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RESUMO 

Atualmente, a procura de procedimentos estéticos para o rejuvenescimento é 
crescente em todo o mundo, o uso de preenchedores dérmicos injetáveis em tecidos 
moles está sendo amplamente procurado e utilizado para melhora da nutrição, 
viscosidade e aparência da pele. O preenchedor ideal deve ser atóxico, e anti-
alergênico, e sua ação deve ser duradoura. Além disso, a fabricação e o 
armazenamento devem ser simples e de fácil aplicação, ainda ser eficaz na correção 
estética harmoniosa e sem reações adversas.  O PRP (Plasma Rico em Plaquetas), 
entra nesta categoria, uma vez que pode ser utilizado como preenchedor na 
correção do envelhecimento cutâneo, sendo derivado do processamento laboratorial 
do sangue autólogo, rico em fatores de crescimento, que são liberados pelas 
plaquetas dos grânulos alfa, após sua ativação plaquetária, através da liberação 
desses fatores, eles iram estimular a angiogenêse com isso promovendo o 
crescimento vascular e também aumento de fibroblastos para ativar seu sitio de 
ação e síntese de colágeno, além da formação de nova matriz tecidual no lugar 
aplicado. O PRP é obtido através da centrifugação do sangue total em baixa 
velocidade de modo a separar e sedimentar as hemácias, com suspensão do soro 
plasmático, apenas esta suspensão será colhido  e aplicado, através  de injeções 
subcutâneas na região desejada, assim este composto autólogo reconheça a lesão 
e inicie sua regeneração. Desta forma, o objetivo deste trabalho é descrever a 
eficácia clínica do tratamento estético do Plasma Rico em Plaquetas (PRP) e sua 
ação sobre envelhecimento cutâneo através da revisão sistemática da literatura nos 
banco de dados, Bireme, Scielo, Lilacs e Google Acadêmicos De acordo com os 
autores e com a crescente busca da beleza, novas técnicas se fazem necessárias 
para prevenir o envelhecimento cutâneo. Sendo ainda o consenso entre os autores, 
que a aplicação do PRP se mostra com um grande potencial no reparo do 
envelhecimento cutâneo, como coadjuvante no tratamento estético, ainda a 
aplicação do PRP parece ser racional para este tipo de tratamento pós possui 
biocompatibilidade, segurança e durabilidade, uma vez que esse composto obtido 
através dos hemocomponente é orgânico, autólogo e com baixo custo de produção. 
Assim, conclui-se que o uso do PRP, é um fator estimulante na regeneração tecidual 
com potencial de melhora dos resultados finais da cicatrização, regeneração e 
formação de um tecido novo.  
 
Palavras-chave: Plasma rico em plaquetas (PRP), Preenchedor, Envelhecimento 
cutâneo, Fotoenvelhecimento e Fatores de crescimento. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A pele por ser o maior órgão do corpo exerce a função de proteção, 

termorreguladora e metabólica exercendo uma extrema importância de bloqueio e 

com isso preservando a saúde e o bem estar de todo organismo¹. O envelhecimento 

e um processo natural do organismo, podendo ser agravado por fatores externos e 

maus hábitos como o uso de bebidas, tabagismo e exposição a radicais livres sem 

proteção e com isso alterando as características morfológicas e fisiológicas da pele 

ao longo do tempo2,3
. Com isso, a pele vai ficando mais suscetível a fatores 

prejudiciais, causados por fatores intrínsecos, como a alterações no sistema 



tegumentar e sistema imunológico e fatores extrínsecos que estão relacionados aos 

hábitos de vida do individuo4. Desta forma, durante o processo de envelhecimento 

do organismo, todo o sistema vai se comprometendo, induzindo diminuição da 

eficiência metabólica e resposta imunológica, acarretando problemas não apenas no 

organismo, mas principalmente em toda a pele, levando a diminuição da espessura 

epiderme-derme, redução da elasticidade e secreção de sebo pelas glândulas 

sebáceas, além do decréscimo do número de glândulas sudoríparas e diminuição do 

leito vascular com fragilidade dos vasos sanguíneos 3,4
.  

