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RESUMO 

 

A obtenção de um pequeno volume de plasma contendo alta concentração de 

plaquetas (PRP) é essencial para fornecer um complexo de fatores de crescimento 

que favorecem o reparo e regeneração de diferentes tecidos. Este estudo avalia o 

efeito da velocidade de centrifugação e tempo sobre a concentração de plaquetas, 

através da comparação de diferentes protocolos de obtenção de PRP descritos na 

literatura. Foram utilizadas artigos descritivos sobre as técnicas de obtenção 

destinadas ao processamento do PRP, variando velocidade e tempo de 

centrifugação. Os resultados apresentados mostram o tempo de centrifugação de 10 

minutos obteve a maior concentração de plaquetas e a velocidade de centrifugação 

influenciou diretamente sobre a concentração, sendo que com a maior velocidade 

obteve-se a maior concentração de PRP. 

O aumento da velocidade e do tempo de centrifugação estão relacionados ao 

aumento da concentração de plaquetas.  

Palavras-chave: 1.Plasma rico em plaquetas. 2.Protocolos. 3.Tempo. 4.Velocidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização do plasma rico em plaquetas (PRP) atua como uma fonte 

autógena de plaquetas e seus fatores de crescimento (FC), que auxiliam na 

cicatrização e reparos teciduais. Seu uso tem chamando a atenção nas cirurgias 

plásticas e ortomoleculares, especialmente por tornar a cicatrização mais rápida e 

eficiente, favorecendo a integração de retalhos e enxertos, sejam ósseos, cutâneos, 

cartilaginosos ou de células de gordura.  

As plaquetas atuam no processo de hemostasia e re-epitelização, liberando 

diferentes FC que foram identificados atuando na fase inicial da cicatrização, como: 

O fator de crescimento derivado de plaqueta (PDGF), fator de crescimento de 

transformação beta (TGF-β), fator de crescimento epidermal (EGF), fator de 

crescimento vascular endotelial (VEGF) e fator de crescimento semelhante à insulina 

(IGF) (ZIMMERMAN et al., 2000; EPPLEY et al., 2004; MARX, 2004). Esses fatores 

aumentam a formação e a mineralização óssea, induzem células mesenquimais 

indiferenciadas a diferenciarem-se em osteoblastos, desencadeiam a liberação de 

vários outros fatores de crescimento, diminuem a reabsorção óssea, promovem a 

angiogênese e produzem colágeno através da ativação de fibroblastos.  

O PRP é um material obtido por meio da centrifugação de uma quantidade 

de sangue venoso do paciente antes do procedimento cirúrgico. O gel de PRP 

surgiu como uma alternativa viável para substituir a cola de fibrina. Ele vem sendo 

apontado como a mais recente das colas teciduais utilizadas em feridas crônicas e 

cirúrgicas, apresentando vantagens significativas como já descritas por 

(VENDRAMIN et al., 2010) que  demonstrou o benefício do PRP na integração de 

enxertos de pele em coelhos, o que incentivou seu uso em enxertos de pele em 

humanos. Pelo fato de ser autólogo, não existindo contraindicação para sua 

utilização.  

O sangue centrifugado separa as hemácias do plasma, que é sedimentado 

em porções: plasma pobre em plaquetas (PPP), plasma médio em plaquetas (PMP) 

e plasma rico em plaquetas (PRP) Este oferece uma concentração significativa de 

fatores de crescimento derivados de plaquetas e leucócitos.  

São descritos na literatura diversos protocolos manuais ou em aparelhos 

automatizados, para obtenção do PRP, com o objetivo de obter um maior número de 

plaquetas viáveis em um volume mínimo de plasma. A intenção de simplificar o 

método culminou no desenvolvimento de novos protocolos, com o emprego de 

aparelhos mais simples, menor custo e utilização de centrífugas de bancada. 

(LANDESBERG, ROY, GLICKMAN, 2000; MARX, 2004; MARLOVITS et al., 2004; 

ROSSI & SOUZA FILHO, 2004). 



Existem vários sistemas de preparação de PRP disponíveis, por meio de 

centrífugas de bancada, embora estudos pré-clínicos e clínicos apresentem 

resultados contraditórios. O protocolo padrão utilizado para obtenção do PRP vem 

sendo adaptado das técnicas onde o mesmo é obtido após duas centrifugações do 

sangue total colhido em tubos ou bolsas de sangue contendo o anticoagulante 

citrato de sódio associado ou não a outros constituintes, e posterior ativação das 

plaquetas (CARTER et al., 2003; SUTTER et al., 2004; SCHNABEL et al., 2007; 

ARGUELES, 2008). 

