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Resumo 

O Diabetes Mellitus (DM) é um grave problema de saúde pública sendo uma condição 

clínica de etiologia múltipla, afetando aproximadamente 350 milhões de pessoas pelo 

mundo. Esta patologia é decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade da mesma 

de exercer adequadamente seus efeitos. Estudos recentes relatam que os índices 

plaquetários (VPM, PCT e PDW) são úteis no diagnóstico e prognóstico de várias 

doenças como a Diabetes, sendo utilizados como um marcador preditivo em 

complicações como aterosclerose. O plasma rico em plaquetas (PRP) é um produto de 

origem autógeno, rico em Fatores de Crescimentos (FCs) muito utilizado nos processos 

de cicatrização, reparação e regeneração de pele, tecidos e enxertos ósseos. O presente 

estudo teve por objetivo analisar os índices plaquetários (VPM, PCT e PDW), o perfil 

do PRP, o tempo de coagulação no PRP em pacientes diabéticos e não diabéticos. 

Participaram deste estudo 51 pacientes com DM e 56 pacientes controle. A glicose 

sérica foi realizada pelo método colorimétrico utilizando o equipamento BS-200 

(Mindray®). Foram avaliados a contagens de plaquetas, os índices plaquetários (VPM, 

PCT e PDW) pelo contador automático BC-3200 (Mindray®). Na avaliação do PRP foi 

realizada a contagem de plaquetas pela Câmara de Neubauer, utilizando o diluidor 

oxalato de amônia 1% e o tempo de coagulação do PRP induzido pela Tromboplastina. 

Nos resultados, foram observados, valores séricos de glicose significativamente 

diferentes (p=0,001) entre os grupos controle e diabéticos. Os valores de plaquetas, 

VPM, PCT e PDW não apresentaram diferenças significativas entre os grupos 

(p<0,05). No perfil do PRP, a contagem de plaquetas não foi significativamente 

diferente; porém o tempo de coagulação induzido pela Tromboplastina foi 

significativamente diferente entre os grupos com DM e o grupo controle (p=0,028). 

Concluiu-se em nosso estudo que os índices plaquetários não refletiram as possíveis 

complicações vasculares em pacientes diabéticos. O tempo de coagulação do PRP foi 

maior em pacientes diabéticos do que no grupo controle, o que poderia se explicado 

pelo uso da medicação metformina, uma vez que todos relataram fazer 

acompanhamento médico. 
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Introdução 

 O Diabetes Mellitus (DM) é um grande problema de saúde, de etiologia múltipla 

devido a falta de insulina e ou incapacidade da mesma de exercer adequadamente seus 

efeitos no organismo e afetando aproximadamente 350 milhões de pessoas no mundo1. 

O DM é considerado como uma doença metabólica, pois caracteriza por níveis elevados 

de glicose no sangue, acompanhada de algumas complicações, tais como cetoacidose, 

hipertensão arterial, disfunção endotelial, doenças cardiovasculares, doença renal 

crônica, úlceras e retinopatia diabética2(WHO, 2013). 

 O DM é classificado em quatro categorias: tipo 1, tipo 2, diabete gestacional e 

outros tipos, sendo o DM tipo 2 responsável por mais de 90% dos casos3. O DM tipo 2 

apresenta etiologia complexa e está associada com os seguintes fatores irreversíveis 

como idade, genética e etnia. Entre os fatores reversíveis podemos elencar a dieta, o 

sedentarismo, a obesidade e hábitos como o fumo, elevando as doenças 

cardiovasculares1,4. 

O coeficiente de variação do volume plaquetário 

(PDW,plateletdistributionwidth), da porcentagem de macroplaquetas (P-

LCR,plateletlargecellratio/PlatelettoLymphocyteRatio) e o volume plaquetário médio 

(VPM, meanplatelet volume) são utilizados para determinar a função e atividade 

plaquetária através da heterogeneidade do tamanho das plaquetas. O VPM é diretamente 

derivado da análise do histograma plaquetário, sendo obtido pela divisão do 

plaquetócrito(PCT) pelo número de plaquetas5. O índice PCT é a massa plaquetária no 

sangue, o qual foi recentemente associado como um indicador da ativação 

plaquetáriaquando se encontra aumentado em doenças cardiovasculares. O PCT é 

calculado através da fórmula PCT=contagem de plaquetas x índice MPV/107 6. 