Na última década houve avanços científicos significativos para retardar e 

prevenir o envelhecimento, através de cuidados específicos com o sistema 

tegumentar, através da utilização de sinais celulares e proteínas que sejam 

responsáveis pela regeneração tecidual, ou seja, entendo o processo homeostático 

e utilizando aliados para amenizar os sinais inevitáveis e progressivos do 

envelhecimento. Assim, foi objetivo avaliar a utilização do PRP (plasma rico em 

plaquetas), na eficiência para rejuvenescimento facial, através da melhora do 

aspecto de hidratação, integridade e da estimulação da regeneração tecidual3,11,13
. 

 

2. OBJETIVO 

Objetivo deste trabalho foi realizar a revisão da literatura sobre a eficácia 

clínica do tratamento estético do Plasma Rico em Plaquetas (PRP) e sua ação sobre 

envelhecimento cutâneo, fotoenvelhecimento, fatores de crescimento teciduais 

presentes nas plaquetas e regeneração tecidual. 

3. METODOLOGIA 

  Foi realizada uma revisão sistemática da bibliografia de artigos cujos assuntos 

foram: envelhecimento cutâneo, PRP através dos bancos de dados PubMed, Google 

Acadêmicos, Scielo e Lilacs. Para a referida busca utilizamos os seguintes 

descritores no idioma português: envelhecimento cutâneo, rejuvenescimento, 

plasma rico em plaquetas, tratamento PRP autógeno, preenchimento autógeno, 

rugas. Os critérios utilizados para seleção dos artigos foram: idiomas português e 

inglês; artigos completos; sem um limite temporal, mas priorizando-se estudo dos 

últimos 10 anos. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 



  O sangue é um tecido fluido, de origem mesodermal, constituído por: 

eritrócitos, monócitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos linfócitos e plaquetas10
. É 

responsável pela troca de gases, defesa do organismo (imunoglobulinas, células 

fagocitárias etc), processos hemostáticos, transporte de nutrientes e manutenção do 

equilíbrio aquoso, acidobásico e iônico8. As plaquetas/trombócitos, são pequenos 

fragmentos citoplasmáticos anucleados dos megacariócitos, com inúmeras 

organelas citosólicas, com formato discoide (disco achatado) quando circulam pelo 

sangue e com formato esférico quando estão desempenhando sua função na 

hemostasia. As plaquetas fazem parte dos hemocomponentes sanguíneos, junto 

com os leucócitos e eritrócitos e se localizam na periferia dos vasos sanguíneos12
. 

Participam do complexo sistema de manutenção da hemostasia, situado na parede 

vascular, os fatores de coagulação e o sistema fibrinolítico também estão presente 

nos processos de inflamação e cicatrização das feridas9
. Após a adesão e 

agregação plaquetária toda essa reação por ser auto-catalitica liberam dos seus 

grânulos fatores de crescimento, fibrinogênio, fibronectina e trombospondina,que 

iram fazer o reparo tecidual 8,11
.  

O PRP é um produto derivado do processamento laboratorial do sangue 

autógeno, e rico em fatores de crescimento, que são liberados dos grânulos alfa, 

após a ativação plaquetária17,18
.
 É um produto orgânico, atóxico e alergênico5, 18,19

. 

Sabe-se que as plaquetas desempenham um papel fundamental na inflamação e no 

processo imune, além disso, os trombócitos carregam receptores para outras 

moléculas como a citoadesina, responsável pela ligação da plaqueta a fibronogênio 

fibronectina e vironectina, esses receptores e as moléculas de adesão são 

importantes na ativação das plaquetas13,19
. 

 Isso ocorre após a adesão das plaquetas 

às superfície de células danificadas bem como do endotélio lesado2,13
. Após a 

agregação dos trombócitos, iniciam a liberação de substâncias biologicamente 

ativas, FC (Fatores de Crescimento) que são capazes de aumentar a 

permeabilidade vascular, ativar o complemento e atrair os leucócitos13,15
.   