Em virtude disso, o objetivo do presente estudo foi avaliar diferentes 

protocolos para obtenção de PRP através do método manual quanto à capacidade 

de concentração das plaquetas e correlacionar as variações de tempo e velocidade, 

buscando informações sobre a real concentração diante de variáveis em técnicas 

manuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. LITERATURA 

 

 

2.1 Plasma rico em plaquetas (PRP) 

 

O PRP é uma preparação autógena, resultando em um pequeno volume de 

plasma com elevado número de plaquetas e fatores de crescimento. Obtido a partir 

da centrifugação do sangue total, podendo este plasma ser geleificado através da 

adição de trombina bovina e/ou cloreto de cálcio. Para MARX (2000), o verdadeiro 

PRP representa 20% da fração do plasma, recomendando aguardar-se o volume 

aproximado de dez por cento de PRP, sobre o sangue total coletado, com a 

recomendação de utilizar-se o ⅓ inferior do sobrenadante como PRP.  

Em 2007, o plasma rico em plaquetas (PRP) foi definido pelo “Medical 

Subject Heading Database” como um volume limitado de plasma contendo plaquetas 

concentradas (mínimo de 200.000 plaquetas / µL) que melhoram a cicatrização e 

regeneração. 

Na literatura encontram-se outros termos utilizados para o PRP como: 

concentrado de plaquetas (CP), plasma enriquecido em plaquetas, plasma rico em 

fatores de crescimento, ou ainda gel de plaquetas (WHITMAN et al., 1997; ANITUA, 

1999; MARX, 1999). O gel de plaquetas é um subproduto obtido a partir do PRP 

quando da adição de trombina e cálcio resultando na ativação das plaquetas e início 

do processo de coagulação (VENDRAMIN et al., 2009). O gel de plaquetas 

apresenta propriedades adesivas, hemostáticas e cicatrizantes, e tem sido também 

muito utilizado na medicina humana em cirurgias ortopédicas, plásticas e 

neurocirurgias (MARX et al., 1998; LANDESBERG et al., 2000). 

A história dessas preparações de plaquetas começou com o trabalho de 

pesquisa de Maltras (apud) sobre colas de fibrina usadas para melhorar a 

cicatrização de feridas cutâneas em ratos, em 1970. Alguns anos depois (1975-

1979) vários trabalhos de pesquisa propunham um conceito para o uso de extrato de 

sangue, chamado de “plateletfibrinogen-thrombin-mixtures” ou “gelatin platelet – gel 

foam”. Neste novo conceito, as colas de fibrina foram incluindo uma significativa 

concentração de plaquetas dentro da preparação final. 

A partir deste momento, o número de publicações cresceu rapidamente sem 

que existisse uma diferenciação para os preparados existentes sendo todos esses 

denominados Plasma Rico em Plaquetas, PRP, sem levar em conta o seu conteúdo 

ou arquitetura. Essa falta de terminologia durou muitos anos. 

  



A gelificação do PRP é obtida pela adição de íons cálcio (frequentemente e 

utilizado o cloreto de cálcio ou o gluconato de cálcio a 10%, na proporção de uma 

parte para cada dez de PRP). Alguns protocolos adicionam também trombina 

autóloga ou bovina. Outros homogeneizam o PRP com osso particulado ou 

biocerâmica (Sanchez AR, Sheridan PJ, Kupp LI et al.2003). Tais procedimentos 

visam à obtenção de um material de consistência mais solida, na forma de gel, o que 

facilita consideravelmente sua aplicação na ferida cirúrgica. 

 

 

2.2 Fatores de crescimento 

 

O fator de crescimento derivado de plaquetas é um mediador biológico que 

interfere em vários eventos celulares e moleculares, importantes no processo de 

reparo e regeneração. Estes polipeptídios são responsáveis por regular diversos 

eventos celulares como a: síntesede DNA, a quimiotaxia, a citodiferenciação e a 

síntese de matriz. As plaquetas participam ativamente no processo de reparo das 

feridas, sendo os primeiros componentes presentes no local do trauma e 

apresentam propriedades antiinflamatórias e regenerativas. Uma vez ativadas, 

liberam fatores de crescimento presentes nos grânulos alfa, que tem um papel 

importante no processo de cicatrização. (SCARSO et al.2001). 

As principais atividades dos fatores de crescimento derivados das plaquetas 

consistem na mitogênese das células de cicatrização, na angiogênese resultante de 

mitoses de células endoteliais dos capilares locais e na ativação de macrófagos que 

promovem a fagocitose da região e reparos contínuos para posterior regeneração, 

constituindo um grupo de polipeptídios que tem uma ação importante em diversas 

etapas do reparo tecidual. (Carlson ER et al.2000) 

 

2.2.1 - PDGF (fator de crescimento derivado das plaquetas):  

 

O fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) foi um dos primeiros 

fatores de crescimento a serem identificados. É uma glicoproteína sintetizada e 

secretada pelas plaquetas, macrófagos e células endoteliais, que começa a atuar 

assim que se liga aos receptores das células. É encontrado no início da reparação 

tecidual e atua na ferida promovendo mitose celular e levando, consequentemente, a 

um aumento do número de células. Promove a angiogênese, com o 

desenvolvimento de novos capilares, estimula as funções dos fibroblastos e 

osteoblastos e contribui para a diferenciação celular e aceleração de fatores de 

crescimento de outras células, como os dos macrófagos. Promove a 



revascularização, o debridamento da ferida, a síntese de colágeno e a regeneração 

óssea. (GARG,1999). 

