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RESUMO 

 

Ao longo dos anos os diversos tipos de agregados plaquetários ganham cada dia mais espaço 

tanto na área odontológica, quanto na área médica. Nos primórdios, o plasma rico em 

plaquetas (PRP) era frequentemente utilizado, mas caiu em desuso, e foi substituído pelo 

plasma rico em fibrina (PRF), onde este, tem sido frequentemente utilizado para reparo e 

regeneração de defeitos ósseos, tornando este processo mais rápido e eficaz, comparado com 

outras técnicas regenerativas. Com a evolução rápida destes agregados nos últimos 20 anos, 

estes produtos autólogos têm se tornado mais acessíveis, mais baratos e de melhor 

confiabilidade. Desta maneira, o objetivo desta revisão de literatura é evidenciar a evolução 

dos agregados plaquetários, em quais situações e quais as maneiras que podem ser utilizados, 

acrescentando conhecimento sobre o assunto abordado, além dos avanços e modificações que 

ocorreram ao longo do tempo. De acordo com os pesquisadores existem duas gerações de 

agregados plaquetários: a primeira, na qual se insere o PRP, e a segunda geração, na qual se 

inserem o PRF e a fibrina rica em plaqueta de leucócito (L-PRF). Estes agregados 

provenientes da segunda geração tem uma malha de fibrina mais flexível, além de 

proporcionar uma atividade osteogênica, angiogênica e antimicrobiana maior, a imunologia 

do processo cicatricial é otimizada pelos diversos fatores de crescimento liberados por estes 

produtos. Assim o resultado esperado frente aos protocolos de obtenção é de uma malha 

tridimensional não rígida, que se adeque a diversos defeitos, diversas situações e em diversos 

tecidos. Portanto, a regeneração tecidual utilizando a técnica com PRF tem sido considerada 

promissora e constantemente empregada no dia a dia dos odontólogos e outros profissionais 

da saúde por se tratar de uma técnica simples, de fácil obtenção e não proporcionar nenhum 

tipo de rejeição, sendo ele um produto autógeno do paciente. Assim, mediante a tais 

atribuições, o PRF hoje é utilizado incessantemente no mundo todo. 

Palavras-chave: Regeneração Tecidual, Plasma Rico em Fibrina, Agregados Plaquetários, 

Fatores de Crescimento. 



REGENERATIVE METHODS USING FIBRINE-RICH PLASMA AS A 

THERAPEUTIC OPTION. LITERATURE REVIEW. 

 

 

ABSTRACT 

 

Over the years, the different types of platelet aggregation have been gaining more space in 

both the dental and medical fields. In the early days, platelet-rich plasma (PRP) was often 

used but became obsolete, and was replaced by fibrin-rich plasma (FRP), where it has been 

often used to repair and regenerate bone defects, making this process faster and more effective 

compared to other regenerative techniques. With the rapid evolution of these aggregations in 

the last 20 years, these autologous products have become more accessible, reliable and 

cheaper. Thus, the objective of this literature review is to highlight the evolution of platelet 

aggregates, in which hypotheses and in what ways they can be used, adding new information 

about the addressed subject given the advances and changes that have occurred over time. 

According to researchers there are two generations of platelet aggregates: the first one, in 

which PRP is inserted, and the second generation, in which FRP is inserted along with 

leukocyte-platelet rich fibrin (L-PRF). The aggregations from the second generation have a 

more flexible fibrin mesh, in addition to providing greater osteogenic, angiogenic and 

antimicrobial activity, an immunology of the healing process is optimized by the various 

growth factors released by these products. Thus, the expected result in terms of procurement 

protocols is a non-rigid three-dimensional mesh, which is suitable for various defects, 

situations and tissues. Therefore, tissue regeneration using a technique with PRF has been 

considered promising and constantly used in the daily lives of dentists and other health 

professionals because it is a simple technique, easy to obtain and does not provide any type of 

rejection, being it an autogenous product of the patient. Thus, by means of such attributions, 

the PRF is used today throughout the world. 

 

Keywords: Tissue Regeneration, Fibrin-Rich Plasma, Platelet Aggregations, Growth Factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  A Odontologia vem sofrendo uma grande evolução nas últimas décadas. 

Atualmente se sabe que o objetivo principal de um tratamento cirúrgico odontológico é a 

manutenção da saúde, além de conforto, funcionalidade e estética. Antigamente estes critérios 

não se faziam tão presentes na prática clínica, mas nos dias atuais a busca por melhorias é 

incessante, tanto no âmbito estético quanto funcional. Um dos parâmetros que vem sendo 

salientado é o dos aditivos cirúrgicos que possam ajudar a regularizar a inflamação e melhorar 

o processo cicatricial, para que possam ser alcançados resultados considerados ideais. A 

periodontia é considerada uma das especialidades que mais vem se modificando com o passar 

do tempo, e, é marcada pela busca incessante de reconstrução anatômica e funcional do 

periodonto (Sallum et al,2005). 

   Repor os tecidos que foram perdidos é um grande desafio para a 

periodontia. Após o advento das cirurgias ressectivas nos anos 50, surgiram as terapias 

regenerativas - estas com intuito de regenerar tecidos perdidos tendo como base o 

desenvolvimento natural dos tecidos (Corrêa at al., 2006). O reparo é a substituição do tecido 

original por outro, onde não será reconstituída arquitetura e função (Meshram et al, 2015). Já 

a regeneração é a reconstituição de uma parte ou de um tecido, que foi lesionado por outro 

tecido de mesma arquitetura e função, ou seja, um tecido idêntico ao original. (Shivashankar 

et al,2013).  

  As regenerações teciduais são intensamente estudadas, e tal busca foi 

marcada por algumas técnicas regenerativas, tais como: regeneração tecidual guiada (RTG) 

(Melcher, 1976; Gottlow et al. ,1984; Nyman et al., 1987), o uso de substitutos ósseos 

(Schallhorn, 1972; Schallhorn & Hiatt, 1972; Sanders et al., 1983; Kenney et al., 1988), 

condicionamento da superfície radicular e o uso dos fatores de crescimento celular (Sallum et 

al, 2003), regeneração a partir de células-tronco (Alves at al, 2010) e a regeneração a partir do 

plasma rico em plaqueta (PRP) ( Miron et al, 2017) 

  Historicamente o PRP começou a ser utilizado no final dos anos 90, e era 

responsável por melhorar a adesão celular, proliferação e migração de vários tipos de células 

(Miron et al, 2017). PRP é uma mistura de plasma, cloreto de cálcio e trombina bovina. Esta 

trombina juntamente com o cálcio cliva o fibrinogênio em fibrina, assim é ativado o fator XIII 

alterando a cascata de coagulação. A trombina por si só fazia uma aceleração no processo da 

cascata, e impedia que os fatores de crescimento fossem incorporados, portanto constatou-se 
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que o PRP não produzia melhora significativa no enxerto e fez com que se caísse em desuso e 

fosse substituído pelo PRF (plasma rico em fibrina) (Lincha et al, 1989). 

