
TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CICATRIZANTE DO PLASMA RICO EM PLAQUETASTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: BiomedicinaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): CENTRO UNIVERSITÁRIO AMPARENSE - UNIFIAINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): CAIO AUGUSTO SOARES LIMAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ROGÉRIO MARCHETEORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): HELOISA DE OLIVEIRA DORTA GIROTTOCOLABORADOR(ES): 



Resumo 

O plasma rico em plaquetas é um modelo de prática, usada tanto em procedimentos 

estéticos como em cirurgias. No qual se baseia em aplicações de injeções 

subcutâneas, com o intuito de uma ação cicatrizante maior. Nesse sentido, o proposito 

deste trabalho foi observar, mediante a levantamento bibliográficos a avaliação da 

atividade cicatrizante do plasma rico em plaquetas, e seus derivado cofatores, que 

entram os principais fatores de crescimento. Pode-se constar que os artigos 

estudados confirmam a melhora de várias cicatrizações em determinados tecidos, 

cuja, principal função deste levantamento bibliográfico é a atuação do (PRP) em 

processo cicatrizante em tecidos ósseos. 
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Introdução 

A cicatrização é uma resposta biológica à lesão tecidual, é caracterizado por 

uma cascata de eventos celulares e moleculares que interagem, a fim de que ocorra 

a reconstrução do tecido. O processo normal envolve algumas etapas, incluindo a 

inflamação, proliferação e remodelação teciduais (MANDELBAUM, 2003). 

A utilização do Plasma Rico em Plaquetas (PRP) já está há 20 anos no 

mercado dos enxertos e das cirurgias ósseas. Portanto nos dias atuais, seu 

crescimento foi se expandindo com técnicas novas e variadas (MARX, et al.,1998). O 

PRP é acompanhado da plaqueta justamente pelos seus fatores de crescimento (FC), 

fazendo com que sua função seja ativada em determinada lesão ou defeito ósseo 

(PONTUAL e MAGINI, 2004). 

Os fatores de crescimentos envolvidos na fase de cicatrização em tecido 

ósseo são: TGF-B, IGF-I e II, PDGF, BMP’S e FGF (SCARSO et al. 2001). 

Devemos ressaltar que a busca por terapias que aceleram o reparo ósseo tem 

sido um método muito utilizado visando assim uma contribuição clínica 

Este estudo, objetivou-se avaliar as atividades cicatrizantes do Plasma Rico 

em Plaquetas em tecidos ósseo, em específico na área odontológica, visando a 

melhoraria na qualidade de vida, visando uma terapia clínica rápida e eficaz, na 

cicatrização e no reparo tecidual ósseo. 

 

 

 



METODOLOGIA 

Estudo realizado como revisão de literatura, pesquisado em livros da 

Biblioteca do Centro Universitário Amparense – UNIFIA, artigos consultados no 

Google Acadêmico e Scielo no período de 1998 à 2018. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A cicatrização se dá com o processo inicial de uma inflamação tanto primaria 

como aguda, porém, a cicatrização é um reparo tecidual que acontece por alguma 

alteração que acaba lesionando o tecido, fazendo com que ocorra uma ruptura na pele 

superficial ou cutânea. O processo de reparo tecidual atua na ativação e proliferação 

do tecido conjuntivo, com o objetivo de reparar o local lesionado. Toda fase de 

cicatrização que ocorre no reparo tecidual não é apenas no local lesionado, como 

pele, osso e seus sistemas, mais sim, em hemorragias como em centro cirúrgicos, 

infartos, isquemias e toda parte que precisa de regeneração. O PRP é uma técnica 

que vem sendo muito utilizada em reparo tecidual e ósseo, é um ingrediente do próprio 

paciente, é derivado do sangue autólogo, os riscos de rejeições e até mesmo das 

reações alérgicas são quase inexistentes (CAMARGO, 2012).  

O PRP contém diversos fatores de crescimento em pouca quantidade de 

sangue coletado e são importantes na possível reconstrução tecidual, pois ambos 

possuem os fatores de crescimento complexos, podendo determinar diferentes efeitos 

sobre um mesmo tecido (DE COSTA, 2016; VANAT, 2012). 
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