
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE NITERÓI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 
2019 

 

BRUNNA CAROLINNE DE MELO LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DO GEL DE PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) 
PARA REGENERAÇÃO TECIDUAL EM FERIDA 

 

 



NITERÓI 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DOAUTOR 

(Caixa alta, fonte Arial 14, centralizado) 

 

USO DO GEL DE PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) 
PARA REGENERAÇÃO TECIDUAL EM FERIDA 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Instituição de Ensino Universitário 
Anhanguera de Niterói, como requisito parcial 
para a obtenção do título de graduado em 
Biomedicina. 

Orientador: Ms. Sandmary Chambó 

 

 

 

 

BRUNNA CAROLINNE DE MELO LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 USO DO GEL DE PLASMA RICO EM PLAQUETAS 
(PRP) PARA REGENERAÇÃO TECIDUAL EM FERIDA 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Instituição de Ensino Universitário 
Anhanguera de Niterói, como requisito parcial 
para a obtenção do título de graduado em 
Biomedicina. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Cidade,  diademês de ano (Fonte Arial 12) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho... 

Dedico este trabalho a Deus, que nos deu a 

vida e o entendimento para poder estudar o 

nosso corpo, e também a minha família, que 

me deu todo amor e força para concluir este 

curso. 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus por ter me guiado até aqui, pois sem Ele nada sou. 
Agradeço aos meus pais, irmãos, avôs, namorado por todo apoio e incentivo ao 
longo desta caminhada e especialmente a minha saúde mental. Agradeço as minhas 
amigas que fiz na faculdade, pelo respeito e pelos momentos que passamos até o 
presente momento e a todos que contribuíram direta e indiretamente na minha 
graduação.  
 
 

Muito agradecida. 

  



LIMA, Brunna Carolinne de Melo. Uso do gel de plasma rico em plaquetas (PRP) 
para regeneração tecidual em feridas. 2019. 25. Trabalho de Conclusão de Curso 
Biomedicina – Ensino Universitário Anhanguera, Niterói, 2019. 

 

RESUMO 

 

O Plasma Rico em Plaquetas (PRP) autólogo é conseguido por meio de 
centrifugação do sangue do próprio paciente, dividindo seus componentes através 
de um nível de densidade, obtendo um efeito final concentrado em plaquetas, rico 
em fatores de crescimento comprometido no processo de cicatrização tecidual. 
Estes fatores de crescimento são mediadores naturais, que ajustam os eventos 
celulares para a reparação dos tecidos, provocando a proliferação celular e a síntese 
da matriz através de seus receptores específicos. As plaquetas agem no processo 
de hemostasia, cicatrização de feridas e re-epitelização. Elas liberam diversos 
fatores de crescimento que impulsionam a angiogênese, proporcionando 
crescimento vascular e proliferação de fibroblastos, visto que proporcionam um 
crescimento na síntese de colágeno. O PRP é obtido pela centrifugação do sangue 
em baixa velocidade, de modo a sedimentar as hemácias e preservar as plaquetas 
em suspensão no plasma. Com intenção de reconhecer a regeneração de lesões 
com aplicação com uso do gel de plasma rico em plaquetas foi realizado um estudo 
descritivo de revisão literatura, realizada por meio de base de dados de artigos da 
literatura científica. Com base conclui-se que o uso de plasma rico em plaquetas é 
um grande estimulador da regeneração tecidual. 
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ABSTRACT 

 
Autologous Platelet Rich Plasma (PRP) is achieved by centrifugation of the patient's 
own blood, dividing its components through a density level, obtaining a final effect 
concentrated in platelets, rich in growth factors compromised in the process of tissue 
healing . These growth factors are natural mediators, which adjust cellular events for 
tissue repair, causing cell proliferation and matrix synthesis through their specific 
receptors. Platelets act in the process of hemostasis, wound healing and re-
epithelialization. They release several growth factors that boost angiogenesis, 
providing vascular growth and proliferation of fibroblasts, as they provide a growth in 
collagen synthesis. PRP is obtained by centrifuging the blood at low speed in order to 
sediment the red blood cells and preserve the platelets in suspension in the plasma. 
With the intention of recognizing the regeneration of lesions with application with the 
use of platelet rich plasma gel, a descriptive study of literature review was carried out 
through a database of articles in the scientific literature. Based on this, it is concluded 
that the use of platelet rich plasma is a great stimulator of tissue regeneration. 
 