  O plasma rico em fibrina (PRF) foi relatado em 2001 pelo médico francês 

Joseph Choukroun com aplicações tanto na medicina como na medicina dentária. (Mourão et 

al, 2018). Uma versão aprimorada do PRP, o PRF não necessita de nenhuma adição de 

substância química, e a cascata de coagulaçao não sofre interferência em seu ciclo como se 

fazia com o PRP (Miron et al, 2017). Atualmente o PRF vem sido muito utilizado na prática 

clínica, este agregado de plaquetas é utilizado no tratamento de cavidades de extração, 

recessões gengivais, fechamento de feridas localizadas no palato, regeneração de tecido 

periodontal e ate hiperplasia de tecido gengival (Miron et al, 2017). 

  Desta forma, o objetivo deste trabalho é fornecer conhecimentos básicos 

sobre a obtenção de regeneração pela técnica do PRF através de uma revisão de literatura. 
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2. METODOLOGIA 

 

  Nesta  revisão de literatura, foram utilizados alguns critérios para inclusão 

dos artigos. A busca foi baseada em diversos tipos de materiais como artigos, dissertações, 

livros, plataformas digitais como Pubmed, Scielo, Medline e até revistas como a Elsevier. 

Esta seleção foi feita a partir de artigos do ano de 2001 até artigos do ano de 2020 e tem como 

enfoque as palavras-chave Regeneração Tecidual, Plasma Rico em Fibrina, Agregados 

Plaquetários, Fatores de Crescimento. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. CONCENTRADO DERIVADO DE PLAQUETAS 

 

  Historicamente, os concentrados derivados de plaquetas são a evolução 

natural do selantes de fibrina. As primeiras colas de fibrina foram principalmente os 

concentrados de fibrinogênio, testados para atuarem na cicatrização da pele (Corso et al, 

2012). 

  Na regeneração tecidual moderna, a evolução dos concentrados de plaquetas 

são considerados maneiras mais rápidas, fáceis e menos invasivas, usando produtos autógenos 

que minimizam os riscos de rejeição do paciente (Caruana et al, 2019). 

  Assim, diversas pesquisas foram feitas devido ao advento da 

implantodontia e do transplante dentário, com o intuito de criar condições necessárias que 

permitam a reabilitação dessas estruturas nos tratamentos dentários. Um dos grandes desafios 

era modular a integração do enxerto ósseo ao leito receptor por meio uso de proteínas 

bioativas, para que se controle o processo de reparo das feridas, e assim, aumentar os 

chamados fatores de crescimento. Estes fatores têm um papel fundamental na migração e 

proliferação celulares, na angiogênese e estão presentes no sangue, dentro das plaquetas e do 

plasma. 

Os concentrados derivados das plaquetas são utilizados em diversas áreas da 

Odontologia. Diante disto, podemos citar o Plasma Rico em Plaquetas (PRP), Plasma Rico em 

Fibrina (PRF) e Concentrado de Fator de Crescimento (CFC) (Barbosa et al, 2018) 

Estudos in vitro revelam que membranas baseadas em fibrina tem uma 

estrutura melhor para a proliferação óssea quando comparada a membrana de colágeno. 

Assim esta característica torna o mecanismo de proliferação mais adequado para a 

regeneração, onde é verificado um aumento na concentração de fibrinogênio e 

consequentemente a formação de uma matriz mais forte e estruturada. 

Portanto, uma das evidencias do PRP ter caído em desuso (além do uso da 

trombina bovina) e ser substituído pelo PRF, é em relação a estrutura da membrana, onde o 

PRP tem uma malha de fibrina muito “imatura”. Esta malha suporta as plaquetas apenas 

durante a cirurgia, e após o procedimento ela se dissolve, não tendo o mesmo potencial 

angiogênico e quimiotático de uma membrana de PRF, onde a formação da matriz de fibrina é 

completamente fisiológica, devido à não manipulação do sangue ser sem a aplicação de 
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aditivos como a trombina, e isto favorece o aprisionamento de células e a liberação de 

moléculas durante 10 dias (Caruana et al, 2019). 

  

3.2. PLASMA RICO EM FIBRINA  

 

O PRF, como descrito por Joseph Choukroun em 2001 em seu primeiro 

artigo publicado, é derivado de uma preparação autógena de plaquetas concentradas, de 

segunda geração, no qual o produto final obtido é através de um processo natural, e que não 

necessita da incorporação da trombina para que seja eficaz, assim eliminaram-se os riscos que 

a trombina bovina poderia acarretar (Caruana et al, 2019). 

Existem algumas diferenças em relação ao PRF e o PRP, o PRP como já 

dito anteriormente, é obtido através de uma mistura de plasma sanguíneo, cloreto de cálcio e 

trombina bovina. A trombina bovina na presença do cálcio tem o poder de clivar o 

fibrinogênio em fibrina, assim é ativado o fator XIII da cascata de coagulação, formando um 

coágulo organizado. Em cada degrau da cascata de coagulação são incorporados diversos 

fatores de crescimento como, PDGF, TGF beta, IGF-I e II, BMP entre outros, de forma que a 

trombina bovina, que é um anticoagulante, incorporado na mistura acelera o processo e a 

cascata pula alguns desses degraus, impedindo que todos os fatores de crescimento sejam 

incorporados. Além disso, o uso da trombina não trazia benefício algum. Por tais motivos este 

agregado plaquetário caiu em desuso. Assim a grande diferença entre o PRP e o PRF é que o 

PRF não utiliza nenhum agente químico incorporado, e a cascata de coagulação fica intacta, e 

seus ciclos acontecem da forma correta. Sendo assim, é evidente como é mais vantajoso o uso 

do PRF por ser considerado mais resistente, não utilizar nenhum agente químico em sua 

obtenção, mais biocompatível. A matriz de fibrina é considerada um coágulo natural e atua 

como arcabouço, onde é primordial para o reparo tecidual, assim é considerada uma rede 

tridimensional que se forma após a ativação do fibrinogênio pela clivagem de enzimas e 

peptídeos. A polimerização da matriz de fibrina ocorre no instante em que entra em contato 

com o tecido, através das glicoproteínas ou por oxidação tixotrópica por mecanismos 

exógenos (Oliveira et al, 2020). 

Atualmente o PRF vem sido muito utilizado na pratica clínica, tanto 

odontológica quanto médica. Na odontologia, este agregado de plaquetas é utilizado no 

tratamento de cavidades de extração, recessões gengivais, fechamento de feridas localizadas 

no palato, regeneração de tecido periodontal e até hiperplasia de tecido gengival. No âmbito 
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da medicina, são utilizados na cicatrização de varios tipos de úlceras, como as diabéticas, 

venosas e até mesmo as crônicas, além de defeitos dos tecidos moles faciais, colecistectomia 

laparoscópica, dobras nasolabiais profundas, defeitos faciais, ritídeos superficiais, cicatrizes 

de acne, lipoestrutura, lesões crônicas do manguito rotador e perfurações agudas do tímpano 

(Miron et al., 2017).  