 

2.2.2 - TGF-β (fator de crescimento transformador beta):  

 

Os fatores de crescimento de transformação beta (TGF- β) constituem uma 

rede de mediadores locais, que regulam a proliferação e as funções da maioria das 

células dos vertebrados. É liberado pela degranulação plaquetária ou secretado 

pelos macrófagos, produzindo efeito nas células adjacentes, incluindo os 

fibroblastos, as stem cells e os pré-osteoblastos. As suas funções são a quimiotaxia, 

a mitogênese das células precursoras dos osteoblastos, a capacidade de estimular a 

deposição de matriz colágena e a formação óssea. Os TGF-β inibem a formação de 

osteoclastos e a reabsorção óssea. (SCARS0,2001). 

 

2.2.3 - IGF (fator de crescimento derivado da insulina):  

 

São produzidos no fígado e circulam ligados a proteínas afins. Produz 

aumento da população de osteoblastos, acelerando a deposição óssea. Atua 

também nas células precursoras dos osteoblastos as quais são células que atuam 

na fase I de reparação dos enxertos ósseos. (STEFANI,C.M. et al.1997). 

 

2.3  Destruição das plaquetas 

 

A destruição de plaquetas fica caracterizada quando elas excedem a 

capacidade da medula óssea em repor a perda de plaquetas, ocorrendo a redução 

no seu número na circulação por causas externas à medula óssea (SELLON, 1998). 

As plaquetas são removidas da circulação pelo sistema mononuclear fagocitário, 

especialmente macrófagos do baço e células de Kupffer (SELLON & WISE, 2010). 

Dentre as causas mais comuns de destruição das plaquetas estão: as 

trombocitopenias imunomediadas primária e secundária, trombocitopenia aloimune e 

causas não imunomediadas (SELLON, 1998). A trombocitopenia imunomediada é 

resultante do aumento de imunoglobulinas e/ou complemento na superfície da 

membrana das plaquetas (MYERS et al., 1982; NEL et al., 1983; COURT et al., 

1987). Ela pode ser classificada em primária ou secundária. A trombocitopenia 

imunomediada primária é resultante de anticorpos produzidos contra a superfície de 

plaquetas normais (SELLON, 1998). A secundária é resultante da produção de 

anticorpos contra complexos imunes ou corpos estranhos (como fármacos ou 

agentes infecciosos) aderidos à membrana plasmática das plaquetas. 



2.4 Técnicas de obtenção do plasma rico em plaquetas (PRP) 

 

MARX (1998) em estudos associados a enxerto ósseo mostrou evidências 

do enriquecimento de plaquetas pela obtenção do PRP, e que facilitava a 

regeneração óssea de maneira precoce e segura. O PRP era obtido por meio de 

aparelhos de plasmaforese (electro medics 500, um separador celular por gradiente 

de densidade - Medtronics®). A obtenção do PRP por esse aparelho necessitou de 

400 a 500ml de sangue total, colhidos por meio de cateter venoso central. A 

contagem prévia das plaquetas no sangue total era, em média, de 232.000/µl com 

variações de 110.000 a 523.000/µl. E o PRP obtido teve contagens médias de 

plaquetas de 785.000/µl, com variações de 595.000 a 1.100.000/µl, obtendo-se um 

enriquecimento aproximado de plaqueta de 338%, comparado à contagem prévia ao 

preparo do PRP, no sangue total. 

Por meio de estudo randomizado e comparativo com grupo controle 

(ANITUA 1999), com dez pacientes submetidos a enxertos ósseos autólogos, em 

tratamento odontológico, observou a completa regeneração em 100% dos casos 

tratados. Ao mostrar estudos preliminares, denominou o plasma rico em fatores de 

crescimento (PRFC), de origem autóloga. O PRFC foi obtido com a força de 160g 

por cinco minutos, na temperatura ambiente, e considerou como PRFC pouco mais 

que ½ inferior do plasma sobrenadante, e adicionou 50 microlitros de cloreto de 

cálcio a dez por cento, por 1,2ml de PRFC obtido, formando-se o gel de PRFC após 

15 a 20 minutos, preconizando o tempo de utilização após a formação do gel de 

PRFC, para o preenchimento do defeito em cinco a dez minutos 

Utilizando centrífugas de laboratório e técnica com tubos, por meio de 

punção venosa periférica, LANDESBERG, ROY, GLICKMAN (2000), obtiveram o 

PRP, estabelecendo um protocolo após analisar diferentes forças g e tempo de 

centrifugação t na obtenção do PRP. Observaram que a força de 200g, com o tempo 

de centrifugação de dez minutos, foi suficiente para o enriquecimento no número de 

plaquetas em 229% na primeira centrifugação, e de 205% após a segunda 

centrifugação. Concluíram que tempos menores ou iguais a cinco minutos falharam 

em obter qualquer enriquecimento de plaquetas, e que forças superiores a 250g 

resultaram em “platelet pellet” que não pôde ser ressuspenso. Porém, sugeriram a 

possibilidade em obter-se o PRP com a utilização de centrífugas de bancada, 

menores e mais baratas, pela força baixa e o tempo reduzido no preparo do PRP. E, 

ao observar a quantidade mínima dos FC PDGF e TGF-β, presentes no PPP, 

indicaram que quase todos os FC, presentes no PRP, seriam derivados das 

plaquetas. 