 
 
Key-words: Plasma gel; Healing; Platelets. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Cicatrização é o nome dado ao processo de reparação tecidual que 

caracteriza o tecido lesado por um tecido novo. A restauração envolve a 

reestruturação de células especializadas, a formação de tecido de granulação e a 

reconstrução do tecido. Esses eventos não acontecem separadamente, e sim, 

superpondo e se completando. 

Inicialmente usadas pelos dentistas em cirurgias odontológicas, o gel de 

plasma rico em plaquetas (PRP) tem ganhado destaque em outras áreas como: 

cirurgias plásticas, tratamentos de feridas, ortopedia, diabéticos, cirurgias 

cardiovasculares entre outras. Isso ocorre pelo fato de que o gel de PRP possuir 

grandes quantidades de fatores de crescimento derivados das plaquetas que 

provocam a proliferação e diferenciação celular acelerando a regeneração do tecido 

lesionado.  

Em busca de novos métodos de tratamentos para lesões teciduais que atenda 

às necessidades do paciente, junto a informações e a importância do tratamento 

com remédios, o gel de PRP tem seus benefícios nas diversas áreas biomédicas, 

sendo um método terapêutico de baixo custo, com praticidade de obtenção e 

preparo além da baixa incidência de complicações devido à origem autógena. Fato 

que torna possível realizar este procedimento com praticidade e com bom proveito 

para o tratamento. 

Há eficácia no uso do gel de plasma rico em plaquetas (PRP) para 

regeneração tecidual em ferida? O PRP tem um grande potencial para regeneração 

de tecidos, por possuir fatores de crescimento e componentes derivados da plaqueta 

que contribui para tal função. Sendo assim, restabelece a saúde do paciente, dando 

condições de uma vida estável. 

Este trabalho tem como objetivo geral compreender o efeito do gel de PRP na 

regeneração tecidual de feridas. Como objetivos específicos: Estudar a eficácia do 

gel de plasma rico em plaquetas e seus elementos no uso da regeneração tecidual; 

Descrever o processo de cicatrização; Entender o papel do biomédico e o processo 

de preparo do gel de plasma rico em plaquetas. 

Refere-se a um estudo descritivo de revisão de literatura, realizado por meio 

de pesquisa de artigos fornecidos nas bases científicas: lilacs e scielo. Foram 

escolhidos artigos científicos baseados no tema proposto para a formalização da 
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fundamentação teórica, o que contribuiu para uma melhor definição do foco da 

pesquisa e percepção do assunto tratado. 
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2. PLASMA RICO EM PLAQUETA E SEUS DERIVADOS 

 

O PRP foi descrito no início dos anos 70, mas sua aplicação em 

procedimentos cirúrgicos aconteceu somente após 1989. Este composto aparece na 

literatura com outras denominações como plasma autógeno de plaquetas, plasma 

enriquecido de plaquetas, plasma rico em fatores de crescimento, concentrado de 

plaquetas e gel de plaquetas (VENDRAMIN et al., 2006). 

O plasma rico em plaquetas (PRP) é um produto derivado do processamento 

laboratorial do sangue autógeno, coletado no período pré-operatório, e rico em 

fatores de crescimento originários dos grânulos alfa-plaquetários. O PRP é um 

produto orgânico, atóxico e não imunorreativo, que tem sido utilizado para acelerar o 

reparo das feridas cirúrgicas a partir dos vários fatores de crescimento que contém. 

Por se tratar de um produto autólogo, não apresenta os riscos relacionados a um 

produto biológico heterólogo (RODRIGUES, 2017). 

A utilização do PRP para viabilizar os processos de cicatrização visa 

ultrapassar os meios de regeneração tradicionais, considerando a presença de 

fatores de crescimento, permitindo atuar de forma ampliada. No entanto, as 

plaquetas comportam muitas proteínas, citocinas e outros fatores bioativos 

preparados para proporcionar a cicatrização de feridas e re-epitelização (DIAS, 

2017). 

Vários métodos de obtenção de PRP estão disponíveis, porém é necessário 

cautela. No geral, na criação do gel de plaquetas, o sangue venoso autólogo é 

centrifugado para produzir uma alta concentração de plaquetas em um pequeno 

volume de plasma, formando o plasma rico em plaquetas (DIAS, 2017).  

O PRP é um hemocomponente, que adicionado de trombina e cálcio resulta 

na ativação das plaquetas e início do processo de coagulação formando o gel de 

plaquetas, que é rico em fatores de crescimento como o PDGF, TGF-beta, EGF, 

VEGF e IGF3-6 (VENDRAMIN et al., 2009).  