Assim, muito se discute sobre como irá ocorrer a estimualção de 

crescimento tecidual. Dessa forma, nas pesquisas, o PRP seria utilizado para realizar a 

angiogênese, hemostasia, osteogênese e crescimento ósseo, além de ter  um efeito anti-

infeccioso. O PRF é composto de uma matriz fibrina polimerizada, onde são contidos 

macrófagos, citocinas, leucócitos, neutrófilos, plaquetas, e células tronco, de forma que estes 

desempenham papeis muito importantes. Os macrófagos estão diretamente relacionados à 

osteogênese devido à presença de fator nuclear kappa B. Além disso, eles ainda desempenham 

atividades de formação óssea, mantendo disponíveis células estromais, mesenquimais e 

progenitoras, que reconhecem e removem osteoblastos apópticos, além de que, as plaquetas e 

leucócitos e seus subgrupos promovem a regeneração e cicatrização, liberando citocinas (Liu 

et al, 2019). 

A estrutura do PRF é considerada tridimensional e proporciona o ambiente 

ideal para a osteogênese, onde as estruturas conectivas de fibras estabelecem uma fina e 

flexível rede de fibras, no qual as células irão migrar para este local e as citocinas serão 

capturadas por esta rede de fibras (Miron et al, 2019) 

A capacidade de aceleração do processo cicatricial se promove de forma que 

o PRF possui um arcabouço de fibrina no qual é depositado a matriz fundamental, e os 

leucócitos atuam incessantemente, modulando a resposta inflamatória celular, no leito 

cirúrgico, assim como os demais componentes já citados. Os produtos obtidos através da 

degradação da fibrina vão estimular as células chamas neutrófilos, estas células, secretam 

proteases que irão facilitar sua entrada no endotélio vascular e assim fazem a eliminação de 

bactérias e patógenos que entram na ferida por fagocitose. Deste modo irão produzir radicais 

livres e enzimas digestivas que vão atuar na prevenção de contaminação no leito cirúrgico 

(Barbosa et al, 2018) 

Muitos estudos revelam que a matriz de fibrina do PRF sofre remodelação e 

as citocinas são liberadas gradualmente. Assim, os fatores de crescimento são liberados de 

forma intensa e constante, podendo então aumentar a proliferação, migração, diferenciação e 

mineralização e, consequentemente, a formação óssea será realizada de uma forma mais 

efetiva. Outros estudos, tanto clínicos como pré-clinicos, revelam que o PRF associado a 
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algum tipo de enxerto ósseo ou com alguns fármacos pode otimizar a regeneração oral e 

maxilofacial, devido a melhora dos componentes estruturais e a eliminação de algumas 

limitações durante a aplicação (Miron at al, 2019). 

Os  concentrados de plaquetas são classificados de acordo com o seu 

conteúdo de leucocito e fibrina: plasma rico em plaquetas puro (P-PRP), plasma rico em 

plaquetas e leucócitos (L-PRP), fibrina rica em plaquetas pura (P-PRF ) e fibrina rica em 

leucócitos e plaquetas (L-PRF), no trabalho em questao PRF refere-se a L-PRF (Ehrenfest et 

al 2015).  

Sucessivamente, as células sanguíneas e plaquetas produzem grande 

quantidade de fatores de crescimento importantissimas para o reparo tecidual. A neoformação 

tecidual ja é uma realidade na implantodontia e na cirurgia bucomaxilo facial, devido ao 

subprodutos do sangue periférico, esta neoformação e formação de novos tecidos é indicada 

para diversas areas da Odontologia, como tratamento de defeitos ósseos, comunicação 

bucosinual, levantamento de seio maxilar, enxerto ósseo, e até mesmo o aperfeiçoamento de 

defeitos periodontais (Miron et al, 2017).  

Muito se discute ainda sobre a ação antimicorbiana do PRF: as citocinas 

atuam na reparação tecidual e os leucocitos também tem influencia na liberaçao de tais 

citocinas pró e anti-inflamatorias, além de fatores de crescimento. Os neutrófilos presentes no 

coágulo de fibrina atuam na eliminação de bactérias e patógenos no local da ferida por 

fagocitose, além da produção de radicais livres e enzimas digestivas. A degranulação dos 

granulos-α-plaquetario liberam subprodutos como interleucinas IL-8,IL-15, quimiocina 

MIP1-a  e celulas “Natural Killers”. Estes subprodutos fazem uma proteção contra 

microrganismos no tecido regenerado, portanto, todos estes fatores contribuem para 

prevenção da contaminação da ferida cirurgica (Mourão et al, 2018).  

O PRF mantém simultaneamente vários fatores de crescimento responsáveis 

pela cicatrização de feridas, sendo os principais deles fator de crescimento transformador-1 

(TGF-β1), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), proteína morfogenética óssea-1 

(BMP-1), fatores de crescimento derivados de plaquetas (PDGFs) e insulina-like fatores de 

crescimento (IGFs). O TGF-β1 promove síntese tanto do colageno como da fibronectina, na 

qual o colágeno tem um papel de suma importância no osso e a fibronectina faz a adesão e 

migração celular e o VEGF promove a angiogenese (INCHINGOLO et, al 2015) . 

 Mas é necessário saber que existem outros tipos e citocinas envolvidos na 

regeneração e na cicatrização de feridas, os quais estão dispostas na tabela retirada do artigo 

de Costa et al, 2016. 
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Tabela 1 - Fatores de crescimento e citocinas envolvidos na regeneração tecidual 

 

Incontestavelmente, a chave para uma regeneração reside em seu potencial 

angiogênico, controle imune dos sistemas, potencial de recrutamento de células tronco, na 

capacidade de permitir o vedamento da ferida cirúrgica para que os tecidos, tanto epitelial 

quanto conjuntivo, fiquem intactos (Miron et al, 2019). 

Desta maneira, fica evidente como as plaquetas e os leucócitos são 

importantes neste tipo de regeneração, mas ainda se discute que a matriz de fibrina é o 

componente mais importante para a cicatrização, sendo o elemento principal para o sucesso 

terapêutico do PRF. Além disso, é muito importante ressaltar as vantagens que a técnica 

utilizando PRF proporciona, como rápida cicatrização, menor índice de rejeições, baixo custo, 

biocompatibilidade e alto potencial angiogênico (Choukroun et al, 2018; Miron et al 2019). 
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3.3. PRF NA CIRURGIA ORAL E MAXILOFACIAL 

 

O desenvolvimento de concentrados derivados de plaquetas está 

intimamente relacionado à cirurgia oral e maxilofacial.  Nas últimas décadas os o PRP e o 

PRF vêm ganhando espaço no âmbito cirúrgico pela sua missão em regenerar ósseos. De fato, 

o enxerto ósseo foi e continua sendo o principal campo para avaliar os concentrados de 

plaquetas, e na cirurgia maxilofacial o procedimento que mais foi realizado utilizando esta 

técnica foi o levantamento de seio maxilar. Além disso, a melhora e a aceleração da 

integração do enxerto ósseo são de particular interesse quando se trata dos implantes, que 

necessitam ser inseridos no volume ósseo enxertado com o intuito de reduzir o tempo e 

aumentar a previsibilidade clínica. Desta forma, é importante que uma adequada regeneração 

e/ou reparo de um enxerto ósseo depende do fechamento adequado da ferida cirúrgica e dos 

tecidos moles (Simonpieri et al, 2012). 

