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RESUMO 

 

Gheno, E. Avaliação in vivo da biocompatibilidade e biodegradação de uma nova 

membrana de albumina desnaturada combinada com a fase liquida do PRF (ALB-

PRF) [tese]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 

2021. 

A regeneração óssea guiada (ROG) é um processo que envolve a regeneração de 

defeitos ósseos através da aplicação de membranas oclusivas que excluem 

mecanicamente a população de células não osteogênicas do tecido mole circundante. 

Curiosamente, a fibrina rica em plaquetas (PRF) foi proposta anteriormente como uma 

membrana autóloga de ROG apesar de seu curto período de reabsorção de 2-3 

semanas. Observações clínicas recentes demonstraram que, ao aquecer uma 

camada de plasma pobre em plaquetas (PPP) e misturar a zona de revestimento rico 

em células (buffy coat zone), o período de degradação de gel de albumina aquecido 

com a fase liquida do PRF (Alb-PRF) pode ser significativamente aumentado. O 

objetivo deste estudo foi avaliar a reação inflamatória, biocompatibilidade e 

propriedades de degradação de uma nova membrana autóloga, Alb-PRF, em 

comparação com a L-PRF e H-PRF comumente utilizada após a implantação em 

camundongos nude, de acordo com a ISO 10993-6/2016. Duas preparações padrão 

de membranas de PRF (L-PRF e H-PRF) foram comparadas a membrana de Alb-PRF 

após 7, 14 e 21 dias da implantação em tecido subcutâneo. Todos os grupos 

demonstraram excelente biocompatibilidade. Entretanto, vale notar que, enquanto 

ambas as membranas L-PRF e H-PRF demonstraram uma degradação significativa 

ou total em 21 dias, a membrana Alb-PRF permaneceu estável em volume durante 

toda a duração do estudo. Este estudo demonstra, pela primeira vez, uma melhoria 

acentuada na estabilidade da membrana de Alb-PRF. Isto indica seu potencial futuro 

para uso como uma membrana de barreira biológica para procedimentos de ROG com 

uma meia-vida longa, ou como material de preenchimento biológico em aplicações de 

medicina estética. Assim, são necessários mais estudos para explorar futuras 

aplicações clínicas em vários campos da medicina.  

Palavras-chave: Alb-PRF, Albumina, PRF estendido, centrifugação horizontal, Fibrina 

rica em plaquetas. 



  

ABSTRACT 

 

Gheno, E. Avaliação in vivo da biocompatibilidade e biodegradação de uma nova 

membrana de albumina desnaturada combinada com a fase liquida do PRF (ALB-

PRF) [thesis]. Niteroi: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 

2021. 

 
Guided bone regeneration (GBR) is a process that involves the regeneration of bone 

defects through the application of occlusive membranes that mechanically exclude the 

population of non-osteogenic cells from the surrounding soft tissue. Interestingly, 

platelet-rich fibrin (PRF) has previously been proposed as an autologous GBR 

membrane despite its short-term resorption period of 2–3 weeks. Recent clinical 

observations have demonstrated that, by heating a liquid platelet-poor plasma (PPP) 

layer and mixing the cell-rich buffy coat zone, the resorption properties of heated 

albumin gel with liquid-PRF (Alb-PRF) can be significantly improved. The aim of this 

study was to evaluate the inflammatory reaction, biocompatibility, and extended 

degradation properties of a new autologous Alb-PRF membrane in comparison to 

commonly utilized standard PRF after nude mice implantation, according to ISO 

10993–6/2016. Two standard preparations of PRF (L-PRF and H-PRF) were 

compared to novel Alb-PRF following subcutaneous implantation at 7, 14, and 21 days. 

All groups demonstrated excellent biocompatibility owing to their autologous sources. 

However, it is worth noting that, while both L-PRF and H-PRF membranes 

demonstrated significant or complete resorption by 21 days, the Alb-PRF membrane 

remained volume-stable throughout the duration of the study. This study 

demonstrates—for the first time, to the best of our knowledge—a marked improvement 

in the membrane stability of Alb-PRF. This indicates its future potential for use as a 

biological barrier membrane for GBR procedures with a long-lasting half-life, or as a 

biological filler material in esthetic medicine applications. Thus, further studies are 

warranted to explore future clinical applications in various fields of medicine. 

 

Keywords: Alb-PRF, Albumin, Extended-PRF, Horizontal centrifugation,  
Platelet-Rich Fibrin. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A regeneração óssea guiada (ROG) é um tratamento onde a regeneração dos defeitos 

ósseos é obtida de forma previsível através da aplicação de membranas oclusivas, 

que excluem mecanicamente a população de células não osteogênicas do tecido mole 

circundante (1-3). Isto facilita o repovoamento das células osteogênicas, 

especificamente originárias do osso nativo, que então habitam o defeito ósseo, 

levando a uma nova formação óssea (1-3). Uma das abordagens mais relevantes da 

ROG é a utilização de uma membrana que reveste o tecido ósseo no local da cirurgia, 

mitigando o risco de invasão pelo tecido conjuntivo (2,4). Com isto em mente, várias 

membranas reabsorvíveis e não reabsorvíveis têm sido usadas em estudos 

experimentais e clínicos (1-3). As características desejáveis para membranas de 

barreira utilizadas na terapia com ROG incluem biocompatibilidade, propriedades de 

oclusão celular, integração ao tecido hospedeiro e eficiência espacial (2,4). Embora 

as membranas de barreira de colágeno mais comumente usadas sejam reabsorvíveis, 

o uso de fibrina rica em plaquetas (PRF) também foi proposto como uma alternativa 

para o uso de membranas sintéticas para ROG. A membrana de PRF foi 

primeiramente descrita como um biomaterial autólogo originário do sangue periférico 

humano após a centrifugação sem aditivos. A PRF tem sido utilizada desde então em 

muitos campos da medicina e da odontologia regenerativa, incluindo cirurgia oral e 

implantodontia (5). 

