também
sintetizado e secretado por outras células, macrófagos e células endoteliais. E o primeiro
fator de crescimento a aparecer na ferida. Inicia o processo de reparo do tecido conjuntivo,
inclusive a regeneração óssea. Emerge da degranulação plaquetdria ativando os receptores
da membrana de células alvo. As atividades especificas mais importantes do PDGF incluem
mitogênese ( aumento da população celular de células em cicatrização), angiogênese (
mitoses endoteliais nos capilares em função), e ativação de macráfagos( debridamento da
area da ferida e uma fonte segundaria de fatores de crescimento para reparo continuo e
regeneração óssea).(MARX, R. E.,1998).

A característica técnica de colheita e aplicação do PRP, serve para reduzir os riscos
de uma pré doação, bem como, preserva a função maxima das plaquetas e as atividades dos
fatores de crescimento derivados dos grânulos a- plaquetários,( MARX, R E.,1998)
Preservar a função maxima das plaquetas parece ser de grande importância, pois a
vantagem da utilização do PRP .4 a aceleração da regeneração óssea pelo aumento da
quantidade de todos os fatores de crescimento presentes nas plaquetas
humanas. (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, 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 plaquetária no enxerto (MARX,
R. E.,1998), pois todas as plaquetas fragmentam-se em torno de 3 a 5 dias e a atividade dos
seus fatores de crescimento se extinguem por volta de 7 a 10 dias. 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.(MARX, R. E.,1998).
O uso do PDGF proporciona condições para obter-se uma regeneração óssea mais
rápida e efetiva. Este gel de PDGF deve ser aplicado sem demora para preservar a atividade
do fator de crescimento.(ANITUA, E.,1999).

/4
5 CONCLUSÃO
O PRP 6 um produto orgânico, atóxico, não imunoreativo e desprovido de
morbidade elevada.

0 principio da concentração de todos os fatores de crescimento, principalmente
PDGF, TGF-13s e IGF, a partir do seqüestro de plaquetas, confere ao PRP uma capacidade
para acelerar eventos cicatriciais tais como: mitogesnese, angiogénese e quimiotaxia.

Com base na literatura apresentada conclui-se que o uso do PRP em associação aos
enxertos ósseos particulados visa uma formação óssea mais rápida, o que permite uma
função antecipada e a instalação mais precoce dos implantes.
Por fim, podemos concluir que o PRP associado aos enxertos constitui urn
significativo avanço na terapia cirúrgica. Contudo necessita ser melhor estudado e avaliado
em seu mecanismo de ação, para o seu uso ser aplicado na clinica rotineira.
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receptores destes fatores na superficie das células contidas no enxerto de osso autólogo,
assim como o fator de crescimento transformante 13(TGF-13) e do fator de crescimento
semelhante a insulina (IGF-I).
Os fatores de crescimento agem nas células osteoprogenitoras diferenciando-as e
auxiliando o trabalho das células presentes no osso pré existente. Sao em grupos de
polipeptideos que regulam eventos celulares importantes no reparo dos tecidos,
proliferações de células incluindo diferenciação, quimiotaxia e formação de matriz.
O PDGF- lima glicoproteina , o PDGF tem peso molecular de aproximadamente
30kd. Apesar de ter sido primeiro descrito nos grânulos alfa das plaquetas, é também
sintetizado e secretado por outras células, macráfaaos e células endoteliais. E o primeiro
fator de crescimento a aparecer na ferida. Inicia o processo de reparo do tecido conjuntivo,
inclusive a regeneração óssea. Emerge da degranulação plaquetiria ativando os receptores
da membrana de células alvo. As atividades especificas mais importantes do PDGF incluem
mitogênese ( aumento da população celular de células em cicatrização), angiogênese (
mitoses endoteliais nos capilares em função), e ativação de macráfagos( debridamento da
area da ferida e uma fonte segundaria de fatores de crescimento para reparo continuo e
regeneração óssea).(MARX, R. E.,1998).

A característica técnica de colheita e aplicação do PRP, serve para reduzir os riscos
de uma pré doação, bem como, preserva a função maxima das plaquetas e as atividades dos
fatores de crescimento derivados dos grânulos r:/- plaquetarios,( MARX, R E,,1998)
Preservar a função máxima das plaquetas parece ser de grande importância, pois a
vantagem da utilização dó 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).
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, 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 plaquetaria no enxerto (MARX,
R. E.,1998), pois todas as plaquetas fragmentam-se em torno de 3 a 5 dias e a atividade dos
seus fatores de crescimento se extinguem por volta de 7 a 10 dias. Apesar do curto período
de vida das plaquetas, provou-se que o PRP é capaz de promover unia regeneração óssea
mais rápida e qualitativamente melhor.(MARX, R. E.,1998).
O uso do PDGF proporciona condições para obter-se uma regeneração óssea mais
rápida e efetiva. Este gel de PDGF deve ser aplicado sem demora para preservar a atividade
do fator de crescimento.(ANITUA, E.,1999).
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