MARX (2000) mostrou a existência de algumas centrífugas de bancada que 

utilizavam tecnologias de centrifugações semelhantes às das máquinas de 

plasmaforese (Smart Prep - Harvest Technologies, Norwell-MA; The Plasma Seal - 

Plasma Seal, San Francisco-CA; Platelet Concentrator Implant Innovations Inc., 



West Palm Beach-FL), sugerindo que era possível obter-se um enriquecimento no 

número de plaquetas satisfatório, com a fração do terço inferior, com contagem de 

plaquetas próxima a um milhão/µl, sendo o citrato de sódio a 3,2% o anticoagulante 

ideal, por preservar a estrutura das plaquetas. 

MARX (2004) foi o primeiro a relatar que a obtenção do PRP poderia ser 

simplificada pela sua obtenção por meio dos métodos em tubos, em centrífugas de 

bancadas, podendo ser facilmente utilizadas em consultórios e em ambientes 

cirúrgicos. Entretanto, enfatizou que para o processo de centrifugação, além de ser 

estéril, era necessária a precisão na separação das plaquetas das células vermelhas 

do sangue total, e que nesse enriquecimento deveria evitar-se o dano às plaquetas, 

evitando-se sua ativação e respectiva interferência na liberação de seus FC. 

Concluiu que nem todos os aparelhos utilizados na obtenção do PRP eram iguais, 

considerando-se que alguns poderiam não proceder a concentração de plaquetas 

íntegras e viáveis em número suficiente para interferir na cicatrização e regeneração 

tecidual. Definiu como PRP verdadeiro, ou padrão, aquele com contagem de 

plaquetas próximo a um milhão/µl e que poucas máquinas estudadas conseguem, 

de forma consistente, esses níveis terapêuticos de concentração de plaquetas e, 

consequentemente, de liberação de seus FC. 

VENDRAMIN et al. (2006), Estabeleceu o um método barato e, segundo o 

autor, eficaz na obtenção do PRP a ser utilizado em cirurgia plástica, por meio do 

estudo de várias forças g e tempo de centrifugação t, observou que a força de 300g 

aplicada na primeira centrifugação, por dez minutos, promoveu o enriquecimento de 

plaquetas, cujos resultados indicaram percentuais de 454% na metade inferior do 

plasma sobrenadante, na primeira centrifugação e que, após coleta do sobrenadante 

e segunda centrifugação produziu aumento do enriquecimento em 496%, com força 

de 640g, comparado com a dosagem das plaquetas no sangue total. 

SÁEZ-TORRES BARROSO, CALVO BENITO, GAYÀ PUIG (2007) ao 

analisar a qualidade obtida do concentrado de plaquetas pela técnica de dupla 

centrifugação em tubos. Com 50ml de sangue procedeu-se a primeira centrifugação 

a 200g por dez minutos, e a segunda centrifugação, após a coleta do plasma 

sobrenadante, a 700g por 15 minutos, observaram o enriquecimento plaquetário do 

terço inferior do plasma, de 364±177% (n=45). Por meio de citometria de fluxo, pela 

expressão de CD-62 analisaram a percentagem de plaquetas ativadas (n=8), com 

2,7% de plaquetas ativadas na análise do sangue sem centrifugação, e de 3,6% das 

plaquetas ativadas após segunda centrifugação. Também observaram a ativação 

das plaquetas após o estímulo com a trombina bovina, associada à íons de cálcio, 

que foi de 96,2%. Concluíram que o método empregado não produziu ativação 

significativa das plaquetas no enriquecimento plaquetário, e que a resposta ao 

estímulo das plaquetas com a trombina indicou bom estado de conservação da 

integridade das plaquetas 



VENDRAMIN, FRANCO, FRANCO (2009) estabeleceram um método barato 

de preparação do gel de PRP para utilização em cirurgia plástica. Em seu estudo 

Obtiveram, concentrações plaquetárias de aproximadamente 570% superiores ao do 

sangue do paciente, o PRP de melhor qualidade foi por meio de duas 

centrifugações, sendo a primeira a 400g por dez minutos e a segunda a 800g 

também por dez minutos, com uma redução plasmática que manteve apenas dez 

por cento, proporcional ao volume do sangue total utilizado no seu preparo. Foram 

realizados estudos anteriores comprovando esse aumento, cujos resultados 

indicaram proporcionalidade ao aumento da concentração de plaquetas. O sangue 

foi proveniente de bolsas de baixo peso (menor que 300 gramas), que seriam 

desprezadas por serem legalmente proibidas para transfusões. A centrífuga utilizada 

na preparação do PRP e da trombina autóloga foi a BR 4i® (Jouan), com raio de 

16,1cm. A qualidade do PRP obtido em cada teste foi avaliada por contagem 

automática de plaquetas, com auxílio do aparelho Cell-Dyn 3200® (Abbott 

Diagnostics). Concluíram que uma alta concentração de plaquetas poderia ser 

obtida por esse protocolo de obtenção do PRP. 

