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Objetivo: Avaliar uma possível atividade aceleradora do 

processo de reparo ósseo através da utilização do plasma rico 

em plaquetas (PRP), associado a biomateriais em cavidades 

ósseas cranianas de cães. Método: Foram selecionados seis 

animais de raça indefinida, fêmeas, com aproximadamente 8 

kg, sendo realizadas seis cavidades cranianas de 8 mm através 

de broca trefina que foram divididas em 6 grupos, cada grupo foi 

preenchido com os seguintes materiais: Grupo I: sangue (grupo 

controle); Grupo II: sangue e PRP; Grupo III: Biogran® (vidro 

bioativo) e sangue; Grupo IV: Biogran®, PRP e sangue; Grupo 

V: Bio-Oss® (hidroxiapatita natural de origem bovina) e sangue; 

Grupo VI: Bio-Oss®, PRP e sangue. Trinta e sessenta dias após 

o procedimento sacrificaram-se os animais e as peças foram 

fixadas em formol a 10%, a seguir desmineralizadas em 

solução de EDTA, processadas e coradas com Hematoxilina e 

Eosina (HE). Resultados: Não houve diferença significativa 

entre os grupos controle (Grupos I e II). Aos 30 dias, houve 

desenvolvimento do reparo ósseo, porém, não se observou 

diferenças significativas entre os dois biomateriais (Biogran e o 

Bio-Oss). Aos 60 dias, observou-se presença de tecido ósseo 

maturo, entretanto, não se evidenciou microscopicamente 

diferenças significativas entre a utilização ou não do PRP 

influenciando na reparação tecidual. Conclusão: À análise 

microscópica, concluiu-se que os materiais apresentaram 

propriedade osteocondutora e ausência de reação inflamatória. 

A presença ou não do PRP não interferiu na evolução do reparo, 

é mister a continuidade de novas investigações científicas 

envolvendo o PRP e suas aplicações.

Objective: This study was to evaluate a possible accelerating 

activity of the bone repair process through the use platelet-rich 

plasma (PRP), associated to biomaterials in sockets produced 

in cranial skull of dogs. Method: Six animals of indefinite race 

has been selected, females, approach weight of 8 kg, being 

carried through six sockets of 8 mm with trefine drill that had 

been divided in six groups: each group it filled with the following 

materials: Group I: blood (control group); Group II: blood and 

PRP; Group III: Biogran® (bioactive glass) and blood; Group IV: 

Biogran®, blood and PRP; Group V: Bio-Oss® (natural 

hidroxiapatite of bovine origin) and blood; Group VI: Bio-Oss®, 

blood and PRP. Thirty and sixty days after procedure the 

animals had sacrificed themselves and the parts had been fixed 

in formol 10%, demineralized in EDTA solution, processed and 

follow to Hematoxilin and Eosin (HE) technique. Results: It did 

not have significant difference between the control groups 

(Groups I and II). To the 30 days, it had development of the hard 

tissue repair, however, if it did not observe significant 

differences between the two biomaterials (Biogran and Bio-

Oss). In 60 days, was observed a bone is in mature state, 

however, if it microscopically did not evidence significant 

differences between the use or not of the PRP influencing in the 

tissue repairing. Conclusion: Carried through the 

microscopical analysis, concluded that the materials had 

presented osteoconduction property and absence of 

inflammatory reaction. The presence or not of PRP did not 

intervene with the evolution of the repair and is necessity the 

continuity of new scientific inquiries involving the PRP and its 

applications.



A possibilidade da correção de defeitos ósseos 

tem despertado interesse dos pesquisadores em 

desenvolverem materiais que possam apresentar 

características biológicas aceitáveis como substitutos 

ósseos. De uma maneira geral o enxerto autógeno é o 

material mais indicado para a correção destes defeitos, 

no entanto, nem sempre a sua utilização é viável, pois 

situações como tamanho do defeito ósseo, desconforto 

do paciente e sua recuperação são fatores que limitam 

sua indicação e uso (BECKER et al., 1998; BOECK, 

1997; CAMARINI, 2001; FURUSAWA et al., 1998; 

GRANJEIRO et al., 1992; JENSEN et al., 1996; 

KOEMPEL et al., 1998; PETTIS et al., 1990; TANAKA, 

1999).