Os concentrados plaquetários de segunda geração induzem maior cicatrização dos 

tecidos moles e duros, aumentando a concentração de fatores de crescimento, tais 

como fator de crescimento transformador-b (TGF-b), fator de crescimento 1 (IGF -1), 

fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF), fator de crescimento fibroblástico (FGF) e fator de crescimento 

epidérmico (EGF) (5,6). Entretanto, uma das questões mais importantes que afetam 

a aplicabilidade do PRF é a curta permanência local deste material autólogo quando 

implantado in vivo (7). Várias tentativas para aumentar a estabilidade desta membrana 

nos locais cirúrgicos têm sido realizadas alterando o protocolo de centrifugação, mas 

também combinando PRF com outros biomateriais que, se também forem autólogos, 

poderiam contribuir para melhorar a cicatrização óssea e de tecidos moles alterando 

a biodegradabilidade da membrana (1,8-11). 
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Neste sentido, um estudo recente propôs um novo protocolo para a produção de 

membranas, que utilizou o tratamento térmico da camada de plasma após a 

centrifugação para melhorar as propriedades de permanência do PRF (12). Enquanto 

o conteúdo do fator de crescimento encontrado dentro do PRF é tipicamente perdido 

durante os protocolos de aquecimento padrão, métodos recentes para reincorporar a 

fase líquida do PRF, incluindo células da zona rica em plaquetas e leucócitos (buffy 

coat zone) foram propostos para favorecer um conteúdo maior de células e fator de 

crescimento (Alb-PRF). (12) Desde então, foi demonstrado que a membrana de Alb-

PRF incorpora células vivas com altos níveis de liberação de fator de crescimento de 

até 10 dias ou mais (13). A membrana de Alb-PRF é moldável, sólida, mais estável e 

opaca, que inicialmente foi proposta para uso como uma barreira de tecido mole. É 

também um biomaterial promissor para aplicação como enchimento em cirurgia oral, 

implantodontia e dermatologia. 
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2. PROPOSIÇÃO E HIPÓTESE 

 
O objetivo deste estudo foi avaliar a reação inflamatória, biocompatibilidade e 

propriedades de degradação de uma nova membrana autóloga Alb-PRF em 

comparação com os protocolos padrão de PRF após a implantação em tecido 

subcutâneo de camundongos nude, de acordo com a ISO 10993-6/2016. 

A hipótese desse estudo é de que a membrana de albumina seja biocompatível e com 

degradação lenta, sendo um biomaterial autólogo promissor como barreira nos 

procedimentos de regeneração óssea guiada. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 Considerações Éticas 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina 

Universidade Federal Fluminense (CAAE número 12126919.7.0000.5243) e realizado 

seguindo os padrões éticos da declaração de Helsinki de 1964. A coleta das amostras 

de sangue foi obtida com o consentimento informado de doadores voluntários 

saudáveis. 

A criação e experimentação dos animais foram realizadas de acordo com a Diretriz 

Brasileira para Cuidados e Uso de Animais para Fins Científicos e Didáticos - DBCA 

e as Diretrizes Práticas de Eutanásia do CONCEA. Este estudo foi realizado em 

conformidade com as diretrizes do Programa 3Rs (Redução, Refinamento e 

Substituição), cujo objetivo é reduzir o número de animais utilizados durante a 

experimentação e minimizar a dor e o desconforto. O protocolo de pesquisa deste 

trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso Animal da Universidade Federal 

Fluminense (CEUA/UFF), sob o número de protocolo 7190181118. Este estudo foi 

relatado de acordo com as diretrizes ARRIVE relativas aos itens relevantes (14) e 

complementado pelo PREPARE (15). 

3.2 Preparação dos Biomateriais de Controle 

 

Nos grupos de controle, o PRF foi preparado utilizando o sangue periférico de um 

doador saudável (C.F.A.B.M.), coletado utilizando tubos de vidro de 9 ml de tampa 

vermelha, sem nenhum aditivo. Todas as amostras de PRF neste estudo foram 

coletadas do mesmo doador para limitar a variabilidade do estudo, já que grandes 

diferenças foram relatadas anteriormente neste aspecto (16). Amostras de fibrina rica 

em leucócitos e plaquetas (L-PRF) foram obtidas após a centrifugação a 2700 rpm por 

12 minutos, a ~700 RCF-max (Figura 1A) (17) usando a centrífuga Intraspin® 

(Biohorizons, Alabama, EUA). A centrifugação horizontal a 700 RCF-max durante 8 

minutos (Eppendorf 5702, Hamburgo, Alemanha), também foi utilizada para produzir 

a membrana de H-PRF (Figura 1B). 
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3. 3 Preparação da Membrana de Alb-PRF 

 

O mesmo doador de sangue foi utilizado para a produção da membrana de Alb-PRF. 

Amostras de sangue foram coletadas usando tubos plásticos PET sem quaisquer 

aditivos. Para produzir cada membrana, dois tubos foram colocados em uma 

centrífuga de rotor horizontal (Bio-PRF, Veneza, Flórida, EUA), e o protocolo para H-

PRF foi aplicado para obter a fase líquida (plasma + porção rica em células) 8 minutos 

de centrifugação a 700 RCF-max. Após o processamento, foi possível utilizar o plasma 

e o restante do material do sangue decantado contendo eritrócitos. 

 Aproximadamente 2 ml da porção inicial de plasma foram coletados 

usando uma seringa com uma agulha de 18 G (Injex®, São Paulo, Brasil), enquanto 

o restante do sangue (porção rica em células e glóbulos vermelhos) foi preservado à 

temperatura ambiente (20°C). As seringas contendo plasma pobre em plaquetas 

(PPP) foram inseridas em um dispositivo para a desnaturação do plasma humano de 

proteínas (Bio-Heat®, Bio-PRF, Veneza, Flórida, EUA). Após 10 minutos a uma 

temperatura de 75°C, as seringas foram armazenadas à temperatura ambiente por 

mais 10 minutos para permitir o resfriamento (como recomendado pelo fabricante). 

Posteriormente, usando uma seringa de 10 ml com uma agulha de 18 G (Injex®, 

Brasil), os 4 ml da zona rica em plaquetas e leucócitos  (buffy coat zone) foram 

coletados, adicionados à camada de PPP aquecida no recipiente de vidro, e 

suavemente misturados. Após o processo de polimerização da fibrina estar completo 

(aproximadamente 5 min), a membrana foi obtida (Figura 1C). 
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Figura 1. Esquema para produção de membranas PRF. A. Para produção de amostras 

L-PRF o sangue periférico foi coletado e processado a 2700 rpm por 12 minutos; B. 