 

2.5 Aplicações do PRP na medicina humana 

 

O uso clínico do PRP como fonte autóloga de fatores de crescimento 

associado ao tratamento de feridas crônicas e enxerto ósseo tem sido usado desde 

a década de 1980, onde tem-se observado uma evolução na reconstrução óssea e 

cicatrização. Inúmeras técnicas têm sido elaboradas. Na maior parte delas observa-

se a utilização do plasma rico em plaquetas (PRP) como uma fonte autógena de 

fatores de crescimento, com o objetivo de melhorar a capacidade da regeneração 

óssea. 

Como um método terapêutico de baixo custo e a praticidade de obtenção e 

preparo vários autores citam sobre o benefício do PRP nas diversas áreas 

Biomédicas. (Pacifici L, Casella F, Maggiore C. et al.2002). O PRP surgiu de modo a 

tornar-se uma alternativa viável para minimizar as complicações decorrentes do uso 

da cola de fibrina, produto heterógeno constituído de mistura de trombina bovina e 

fibrinogênia humano. Desde então, tem sido usado na regeneração de lesões 

substituindo a antiga técnica, por sua baixa incidência de complicações devido à 

origem autógena. Dentre outros benefícios, o PRP tem a potencialidade de 

promover a diferenciação e o crescimento das células e tecidos, mediando mitose, 

quimiotaxia, metabolismo e angiogênese, além de regulação do processo de 

cicatrização, tornando crescente o uso do PRP em cirurgias plástica. Além de 

permitir a hemostasia, estimular a cicatrização de tecidos epiteliais e conjuntivos, 

como do osso e tegumento, a adesão de enxertos de pele, integração de enxertos 

ósseos e a fixação de implantes nos ossos chatos do crânio e da face. Tendo 

participação em diversas áreas da Odontologia, especialmente em pequenos 



enxertos ósseos na região alveolar para futuros implantes dentários e em cirurgias 

periodontais e maxilo-faciais. 

 

 

2.6 Risco no uso do gel de plasma rico em plaquetas  

 

0 uso do gel de plaquetas (PRP) em procedimentos estéticos tem sido 

aumentado constantemente. A preparação do PRP envolve a separação do plasma 

rico em plaquetas para depois transformar em gel usando cloreto decálcio e 

trombina bovina tópica. Isso tem merecido nossa atenção devido ao uso de trombina 

bovina associado com o desenvolvimento dos fatores de crescimento V e XI, 

resultando trombina com o risco de desencadear coagulapatias. 

 

 

2.7 Força centrifuga relativa (RCF) 

 

As centrífugas são equipamentos que aplicam a força centrífuga relativa 

para separar as partículas de uma solução. O funcionamento das centrífugas 

baseia-se em colocar amostras em rotação em torno de um eixo fixo. De acordo com 

normas do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), e Recomendações da 

Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (ANDRIOLO et al., 

2010), RCF corresponde à força centrífuga relativa e, também, à denominada força 

g, e refere-se à regulagem de aceleração da centrífuga, expressa em rpm.  

Para a transformação do g em rpm, ou vice-versa, deve-se conhecer o raio 

da centrífuga usada pelo laboratório, conforme a seguinte equação:  

 

 

 

Em que “r”, se expressa em cm, que corresponde à distância radial do centro 

do rotor da centrífuga à base da caçapa (raio). 

 

 

 



3. MÉTODOS 

 

3.1 Desenho do estudo  
 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura sobre o melhor protocolo a 

ser utilizado para a obtenção do PRP, variando tempo e velocidade de 

centrifugação. 

 

3.2 Locais  
 

 O estudo foi desenvolvido no Instituto de Saúde de Nova Friburgo. 

Universidade Federal Fluminense - Campus de Nova Friburgo – UFF.  

 

3.3 Estratégias de Busca 
 

Foi utilizado como fonte de informação os trabalhos encontrados na base de 

dados do PUBMED (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), LILACS 

(http://lilacs.bvsalud.org/) e SCIELO (http://www.scielo.br/), pois eles reúnem os 

principais e mais relevantes trabalhos na área de saúde no cenário internacional. As 

palavras-chave em português são Descritoras em Ciências da Saúde (DeCS), assim 

como, os termos correspondentes em inglês. As palavras-chave foram cruzadas na 

pesquisa avançada do PUBMED, utilizando o operador booleano “AND”. Na busca 

no LILACS e no SCIELO foram realizados os mesmos procedimentos. 

 

 

 

 

 

 

                         Quadro 1. Palavras-chave utilizadas na busca dos artigos. 

 

 

 

Palavras-Chave  Keywords 

Plasma rico em 
Plaquetas 

Platelet-Rich 
Plasma 

Tempo Time  

Velocidade Speed 



3.4 Critérios de Inclusão 
 

 Foram incluídos artigos cujo título e/ou resumo abordaram formas de 

obtenção do PRP. Para esse fim, foi validado apenas os artigos completos, escritos 

em inglês ou português e que fossem ensaios clínicos.  