Como já mencionado, a cirurgia maxilofacial em que mais se utiliza a 

técnicas com PRF são os aumentos/levantamentos de seio maxilar. É considerada uma forma 

relativamente nova de se realizar este levantamento sinusal, mas que confere um ganho ósseo 

bastante satisfatório e tem altas taxas de sucesso, mas existem muitas técnicas e muitos 

estudos comparativos. Portanto, se trata de uma técnica não padronizada. Para elaborar 

cirurgias como esta, podem ser utilizadas técnicas utilizando somente o PRF, onde diversos 

autores demonstraram um ganho ósseo significativo, entre 7 a 10mm. Ainda existem técnicas 

onde se usa o PRF associado a um material de enxerto, nas quais existem algumas vantagens 

como melhor manuseio do material a ser enxertado e melhor cicatrização. Assim sendo, 

muitas hipóteses e teorias surgem ao longo dos anos, mas cada vez mais esses materiais vêm 

sendo utilizados e seus resultados vêm sendo cada vez mais satisfatórios (Miron et al, 2017).  

 

3.4. USO DO PRF NA PERIODONTIA 

 

O periodonto é uma unidade funcional muito complexa. É composto pelo 

periodonto de sustentação, constituído pelo cemento radicular, ligamento periodontal e o osso 

alveolar, e o periodonto de proteção, é constituído pela gengiva. As estruturas presentes no 

periodonto de sustentação são responsáveis por manter o dente inserido no osso. A gengiva, 

por sua vez, recobre a crista do processo alveolar e estabelece continuidade do epitélio da 

mucosa oral com o colo do dente através do epitélio juncional, sendo chamada de periodonto 

de proteção (Katchburian; Arana, et al 1999). 
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Alguns patógenos causam doenças como a gengivite, a qual se trata de uma 

inflamação gengival. Esta, se não tratada, tem como consequência a evolução da doença 

representada pela periodontite, que se caracteriza pela destruição progressiva das estruturas do 

periodonto, acarretando perda da aderência entre as estruturas de suporte e o dente (Lindhe; 

Karring; Lang; et al, 2005; Choukroun et al, 2017). 

Assim, diversas técnicas vêm sendo empregadas na reconstrução do 

periodonto lesado e destruído pelas doenças periodontais, como diversos tipos de técnicas 

regenerativas utilizando biomaterias e osso autógeno, regeneração tecidual guiada (RTG) e 

até regeneração utilizando células tronco (Albuquerque et al, 2013). 

Segundo Joseph Choukroun 2017, o PRF vem sendo cada vez mais utilizado 

na periodontia, pois, é considerado um método seguro e natural de regeneração dos tecidos, 

além, de ser de baixo custo. Nos dias atuais, a eficácia do PRF, vem sendo comparada a 

técnicas de padrão ouro, como debridamento do retalho aberto , técnicas utilizando derivados 

da matriz do esmalte. O uso deste biomaterial, tem implicações positivas em tratamento de 

redução da profundidade da bolsa periodontal, ganhos no nível de inserção clínica, bem como 

no tratamento após o envolvimento de classe II (Choukroun et al, 2017). 

Assim, nas ultimas décadas, o uso de agentes biológicos cresceu 

exponencialmente. Isto ocorreu devido à complexibilidade dos tecidos periodontais e 

compreender muitos tipos de tecidos/células de origens embrionárias diferentes. Deste modo, 

o PRF tem algumas vantagem em relação a técnicas utilizando outros materiais como o PRP, 

nas quais o PRF contém uma rede de fibrina que facilita a formação de coágulo sanguineos e 

o reparo tecidual, sua cinética de liberação de fatores de crescimento é mais lenta, assim o 

processo regenerativo ocorre por um tempo mais prolongado, contém leucócitos e 

macrófagos, que têm resposta imune e defesa do hospedeiro, além de combater patógenos 

bacterianos (Choukroun et al, 2017). 

Segundo Choukroun, 17 ensaios clínicos nos anos de 2011 até 2016, com o 

objetivo de  investigar o uso do PRF para reparo/regeneração de defeitos intrá-ósseos 

periodontais. Os parâmetros clínicos relatados nos ensaios demonstram redução da 

profundidade de bolsas periodontais e ganho no nível de inserção clínica após terapias 

utilizando o PRF. Além disso, três destes estudos evidenciaram que quando houve uso de 

combinados de PRF mais um material de enxerto ósseo, o resultado da reparação/regeneração 

ocorrida era muito superior quanto aquela em que só se usava o PRF sozinho ou o material de 

enxerto ósseo. Partindo deste pressupostos, outros estudos relelaram também que o uso de 

membranas como barreira mais o PRF tiveram ótimos resultados clínicos. Do mesmo modo, 
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alguns ensaios clínicos foram feitos para, investigar defeitos de furca grau II, assim ficou 

evidente que a terapia utilizando o PRF proporcionou ganho no nível de inserção clínica 

(Choukroun et al, 2017). 

É importante resaltar que o PRF ainda não é muito utilizado na prática 

clínica dos odontólogos para a regeneração de defeitos intrabônicos, embora a regeneração 

periodontal ainda seja muito complexa, com grande número de tecidos a serem regenerados, é 

bem dificil avaliar o PRF sem evidências histológicas. Mesmo assim, as evidências de 

sucesso com o uso do PRF são indiscutiveis pois proporcionam a ação de diversos grupos 

celulares, agindo localmente, estimulando rapidamente um número grande de tipos celulares, 

por influênciar o recrutamento, proliferação e/ou diferenciação. Portanto, isto é o que 

diferencia o PRF de outros materiais (Choukroun et al, 2018; Miron et al, 2018). O aspecto 

clínico e radiográfico de um caso, utilizando a técnica com PRF, podem ser observadas nas 

ilustrações abaixo (Choukroun et al, 2017). 