Uma das revoluções do século na medicina foi a descoberta desses 

sinalizadores celulares, também conhecidos como Fatores de crescimento, utilizados 

como coadjuvantes para tratamentos terapêuticos na regeneração celular14
. A 

primeira descrição sobre o Plasma Rico em Plaquetas (PRP) aparece por volta de 

1970 como um subproduto sanguíneo das técnicas de aféreses15. Mas sua utilização 

e sua aplicação em procedimentos cirúrgicos aconteceram apenas após 19892
.  



 

A aplicação do PRP iniciou-se na odontologia para reparação óssea e a partir 

dos resultados observados dessa reparação, começou a surgir diversas pesquisas 

para comprovação dos efeitos dos fatores de crescimento na geração de um tecido 

novo, com esses resultados foram surgindo também pesquisas nas mais diversas 

áreas da medicina, principalmente na área da ortopedia e medicina esportiva, com 

reparos ósseos, reparo em lesões musculares, ligamentos e lesões/ruptura em 

tendões14,16. Ainda hoje existem trabalhos em andamento em nível de máxima 

exigência científica, provando a eficiência dos fatores e crescimento no reparo dos 

tecidos e na diminuição do tempo de restabelecimento do tecido e suas funções16,22
. 

Com o passar dos anos e estudos, houve um avanço da tecnologia surgindo 

equipamentos modernos e técnicas, utilizando pequeno volume de sangue, cerca de 

60 mL, para se obter um PRP, chegando a concentração de 8x se comparando ao 

valor basal do paciente18. Ainda o PRP, pode ser definido como sendo um liquido 

formado por água e proteínas, circulantes, rico em fonte de fatores de crescimento 

(FC) e contem proteínas importantes albumina, globulina, fibrinogênio e protrombina, 

atuam como moléculas de adesão celular nos processos de migração epitelial, 

osteoindução, na formação de matriz óssea e na formação de tecido conjuntivo15,16
. 

Os fatores de crescimento, contidos no PRP, são denominados a partir de um 

grupo de polipeptídios que estão envolvidos na diferenciação e proliferação celular9
.
 

Esses fatores de crescimento naturais são os iniciadores de quase todos os 

processos de reparo tecidual, cicatrização(remodelação), substituindo o tecido 

danificado por um tecido novo, estimulação de matriz extra celular(fibras e 

glicosaminoglicanas) e desta forma promover o preenchimento da epiderme/derme e 

hipoderme6,9,10
. Estudos específicos do PRP identificam lista completa destes fatores 

capazes de beneficiar a regeneração do tecido, Vendraminin9(2006) classifica esses 

fatores em: 

PDGF – fator de crescimento derivado plaqueta, é o principal fator de crescimento 

das plaquetas, irá promover a função de guiar a revascularização, a síntese de 

colágeno e a neoformação óssea; 

 TGF- fator crescimento transformador, aglomerado de mediadores locais que iram 

regularizar a proliferação e as funções da maioria das células; 

IGF- fator de crescimento insulínico- secretado pelos osteoblastos durante a 

formação óssea para aumentar a osteogênese e acelerar a deposição óssea; 



VEGF – fator de crescimento do endotélio vascular, possui função  de proliferação e 

migração das células endoteliais, adaptação das integrinas, indutor da formação do 

vaso sanguíneo promovendo a neovascularização; 

FCF – fator de crescimento fibroblástico, fator mitogênico para endotélio, 

condrócitos, fibroblastos e músculo liso, são abundantemente liberados durante a 

injúria tecidual das cirurgias ou traumatismos, participam na formação de novos 

vasos sanguíneos (angiogênese), o FGF-2, em particular, tem a habilidade em 

induzir os estágios necessários à nova formação do vaso sanguíneo.  