Para produção de amostras H-PRF o sangue periférico foi coletado e processado em 

uma centrifugação horizontal, a 700 RCF-max por  8 minutos, e C. Para a produção 

de amostras de Alb-PRF as amostras de sangue periférico foram coletadas e o 

protocolo para H-PRF foi aplicado para obter a fase líquida (plasma + porção rica em 

células) durante 8 minutos de centrifugação a 700 RCF-max. Aproximadamente 2 ml 

de plasma foram coletados e inseridos em um dispositivo para a desnaturação de 

plasma humano de proteínas durante 10 minutos a uma temperatura de 75°C. 

Posteriormente, 4 ml da zona rica em plaquetas e leucócitos (buffy coat zone) foram 

coletados, adicionados à camada de PPP aquecida no recipiente de vidro, e 

suavemente misturados. Após 5 minutos, a membrana foi obtida. 

 

3.4 Grupos Experimentais 

Os animais foram divididos aleatoriamente em quatro grupos para implantação das 

membranas de PRF (1 cm × 0,5 cm), sendo eles: Grupo 1: Sham (sem implantação 

de membrana); Grupo 2: L-PRF; Grupo 3: H-PRF; e Grupo 4: Alb-PRF. Todos os 

grupos experimentais foram ainda subdivididos de acordo com seu período 

experimental (7, 14 e 21 dias), com cinco animais por grupo e período experimental. 

Estas membranas foram implantadas no dorso dos camundongos Nude de acordo 

com a Norma ISO10993-6/2016. Todas as amostras foram confeccionadas a partir do 
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sangue periférico de um mesmo doador. Após os períodos experimentais de 7, 14 e 

21 dias os animais foram eutanasiados e as amostras de tecido subcutâneo e da 

membrana foram obtidos para análise histológica descritiva e histomorfométrica.  

 

3.5 Caracterização dos animais 

Neste estudo, foram utilizadas 30 fêmeas de ratos nudes, com idade entre 30 e 40 

dias, pesando de 20 a 30 gramas, que foram fornecidas pelo Núcleo de Animais de 

Laboratório (NAL) localizado na Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil. 

Foram utilizados ratos nudes por serem deficientes em linfócitos T. Portanto, os 

animais não rejeitam transplantes de outras linhagens ou espécies. Eles têm sido 

amplamente utilizados em vários outros estudos e demonstraram boa compatibilidade 

com biomateriais implantados (8,18,19). Antes e depois dos períodos experimentais, 

os animais foram mantidos em isoladores, com no máximo 5 animais em cada e foram 

alimentados com ração peletizada e água ad libitum. Um veterinário sênior monitorou 

os parâmetros nutricionais, os cuidados com os animais e o jejum pré e pós-cirúrgico 

dos animais. 

 

3.6 Procedimentos de anestesia e cirurgia 

 

Todos os aspectos do cuidado e alojamento dos animais foram realizados de acordo 

com as normas ISO 10993-2 e ISO 10993-6.  

Antes da realização dos procedimentos cirúrgicos, todos os animais foram submetidos 

a jejum de 24 horas e receberam anestesia geral por via intraperitoneal, seguindo o 

protocolo da Universidade Federal Fluminense, usando uma injeção de 0,6 ml da 

solução anestésica preparada com 1,0 mL de 10% de cetamina (Dopalen®-100 

mg/mL), 0,5 mL de xilazina 2% (Anasedan® 20 mg/mL), e 8,5 mL de soro fisiológico 

estéril (KabiPac®). 

Cerca de três minutos depois foi realizada tricotomia e degermação com solução de 

clorexidina degermante e clorexidina alcoólica 2% (Riohex Scrub®, Rioquimica; São 

José do Rio Preto, São Paulo, Brasil), seguindo-se a aposição dos campos cirúrgicos 

esterilizados para a delimitação e isolamento do sítio cirúrgico. Foi realizada uma 

incisão retilínea na região dorsal do animal com cerca de 10 mm de extensão em 

região de pele seguida de deslocamento da pele da fáscia muscular com auxílio do 
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bisturi e da tesoura de ponta romba, expondo a tela subcutânea para inserção da 

membrana (1 cm x 0,5 cm) na região subcutânea, seguindo-se a sutura com fio de 

nylon 5.0 (Technofio, Permed, Mafra, Santa Catarina, Brasil) e antissepsia com gaze 

e solução alcoólica de clorexidina. 

No período pós-operatório os animais foram mantidos no (LEA/UFF), divididos em 

caixas através de seus grupos experimentais, onde receberam alimentação e água à 

vontade. Foi administrado no dia da cirurgia e nos dois dias subsequentes Meloxicam 

(Eurofarma Laboratórios LTDA, São Paulo, SP, Brasil) 5mg/kg via subcutânea a cada 

24 horas por via subcutânea. 

Todos os animais foram observados diariamente para avaliar e registrar quaisquer 

complicações pós-operatórias.  

 

3.7 Obtenção das amostras 

Decorridos os períodos experimentais de 7, 14, 21 dias, os animais de cada grupo 

experimental receberam dose letal de anestésico geral Quetamina a 10% (Dopalen® 

- 100 mg/ml) e de xilazina a 2% (Anasedan® - 20 mg/ml) para coleta das amostras e 

tecidos circunjacentes (±5 mm com margens de segurança).  Antes da coleta, foi 

verificado a ausência dos sinais vitais dos animais.  

3.8 Processamento das amostras 

As amostras obtidas com tecido subcutâneo adjacente foram fixadas em formol 4%, 

desidratadas em soluções crescentes de álcool, clarificadas e incluídas em parafina 

para a obtenção de cortes de 4 μm de espessura. As lâminas foram coradas com 

Hematoxilina e Eosina para avaliação histológica descritiva e semiquantitativa.   As 

lâminas foram avaliadas utilizando o microscópio de campo claro com ampliação de 

40x (OLYMPUS BX43, Tóquio, Japão). Estas imagens foram capturadas usando uma 

câmera digital de alta resolução (OLYMPUS SC100, Tóquio, Japão) com lente objetiva 

10× e 40× Acroplan no Laboratório de Biotecnologia Aplicada - UFF (LABA, Niterói, 