É sabido que as plaquetas apresentam papel de extrema importância na 

coagulação sanguínea por meio da formação do tampão plaquetário. Pode-se dizer 

que as plaquetas atuam no processo de cicatrização, liberando diversos fatores de 

crescimento que facilitam a angiogênese, contribuindo para o crescimento vascular e 

proliferação de fibroblastos, que por sua vez proporcionam um aumento na síntese 

de colágeno. Tais propriedades das plaquetas tornam o PRP um produto com 
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grande potencial de melhorar a integração de enxertos, bem como estimular a 

cicatrização de feridas (VENDRAMIN et al., 2006).  

Há sete diferentes fatores de crescimento secretados ativamente pelas 

plaquetas que atuam na fase inicial da cicatrização. São eles: três isômeros do fator 

de crescimento plaquetário (PDGF) – PDGFaa, PDGFbb e PDGFab – dois fatores 

de crescimento transformadores (TGF) – TGFb1 e TGFb2 – o fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF) e o fator de crescimento epitelial (EGF) (RODRIGUES, 

2017). 

O PDGF é o principal fator envolvido no início do reparo tecidual, atuando 

diretamente na diferenciação celular e na angiogênese. O TGFβ aprimora a 

diferenciação celular e estimula a maturação celular; já o IGF finaliza a maturação e 

programa, pelo estímulo de outras células, a consolidação do processo cicatricial 

(HUBER, 2017). 

Como os PDGFs são altamente instáveis e não dura muito em estado livre na 

corrente sanguínea, o PRP teoricamente é um veículo adequado para aumentar sua 

concentração nos tecidos lesados. A liberação lenta dos PDGFs pela degranulação 

das plaquetas proveria concentração suficiente para desencadear a estimulação do 

crescimento tissular (VENDRAMIN et al., 2006).  

 

2.1 CAPACITAÇÃO PARA O PREPARO DO GEL DE PRP 

 

A perspectiva de utilização do gel de plaquetas, bem como a necessidade de 

otimização do procedimento de preparo desse, abrem espaço de trabalho para os 

profissionais da área de analises clinicas, especialmente aqueles com maior 

familiarização com o Setor de Hematologia (HUBER, 2017).  

A obtenção do gel de PRP e fatores de crescimento pode ser feita de forma 

mais econômica e em locais sem muitos recursos tecnológicos, mas que disponham 

de uma centrífuga e materiais usualmente presentes em ambientes hospitalares 

como seringas, agulhas e tubos de coleta de sangue. O treinamento pessoal é a 

condição específica para ser possível a aplicação rotineira do método e, passado 

este momento inicial de aprendizado e ajuste, a expectativa é de melhoria nos 

resultados obtidos e, possivelmente, aplicabilidade em outras situações 

(VENDRAMIN et al., 2006). 
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2.2. OBTENÇÃO DO GEL DE PRP 

 

Diversos protocolos para preparação do gel plaquetário contendo PRP tem 

sido proposto com o objetivo de obter um maior número de plaquetas viáveis em um 

volume mínimo de plasma. A coleta do sangue deve ser tecnicamente perfeita, 

preferencialmente utilizando seringas plásticas e tubos plásticos ou siliconizados, de 

modo a prevenir a ativação das plaquetas. O material coletado constante nos tubos 

é colocado na centrífuga de modo que este faça a separação do sangue obtendo o 

máximo de concentração plaquetária por unidade de volume, sem rompimento das 

plaquetas como pode ser visto na figura 1 (DIAS, 2017). 

Do fundo para o topo do tubo, a primeira camada plasmática, ainda contendo 

hemácias, é o plasma muito rico em plaquetas (PMRP); a segunda camada, 

indivisível da primeira é o plasma rico em plaquetas (PRP), enquanto a terceira 

camada, igualmente indivisível da segunda, é o plasma de conteúdo médio em 

plaquetas (PMP). Uma quarta camada é a de conteúdo pobre em plaquetas (PPP) 

como pode ser observado na figura 2. (KALRA MARTHUR, 2017). 

 

Figura 1:Separação dos componentes do sangue mediante a centrifugação. 

 

 

Fonte: KALRA; MARTHUR (2017, p. 89) 

 

A primeira e a segunda camada, acima da camada das hemácias, ocupam 

um segmento de maior importância, assim devem ser aspiradas juntas com uma 

pipeta, constituindo, então, o PRP, o qual deve ser depositado num segundo tubo e 

adicionado 10 μl de uma solução de cloreto de cálcio a 10% para induzir a 

coagulação. Uma vez coagulado, o PRP estará pronto para preencher do local da 
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lesão. Todo o procedimento de preparo do PRP deve ser realizado sob condições 

rigorosamente estéreis (MOREIRA et al., 2018). 