EGF – fator de crescimento epitelial, mitogênico para uma variedade de células 

epiteliais, hepatócitos e fibroblastos. É amplamente distribuído nas secreções e nos 

líquidos teciduais. Nas cicatrizações de ferimentos da pele, o EGF é produzido por 

queratinócitos, macrófagos  e outras células inflamatórias que migram para dentro 

da área afetada assim promovendo o crescimento epitelial. 

Ainda, não existe consensualidade na literatura relativamente à nomenclatura 

rugas, havendo menção a ritides, linhas, sulcos e dobras.2,7 Neste trabalho optei 

pela terminologia rugas. O envelhecimento é definido como processo dinâmico e 

progressivo, como dito anteriormente, há modificações morfológicas, fisiológicas, 

bioquímicas e psicológicas, que determinam a perda gradual da capacidade de 

adaptação da pessoa ao meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e 

consequentemente maior incidência de processos patológicos10,11
.  

Divide-se o envelhecimento cutâneo em: Intrínseco ou cronológico, Extrínseco 

ou foto envelhecimento4
. O fotoenvelhecimento é uma entidade distinta do 

envelhecimento cutâneo cronológico, pode ser identificado mesmo em pessoas 

muito jovens. Não tem uma proporcionalidade obrigatória com a idade.3,7 

envelhecimento intrínseco é caracterizado por atrofia da pele, traduzindo-se em 

rugas finas.Cerca de 85% das rugas na pele envelhecida deve-se ao 

envelhecimento extrínseco,o envelhecimento que é caracterizado e provocado pela 

exposição ao sol e outros fatores ambientais, um dos agentes que causam esse 

envelhecimento é a exposição a radiação solar ultravioleta também chamada de 

Fotoenvelhecimento, e todas as toxinas com as quais entramos em contado durante 

a vida, como tabaco, álcool, poluição que ajudam no processo de envelhecimento 

mais rápido da pele4,7,13
. 



Segundo, Gonçalves7 e Perefitte11 classificam as rugam em: Rugas surgem com o 

adelgaçamento da epiderme e da derme superior resultando em rugas 

entrecortadas. Estas podem se dividir em rugas estáticas gravitacionais e dinâmicas. 

• Rugas estáticas: Surgem na ausência do movimento e representam a fadiga 

das estruturas que compõem a pele.  

• As rugas gravitacionais são rugas estáticas que decorrem do envelhecimento 

resultando na queda das estruturas da face. A gravidade provoca a queda da 

pele, principalmente, do supercílio e músculos do terço inferior da face com 

perda do contorno da mandíbula, aparecimento do sulco mento-labial e 

flacidez cervical.  

• Rugas dinâmicas: São decorrentes de movimentos repetitivos dos músculos 

da face. As rugas relacionadas com os músculos são causadas por 

movimentos repetidos que criam marcas na epiderme e na maior parte da 

derme.  

A cerca do envelhecimento cutâneo, Acursio (2001)3 descreve que com o 

tempo as alterações estruturais das fibras elásticas tornam-se vulneráveis o sistema 

de colágeno às forças mecânicas, como a fricção e cisalhamento com isso a 

consequência das fibras de colágeno são submetidas a uma maior deformação, e 

uma vez que representam um elemento de resistência, podem acabar por romper-

se, e desenvolver-se quebras cutâneas e com isso a deformidade da pele. Estudos 

efetuados demonstram ainda que, a pele exposta ao envelhecimento extrínseco 

como intrínseco, pode ocasionar diminuição do conteúdo total de 

glicosaminoglicanos, como o ácido hialurónico, aumentando os espaços entre as 

fibras, e diminuindo a capacidade de reter moléculas de água e íons, com menos 

propriedades de hidratação e capacidade migratória das células com isso dando um 

aspecto desidratado, sem brilho e flácido a essa pele3,7
. 

Observou-se uma correlação positiva e significativa da espessura da derme e 

epiderme em relação ao IMC, podendo ser justificada pelo fato das células 

precisarem de energia para exercerem suas funções e permanecerem vivas7
. Assim, 

o fornecimento de substancias via injeção subcutânea irá repor, e favorecer a 

proliferação celular, contribuindo com o aumento quantitativo de células no epitélio20
. 