 

Figura 1- aspécto pré-operatorio incisivo lateral 

 
Fonte: imagem tirada do livro: Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentistry et al, 2017 
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Figura 2 - radiografia pré-operatória com Fixix-Everettgrid 

 
Fonte: Imagem tirada do livro: Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentistry et al, 2017 

 

Figura 3- mensuração do defeito com sonda periodontal 

 
Fonte: Imagem tirada do livro: Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentistry et al, 2017 
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Figura 4 - local do defeito onde foi preenchido pelo PRF 

 
Fonte: Imagem tirada do livro: Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentistry et al, 2017 

 

 

Figura 5 - suturas interrompidas 

 
Fonte: Imagem tirada do livro: Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentistry et al, 2017 

 

 

Figura 6 - aspecto clínico e prova da profundidade de sondagem após 6 meses 

 
Fonte: Imagem tirada do livro: Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentistry et al, 2017 
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Figura 7 - aspecto radiográfico após 6 meses 

 
Fonte: Imagem tirada do livro: Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentistry et al, 2017 

      

3.5. USO DO PRF NA IMPLANTODONTIA 

 

Nos últimos anos a implantodontia tem se feito cada vez mais presente na 

reabilitação de pacientes desdentados totais ou parciais. Esta evolução tem oferecido tanto aos 

profissionais da odontologia quanto ao pacientes meios extremamente efetivos e previsíveis 

de reposição dentária. A  substituição de um elemento dentário por implantes osseointegrados 

representa uma boa alternativa para devolução de função e estética, onde o objetivo principal 

de um implante é manter um contato profundo com o osso, ou seja, ósseointegração (Primo et 

al, 2011; Hupp et al, 2015).  

Existem algumas objeções que impedem a execusão de um implante, pois 

existem desafios biológicos e mecânicos que precisam ser controlados, assim as limitações 

ósseas são um desafio para a reabilitação através dos implantes, partindo do presuposto que o 

osso é uma estrutura dento-dependente, ou seja, a estrutura óssea alveolar depende do dente 

para se preservar, deste modo, após uma extração inicia-se um processo fisiológico de 

remodeção óssea e o osso alveoar se rebsorve (Mazaro et al, 2014). 

Altura e largura óssea reduzidas são as limitações mais frequentes, para a 

colocação de um implante, assim são implementadas diversas técnicas de regeneração óssea 

guiada, e estas são constantemente utilizadas. No entanto, mesmo estas técnicas fornecendo 

resultados previsíveis, existe uma grande demanda de profissionais que busca, e/ou faz o uso 
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de materiais que proporcionam uma previsbilidade maior de cicatrização e regeneração dos 

tecidos após uma extração dentarias. Assim, a emplementação de materiais como o PRF, que 

vem sendo amplamente utilizados, tanto em sua formula natural quanto associado a outros 

biomateriais e enxertos (Strauss et al, 2018). 

Portanto, um osso estável o suficiente é chave do sucesso a longo prazo de 

um implante, mas existem alguns fotores que interferem, pois repor o osso perdido continua 

sendo a maior  dificuldade da implantodontia. Estudos demonstraram que é necessario ter 

uma camada de no mínimo 2 a 4mm de diâmetro de osso para que se mantenha a estabilidade 

com o tecido mole, e de 2 a 3mm de tecido mole anexado as dimensoes verticais e 

horizontais, para que não ocorra reabsorção óssea na região (Choukroun et al, 2017). 

Sabe-se que as duas falhas peri-implantares mais comuns são perda óssea 

coronal e o gap no posicionamento. Resultados positivos foram obtidos utilizando o PRF em 

defeitos como estes, à medida que a regeneração de áreas com falhas peri-implantares é 

considerada mais difícil de ser realizada, quando comparada aos gaps, existindo assim 

diversas pesquisas nesta área. Mas fica comprovada a eficácia do PRF e a estabilidade óssea 

coronária do implante, e como descrito, é necessario que ocorra uma relação de simbiose 

entre a fibra e o tecido necessário para manter a estabilidade e a integridade do implante. 

Como descrito anteriormente, o conceito do PRF é muito plausível e bem aceito pois é 

aplicado um material autogeno, rico em fatores de crescimento, que promovem neoformação 

de tecidos e formação de colágeno no implante e tecidos moles. Além disso, quando se utiliza 

barreiras e o PRF é comprimido, mantem melhor sua integridade, consequentemente,  

contribui-se para a cicatrização do retalho adjacente. Alguns estudos feitos por Hehn mostram 

que o uso de retalho dividido pode prejudicar a cicatrização dos tecidos moles e por ventura a 

ocorrência de uma reabsorção óssea (Gluckman et al; Choukroun et al, 2017). 

O termo osseointegração surgiu nos anos 50 e foi considerado uma 

“anquilose funcional”, onde suas fases são vistas como inflamações de rotina e cicatrização de 

feridas em lesões intrá-ósseas. Alguns eventos ocorrem após a osteotomia ser feita, devido ao 

rompimentos de alguns vasos sanguineos pelo atrito da broca, esses eventos são considerados 

complexos, e são eles hemostasia, inflamação, proliferação e maturação tecidual (Gluckman 

et al, 2017). 
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3.6. APLICAÇÕES RECENTES DO PLASMA RICO EM FIBRINA 

 

É vasta a gama de autores que relatam sobre aplicaçãoes do uso do PRF, 

devido a complicações que algumas técnicas regenerativas desencadeavam como dor, 

inflamação, danos a órgãos adjacentes e a necessidade de acesso cirurgico secundário, como 

nos casos de remoção de membranas de titanio após a remodelação óssea. Para solucionar tais 

problemas foram incorporados então derivados do sangue periférico e se introduziram os 

derivados descritos anteriormente, PRP, CFC e PRF (Choukroun; Ghanaati, et al 2017).  

Alguns estudos revelam que os efeitos biológicos são alcançados devido a 

uma série de fatores, como concentração de plaquetas, número e tipo de leucócitos que 

ficaram retidos na membrana de fibrina. Portanto, a liberação de moléculas bioativas nos 

locais lesionados desencadearam um processo de cicatrização e regeneração. Alguns estudos 

in vitro revelam que o L-PRF tem uma maior potencial de angiogênese, tanto pela liberação 

de moléculas bioativas, quanto pela presença de células-tronco, hematopoiéticas e células 

progenitoras endoteliais (Caruana et al, 2019). 

Para Inchingolo et al. 2011, a falta de “aditivos”, ou seja, trombina bovina, 

permite a ativação natural das plaquetas e a coagulação quando em contato com o tubo. O 

tubo deve ser de vidro e não de plástico, pois a silica presente no vidro é considerado um 

indutor de coagulação natural. Este tubo especifico de vidro leva à ocorrência da cascata de 

coagulação fisiológica, e consequentemente à formação de um coágulo de fibrina, rico em 

células do sangue periférico (Choukroun; Ghanaati, at al 2017).  

Segundo Marrelli e Tatullo at al 2013, o PRF possui uma malha de fibrina 

que permite a migração celular e uma lenta liberação de fatores de crescimento essenciais 

para a regeneração tecidual. O produto final é originado após centrifugação a 2700 rpm / 12 

minutos com a malha de fibrina no meio do tubo entre o plasma não celular e celular (com 

plaquetas, leucócitos e fibrina). 