Brasil) para avaliação histológica descritiva e semiquantitativa em relação a presença 

de infiltrado inflamatório, neoformação vascular, extensão e tipo de necrose, presença 

de infiltrado gorduroso, fibrose e reabsorção da membrana. Foi realizada análise 

histológica descritiva para todas as amostras, seguida por análise semiquantitativa, 
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de acordo com a ISO 10993-6 (Quadro 1 e 2). Neste esquema semiquantitativo, os 

infiltrados de células inflamatórias e necrose foram pontuados usando o esquema de 

pontuação mostrado do Quadro 1. Neovascularização, fibrose e infiltrado gorduroso 

são pontuados usando o esquema de pontuação mostrado no Quadro 2. De acordo 

com as normas ISO 10993-6, devido à maior importância dos infiltrados de células 

inflamatórias e necrose, em comparação aos parâmetros de neovascularização, 

fibrose e infiltração de gordura - ao calcular a resposta total dos tecidos de cada um 

dos materiais implantados, estes parâmetros foram multiplicados por um fator de 2 

para fornecer um valor ponderado (ver Quadro 2). Na Tabela 1, são mostrados os 

valores totalizados, juntamente com uma pontuação média para tratamentos de teste 

e controle. 

3.9 Análise Estrutural por SEM e Avaliação Histológica 

 

Imediatamente após a produção, as membranas L-PRF, H-PRF e Alb-PRF foram 

cortadas em duas partes e uma foi fixada com a solução de Karnovsky e pós-fixada 

com solução 0,2 M de cacodilato de sódio e 1% de solução de tetróxido de ósmio. Foi 

sequencialmente desidratado em soluções alcoólicas (15% a 100%) e 

hexametildissilazano (HMDS), seguido de metalização com ouro e observação a 15 

kV usando um microscópio eletrônico de varredura (JEOL JSM-6490 LV, JEOL, 

Japão). 

 

3.10 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada usando ANOVA bidirecional com um teste Bonferroni 

usando o software GraphPad Prism. Todos os dados foram comparados com o grupo 

de controle L-PRF. 

 

3.11 Avaliação da liberação do fator de crescimento 

Para determinar a capacidade de liberar fatores de crescimento (L-PRF, H-PRF e Alb-

PRF), as membranas (n = 3 por grupo) foram incubadas em placas de cultura de 6 

poços (TPP, EUA) na presença de 4 ml de DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's 

Medium, GIBCO, EUA) sem antibióticos, em uma atmosfera umidificada a 37°C/5% 

de CO2. Os meios de cultura acondicionados foram coletados após 7 dias de cultura 

e armazenados a -80°C. Para a detecção de fatores de crescimento, o ensaio de 
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imunoabsorção enzimática convencional (ELISA) foi empregado utilizando kits 

comerciais (Peprotech, Rocky Hills, NJ). Foram realizados ensaios para a presença 

de FGF2, VEGF, e PDGF-b em três experimentos independentes com cinco réplicas. 

A densidade óptica final foi medida usando um leitor de microplaca Synergy II (Biotek, 

EUA). 

 

3.12 Análise estatística 

 

Após um teste de normalidade D'Agostino-Pearson, os resultados dos ensaios ELISA 

foram comparados utilizando a ANOVA unidirecional com um teste post-hoc Tukey. 

Os resultados referentes a alterações na área da membrana com o tempo após a 

implantação foram avaliados usando a ANOVA de duas vias com um teste de 

comparação múltipla da Dunnett, considerando um erro alfa de 5%, usando o software 

GraphPad Prism 7.0 (GraphPad®, EUA). 

 

Quadro 1: Sistema de avaliação histológica para a classificação da presença de 

neovascularização (NV), fibrose e infiltrado gorduroso (IG). 

 

 
Resposta 

Escore 

0 1 2 3 4 

 
NV 

0 Proliferação 
capilar mínima, 

focal, 1-3 
brotos 

grupos 
de 4-7 

capilares 
com 

estruturas 
fibroblásticas 

de apoio 

ampla 
faixa de 
capilares 

com 
estruturas 
de apoio 

extensa 
faixa de 

capilares com 
estruturas 

fibroblásticas 
de apoio 

FIBROSE 0 banda estreita banda 
modera- 
damente 
grossa 

banda 
grossa 

banda extensa 

 
IG 

0 Quantidade 
mínima de 

gordura 
associada à 

fibrose 

Várias 
camadas de 

gordura e 
fibrose 

Acúmulo 
alongado e 

largo de 
células de 
gordura 

sobre o local 
do implante 

Extensas 
áreas de 
gordura 

circundando 
completamente 

o implante 
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Quadro 2: Sistema de avaliação histológica para presença de células inflamatórias  
polimorfonucleares (PMNs), linfócitos, macrófagos, células gigantes - e necrose. 
 

Tipo de 
célula/ 

Resposta 

Escore 

0 1 2 3 4 

PMNs 0 Raro, 1-
5/phf 

5-10/phf Infiltrado 
intenso 

exuberante 

Linfócitos 0 Raro, 1-
5/phf 

5-10/phf Infiltrado 
intenso 

exuberante 

Plasmócitos 0 Raro, 1-
5/phf 

5-10/phf Infiltrado 
intenso 

exuberante 

Macrófagos 0 Raro, 1-
5/phf 

5-10/phf Infiltrado 
intenso 

exuberante 

Células 
Gigantes 

0 Raro, 1-
2/phf 

 
3-5/phf 

Infiltrado 
intenso 

exuberante 

Necrose 0 Discreta Intermediária Moderada Severa 

Phf: per high powerd (400x) field 

 

 Para cada imagem capturada (objetiva de 40x) de cada animal de todos 

os grupos experimentais e controle (SHAM) foram determinados os escores das 

reações segundo os Quadros 1 e 2. Para cada animal foi calculada a mediana dos 

escores obtidos. Esses valores foram transferidos para o Quadro 3 sendo um valor de 

mediana para cada tipo celular ou reação histológica de cada animal (teste e controle). 

Em cada coluna, ou seja, para cada animal, o número das células inflamatórias e 

necrose foi somado e multiplicado por 2 obtendo-se assim o primeiro subtotal. O 

segundo subtotal foi obtido através da soma dos valores obtidos nos itens 

neovascularização, fibrose e infiltrado gorduroso. O primeiro e o segundo subtotais 

foram somados e o total do grupo foi obtido através da média de todos os animais de 

cada grupo. A média final irá equivaler ao valor resultante da subtração do grupo teste 

pelo grupo controle. O resultado final da amostra teste foi classificado segundo a 

relação abaixo: 

 

 - Não irritante (0,0 até 2,9) 

 - Levemente irritante (3,0 até 8,9) 

 - Moderadamente irritante (9,0 até 15,0) 

 - Gravemente irritante (> 15) 
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Quadro 3: Análise de evolução sistêmica semiquatitativa. O resultado final da reação 

inflamatória pode ser calculado: MÉDIA (Escore da resposta inflamatória das células 

e necrose + escore da resposta tecidual) grupo – MÉDIA (Escore da resposta 

inflamatória das células e necrose + escore da resposta tecidual) grupo controle. 