As estruturas anexas diminuem de tamanho e em número. As glândulas sudoríparas 

tornam-se menores e menos ativas e resultando numa pele mais seca5,7
. As 

glândulas sebáceas, também apresentam diminuição na produção de secreção até 



60%, provocando xerose cutânea, fator contribuinte para o desenvolvimento de 

quebras cutâneas3,7
.    

 

4. RESULTADOS 

  Foram selecionados para este trabalho 21 artigos, no idioma português e 

Inglês, utilizando os seguintes descritores; envelhecimento cutâneo, 

rejuvenescimento, plasma rico em plaquetas, tratamento PRP autógeno, 

preenchimento autógeno, rugas. Os critérios utilizados para seleção dos artigos 

foram: idiomas português e inglês; artigos completos; sem um limite temporal, mas 

priorizando-se estudo dos últimos 10 anos. 

  Os autores concluíram que revitalização com PRP no rosto e pescoço parece 

ser uma alternativa terapêutica promissora para o tratamento de sulcos nasolabiais e 

revitalização da pele, por ser um hemocomponente derivado da centrifugação total 

do sangue e por ser atóxico, autólogo, rico em fatores de crescimento, que são 

liberados pelas plaquetas dos grânulos alfa, através da liberação de fatores 

crescimento, eles iram estimular a angiogenêse e com isso promovendo o 

crescimento vascular e também o aumento de fibroblastos que iram ativar seu sitio 

de ação promovendo um aumento da síntese de colágeno e a formação de uma 

nova matriz tecidual no lugar aplicado. 

  Em todo o mundo há uma crescente busca por tratamentos estéticos, a radical 

transformação do padrão sócio econômico fez com que pessoas em todas as 

classes sociais busquem tratamentos preventivos e corretivos através de 

preenchedores injetáveis a correção das marcas de expressão acometidos pelo 

envelhecimento intrínseco e extrínsecos. 

Desta forma, é importante o conhecimento do profissional em todo o 

mecanismo envolvido no envelhecimento cutâneo e produtos finais, para a 

prevenção e correção, com isso obter um protocolo ideal garantindo segurança, 

biocompatibilidade assim provendo a eficácia do tratamento e melhorando a 

condição geral do aspecto desses tecidos, entretanto o PRP (Plasma rico em 

Plaquetas) é considerado um tratamento eficaz na busca do rejuvenescimento. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Doenças da pele, envelhecimento e hereditariedade são fatores que marcam 

a expressão facial ao longo dos anos. O rosto começa a perder tônus e se torna 



menos firme e com isso começa a surgir diversos problemas e incômodos 

psicológicos como rugas, alterações na pigmentação, sardas e manchas solares.    

     A utilização da técnica de PRP é  fator estimulante na regeneração tecidual com 

um grande potencial de melhora do resultados finais da cicatrização, regeneração e 

formação de um tecido novo, e de acordo com os trabalhos avaliados e com a 

crescente busca da beleza, novas técnicas se fazem necessárias para corrigir o  

envelhecimento extrínseco e intrínseco, e por essa razão o a utilização deste 

protocolo parece ser bastante benéfico, por ser orgânico, autólogo e com baixo 

custo de produção  irá conferir biocompatibilidade, segurança, durabilidade para 

tratar estes males, sendo ainda consenso entre os autores, que a opção terapêutica 

do PRP se mostra com grande potencial de reparo do envelhecimento cutâneo, e 

atenuação de marcas decorrentes do envelhecimento de forma natural.  

  Acredita-se, ainda, que o seu uso como preenchedor na estética seja 

promissor, devido a função das plaquetas na homeostase, e a liberação de fatores 

de crescimento para a reconstrução da lesão tecidual e vascular, conferindo 

jovialidade na pele devolvendo a hidratação, tônus e viscosidade dessa pele 

contribuindo assim com os resultados esperados pelo paciente. 
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