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1. RESUMO 

O presente trabalho almeja avaliar a influência do exercício físico intenso na 

constituição dos subprodutos do processo de obtenção do coágulo de fibrina rico em 

plaquetas e leucócitos (L-PRF). Para tal, amostras sanguíneas de dez voluntárias, 

atletas de futebol feminino de alto rendimento, serão coletadas antes e após uma 

partida de futebol. As amostras serão utilizadas para a determinação da composição 

celular, referente às plaquetas e leucócitos no soro acelular sobrenadante e no 

exsudato do coágulo de fibrina, e da atividade biológica dos seus respectivos fatores 

de crescimento, conduzida em experimentos in vitro utilizando linhagem de 

mioblastos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Os fatores de crescimento presentes nas plaquetas sanguíneas estão sendo 

cada vez mais explorados dentro da medicina regenerativa, por meio de uma 

abordagem autóloga, visando o restabelecimento da estrutura e função dos tecidos. 

O reparo do sistema musculoesquelético possui grande importância dentro da 

medicina esportiva, e a utilização de concentrados plaquetários autólogos tem 

demonstrado um significativo desempenho terapêutico em nível experimental e até 

clínico. Em contrapartida, não se encontra bem estabelecida a influência de 

parâmetros específicos inerentes às condições fisiológicas do indivíduo e do método 

de processamento sanguíneo na constituição dos subprodutos plaquetários a serem 

administrados. 

 

3. OBJETIVO 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a influência do EFI, na constituição 

celular e atividade biológica, do soro e exsudato resultantes do processo de 

obtenção de fatores de crescimento autólogos pelo método de fibrina rica em 

plaquetas e leucócitos – LPRF em atletas. 

 

4. METODOLOGIA 

Serão dez voluntárias, praticantes da modalidade de futebol feminino em nível 

competitivo, com idade entre 18 e 30 anos, não fumantes, clinicamente saudáveis e 

que estejam há pelo menos dois anos no esporte, sendo os últimos seis meses 



ininterruptos. O exercício proposto, considerado como uma atividade física intensa, 

será uma partida de futebol do campeonato Brasileiro feminino. 

Os procedimentos laboratoriais do projeto serão realizados no Laboratório de 

Cultura de Células e Engenharia de Tecidos do Centro Universitário de 

Araraquara/UNIARA e no Laboratório de Bioquímica do Hospital Beneficência 

Portuguesa de Araraquara. Para a obtenção do L-PRF, antes e após o exercício, 

serão colhidas amostras de 10 mL do sangue periférico por punção venosa. O 

material será então acondicionado em tubos estéreis a vácuo (2 amostras de 5 ml), 

sendo um com ativador de coagulação e outro com a adição de anticoagulante 

(EDTA-Na 0,027g). 

O tubo contendo o anticoagulante será destinado à realização do hemograma 

completo. O outro tubo, destinado à obtenção do L-PRF, será imediatamente 

centrifugado a 2800 rpm por 12 minutos, separando o sangue em 3 fases distintas: 

soro acelular sobrenadante (SAS), as células vermelhas e o coágulo de fibrina rico 

em plaquetas e leucócitos – L-PRF (SU et al., 2009). Após centrifugação, os tubos 

serão mantidos à 37º C por 3 horas para expandir o tempo de degranulação 

plaquetária. O coágulo de fibrina será submetido a uma etapa de homogeneização 

vigorosa para a extração do exsudato. Alíquotas dos subprodutos do processo (SAS 

e exsudato) serão utilizadas para a determinação da composição celular das 

plaquetas e leucócitos e análise da atividade biológica em experimentos in vitro. 

Para esta última etapa, alíquotas dos subprodutos serão novamente centrifugadas 

(13.000 rpm por 10 minutos), sendo o volume sobrenadante de cada amostra, 

suplementado exclusivamente pelos fatores de crescimento e citocinas, congelado e 

mantido à temperatura de -20ºC até utilização. 

A atividade biológica será determinada pela análise de viabilidade celular em 

cultura de mioblastos (C2C12) 24 horas após semeadura em placas de 96 poços 

(1.5x104 células/poço). As células serão cultivadas em meio (DMEM) suplementado 

com 10% de soro fetal bovino (controle) ou 10% das alíquotas de SAS e exsudato 

obtidos antes e após o EFI. A viabilidade será estabelecida pela técnica 

colorimétrica de MTT-formazan, com estabelecimento da densidade ótica (DO) no 

comprimento de onda de 570 nm.  

 Para análise estatística dos resultados, referentes à constituição celular do 

sangue total, soro acelular sobrenadante e exsudato obtidos pela técnica de Fibrina 

Rica em Plaquetas e Leucócitos (L-PRF) antes e após a atividade, será utilizado o 



teste t-student pareado. Já as análises referentes à atividade biológica destes 

subprodutos em experimentos in vitro, será utilizado o teste estatístico de análise de 

variância (ANOVA), complementado pelo pós teste de Fisher. O nível de 

significância aceito nas análises será de 5%. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Na fase atual, aguarda-se o parecer do CEP em relação à realização da 

pesquisa e já foram iniciados os procedimentos técnicos e operacionais para o 

desenvolvimento dos experimentos in vitro. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ainda não existem resultados preliminares, embora esteja programada, até a 

realização do evento, a conclusão da fase de coleta e processamento sanguíneo de 

todas as voluntárias e dos resultados referentes à determinação da composição 

celular dos subprodutos antes e após a EFI. 
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