Para que se ocorra a formação do PRF, alguns autores como Joseph 

Choukroun e Richard J. Miron descrevem, que a força de centrifugação seja alta (RCF) (708 

g). Algumas análises histológicas demostraram que as plaquetas e células inflamatórias no 

esqueleto de fibrina se acumulam principalamente na porção proximal, assim, se questiona 

sobre em que medida o ajuste do RCF aplicado poderia influenciar na distribuição celular 

dentro da matriz sólida de PRF, com o objetivo de gerar protocolos de centrifugação 

modificados para aumentar a capacidade regenerativa das matrizes baseadas em PRF. Assim, 

o ajuste do processo de centrifugação com aredução da RCF e leve aumento do tempo de 
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centrifugação resultou em uma PRF avançada com números de leucócitos maiores e mais 

aprimorados, especialmente granulócitos neutrofílicos, os leucócitos e plaquetas dentro deste 

PRF “avançado” se mostraram em toda a porção de coágulo ( Choukroun et al, Miron et al, 

2017). 

Portanto, fica evidente que em relação ao processo de centrifugação existem 

diversas opiniões, e de diversos autores diferentes como Choukroun, Miron, e Liu . Uma das 

técnicas que também podem ser empregadas para obter o PRF relatada por Caruana em 2019 

descreve que as malhas de fibrina são obtidas usando forças G mais baixas (1500 rpm / 14 

minutos), que traduzem clinicamente em um aumento da concentração de fatores de 

crescimento e potencial neoangiogênico, e fazem utilização tambem de tubos de vidro 

(Caruana et al, 2019 ) 

Segundo Miron (2017), as velocidades de centrifugação mais lentas e por 

um curto período de tempo proporcionam presença mais elevada de células regenerativas e 

com maior fator de crescimento quando comparada com o PRF de centrifugação rápida 

(Miron at al 2017). 

Segundo Ehrenfest et al. 2014, as mudanças na velocidade e no tempo no 

protocolo de centrifugação resultam em uma membrana mais curta, mais leve e mais estreita 

com o aumento da capacidade de aprisionamento celular. 

De fato existem diversas formas de centrifugação, e isto causa uma certa 

duvida, portanto é indicado que se use uma técnica em que os ensaios clínicos descritos sejam 

satisfatórios e que o profissional se adpte da melhor forma (Ciantelli at al, 2020). 

 

3.7 PROTOCOLO DE PREPARAÇÃO DO PRF  

 

O PRF é obtido através da centrifugação total do sangue, onde plaquetas e 

leucócitos sofrem uma coagulação espontânea, assim como o coágulo sanguíneo que se forma 

naturalmente no local do defeito. Assim, plaquetas e leucócitos ativados são aprisionados na 

matriz rica em fibrina, o que contribui para uma taxa elevada de regeneração e cicatrização do 

tecido ósseo, ilustrando o sucesso da técnica (Strauss at al, 2018). 

Conforme relatado em experiências anteriores, o protocolo realizado é de 

acordo com as orientações de Joseph Choukroun, o qual foi introduzido através de uma 

diretiva europeia de 31 de março de 2004.  
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Sugundo Choukroun at al, Ghanaati at al, 2017, a pesquisa consistia em 

verificar os três tipos principais de centrifugação, avaliando a aspectro baixo, médio e alto de 

centrifugação, com base no PRF de 708 g. 

I:  710 g; 2400 rpm; 8 min; 

 II:  177 g; 1200 rpm; 8 min ; 

III:  44 g; 600 rpm; 8 min. 

A retirada do sangue dos 6 pacientes foi realizada através da veia mais 

calibro e por meio de um método de coleta de sangue de borboleta clinicamente aprovado,  

onde os pacientes deveriam estar higidos, não apresentassem nenhuma doença contagiosa, não 

houvessem ingerido álcool e narcóticos e nem faziam uso de nenhum medicamento 

anticoagulante. Após a remoção de 10ml de sangue os tubos, feitos de vidro, estavam 

totalmente estéreis e  livres de qualquer anticoagulante. Assim, foram levados imediatamente 

para a centrífuga. Foi utilizada uma  centrífuga Duo (Process for PRF, Nice, França) para 

realizar o procedimento de centrifugação. Esta centrífuga possui um rotor de ângulo fixo com 

um raio de 110 mm. Após a centrifugação o PRF líquido foi coletado e colocado em uma 

placa de cultura celular em uma incubadora a 37°C, até que as amostras formassem um 

coágulo. Posteriormente, o meio Eagle modificado de Dulbecco (Biochrom GmbH, Berlim, 

Alemanha) foi adicionado a todos os coágulos e incubado em 37°C para permitir a liberação 

do fator de crescimento. O sobrenadante (5 ml) foi coletado após 1 hora e congelado. O 

sobrenadante coletado foi substituído por um meio celular fresco e posteriormente incubado 

por 24 h. No último instante, os sobrenadantes foram coletados. As amostras coletadas foram 

analisadas quanto ao fator de crescimento epitelial vascular humano (VEGF) e fator de 

crescimento transformador humano (TGF-β1). A quantificação de proteínas foi realizada por 

meio de ELISA (sistema DuoSet® ELISA RND) de acordo com as instruções do fabricante. 

A densidade óptica foi avaliada usando um leitor de microplacas a 450 e 570 nm. Os dados 

medidos a 570 nm foram subtraídos dos dados medidos a 450 nm para uma correção de 

densidade óptica (Choukroun at al, Ghanaati at al, 2017). 

Portanto, fica bem expresso em como o PRF é eficaz em diversos tipos de 

regeneração, como tecido mole, tecidos sobrepostos, tecidos osseos e até tecido ósseo 

subjacente, que tem como papel principal impedir a infiltração de agentes patogênicos, e de 

facilitar o desenvolvimento de genes na estrutura subjacente. Na figura 8 retirada do livro 

Platelet Rich Fibrin in Regenerative Dentistry ,  podemos observar, uma mambrana típica de 

PRF após a centrifugação, onde é comprimida por uma caixa de PRF para produção da 

membrana. Estas membranas achatadas podem ser utilizadas subistituindo as membranas de 
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colágeno, assim sendo usada como uma barreira para enxertos ósseos simples e até os mais 

complexos, ou tambem combinado com a colocação de um implante. Além disso, a técnica 

utizando apenas as membrnas de PRF, esta não associada a membrana colágena, tem uma 

vantagem:  o periósteo, que contém adicionalmente um número de células progenitoras, está 

em contato com células vivas da matriz PRF, em vez de ser totalmente bloqueado pela 

membrana de colágeno-vida (Miron at al, Pikos at al, Zhang at al, Fretwurst at al, 2017). 