Um material ideal para ser utilizado como 

substituto ósseo deve ser biocompatível, não antigênico, 

não carcinogênico, apresentar baixo custo, ser 

gradualmente substituído por tecido da área receptora, 

ter propriedades osteocondutora e/ou osteoindutora 

(BERGLUNDH; LINDHE, 1997; BYE et al., 1987; 

CAMELO et al., 1998; FERNANDES et al., 1998; 

GAUTHIER et al., 1999; MACNEILL et al., 1999; 

MELLONIG, 2000)

A utilização dos biomateriais na clínica 

odontológica vem assumindo uma importância cada vez 

maior em função das várias possibilidades de aplicação e 

facilidades que os mesmos oferecem. A utilização de 

enxertos aloplásticos tem sido indicada, com o objetivo 

de restabelecer a função e a morfologia de áreas que 

sofreram intervenções cirúrgicas, aumento de rebordo 

alveolar atrófico, lojas cirúrgicas ocasionadas por lesões 

periapicais, defeitos ósseos periodontais, perdas ósseas 

associadas ou não a implantes osseointegrados, a 

traumatismos ou a lesões extensas. Ainda tem sua 

aplicação como hemostático em vários procedimentos 

cirúrgicos da cavidade bucal e também como veículo 

carreador de fatores de crescimento, antibióticos e 

outras substâncias (CALLAN; ROHRER, 1993; 

CAMARINI, 2001; FRANK et al., 1991; FROUM et al., 

1982; PIATTELLI et al., 1999; SCHEPERS et al., 1998; 

ZITZMANN; SCHÄRER, 1998).

Os biomateriais para enxertos podem ser 

divididos em três grupos: metálicos, poliméricos e 

cerâmicos, sendo os dois últimos têm sido mais 

estudados para o preenchimento de defeitos ósseos 

(CANCIAN, 1998; CARVALHO, 1993; FRANK et al., 

1991; FURUSAWA; MIZUNUMA, 1997; GREGHI; 

CAMPOS Jr. 1994; TURUNEN et al., 1997).

Os materiais cerâmicos podem ser sintéticos ou 

naturais. Entre os quais materiais sintéticos destaca-se a 

hidroxiapatita (Ca (PO ) (OH) ); beta fosfato tricálcio 10 4 6 2

(Ca (PO ) ); fosfato de cálcio  bifásico (HA+-TCP); e os 3 4 2

vidros bioativos. Entre os materiais naturais tem-se o 

carbonato de cálcio obtido do coral e a hidroxiapatita 

obtida da estrutura óssea bovina (BARETTA et al., 1998; 

BOECK NETO, 1997; CAMARINI, 2001; FROUM et al., 

1982; FURUSAWA; MIZUNUMA, 1997; GREGHI; 

CAMPOS Jr., 1994; HALL et al., 1999; QUIÑONES et al., 

1997; SKOGLUND et al., 1997; SOGAL; TOFE, 1999; 

VALENTINI et al., 1998; YOUNG et al., 1999; ZITZMANN 

et al., 1997).

As características físicas dos materiais 

cerâmicos nos permitem classificá-los nas formas densa 

e porosa. A forma densa apresenta microporosidades, 

graças ao processo de sinterização que o material é 

s u b m e t i d o  d u r a n t e  s u a  c o n f e c ç ã o .  E s s a  

microporosidade facilita a ação de células que atuam no 

processo de reparação. A forma porosa apresenta poros 

maiores que facilitam o crescimento tissular. Com 

relação à reabsorção, a forma densa sofrerá um 

processo mais lento que a forma porosa, entretanto sua 

resistência à compressão será maior (CANCIAN, 1998; 

CARVALHO, 1993; FROUM et al., 1998; GAUTHIER et 

al., 1999; GRANJEIRO et al., 1982; GREGHI; CAMPOS 

Jr., 1994; JENSEN et al., 1996; PETTIS et al., 1990; 

YAMAMOTO et al., 1994).

Os materiais que apresentam sílica na sua 

composição são chamados de biovidros. Após 

instalação desse biomaterial em uma loja cirúrgica, 

ocorre dissolução da parte central dos grânulos, 

formando um gel de sílica. As lacunas que se formam, 

decorrentes da saída desse gel, permitirão que ocorra 

neoformação óssea dentro ou ao redor dos grânulos. A 

união entre esses materiais e o tecido se dá graças a 

uma série de reações químicas que levam à formação de 

uma matriz, rica em sílica, coberta por uma matriz de 

fosfato de cálcio. Sugere-se que os osteoblastos 

depositam matriz orgânica sobre a estrutura de fosfato 

de cálcio (BYE et al., 1987; CAMARINI, 2001; CANCIAN, 

1998; FERNANDEZ et al., 1998; FURUSAWA; 

MIZUNUMA, 1997; FURUSAWA et al., 1998; JOHNSON 

et al., 1997; KARATZAS et al., 1999; LORENZONI et al., 

1998; SCHMITT et al., 1997; TURUNEN et al., 1997; 

WHEELER et al., 1997; WHEELER et al., 1998).