 

3.5 Critérios de Exclusão  

 

Foram excluídos os artigos: cujo título e/ou resumo não abordaram 

protocolos de PRP. Que usaram os mesmos dados; que não estivessem em inglês 

ou português; incompletos; e que não fosse ensaio clinico. 

 

3.6 Seleção dos artigos  

 

Os artigos que constituíram o universo do estudo foram identificados com a 

utilização do método integrado de pesquisa de ferramenta de busca do PubMed , 

ScieELO e Lilacs. Em todas as etapas foi dito o número de artigos selecionados, 

incluídos e excluídos. A partir dos três descritores juntamente com o termo booleano 

“and” (PlateletRich Plasma and Time and Speed) foram buscados os artigos. Em 

sequência, aplicado os filtros tempo, língua, tipo de estudo e artigo completo. Foi 

informado o número de artigos encontrados em cada uma dessas etapas.  

Após a seleção dos artigos pelos descritores e filtros, foi feita a seleção por 

leitura de título e resumo. Em um terceiro momento foi realizada a leitura completa 

dos artigos após a avaliação sobre a inclusão dos mesmos na pesquisa, e em 

seguida os artigos selecionados foram comparados. Em caso de divergência ficou a 

cargo do pesquisador mais experiente (o pesquisador orientador) decidir sobre a 

inclusão ou exclusão do artigo. Após essa etapa foi informado quantos artigos foram 

excluídos e incluídos na revisão. A partir dos artigos selecionados, que preencheram 

os critérios de elegibilidade, foi feita a coleta dos dados.  

 

3.7 Aspectos Éticos  

 

Por tratar-se de uma revisão sistemática, esse trabalho não necessita de 

aprovação no Comitê de Ética em pesquisa. 

 



3.8 Procedimentos  
 

A obtenção do PRP inicia-se na etapa de separação celular e preparo do 

plasma. O material coletado presente nos tubos é colocado na centrífuga, 

equipamento necessário para a realização desta etapa, de modo que esta faça a 

separação do sangue obtendo o máximo de concentração plaquetária por unidade 

de volume, sem rompimento das plaquetas. 

O funcionamento da centrífuga não deve ser interrompido para a retirada 

dos tubos, considerando seu freio não empregado; aguarda-se que cesse o seu 

funcionamento completamente com o intuito de evitar a hemólise. As configurações 

das forças centrifugas relativas (RCF) corresponderam à regulagem da aceleração 

da centrifuga (rpm). 

Durante o procedimento de centrifugação, os tubos devem ser dispostos de 

maneira equilibrada. Esta cautela deve ser adotada para se evitar pesos desiguais 

na distribuição dos tubos durante a centrifugação, garantindo assim, ausência de 

desbalanceamento, mantendo a RCF constante. 

Após a primeira centrifugação, os ⅔ superiores do plasma sobrenadante são 

coletados e desprezados, por pipetas plásticas, sendo o ⅓ inferior chamado de zona 

de névoa (buffy coat), contendo plaquetas maiores e as células brancas (neutrófilos 

e basófilos) e um pouco hemácias. Diretamente transferido para um tubo de 

polipropileno, e encaminhado para a segunda centrifugação. (FIGURA 3). 

 

 

 
 

 

 

 

FIGURA 1 – Pipetagem 

Pipetagem realizada para separar o plasmo das hemácias e proceder à segunda centrifugação Fonte: PONTUAL 
e MAGINI, 2004, p.206. 

 



Após a segunda centrifugação, os ⅔ superiores do plasma devem ser 

colhidos e desprezados, e o ⅓ inferior, por pipetas plásticas, com algumas hemácias 

depositadas ao fundo, após esses procedimentos deve ser agitado e encaminhado 

para contagem das plaquetas (FIGURAS 4 e 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – Sobrenadante do plasma 

 Pipetagem do sobrenadante do plasma após a segunda centrifugação Fonte: PONTUAL e MAGINI, 2004, p.208. 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 - Segunda centrifugação  

Após a segunda centrifugação, temos a obtenção do concentrado de plaquetas em forma de um botão no fundo 
do tubo, e de um plasma pobre em plaquetas (líquido amarelo). Fonte: PONTUAL e MAGINI, 2004, p.207. 

 

 

 



4. RESULTADOS 

 

Foram analisados diversos protocolos a fim de se obter o melhor resultado 

na obtenção do PRP, tais métodos já estabelecidos na literatura, onde foram 

realizados testes de reprodução laboratorial, garantindo a confiabilidade da técnica. 

Os quais são melhores descritos em relação a suas variações (tempo e velocidade 

de centrifugação). Sendo assim, as técnicas mais utilizadas para o processamento 

do PRP. 