 

Amostra Teste Grupo Teste Grupo Controle 

Animal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Polimorfonucleares x x x x x x x x x  

Linfócitos x x x x x x x x x  

Plasmócitos x x x x x x x x x  

Macrófagos x x x x x x x x x  

Células Gigantes x x x x x x x x x  

Necrose x x x x x x x x x  

Escore da resposta das 
células inflamatórias e 

necrose 
SUB-TOTAL (x2) 

 
2X 

 
2X 

 
2X 

 
2X 

 
2X 

 
2X 

 
2X 

 
2X 

 
2X 

 
2X 

Neovascularização y y y y y y y y y  

Fibrose y y y y y y y y y  

Infiltrado Gorduroso y y y y y y y y y  

Escore de resposta 
tecidual 

SUB-TOTAL 

Y Y Y Y Y Y Y Y Y  

TOTAL 2X
+Y 

2X
+Y 

2X
+Y 

2X
+Y 

2X
+Y 

2X
+Y 

2X
+Y 

2X
+Y 

2X
+Y 

2X+Y 

MÉDIA DO TOTAL POR 
GRUPO 

Média Média 

Média* 
TESTE - Controle 

NÃO IRRITANTE (0,0 ATÉ 2,9) 
LEVEMENTE IRRITANTE(3,0 ATÉ 8,9) 

MODERADAMENTE IRRITANTE (9,0 ATÉ 15,0) 
GRAVEMENTE IRRITANTE (> 15) 

Necrose traumática z z z z z z z z z  

Debris (exterior) z z z z z z z z z  

Sítios Não Avaliados z z z z z z z z z  

* Usada para determinar a classificação de irritação apresentada como conclusão. 
A diferença negativa é registrada como zero 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Avaliação Histológica após a Implantação 
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A resposta biológica foi avaliada através da resposta dos tecidos (neovascularização, 

fibrose e infiltrado de gordura) e a presença de células inflamatórias 

(polimorfonucleares, linfócitos, células plasmáticas, macrófagos, células gigantes e 

necrose) em função do tempo. A resposta da amostra do grupo teste foi comparada 

com a obtida no local da amostra do grupo controle. Após 21 dias, foi 

macroscopicamente observado que a maioria das amostras implantadas com L-PRF 

ou H-PRF demonstraram significante reabsorção ou completa reabsorção, enquanto 

o grupo Alb-PRF apresentou apenas uma pequena mudança nas dimensões de 

volume (Figura 2). A Figura 2A mostra um animal macroscopicamente que foi 

implantado no tecido subcutâneo em ambos os lados da linha média, com L-PRF e 

Alb-PRF. Observe a completa reabsorção do grupo L-PRF; entretanto, um volume 

permaneceu no grupo oposto de Alb-PRF. As Figuras 2B-D mostram ainda que o 

grupo L-PRF e H-PRF apresentaram reabsorção completa após 21 dias de 

implantação. O grupo Alb-PRF exibiu vascularização em torno do biomaterial 

implantado com notável estabilidade de volume durante toda a duração do estudo 

(Figura 2D). 

 

 

Figura 2. Após 21 dias de implantação, macroscopicamente, foi observado o volume 

no dorso do animal, referindo-se ao ALB-PRF, que permaneceu no lugar durante 

todos os períodos experimentais. A. Dorso do animal com volume ALB-PRF (seta); B. 

L-PRF; C. H-PRF; D. Alb-PRF. 

 

A quantificação do tamanho da superfície da membrana, tanto o grupo L-PRF quanto 

o H-PRF perderam aproximadamente 50% de volume em comparação com o grupo 

Alb-PRF após 7 dias. Cerca de 25% do volume foi perdido até o 14º dia e a reabsorção 

completa foi observada até o 21º dia para os grupos L-PRF e H-PRF (Figura 3). Em 
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contraste, do dia 7 ao dia 21, o grupo Alb-PRF perdeu aproximadamente 10% de seu 

volume original, demonstrando uma estabilidade de volume superior ao longo do 

tempo (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Quantificação da área da superfície da membrana. Ambos os grupos L-PRF 

e H-PRF notaram reabsorção completa no 21º dia. Alb-PRF demonstrou uma 

estabilidade de volume superior ao longo do tempo (p < .05; * área de superfície 

significativamente maior quando comparada a todos os outros grupos). 

 

Grupo Sham 

Após sete dias, a ausência de fibrose e infiltrado gorduroso foi observada com uma 

proliferação capilar focal mínima, de 1 a 3 brotos por campo. Os escores 

semiquantitativos para células polimorfonucleares, linfócitos e macrófagos foram 

moderados; células gigantes e plasmócitos foram raros; e houve uma ausência total 

de necrose (Figura 4A-B). 

Após 14 dias, a fibrose, infiltrado gorduroso e necrose estavam ausentes; além disso, 

foi observada uma proliferação capilar focal mínima - de 1 a 3 brotos por campo. Havia 

apenas uma leve presença de células inflamatórias, tais como as células 

polimorfonucleares e plasmócitos; presença rara a moderada de linfócitos e células 

macrofágicas; e ausência de células gigantes (Figura 4C-D). 

