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1. Resumo 

O epitélio da córnea e conjuntiva estão em constantemente reparo proporcionando 

proteção contra micro-organismos, traumas e toxinas. Uma superfície ocular 

irregular pode ser ocasionada por trauma ou doença, comprometendo sua 

integridade podendo levar a uma queda da acuidade visual. Sabe-se que as 

plaquetas quando ativas, aumentam o processo de regeneração e cicatrização 

proveniente da liberação de fatores de crescimento, imunomodeladores e 

quimiocinas. O presente estudo tem como objetivo comparar o PRP e PPP na 

reconstrução da superfície ocular (estudo in vitro). Células do epitélio da córnea 

foram obtidas através do cultivo de explantes corneoesclerais em meio SHEM. Ao 

atingirem confluência, será ocasionada uma lesão na camada de células (wound 

healing). As lesões ocasionadas serão tratadas através da utilização de PRP e PPP 

que foram acondicionados em tubos de 5ml com anticoagulante CPDA-1, sendo 

avaliadas através de captura de imagens, observando o tempo necessário para a 

cicatrização.  

2. Introdução 

 A superfície ocular dos mamíferos estende-se desde a conjuntiva até a 

córnea e desempenha um papel crucial no processo visual. A córnea, parte mais 

anterior do bulbo ocular, é uma lente transparente de alto poder dióptrico, 

responsável por dois terços do poder refracional do olho. É composta por três 

camadas: epitélio, estroma e endotélio, separadas por membranas basais 

especializadas: a membrana basal epitelial anteriormente e a membrana de 

Descemet posteriormente. A transparência tecidual é obtida pelo arranjo regular das 

fibras de colágeno da córnea, enquanto a eficácia do foco é devido a convexidade 

inerente desta lente natural. Além disso, a córnea é avascular e mantém sua 

nutrição suprida externamente pelo filme lacrimal e internamente pelo humor 

aquoso.1  

 As plaquetas possuem um papel fundamental no processo de reparação 

tecidual, pois fornecem em abundancia fatores de crescimento, células de adesão 

molecular e citocinas dos grânulos alfas. Os fatores de crescimento liberados pelas 

plaquetas ativam uma cascata de reações responsáveis pela migração, mitose, 

formação da matriz extracelular e angiogênese, promovendo proliferação e 

diferenciação das células da córnea. 2  

3. Objetivos 



 Avaliar o potencial do PPP (Plasma Pobre em Plaquetas) e PRP (Plasma 

Rico em Plaquetas) no reparo de lesões epiteliais corneais utilizando modelo in vitro 

(wound healing) e seus efeitos (tempo de cicatrização).   

4. Metodologia  

 Para o preparo do PRP e PPP o sangue foi coletado em tubos de 5 ml com 

anticoagulante (CPDA-1). Esse sangue será submetido a centrifugação para 

obtenção do Plasma Rico em Plaquetas e Plasma Pobre em Plaquetas.  

 Para a cultura de células, os tecidos corneais foram obtidos a partir de 10 

anéis corneoesclerais remanescentes da trepanação de córneas previamente 

utilizadas em cirurgias de transplante no centro cirúrgico do Departamento de 

Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina/ Universidade Federal de São Paulo 

(EPM/UNIFESP).  

 Para a próxima fase deste trabalho será realizado o método de Wound 

Healing para tratamento das células com PRP e PPP  

5. Desenvolvimento  

O CPDA-1 (ácido cítrico, citrato de sódio, fosfato de sódio, dextrose e 

adenina): foi utilizado para coleta de sangue por ser um dos anticoagulantes mais 

utilizados por possuir fatores nutricionais para as hemácias, permitindo então o 

estoque com validade de 35 dias a partir da coleta.  

 As cultura de células foram manipuladas no fluxo laminar, em condições 

assépticas e com o auxílio do estereomicroscópio, a camada posterior estromal e 

endotelial foi cuidadosamente dissecada e desprezadas, divididas em 12 

fragmentos. Cada explante foi colocado com a superfície epitelial para cima sobre 

uma placa de cultura contendo seis poços de 35 mm. 

A próxima fase deste trabalho será feita uma lesão nas células que serão 

tratadas com a utilização do PRP e PPP e a cicatrização será analisada através da 

captura de imagens das culturas lesionadas, em diferentes momentos (6, 12, 24 e 

48h após a lesão).  

6. Resultados Preliminares 

 Foram feitos repiques das culturas de células para obter um número 

significativo para a próxima fase do trabalho utilizando o método de Wound Healing. 

 As placas de cultivo celular através do meio de enriquecimento (SHEM) 

obtiveram confluência esperada tendo como resultado um número aproximado por 

placa de um milhão de células.    
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