 

Autor 
1ª 

Centrifugação 
2ª 

Centrifugação 
Redução 
Plasma 

Concentração 
plaquetária 

ANITUA et al., 
(2004) 

1400 rpm - ½ do PPP 190% 

EFEOGLU et al., 
(2004) 

300g/10min 5000g/5min 
2/3 do 
PPP 

429% 

LANDESBERG  
et al., (2000) 

200g/10min 200g/10min ½ do PPP 229% 

VENDRAMIN et 
al., (2009) 

400g/10min 800g/10min 
90% do 
sangue 

total 
570% 

 

Quadro 2. Aumento porcentual da concentração plaquetária no PRP em diferentes métodos de 

preparação. 

 

O preparo do PRP pelo método manual exige a determinação do melhor 

protocolo a ser utilizado, baseado na velocidade e tempo de centrifugação, o 

anticoagulante e sistema de coleta de sangue, a quantidade de sangue a ser 

utilizado, treinamento pessoal, bem como, o método de contagem das plaquetas 

(EFEOGLU et al., 2004; JAMESON, 2007). Neste estudo foi usados apenas um 

protocolo que utiliza uma centrifugação, evidenciando que os protocolos que incluem 

somente uma centrifugação não produzem PRP, mas sim uma mistura de plasma 

pobre em plaquetas (PPP) e PRP o que resulta em baixa concentração total de 

plaquetas (MARX, 2001; MACEDO, 2004). A maior força g e maior tempo na 

primeira e/ou segunda centrifugação utilizada nos protocolos de VENDDRAMIN e 

EFEOGLU resultaram em maior concentração plaquetária. A quantidade necessária 

de plaquetas para auxiliar nos processos cicatriciais é incerta (MC LELLAN & 

PLEVIN, 2011). A recomendação atual é que se tenha plaquetas viáveis no PRP em 

concentração 3 a 5 vezes superior que a presente no sangue total (MARX, 2004; 

SMITH et al., 2006).  

Após a colocação dos descritores na base de dados PubMed, foram 

encontrados 94 artigos. Dos 94 artigos encontrados no PubMed, 81 foram excluídos 



durante a aplicação dos filtros. Dos 13 artigos remanescentes, um artigo foi excluído 

por causa do idioma utilizado. No ScieELO e no Lilacs nenhum artigo foi encontrado 

utilizando os descritores . Desta forma, foram selecionados 10 artigos para leitura 

completa. Feita essa seleção, os artigos restantes foram lidos na íntegra para ver se 

preenchiam os critérios necessários para permanecerem no estudo. 

Três variáveis importantes que influenciam na qualidade do plasma rico em 

plaquetas são: força de centrifugação, tempo de centrifugação e redução do volume 

plasmático. Por isto, estudaram-se estas variáveis para definir o método que alcança 

maiores concentrações de plaquetas. 

A força de centrifugação, que é fator importante para a separação dos 

componentes sanguíneos, devido sua densidade específica, depende da velocidade 

de centrifugação e do raio da centrífuga, e tem como unidade de medida a força da 

gravidade (g). Por isto, trabalhos que relatam apenas a velocidade de centrifugação, 

sem mencionar a centrífuga utilizada ou seu raio, fornecem informações incompletas 

para reprodução da metodologia, pois uma velocidade de 1500 rpm, por exemplo, irá 

resultar numa maior força de centrifugação em uma centrífuga de 16 cm de raio do 

quenuma de 12 cm de raio. 

Observou-se que protocolos com FCR altas não obtém altas concentrações 

plaquetárias, provavelmente por ativar ou lesar as plaquetas durante a centrifugação 

levando a formação de pellets no fundo do tubo. Maia et al. (2009) contradizem os 

resultados obtidos ao observarem maiores concentrações com maiores força g. Marx 

(2000a), Gonshor (2002) e Dugrillon et al. (2002) relatam que forças de 

centrifugação baixas preservam a integridade plaquetária enquanto forças altas 

ativam prematuramente as plaquetas, o que pode ter ocorrido no presente estudo. 

Ferraz et al. (2007) testaram diferentes FCR, utilizando sangue de cães, observando 

que com forças g altas as plaquetas são danificadas, apresentando morfologia 

alterada, corroborando com os dados obtidos. As maiores FCR ocasionaram maior 

deposição de leucócitos no fundo do tubo, formando um pellet que não se desfazia 

facilmente, diminuindo a quantidade de leucócitos presente no PRP. Já nos 

protocolos com menor força este fato não ocorreu uma vez que os leucócitos e 

plaquetas contidos no fundo se soltam mais facilmente. 

Embora o PRP seja uma alternativa terapêutica promissora na medicina, 

ainda existem muitas lacunas relativas ao seu uso que devem ser preenchidas. Para 

o uso seguro e eficaz do PRP em humanos é necessário determinar: a freqüência 

ideal de administração, bem como o volume a ser utilizado, a necessidade de 

ativação das plaquetas em algumas ou em todas as terapias, e o momento em que o 

uso desta terapia é mais eficiente. 