Após 21 dias, as células inflamatórias estavam ausentes, e os linfócitos e macrófagos 

eram raros. Além disso, a fibrose, necrose e infiltrado de gordura estavam ausentes, 

enquanto a presença de proliferação capilar focal mínima, de 1 a 3 brotos por campo, 

foi observada (Figura 4E-F). 
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Figura 4. Fotomicrografias do Grupo Sham. A e B) círculo: epiderme e derme papilar 

com folículo piloso (HF), tecido conjuntivo em recuperação (CT) com células 

inflamatórias focais intensas e difusas (*); fibras musculares (MF) e tecido adipócito 

(AT) são anotadas. C e D: círculo: epiderme (EP) e derme papilar com folículo piloso 

(HF), tecido conjuntivo em recuperação (CT) com células inflamatórias focais 

moderadas (*) e E e F: círculo: epiderme (EP) e derme papilar com folículo piloso (HF), 

tecido conjuntivo em recuperação (CT). Células inflamatórias raras (*) são notadas. A 

e B: 7 dias; C e D: 14 dias; E e F: 21 dias. A, C e E: 40 x ampliação, barra micrométrica: 

500 µm; B, D e F: 400 x ampliação, barra micrométrica: 50 µm. Coloração: 

Hematoxilina e Eosina. 
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Grupo L-PRF 

Após 7 dias, foi observada a ausência de células gigantes e a presença rara de 

plasmócitos; entretanto, a infiltração de células polimorfonucleares, linfócitos e células 

macrófagas foi moderada. Um grupo de 4 a 7 brotos, com estruturas fibroblásticas de 

suporte, foi observado para cada campo avaliado, caracterizando uma 

neovascularização moderada (Figura 5A-B). Depois de 14 dias de implantação, a 

presença de linfócitos e macrófagos foi constante, enquanto uma diminuição dos 

polimorfonucleares e plasmócitos foi detectada em comparação com o grupo de 7 

dias. Reações teciduais como necrose, fibrose e infiltrados de gordura não foram 

observados, e foi observada uma proliferação capilar mínima (1 a 3 brotos por campo) 

(Figura 5C-D). Após 21 dias, foi observado que todas as células inflamatórias 

diminuíram significativamente devido à reabsorção da membrana L-PRF. A exceção 

a isto foram os linfócitos que, embora raros, estavam presentes (Figura 5E-F). 

 

Grupo H-PRF 

Os resultados do grupo L-PRF e do grupo H-PRF foram comparáveis em relação à 

biocompatibilidade e à resposta inflamatória. Após 7 dias de implantação, foi 

observada uma presença moderada de células polimorfonucleares e macrófagos, os 

plasmócitos eram raros e ausência de células gigantes e necrose (Figura 6A-B). A 

redução do número de células inflamatórias foi dependente do tempo durante o 

período de estudo. No 21º dia, foram observadas menos células e menos 

neovascularização (de moderada a rara) (Figura 6C-F). É importante notar que a 

degradação da membrana L-PRF ocorreu um pouco mais rapidamente do que a da 

membrana H-PRF, resultando na presença de mais células inflamatórias aos 21 dias, 

quando comparados os dois grupos. 

 

Grupo Alb-PRF 

Após 7 dias, foram observadas menos células inflamatórias para todos os tipos de 

células deste grupo. Poucos macrófagos e células gigantes, juntamente com a 

presença de neovascularização, foram observados nesta fase inicial (Figura 7A-B). 

Após 14 dias, o número de células inflamatórias aumentou gradualmente de forma 

semelhante a outros grupos (Figura 7C-D). Após 21 dias, o número de células 

inflamatórias continuou a diminuir, juntamente com a neovascularização local (Figura 

7E-F). Fibrose, necrose, infiltrado gorduroso e células gigantes não foram observados 
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neste grupo. Também vale a pena notar que, em comparação com outros grupos, o 

grupo Alb-PRF era relativamente estável, com pouca reabsorção ao longo do tempo. 

 

 

Figura 5. Fotomicrografias do grupo L-PRF. A e B: círculo: epiderme e derme papilar 

com folículo piloso (HF), tecido conjuntivo em recuperação (CT) com células 

inflamatórias moderadas e difusas (*) ao redor do PRF (PRF). O tecido adipócito (AT) 

é notado acima do epitélio. C e D: círculo: epiderme e derme papilar com folículo piloso 

(HF), tecido conjuntivo em recuperação (TC) com células inflamatórias moderadas e 

difusas (*) ao redor da PRF (PRF). E e F: círculo: epiderme e derme papilar com 

folículo piloso (HF), tecido conjuntivo em recuperação (TC), células inflamatórias raras 
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entre fibras musculares (mf) e tecido adipócito (AT) são observadas. O PRF não foi 

observado neste período. A e B: 7 dias; C e D: 14 dias; e E e F: 21 dias. A, C e E: 4 x 

magnificação, barra micrométrica: 500 µm; B, D e F: 40 x magnificação, barra 

micrométrica: 50 µm. Coloração: Hematoxilina e Eosina.  

 

 

Figura 6. Fotomicrografias do grupo H-PRF. A e B: círculo: epiderme e derme papilar 

com folículo piloso (HF), tecido conjuntivo em recuperação (TC) com células 

inflamatórias intensas e difusas (*) ao redor da PRF (PRF). Tecido adipócito (AT) são 

observados acima do epitélio. C e D: círculo: epiderme e derme papilar com folículo 

piloso (HF), recuperando tecido conetivo (CT) com células inflamatórias focais 

moderadas (*) ao redor da PRF (PRF), fibras musculares (MF) e tecido adipócito (AT). 
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e E e F: círculo: epiderme e derme papilar com folículo piloso (HF), recuperando tecido 

conetivo (CT). Células inflamatórias focais com fibras musculares estriadas (seta). 

PRF não foi observada neste período. A e B: 7 dias; C e D: 14 dias; e E e F: 21 dias. 

A, C e E: 40x de ampliação, barra micrométrica: 500 µm; B, D e F: aumento de 400x, 

barra micrométrica: 50 µm. Coloração: Hematoxilina e Eosina. 

 

Figura 7. Fotomicrografias do grupo Alb-PRF. A e B: círculo: epiderme e derme papilar 

com folículo piloso (HF), tecido conjuntivo em recuperação (CT) com células 

inflamatórias moderadas e focais (*) ao redor do PRF (PRF). Destacando a presença 

de grupos de leucócitos dentro da membrana (seta branca); C e D: círculo: epiderme 

e derme papilar com folículo piloso (HF), recuperando tecido conetivo (TC) com 

células inflamatórias moderadas (*) ao redor da PRF (PRF); E e F: círculo: epiderme 
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e derme papilar com folículo piloso (HF), tecido conjuntivo em recuperação (TC) com 

células inflamatórias dispersas (*) ao redor da PRF; presença de grupos de leucócitos 

dentro da membrana (seta branca). A e B: 7 dias; C e D: 14 dias; e E e F: 21 dias. A, 

C e E: 40 x magnificação, barra micrométrica: 500 µm; B, D e F: 400 x magnificação, 

barra micrométrica: 50 µm. Coloração: Hematoxilina e Eosina. 