A centrifugação excessiva do sangue pode resultar em fragmentação das 

plaquetas e comprometer a eficiência do gel. O manuseio inadequado do sangue 

pode resultar na ativação das plaquetas e na exocitose granular com consequente 

liberação dos fatores de crescimento antes da sua aplicação na ferida cirúrgica 

(MOREIRA et al., 2018). 

 

Figura 2 - Sequência de tubos. Tubo 1: plasma com plaquetas (e algumas 

hemácias); Tubo 2: correspondente ao tubo 1 após a segunda centrifugação; Tubo 

3: correspondente ao tubo 2 após a retirada do excesso de plasma; Tubo 4: 

correspondente ao tubo 3 após a dispersão das plaquetas (e algumas hemácias), 

constituindo o plasma rico em plaquetas. 

 

Fonte:VENDRAMIN, et. al.( 2009. p 1) 

 

Alguns protocolos adicionam também trombina autóloga ou bovina, outros 

homogeneízam o PRP com osso particulado, biocerâmica, etc. Tais procedimentos 

visam à obtenção de um material de consistência mais solida, na forma de gel, o que 

facilita consideravelmente sua aplicação na ferida cirúrgica (DUARTE; BARBOSA, 

2001).  
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3. PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano, equivalendo cerca de 16% do peso 

corporal. Ela contém duas camadas: epiderme e derme. A célula queratinócito é uma 

integrante fundamental contida na epiderme, na derme a célula essencial é o 

fibroblasto. Alguns episódios de feridas podem abalar a fisiologia da pele, 

principalmente as feridas que agridem a camada dérmica (CAMPOS, 2018). 

A ferida tem três formas diferentes para cicatrizar de acordo com a dimensão 

de tecidos lesionados e se há ou não infecção, sendo qualificados como primeira, 

segunda e terceira intenção. Na primeira intenção a cicatrização acontece quando 

as extremidades são próximas, com pouca perda de tecido, inexistência de infecção 

e pouco edema. A segunda intenção é quando há muita perda de tecido, dispondo 

ou não de infecção, não possuindo aproximação das extremidades. E por ultima, a 

terceira intenção é o fechamento das extremidades da ferida (pele e subcutânea); 

(ROCHA, 2004). 

O processo de cicatrização é uma reação designada a restabelecer a 

continuidade do tecido lesionado, com a finalidade de cura das feridas. O reparo é 

caracterizado em três fases que se superpõem: inflamatória, proliferativa e de 

remodelação (figura 3). A reestruturação é a reposição do tecido lesionado por 

células normais do mesmo tipo, sendo que este só pode ser realizado em tecidos 

com células capacitadas de efetuar mitose, como epitélio, tecido ósseo e tecido 

hepático (MACEDO et al., 2017). 

 

Figura 3: Representação das três fases do processo de cicatrização 

 

Fonte: ISAAC et al.(2010 p 128) 
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3.1 FASE INFLAMATÓRIA 

  

Esta fase é caracterizada pela hemostasia e formação de coágulo e da matriz 

extracelular provisória, ocorrendo logo após formação da lesão e tem seu término 

em algumas horas. Plaquetas são acionadas através das substâncias da matriz 

extracelular para conter o sangramento, dando inicio ao processo de agregação 

celular, limitando assim a hemorragia e diminuindo a oxigenação nos tecidos 

adjuntos. As plaquetas ativadas são uma das primeiras células a possibilitar a 

inflamação e a sua degranulação permite que quimiocinas ajustem o influxo celular 

para o local da lesão (MACEDO et al.,2017). 

 A inflamação pode ser dividida em fase precoce, que condiz ao instante de 

aglomeração de neutrófilos, e fase tardia, em que há a migração e a variação de 

monócitos. Ainda na  fase  inflamatória, os neutrófilos  dos vasos  sanguíneos se 

redirecionam para a ferida onde são  recrutados  pela  ligação do endotélio ativado 

(ROCHA, 2004). 

A fase de inflamação termina quando todo o processo inicial é finalizado e as 

células inflamatórias se desfazem da ferida através da apoptose. Caso a inflamação 

não ocorra da forma devida, a ferida se transforma em crônica especificada pela 

aglomeração de tecido conjuntivo (CAMPOS, 2018). 