 

 

 



5. DISCUSSÂO  

 

Desde a década de 1980 tem-se observado uma evolução na reconstrução 

óssea e tecidual com perspectivas nos fatores de crescimento. O Plasma rico em 

plaquetas (PRP) tem chamado à atenção, em diferentes áreas da odontologia, 

medicina ortopedia, medicina esportiva e cirurgia plástica. Inúmeras técnicas têm 

sido elaboradas, na maior parte delas observa-se a utilização do PRP como uma 

fonte autógena de fatores de crescimento, com o objetivo de melhorar a capacidade 

da regeneração.  

Na aplicação em praticas cirúrgicas essa atenção volta-se a dois aspectos: 

(a) Propriedade de adesão do gel de plaquetas, devido à quantidade de fibrinogênio 

presente no plasma que, pela ativação com os íons de cálcio forma o gel de fibrina, 

facilita o manuseio e integração de enxertos e retalhos, em consequência de suas 

propriedades de adesão aos tecidos; (b) Presença dos fatores de crescimento (FC), 

presentes nas plaquetas, que interferem positivamente na cicatrização, além de seu 

grande potencial para aplicação na engenharia tecidual, apesar de haver estudos 

contraditórios (AGHALOO, MOY, FREYMILLER, 2002; POR et al., 2009b). A 

utilização do PRP pode ser valiosa e efetiva no auxílio ao tratamento da 

regeneração tecidual, em função da proliferação de células mesenquimais adultas, 

uma vez que suas diferenciações relacionam-se diretamente à concentração de 

plaquetas (HAYNESWORTH et al., 2002; LIU et al., 2002; MARX, 2004; KAKUDO et 

al., 2008). 

A utilização do gel de plaquetas, por ser um preparado autógeno, não 

oferece riscos de transmissão de doenças infectocontagiosas, bem como elimina o 

risco de reações imunológicas. Entretanto é importante o treinamento prévio da 

técnica de obtenção do PRP, pois se mal preparado prejudicará a qualidade do 

produto, não alcançando o efeito desejado. Isto pode justificar muitas críticas quanto 

à eficácia do PRP 

Acaracterística técnica de colheita e aplicação do PRP, serve para reduzir os 

riscos de uma pré doação, bem como, preserva a função maxima das plaquetas e as 

atividades dos fatores de crescimento derivados dos grânulos a- plaquetários,( 

MARX, R E.,1998) Preservar a função maxima das plaquetas parece ser de grande 

importância,pois a vantagemda utilização do PRP .4 aaceleraçãoda regeneração 

ósseapelo aumento da quantidade de todos os fatores de crescimento presentes nas 

plaquetas humanas. (MARX,R.E.,1999). 

Apesar da existência de trabalhos randomizados sobre o tema, eram 

inconclusivos, devido às limitações das metodologias empregadas, ressaltando a 

necessidade de trabalhos futuros randomizados para se determinar, claramente, o 

preparo em centrífugas. Constatou-se, neste estudo, no qual foram mencionadas 

claramente a RCF, e o (r) associado à rpm correspondente, que o método de 

VENDRAMIN et al., (2009), correspondente à realização de uma centrifugação com 



uma força de 400g na primeira e 800g na segunda, por um período de dez minuto foi 

o que apresentou as maiores concentrações de plaquetas 

O organismo humano utiliza os fatores de crescimento para promover o 

rápido aumento do número de células mesenquimais indiferenciadas no sitio 

cicatricial durante o tempo de reparo e cicatrização. (MARX, R E.,1999). Assim 

sendo, a vantagem do PRP é a de acelerar a regeneração óssea pela quantidade 

presente dos fatores de crescimento nas plaquetas, a desvantagem deve ser o curto 

período de vida plaquetária no enxerto (MARX, R. E.,1998), pois todas as plaquetas 

fragmentam-se em torno de 3 a 5 dias e a atividade dos seus fatores de crescimento 

se extinguem por volta de 7 a 10 dias. Apesar do curto período de vida das 

plaquetas, provou-se que o PRP é capaz de promover uma regeneração óssea mais 

rápida e qualitativamente melhor. (MARX, R. E.,1998). 

Para Albuquerque et. al. (2008), as propriedades apresentadas pelas 

plaquetas fazem do PRP um potencial produto para aperfeiçoar a integração dos 

enxertos, quer sejam ósseos, cutâneos, cartilaginosos ou de gordura, sendo 

recomendado também para a cicatrização de feridas oriundas de cirurgia. 

Foi identificado nesta revisão a falta de um protocolo padrão no uso do PRP 

para tratar diferentes tipos de lesão tecidual. Apesar dessa limitação o PRP obteve 

resultados positivos em todas as intervenções, com pouco efeitos colaterais 

(náuseas e tonturas, Sandeep et al. 2013) momentâneos e restritos aos momentos 

da aplicação . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSÂO 

 

O melhor protocolo para a obtenção de PRP foi à utilização da velocidade de 

rotação em 400g na primeira centrifugação e 800g na segunda, com o tempo de 10 

minutos em cada VENDRAMIN et al., (2009). 

A análise histológica e imunohistoquimica de ensaios clínicos poderiam 

auxiliar na escolha do melhor protocolo para a obtenção do PRP. 
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