 O plasma rico em plaquetas (PRP) é constituído de um gel rico em proteínas e 

utilizado como uma fonte de fatores de crescimento (FCs), que são armazenados em 

grânulos no interior das plaquetas. Esses fatores auxiliam nos processos de mitose, 

quimiotaxia, diferenciação, crescimento das células mesenquimatosas pluripotentes e 

produzem a matriz extracelular, atuando assim na regeneração dos tecidos7. 

O PRP é utilizando principalmente na medicina veterinária, como por exemplo, 

em transplante de córnea8. Na área de medicina humana o PRP é utilizado para 

cicatrização de feridas em pacientes com DM e na regeneração óssea9. Atualmente o 

PRP é amplamente estudado, em especial na integração de enxertos, seja de origem 



cutânea, cartilaginosa e gordurosa, a fim de estimular o processo de cicatrização em 

feridas7, 10, 11. 

Contudo, a combinação de lesões endoteliais, alterações da reatividade das 

plaquetas, aumento excessivo dos fatores de coagulação, mudança na estrutura da 

fibrina e redução da fibrinólise favorece assim o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e, consequentemente aumenta o risco trombótico12. 

 

Objetivo 

Analisar os índices plaquetários (VPM, PCT e PDW), o perfil doplasma rico em 

plaquetas (PRP) em pacientes diabéticos e o tempo de coagulação no PRP. 

 

Metodologia 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CEPE), número 73306217.8.0000.5495. Participou desse projeto 51 participantes com 

Diabetes Mellitus e 56 participantes sem a patologia, chamado grupo controle. O 

material biológico foi coletado de forma voluntária e aleatória, previamente agendado 

no Laboratório de Análises Clínicas da Universidade de Franca, Franca/São Paulo. 

Glicose 

A dosagem de glicose sérica foi realizada pelo método de colorimetria através 

do equipamento automatizado BS-200,Mindray®. 

Índices Plaquetários  

A avaliação dos índicesplaquetários foi realizada pela determinação do número total de 

plaquetas, dos índices: VPM, PCT e PDW utilizando o contador automático BC-

3200,Mindray®. 

Obtenção do plasma rico em plaquetas 

A metodologia para obtenção do PRP foi segundo a metodologia de Efeoglu13, 

com modificações. Foi coletado o material biológico em tudo com anticoagulante citrato 

de sódio, centrigugado por 10 minutos a 1000 RPM. Retirou o plasma que foi 

submetido a nova centrifugação, por 5 minutos a 2300 RPM. Foi separado para ser 

utilizado como PRP o último 1/3 da parte inferior do material centrigugado. O mesmo 

foi diluído com oxalato de amônio a 1% e as plaquetas contadas em Câmara de 

Neubauer. 

Tempo de coagulação do PRP 



A indução do tempo de coagulação do PRP foi realizada em um tubo de 

hemólise. Foi pipetado 200 uL do PRP e acrescentado 100 uL de tromboplastina 

(previamente aquecida a 37oC) e por fim acionado o cronômetro obtendo o resultado em 

segundos. 

Análise Estatística 

Para comparação dos resultados foi aplicados os teste não-paramétricos de 

Mann-Whitney. As diferenças estatísticas foram consideradas significantes quando o 

valor de p for menor que 0,05. Foi utilizado o Programa Prisma 6.0. 

Desenvolvimento 

 Em pacientes diabéticos, alguns autores sugerem que os índices plaquetários 

destacam-se no desenvolvimento de doenças tromboembólicas14. De acordo com 

Alhadas e colaboradores15, demonstraram diferenças significativas nos índices 

plaquetários em pacientes com DM tipo 2, enquanto que em comparação com nosso 

estudo, não foi evidenciado resultados significativos. 

 Hekimsoy e colaboradores16 observaram aumento no número de plaquetas em 

um grupo de pacientes não diabéticos, fato que poderia ser explicado pela influência no 

momento da contagem de plaquetas, média de sobrevivência plaquetária, produção 

plaquetária e ou taxa de rotatividade em DM tipo 2. No entanto, as plaquetas merecem 

atenção especial, pois alguns estudos demonstram que as plaquetas, em maiores 

volumes, são mais reativas e agregáveis, com maior quantidade de grânulos densos e 

consequentemente apresentam aumento significativo do potencial trombótico em 

comparação com plaquetas menores e menos ativas 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.  Contudo, a 

hiperglicemia também é um fator que eventualmente pode contribuir para um aumento 

significativo de plaquetas com reatividade, exercendo efeitos diretos sobre essas 