 

3.2 FASE PROLIFERATIVA 

 

A segunda fase da cicatrização, a fase proliferativa ou de proliferação celular 

tem a finalidade de ocupar totalmente a área da ferida com tecido de granulação, 

uma abertura cheia em fibronectina e hialuronato que gera um obstáculo físico à 

infecção, e age como face para a migração celular. Três eventos caracterizam essa 

fase, fibroplasia, angiogênese e reepitelização (MACEDO et al.,2017). 

O tecido de granulação é constituído por macrófagos, estes são encarregados 

pela remoção dos tecidos desvitalizados para preparar a ferida para uma cobertura 

definitiva, além da formação de mediadores que despertam a fibroplasia e a 

angiogenese. O fibroblasto se manifesta a partir do 3° dia, quando os leucócitos 

polimorfonucleares já atuou higienizando a área abalada. Sua principal função é 

sintetizar colágeno na fase da infamação. O colágeno é uma proteína de alto peso 
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molecular, com glicina, prolina, hidroxiprolina, lisina e hidroxilisina que se constituem 

em cadeias responsáveis pelo suporte e força da cicatriz (CAMPOS, 2018).  

Nas primeiras 24 a 36 horas após a lesão, fatores de crescimento 

epidérmicos incitam a proliferação de células do epitélio. Na pele os ceratinócitos 

sintetizam varias citocinas que estimulam a cicatrização das feridas cutâneas. As 

células epiteliais se mudam das bordas para a área ensanguentada induzindo a 

constrição e a neoepitelização da ferida, diminuindo a superfície (ROCHA, 2004). 

 

3.3 FASE REMODELAÇÃO 

 

A fase de maturação tem inicio a partir da 3° semana definida pelo aumento 

da força, sem aumentar o volume de colágeno, pois nesta fase há uma estabilidade 

de produção e destruição das fibras de colágeno através da colagenase. Em caso 

de desequilíbrio dessas fibras de colágeno pode ocorrer cicatriz hipertróficas e 

quinóides. A remodelagem das fibras de colágeno aumenta a resistência. Esta fase 

tem a durabilidade de toda a ferida, a força tensil se estabiliza em 70 a 80% da pele 

intacta durante um ano (MACEDO et al.,2017) 
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4. MECANISMO DE AÇÃO DO PRP SOBRE AS FERIDAS 

 

4.1 PLAQUETAS 

 

Descobertas em 1865, a função das plaquetas como mediadores da 

hemóstase só foram determinadas a partir do momento em que as compararam aos 

leucócitos, duas décadas depois. Hoje, consta-se que as plaquetas manifesta uma 

atividade de grande importância na hemostasia e na imunidade (DIAS, 2017). 

As plaquetas são pequenas frações citoplasmáticas discoides, de 

aproximadamente 1-3 μm de diâmetro, oriundas dos megacariócitos na medula 

óssea. Elas dispõem de um cito esqueleto que sofre contração e contém actina e 

miosina, e estruturas intracelulares, como lisossomos e dois tipos de grânulos. Os 

grânulos densos contêm adenosinadifosfato (ADP), adenosina-trifosfato (ATP), 

serotonina e cálcio, enquanto os α-grânulos contêm fatores de coagulação e 

crescimento e outras proteínas (VENDRAMIN et al.,2010).  

Quando em latência, as plaquetas não são trombogênicas, precisando que 

estimulem a sua ativação. Assim que ativadas, mudam sua forma e apresentam 

pseudópodes, que possibilitam a agregação plaquetária e a liberação do conteúdo 

dos seus grânulos. Da mesma forma que as plaquetas tem atividades fundamentais 

na hemostasia, são também ação essencial no processo imune, favorecendo no 

inicio e na ordenação da inflamação (PAGLIOSA; ALVES, 2007).  

O estimulo leucocitária se torna maior pela formação dos agregados 

leucócito-plaquetários e liberação de diversos mediadores pró-inflamatórios, que 

articulam a diferenciação das células imunes. As plaquetas tem capacidade de 

internalizar e agregar patógenos, embora sua capacidade de destruí-los seja 

limitada (BECA et al.,2007).  

 

4.2 HEMOSTASIA 

 

As plaquetas tem sua ação principal na hemostasia definida pela interação da 

vasculatura e das proteínas plasmáticas de coagulação. As células, em seu estado 

normal, dificultam a aderência plaquetária apoiado em uma série de mediadores. 