 

Figura 8 - obtenção de membrana de PRF 

 
 

3.8 PROTOCOLO DE PREPARAÇÃO DO I-PRF 

 

O I-PRF nada mais é que uma mistura de biomaterial com uma matriz 

polimerizável de fibrina autóloga ainda na fase líquida no qual a matriz é obtida sem nenhuma 

intervenção na cascata de coagulação, assim como o PRF. Assim, promovem apenas um 

retardamento por não ativar cascata de coagulação - este processo ocorre naturalmente. O 

Stike Bone ®, é uma marca registrada que se refere a um composto de osso particulado com 

uma matriz polimerizável de fibrina autógena ainda na fase liquida, é baseado na fisiologia da 

hemostasia e tem sido empregado como importante complemento para cirurgias envolvendo 

enxertos com biomateriais (Choukroun at al, 2008). 

A matriz de fibrina ainda na fase líquida que será incorporada a um enxerto 

é obtida sem interferir na cascata de coagulação, apenas promove seu retardo por não ativa-la. 

Sendo assim, é considerada uma matriz leucoplaquetária, e ter altas concentrações de 

leucócitos mononucleares em sua composição. Portanto, como nesta técnica o coágulo 

sanguíneo formado é natural, existem respostas otimizadas quando se trata de angiogênese e 

reparo tecidual. Este método, por fazer uso de dois materiais (o PRF e o enxerto), se torna 

algo mais comum na pratica clínica do que o PRF utilizado isoladamente, por criar um 

arcabouço com maior rigidez e ser de lenta reabsorção. Dessa forma, ocorre um sinergismo 
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entre os componentes sanguíneos, criando uma ambiente propício para a neovascularização, 

acomodando as células indiferenciadas e consequentemente otimizando a neoformação 

(Oliveira at al, Pontual at al, Barros at al, Leão at al, 2019) 

A técnica para obtenção do Stick Bone® será descrita com base nas 

descrições do Professor.Doutor Leonel Alves de Oliveira em seu E-book :Do L-PRF ao Stick 

Bone™ – opções terapêuticas na Implantodontia usando concentrados plaquetários. O 

equilíbrio e sucesso das técnicas depende basicamente dos insumos que serão utilizados na 

preparação, como tubos, agulhas e a centrífuga. A fibrina na fase líquida utilizada no I-PRF, é 

obtida através de um retardo na coagulação, ou seja, o sangue se mantem em estado líquido 

após a centrifugação, sem interação com agentes químicos anticoagulantes e a coagulação 

depende exclusivamente dos elementos intrínsecos do sangue.  

Os tubos utilizados devem acelerar o processo de formação do coágulo. 

Desta maneira, o desejo é que obtenha uma fibrina ainda na fase líquida. Portanto, são 

utilizados tubos de plástico como preconizado pelas normas da Occupation Safety Health 

Administration (OSHA), mas sem aditivo de silicato em sua composição.  

Figura 9 - tubo A de plástico e sem aditivo. Tubo B com aditivo pulverizado na parede interna do tubo. 

 
Fonte: E-book: Do L-PRF ao Stick Bone™ – opções terapêuticas na Implantodontia usando concentrados 

plaquetários 

 

A coleta sanguínea também é um ponto chave e possui algumas 

particularidades quando comparada a coleta comum. Existem alguns pontos críticos como 
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tempo de coleta, que deve ser minimizado pois a malha de fibrina deve ser formada apenas 

durante a centrifugação, mas se sabe que quando o sangue entra em contato com o tubo o 

fator XII da cascata de coagulação, ou fator de Hageman, é ativado através da oxidação. Outra 

particularidade que pode causar precocidade na formação do coagulo, é lesão endotelial 

durante a coleta do sangue. Se isto ocorrer, a formação do coágulo é ainda mais precoce. 

Portanto é ideal que se identifique o tubo com nome do paciente, e realizada ao final do 

transoperatório, procurar as veias mais calibrosas para a venopunção como a veia intermédia e 

a intercubital, antissepsia do local da coleta deve ser feita com álcool 70% com movimento 

unidirecional e ascendente, a agulha deve adentrar a pele com o bisel voltado para cima com 

angulação de 15 a 30 graus, apoia-se no adaptador de agulha e introduz os tubos de plástico 

sem ativador de coágulo,  preenchê-lo totalmente e orientar ao paciente que não dobre o 

braço. 

Figura 10 - veias intracubtais 

 
Fonte: E-book :Do L-PRF ao Stick Bone™ – opções terapêuticas na Implantodontia usando concentrados 

plaquetários 
 

Os tubos devem ser levados imediatamente após a coleta para a centrífuga, 

onde a centrifugação será de 150 G/5minuto. Após levar o tubo à centrifuga, realiza-se o 

curativo no paciente.  



28 

 

Ao final da centrifugação, recolher os tubos e remover o sobrenadante com 

pipeta de Pasteur ou seringa plástica, para que seja colocado sobre biomateriais ou picotar o 

coágulo de fibrina e aglutiná-lo a um biomaterial. É indicado que o biomaterial esteja 

hidratado ao leito receptor e a fibrina seja aplicada e se aguarde a polimerização. As 

centrífugas e o modo de centrifugação são bem específicos mas podem ser alterados devido à 

variedade de centrífugas presentes no mercado. A centrifugação é utilizada para a 

sedimentação sanguínea e, como foi dito, o coágulo inicia sua formação no túbulo 

espontaneamente e logo após o contato entre sangue e tubo, assim durante tal processo, a rede 

de fibrina é formada devido à presença das hemácias. Portanto, é importante que a 

sedimentação das hemácias ocorra antes da formação da fibrina. A velocidade de 

centrifugação deve ser medida através de movimentos angulares aplicada à força gravitacional 

e é medida em rotação por minuto (RPM) e se direciona a força G. Da mesma forma, o raio 

(r) do rotor da centrífuga que também é direcionado à força G. Assim quanto maior o raio, 

maior é a força empregada, e a correlação RPM pode ser obtida através de uma equação: FCR 

ou Força G= 1,12 x r x (RPM/1000)2. Sendo assim, podem ser feitos ajustes em centrífugas 

diferentes mas deve-se levar em conta na hora da compra pontos como vibração e 

aquecimento, para prevenir as propriedades biológicas dos agregados plaquetários. Contudo é 

importante que se realize a aplicação de algumas gotas de hipoclorito no interior do túbulo 

para minimizar a carga bacteriana e que o conteúdo sanguíneo residual seja descartado em 

esgoto comum. Além disso, para a obtenção exata de um coagulo de fibrina é imprescindível 

que a sedimentação das hemácias ocorra antes da formação do coágulo. 

 

Tabela 2 - DENSIDADE DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS 

COMPOSTO SANGUÍNEO DENSIDADE (g/cm3) 

Plasma 1,020 

Plaquetas 1,040 

Mononucleares 1,060 

Polimorfonucleares 1,085 

Eritrocitos 1,095 

Fonte: Adaptado de Platelets 2nd Edition 2007. Academic Press. Alan D Michelson. Tabela retirada do Oliveira, 

et al. Do L-PRF ao Stick Bone™ – opções terapêuticas na Implantodontia usando concentrados plaquetários. 

2017. 
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Figura 11 - centrifugas de bancada. Fibrinfuge25 Montserrat. 