 

Análise Semi-Quantitativa de acordo com a Norma ISO 10993-6 

Após uma análise descritiva das membranas de PRF implantadas, foi utilizado um 

sistema de avaliação semi-quantitativa, de acordo com a ISO 10993-6/2016. A Tabela 

III demonstra uma avaliação por amostragem do grupo L-PRF em 7 dias. A pontuação 

foi conduzida de acordo com os padrões ISO, onde a resposta inflamatória dos tecidos 

pode ser observada e comparada com a de outros grupos. A Figura 8 demonstra as 

respostas inflamatórias das células inflamatórias (Figura 8A-F), juntamente com a 

reação tecidual geral (Figura 8G-H), com os resultados finais calculados relatados na 

Figura 8I. Observe que, devido à natureza autóloga da PRF, todos os grupos 

responderam extremamente favorável, com apenas ligeiros aumentos na inflamação 

em comparação com o controle de Sham negativo (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Resposta das células inflamatórias (8A-F) e reação geral dos tecidos. (8 G, 

H) com os resultados finais calculados relatados em 8I. Note que todos os grupos 
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responderam extremamente bem com apenas ligeiros aumentos na inflamação 

quando comparados ao controle Sham negativo (dados ± desvio padrão; p < .05; * 

representa significativamente maior quando comparado ao grupo L-PRF controle; 

#representa significativamente menor quando comparado ao grupo L-PRF controle). 

 

4.2 Caracterização de Membranas 

A avaliação ultra estrutural das membranas foi realizada utilizando microscopia 

eletrônica de varredura, como mostrado na Figura 9. A membrana de PRF é 

caracterizada como uma densa rede de fibrina com estruturas em malha fechada, 

semelhante aos fios de gaze, que prendem as células entre as fibras (Figura 9A). A 

membrana de H-PRF foi caracterizada de forma semelhante por uma malha de fibrina; 

no entanto, tinha um aumento da presença de elementos celulares aprisionados 

(Figura 9B). As membranas de Alb-PRF demonstraram uma superfície muito densa, 

com deposição evidente de uma camada de proteína desnaturada que revestiu 

completamente as fibras de fibrina e as células e plaquetas aprisionadas em seu redor 

(Figura 9C). 

 

Figura 9. Fotomicrografias eletrônicas de varredura do (A) L-PRF, (B) H-PRF e (C) 

membranas Alb-CGF obtidas com um microscópio eletrônico de varredura (JEOL 

JSM-6490 LV, JEOL, Japão) a 15 kV. 

 

4.3 Análise da liberação dos fatores de crescimento 

A capacidade das membranas para a retenção ou produção de fatores de crescimento 

foi avaliada através de um ensaio de eluição in vitro. A Figura 10 demonstra a 

liberação dos fatores de crescimento PDGF, VEGF e FGF2 após 7 dias de eluição no 

meio de cultura. Enquanto a liberação média de FGF2 de todos os grupos foi 

semelhante, uma liberação significativamente maior (p < 0.05) de VEGF e PDGF foi 



 31 

observada no grupo H-PRF, com concentrações finais aproximadamente duas vezes 

maiores do que as encontradas para os grupos L-PRF e Alb- PRF (Figura 10). 

 

 

 

Figura 10. Avaliação da liberação dos fatores de crescimento PDGF (A), VEGF (B) e 

FGF2 (C) do grupo L-PRF, H-PRF e Alb-PRF, respectivamente, após 7 dias de eluição 

em meios de cultura celular. As barras representam a média ±SD de três réplicas 

biológicas e cinco técnicas. Um asterisco indica uma diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (p < .005). 

 

Tabela III. Avaliação semi-quantitativa utilizada para avaliar a reação tecidual e a 

biocompatibilidade, conforme a norma ISO 10993-6/2016. O presente exemplo é para 

os 5 animais avaliados aos 7 dias para o grupo L-PRF. Cinco campos foram avaliados 

por animal. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O objetivo da ROG é excluir células de tecido mole, que apresentam crescimento 

mais rápido do que o tecido ósseo subjacente. Para realizar isto, é necessária uma 

manutenção adequada do espaço durante um período de 2-3 meses (4). As 

membranas barreiras de colágeno de origem animal são mais frequentemente 

utilizadas devido à sua biocompatibilidade com tecido humano. Entretanto, 

estratégias alternativas com melhor estabilidade da membrana ou 

biocompatibilidade são necessárias para melhorar ainda mais os resultados 

clínicos. 

A fibrina rica em plaquetas foi utilizada anteriormente como uma membrana de 

barreira regenerativa para vários procedimentos de ROG. Ela tem a vantagem de 

ser completamente autóloga e estimula ainda mais a regeneração dos tecidos, 

tanto nos tecidos duros como moles, melhorando sua vascularização in vivo (20-

22). No entanto, enquanto a PRF oferece um maior potencial regenerativo, ela se 

degrada muito rapidamente in vivo, dentro das primeiras 2-3 semanas pós-

implante. Por estas razões, muitos autores recomendaram revestir as membranas 

de colágeno diretamente com PRF líquido ou colocar uma membrana de PRF 

padrão sobre a parte superior de uma membrana de barreira derivada de animais 

(23). 

Mais de 20 anos se passaram desde que foi demonstrado que, ao aquecer e 

desnaturar a albumina, uma modificação na estrutura secundária transforma a 

albumina em uma estrutura tridimensional, onde novas ligações de hidrogênio e 

dissulfeto nas enzimas são criadas (24). Isto favorece uma estrutura tridimensional 
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maior com mudanças drásticas em suas propriedades de reabsorção e melhor 

estabilidade ao longo do tempo. (24) 

Estudos anteriores já mostraram a mudança de temperatura para a produção de 

membranas de fibrina (8,12,13,25). Em 2015, Kawase et al. investigaram as 

propriedades de degradação da membrana de PRF. Aplicando tratamento térmico 

às membranas de PRF padrão através da compressão da membrana, as 

propriedades de reabsorção das membranas de PRF foram drasticamente 

melhoradas (8). Embora tenham sido relatados benefícios em termos de sua 

estabilidade, uma das limitações foi o fato de que, durante o processo de 

aquecimento, as células tipicamente passam por apoptose e a atividade do fator de 

crescimento é drasticamente reduzida durante sua desnaturação. Uma pesquisa 

recente discutiu a necessidade de melhorar o manuseio de PRF, uma vez que tinha 

propriedades de degradação rápida com baixa resistência à tração (25). Assim, eles 

produziram uma membrana PRF estéril e saturável, criando um sistema fechado 

de seringa única (hypACT Inject) para produzir uma membrana de PRF com 

melhores características de manuseio por um método de congelamento-

descongelamento. Eles encontraram significativamente maior resistência à tração, 

maior aderência das células e menor taxa de degradação das membranas. 