Após a injuria, os meios que protegem as células são impedidos e as células 

ativadas passam a manifestar P-selectina em sua face exterior, onde as plaquetas 
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se fixam e são ativadas, transferindo moléculas de adesão para a superfície, que 

são ligantes para leucócitos e outras plaquetas, ocorrendo assim, uma agregação 

plaquetaria decorrente com liberação do conteúdo dos seus grânulos (VENDRAMIN, 

et. 2010). 

A serotonina leva à vasoconstrição, o ADP incentiva a liberação dos grânulos 

de outras plaquetas e outros agentes liberados levam à ativação da fosfolipase A2 

da membrana plaquetária. Segue-se a liberação do ácido araquidônico, que é 

convertido em tromboxano A2 e também causa agregação plaquetária e liberação 

de fatores de crescimento. Desta forma é desenvolvida uma bomba plaquetaria que 

controla a hemorragia e protege a ferida contra microrganismo. Este, por sua vez é 

denominado hemostasia primária (PAGLIOSA; ALVES, 2007). 

A hemostasia secundaria é definida pela ativação dos fatores de coagulação 

e pela constituição da rede de fibrina que consolida a bomba plaquetária. Depois a 

fibrinólise ocorre, onde o sistema fibrinolítico e ativado pelas citocinas liberadas 

pelos leucócitos que foram chamados pelos fatores de crescimento e citocinas 

liberados pelas plaquetas (DIAS, 2017).                                                                                                         

 

4.3 AÇÃO DO PRP JUNTO A FERIDAS 

 

O PRP é um concentrado de plaquetas e células sanguíneas como leucócitos 

e hemácias, em menor quantidade. Apesar disto, as plaquetas desempenham um 

papel primário na mediação dos efeitos anabólicos do PRP através da liberação dos 

seus grânulos, além de ser encarregado pelo estimulo ao recrutamento, 

diferenciação, comunicação e migração celular, e pelo desenvolvimento da matriz de 

fibrina e outras funções primordiais (ROCHA, 2017). 

Estudos in vitro, relatam que o PRP tem ações benéficas, porem a alta 

aglomeração dessas células no PRP é capaz de ter ação prejudicial aumentando a 

resposta inflamatória da ferida. Outros estudos também apontam que essa mesma 

resposta inflamatória pode ter ação benéfica para aperfeiçoar o PRP em 

comparação ao aumento da concentração de plaquetas (VENDRAMIN et al. 2010) 

O PRP é um produto eficaz e seguro por ser procedente do sangue autólogo, 

diminuindo o fator de risco a contaminação por doenças infectocontagiosas, porém, 

é fundamental que façam uma análise hematológica antes do uso, para eliminar 

suspeitas de problemas plaquetários. É válido salientar que o uso do PRP e 



 24 

contraindicado quando a contagem de plaquetas for inferior a 105 /μl,e a 

hemoglobina inferior a 10g/dl e nos casos de tumores, doenças metastáticas ou 

outras infecções ativas, além de indivíduos que estejam recebendo medicação 

antiplaquetária, para que não haja inibição da degranulação e liberação dos fatores 

de crescimento (ROCHA, 2017). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que o PRP de fato estimula o processo de cicatrização, todavia, o 

plasma rico em plaqueta é pouco utilizado como método terapêutico no Brasil, no 

entanto as pesquisas existentes sobre este método mostram um grande potencial de 

melhora dos resultados em vários procedimentos. 

Diante dos benefícios constatados por diversos autores, assim como das 

controvérsias analisados por outros, a respeito de possíveis efeitos benéficos do 

PRP, torna-se necessário maior número de estudos, com variáveis rigorosamente 

controladas. 

Deste modo, para determinar o benefício real no que se refere à utilização de 

tais preparações nas diversas áreas Biomédicas, técnicas altamente padronizadas e 

confiáveis para a obtenção do PRP devem ser utilizados e desenvolvidos por 

profissionais altamente qualificados. Não apenas o número de plaquetas das 

preparações deve ser observado, mas também os aspectos qualitativos, isto é, a 

função das plaquetas. Um número aceitável de plaquetas, mas, com viabilidade 

comprometida possivelmente não proporcionara o efeito esperado, tendo em conta 

que os fatores de crescimento são fundamentais para o sucesso da preparação. 

A perspectiva de utilização do gel do PRP, bem como a necessidade de 

melhoria do procedimento de preparo do mesmo, abrem espaço de trabalho para os 

profissionais da área de analises clinicas, principalmente aqueles relacionados com 

o Setor de Hematologia. 
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