 
Centrifuga com rotor de 25 graus desenvolvida para obtenção de fibrina leucoplaquetaria autóloga. BA200 

Hettich. Novo modelo de EBA200 Hettich indicada originalmente para obtenção do PRF pelos métodos de 

Choukroun Process e Intraspin LPRF. 

Fonte: E-book: Do L-PRF ao Stick Bone™ – opções terapêuticas na Implantodontia usando concentrados 

plaquetários 

 

 

Figura 12 - obtenção do sticky bone 

 
A: obtenção do sticky bone .B/C: fragmentos do coágulo misturados ao biomaterial. D: remoção da fibrina na 

fase líquida e do pelet leucoplaquetário. E: aplicação da FFL sobre o biomaterial. F: composto pronto para ser 

aplicado no leito cirúrgico.) 

Fonte: E-book :Do L-PRF ao Stick Bone™ – opções terapêuticas na Implantodontia usando concentrados 

plaquetários) 
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Figura 13 - Sticky bone. 

 
Aspecto macroscópico do biomaterial mineralizado Lumina Porous (critério, Brasil) impregnado à matriz de 

fibrina. O composto se apresenta bem compactado, suas partículas estão completamente envolvidas na matriz de 

fibrina) 

Fonte: E-book :Do L-PRF ao Stick Bone™ – opções terapêuticas na Implantodontia usando concentrados 

plaquetários) 
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4. DISCUSSÃO 

 

A utilização do PRF (plasma rico em fibrina) é considerada promissora pois 

engloba áreas que vão além de uma simples regeneração óssea, ajudando e favorecendo o 

tratamento de defeitos ósseos e patogenias que agridem o periodonto, contribuindo para 

diversas áreas e tratamentos que se fizerem necessário. 

Os agregados plaquetários em geral são proteínas bioativas muito ricas em 

citocinas e vários fatores de crescimento. Portanto, atuam diretamente no processo 

inflamatório e no reparo e regeneração tecidual. Fatores de crescimento têm um papel muito 

importante quando se trata de migração, proliferação de células até o tecido lesionado e para a 

ocorrência da  angiogênese (Kim et al, 2014). 

 O VEGF é uma citocina liberada para a regeneração tecidual e atua como um 

fator de crescimento. Estudos realizados no ano de 2020 apontam que em maiores 

concentrações observadas com na centrifugação de 200 x g em ambos os tubos, vidro ou 

plástico, foi verificado um aumento na concentração de rede de fibrina, emitindo pseudópodos 

em desgranulação. A rede era de aspecto áspero e a liberação de VEGF em até 7 dias, além 

disso as plaquetas se encontravam intactas e aderidas. Ainda, variações no método e no tempo 

de centrifugação podem alterar a rede de fibrina e quando adicionado fragmentos de coágulo 

de fibrina, o volume do material de encherto sera maior e a fibrina mais densa (Oliveira et al, 

2020).  

Um ponto muito discutido em relação ao PRF, é o tempo de centrifugação 

do sangue autogeno do paciente para formação do composto de fibrina, onde a sedimentação 

do sangue ocorre através desta centrifugação através do sistema fechado, que utiliza força G 

de baixa magnitude. O que diferencia os métodos de obtençao do PRF são os tempos de 

centrifugação, os tipos de tubo utilizados e os tipos de fatores de crescimento que serão 

liberados. No entanto, todos os protocolos visam um mesmo resultado: a obtenção de uma 

matriz de fibrina livre de hemácias, com fins de aplicação autóloga e não trasnfusional  

(Dohan et al, 2006, Oliveira et al, 2017). 

Um informação frequentemente citada por Coukroun é a quantificação das 

proteínas do agregados plaquetarios é na maioria das vezes feita atraves do sistema ELISA 

Sistema DuoSet® ELISA RND, e é necessario sempre seguir as instruções de acordo com o 
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fabricante. A densidade óptica é outro ponto chave nas pesquisas do autor, onde é lida atraves 

de um leitor de microplaca de 450 a 570 nm (Coukroun et al, 2017, Ghanaati et al, 2017). 

O PRF nos dias atuais é um substituto do PRP por ser considerado natural, 

pois não existe adição de agentes químicos coagulantes incorporados a ele, além de apresentar 

aspectos biológicos e físicos muito superiores como rede de fibrina mais densa, lenta 

liberação dos fatores de crescimento, presença de leucócitos mononucleares e glicoproteínas 

adesivas (Oliveira et al, 2020). 

Sendo assim, o conselho federal de Odontologia publicou uma resolução de 

Nº 158 em 8 de junho de 2015, a qual, regulariza o uso dos agregados plaquetários e exibe as 

diferenças entre o PRF e o PRP, considerando ser o Plasma Rico em Plaquetas (PRP) a 

porção do sangue que contém os componentes plaquetários, com a adição de qualquer 

produto, inclusive anticoagulante ou coagulante; e a Fibrina Rica em Plaquetas (PRF) a 

porção do sangue que contém os componentes plaquetários sem adição de qualquer produto, 

inclusive anticoagulante ou coagulante. Assim, o cirurgião-dentista tem segurança legal e 

autonomia em relação à prática de venopunção que é realizada no paciente para retirada do 

sangue autógeno, o que faz com que seja ainda mais amplo o campo de opções terapêuticas 

realizadas em âmbito odontológico. 

Outro modo de utilização do PRF é a fibrina ainda em sua fase líquida 

associada a biomateriais particulados para enxerto, que tem sido incessatemente utilizada 

devido à sua complexidade técnica de execussão ser baixa, ser minimamente invasivo e 

favorece a biologia sanguínea. Esta fibrina líquida nada mais é do que um sobrenadante pós-

centrifugação, que se mantém em estado líquido, e sua coagulação é realizada através dos 

próprios elementos intrínsecos do sangue. Portanto, não utiliza-se de meios químicos para sua 

formação, que por sua vez, será incorporada a um biomaterial e, consequentemente, terá se 

obtido o famoso Stick Bone (Oliveira et al, 2020). 

Sendo assim todos os estudos utilizados para a confecção e conclusão deste 

trabalho, tanto nacionais como internacionais, demonstraram a plena eficácia e eficiência da 

utilização do PRF em várias áreas da Odontologia, com intuito de realizar a regeneração dos 

tecidos e cicatrização de lesões. Além disso, a técnica de utilização do PRF é considera 

simples, tem um baixo custo e é de fácil execução. Ainda, prevê resultados promissores ao 

final de cada tratamento. O PRF tem a capacidade de regenerar uma ampla gama de tecidos, 
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estimulando rapidamente a cicatrização e aumentando sigificamente o recrutamento de células 

proliferativas. Todos os processos que conferem essa rápida regeneração são guiados pelas 

citocinas e fatores de crescimentos presos em um andaime fibroso e derivado de uma fonte 

autóloga. Por este motivo o PRF não apresenta contra indicações, mas necessita de um correto 

manuseio do material.  
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