Ao contrário de qualquer PRF produzido anteriormente, Mourão et al. propuseram 

a utilização da camada PPP como o componente tratado termicamente com 

propriedades de reabsorção de PRF estendidas, juntamente com vantagens como 

a estabilidade das membranas ao longo do tempo (12). Entretanto, isto precisava 

ser feito garantindo a retenção das células da zona rica em plaquetas e leucócitos 

(buffy coat zone) e utilizando fatores de crescimento para manter as propriedades 

regenerativas de PRF dentro da camada aquecida de PPP (12). Também foi 

demonstrado que estas membranas retêm sua capacidade de liberar fatores de 

crescimento durante um longo período de tempo, favorecendo a migração e 

proliferação de fibroblastos, juntamente com a indução da síntese de colágeno (13). 

Neste estudo, mais uma vez foi observado que a liberação de fatores de 

crescimento da Alb-PRF foi semelhante à da L-PRF e que o grupo H-PRF 

demonstrou níveis significativamente mais altos de fatores de crescimento do que 

qualquer um dos grupos (26). 
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O objetivo principal deste estudo foi investigar a biocompatibilidade e estabilidade 

in vivo das membranas de Alb-PRF em comparação a dois protocolos padrão 

utilizados para a produção de PRF. Foi constatado que todas as membranas PRF 

demonstraram excelente biocompatibilidade, semelhante ao controle negativo 

(grupo Sham). Entretanto, é notável que, enquanto os protocolos padrão L-PRF e 

H-PRF demonstraram uma redução no tamanho da membrana entre 7 e 14 dias - 

e uma reabsorção quase completa em 21 dias, foi observado que a membrana Alb-

PRF manteve sua estabilidade de volume mesmo aos 21 dias. Além disso, deve-

se notar que os pequenos roedores têm uma taxa metabólica extremamente rápida 

em comparação aos humanos; portanto, a capacidade de manter a estabilidade de 

volume mesmo após 21 dias correlaciona-se bem com estudos que demonstram 

que após meses a estabilidade de volume da Alb-PRF se mantem quando usado 

como enchimento biológico ou membrana de barreira. 

As propriedades de reabsorção estendida da Alb-PRF têm inúmeras vantagens em 

uma variedade de procedimentos clínicos. Além disso, o processamento adicional 

acrescenta apenas 10-20 minutos ao tempo de protocolo atual para o PRF padrão. 

Com base nestas observações, é possível criar uma verdadeira "barreira" ou 

biomaterial de "enchimento" derivado do sangue periférico 100% autólogo, com 

propriedades de reabsorção drasticamente melhoradas. Além disso, a capacidade 

de coletar facilmente vários frascos de 10 ml de amostras de sangue torna este 

biomaterial extremamente útil, especialmente para a coleta de veias periféricas a 

um baixo custo. Atualmente está sendo investigado na prática clínica para uso 

durante grandes procedimentos de ROG em odontologia com uma malha de titânio. 

Relatórios têm demonstrado uma taxa de exposição de até 50% de titânio (27-30). 

Embora os médicos praticantes tenham utilizado PRF padrão sobre o titânio para 

minimizar a exposição, a capacidade de criar uma membrana de Alb-PRF mais 

duradoura provavelmente proporcionará benefícios clínicos adicionais. Ela também 

serve como um atraente biomaterial para vários pacientes que desejam evitar o uso 

de produtos derivados de animais e preferem ser tratados usando soluções 

autólogas mais naturais. A pesquisa clínica futura será fundamental para 

compreender melhor todo o potencial e usos da Alb-PRF na prática odontológica. 

Este estudo revelou a excelente biocompatibilidade de todos os grupos PRF 

investigados quando implantados subcutaneamente de acordo com a morma ISO 
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10993-6/2016. Apenas uma resposta inflamatória leve foi relatada para todos os 

grupos, com resultados comparáveis observados entre os grupos L-PRF, H-PRF, e 

Alb-PRF. Vale notar que, dentro do presente estudo, o uso da membrana de plasma 

desnaturada em combinação com a fase líquida do PRF (Alb-PRF) era 

suficientemente estável em volume em todos os períodos, enquanto os grupos L-

PRF e H-PRF mostraram reabsorção significativa ou completa em 14 dias. Este 

estudo demonstra, pela primeira vez, uma melhora significativa na estabilidade da 

membrana de Alb-PRF, com potencial futuro significativo para uso como membrana 

de barreira biológica para procedimentos de ROG e como material de enchimento 

biológico em procedimentos de harmonização orofacial. Portanto, ele pode ser 

potencialmente utilizado de maneira semelhante como um biomaterial xenógeno, 

como as membranas de colágeno porcino, com propriedades de degradação 

semelhantes, porém 100% derivado de fontes autólogas. Ao utilizar a membrana 

no local, ela retém células vivas que contribuiriam ainda mais para a regeneração 

dos tecidos.  

É importante estudar a presença da albumina na cicatrização do tecido ósseo, 

como ativador das células progenitoras endógenas, tornando-a um possível 

adjuvante eficaz e seguro para as curas regenerativas ósseas (31). Este processo 

de incorporação de Alb-PRF com biomateriais para defeitos ósseos ou mesmo seu 

uso isolado como substituto ósseo será estudado em futuros estudos in vivo e 

estudos clínicos randomizados e controlados. 
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6. CONCLUSÕES 

 

As membranas estudadas forma biocompatíveis, porém a membrana de Alb-PRF 

permaneceu no local implantado com mínima alteração de volume. Isto indica seu 

potencial futuro para uso como uma membrana de barreira biológica para 

procedimentos de ROG ou como material de preenchimento biológico em aplicações 

de medicina estética. 
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