células, promovendo a glicosilação de proteínas plaquetárias16, 17, 19, 24. Sendo assim, 

plaquetas grandes e circulantes são refletidas devido ao aumento de MPV e a elevação 

desse parâmetro é considerada um fator de risco para tromboembolismo, acidente 

vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio 25, 26. Em nosso estudo não observamos 

o aumento do VPM em pacientes diabético, quando comparado ao grupo controle 

(não-diabético). Por fim, em pacientes diabéticos, um aumento no parâmetro MPV é 

um importante indicativo e poderia prever um aumento do risco de desenvolvimento de 

trombose e complicações crônicas ao paciente19, 27, 28. Segundo Carr29, o número de 

plaquetas circulantes nos diabéticos não sofre alteração quando comparado a uma 

população não diabética. Esse resultado foi compatível ao encontrado em nosso estudo.   



Quanto ao PRP, um dado relevante em nosso estudo foi a diferença 

significativa do tempo de coagulação do plasma rico em plaquetas, quando comparado 

com os grupos controle e diabéticos. O plasma rico em plaquetas (PRP) é um produto 

biológico produzido a partir de um processo de centrifugação de sangue autólogo, 

permitindo a extração de um plasma com uma concentração de três a cinco vezes 

maiores de plaquetas, o que aconteceu em nosso estudo. Esse produto potencializa o 

processo de cicatrização tecidual, por meio da liberação de mediadores biológicos 

denominados fatores de crescimento (FC) no local da sua aplicação11, 14. Sabe-se que 

os pacientes diabéticos apresentam complicações circulatórias, em nosso estudo foi 

observado um aumento no tempo de coagulação no PRP de pacientes. Pesquisas 

relatam que pacientes diabéticos apresentam valores aumentados de fator de 

coagulação VII, de fator VIII ligado ao Fator de Von Willebrand30. Porém o tratamento 

com metformina resulta em uma redução significante de fibrinogênio em pacientes 

com diabetes, isso poderia explicar, em nosso estudo, o aumento do tempo da 

coagulação do PRP quando comparado com o grupo controle30.   

Resultados 

  Nossos resultados demonstraram que os valores séricos de glicose sérica foram 

significativamente diferentes (p = 0,001), quando comparado com os grupos DM e 

controle, conforme gráfico 1.  A média de glicose sérica no grupo controle foi de 88,3 

g/dL e 171,1 g/dL no grupo diabéticos. 

Gráfico 1 - Valores séricos de glicose sérica nos grupos controle e diabéticos. 

 

Os valores de VPM, PDW, PCT e plaquetas não apresentaram diferenças 

significativas entre os grupos (p <0,05), conforme gráficos 2, 3, 4 e 5, respectivamente. 



Gráfico 2 - Valores do índice plaquetário VPM nos grupos controle e diabéticos. 

 

Gráfico 3 - Valores do índice plaquetário PDW nos grupos controle e diabéticos. 

 

Gráfico 4 - Valores do índice plaquetário PCT nos grupos controle e diabéticos. 

 



Gráfico 5 – Valores das plaquetas nos grupos controle e diabéticos. 

 

Não houve diferença significativa, entre os grupos estudados, dos valores de 

plaquetas do plasma rico em plaquetas (PRP) (p <0,05), conforme gráfico 6. A média de 

plaquetas no grupo controle foi de 240 mil/mm3 e 219 mil/mm3 no grupo diabéticos. 

Gráfico 6 - Valores de plaquetas do plasma rico em plaquetas nos grupos 

controle e diabéticos. 

 

Houve diferença significativa no tempo de coagulação do PRP dos grupos controle e 

diabéticos (p=0,028), conforme gráfico 7. A média do tempo de coagulação no grupo 

controle foi de 41 segundos e 42 segundos no grupo diabéticos. 

Gráfico 7 – Tempo de coagulação do plasma rico em plaquetas nos grupos 

controle e diabéticos. 



 

Considerações finais 

 Concluiu-se em nosso estudo que não houve redução dos níveis de GSH em 

pacientes diabéticos, assim como os índices plaquetários não refletiram as complicações 

vasculares em pacientes diabéticos. O número de plaquetas após a obtenção do PRP foi 

semelhante em ambos os grupos, porém o tempo da coagulação do PRP foi maior em 

pacientes diabéticos do que em não-diabéticos, isso poderia ser explicado pelo uso da 

medicação metformina, que altera a hemostasia, uma vez que todos os participantes 

relataram fazer acompanhamento médico. 
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