O plasma rico em plaquetas (PRP), por sua vez, 

vem sendo uma descoberta que estimula a aceleração à 

cicatrização dos tecidos moles e duros (MARX, 2001). O 

PRP é uma fonte de fatores de crescimento obtidos do 

sangue do paciente pelo processo de centrifugação que 

seqüestra e concentra as plaquetas. Esses fatores de 

crescimento ligam-se a receptores específicos na 

superfície celular de células alvo e estimula e/ou regula a 

atividade celular (ROSENBERG et al., 2000) como as 

mitoses, quimiotaxia, diferenciação celular e 

metabolismo (GARG, 2000; TISCHLER, 2002). 

Podemos dizer que os fatores de crescimento agem nas 
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células diferenciando-as e otimizando suas ações em 

áreas que necessitem de reparo. Dessa forma, nos 

defeitos ósseos ou tecidos moles onde as células 

remanescentes não são suficientes para induzir o reparo, 

na velocidade necessária, os fatores de crescimento 

desempenham um papel fundamental (LENHARO; 

COSSO, 2002). 

O PRP possui uma alta concentração de 

plaquetas. Em resposta a um trauma as plaquetas são 

ativadas e liberam fatores de crescimento que agem no 

processo de reparo ósseo. Além desses fatores de 

crescimento presentes no coágulo há também fibrina, 

fibronectina, vitronectina que são moléculas de adesão 

necessárias à migração celular (visto na osteocondução, 

epitelização da ferida, osteointegração) (MARX, 2001; 

SCHMITZ; HOLLINGER, 2001). Isso faz com que o PRP 

também possua a propriedade coesiva e adesiva, 

ajudando na estabilidade do enxerto sobre a superfície 

do dente, implante ou defeito ósseo, facilitando o 

processo de reparo ósseo (KASSOLIS; ROSEN, 2000; 

GARG, 2001) e também atuando no controle 

hemorrágico. 

O trabalho foi realizado com 6 cães fêmeas, com 

peso aproximado de 8 Kg, raça indefinida. Nas quais, em 

cada calota craniana, foram confeccionados 6 defeitos 

ósseos circulares com 8 mm de diâmetro através de 

broca trefina. Cada defeito recebeu uma combinação de 

dois tipos de materiais de implante, com exceção dos 

defeitos referentes ao controle, que recebeu apenas 

sangue. 

Método de obtenção do PRP:

Por meio de punção venosa, foram removidos 10 

ml de sangue do cão adicionados a 5 ml de citrato de 

sódio 3,8%. O sangue foi centrifugado a 1200 rpm por 8 

minutos a 240 G. Nessa centrifugação obteve-se a parte 

figurada e plasma sanguíneo contendo agregado 

plaquetário. A fração superior do plasma, em torno de 40 

a 45% de sua concentração total foi pipetada e obtendo-

se o plasma pobre em plaquetas. A segunda fração 

obtida, em média de 30 a 35% do total e com uma 

quantidade de plaquetas similar as encontradas no 

sangue periférico (plasma médio em plaquetas) e a 

terceira fração concentra a maior quantidade de 

plaquetas (15 a 25%) é o plasma rico em plaquetas.

A aplicação desse PRP preparado exigiu um 

processo inicial de coagulação com uma mistura de 10 ml 

de cloridrato de cálcio 10% e 10.000 unidades de 

trombina bovina. O protocolo de aplicação do PRP exige 

o uso de uma seringa de 10 ml para cada mistura. Em 

cada mistura foram utilizados 6 ml de PRP, 1 ml de 

cloridrato de cálcio/trombina bovina e 1 ml de ar para 

misturar. A seringa é então agitada por 6 a 10 segundos 

para iniciar a coagulação. O PRP agora é um gel e pode 

ser adicionado ao material implantar.

Dessa forma, com os defeitos divididos em 6 

grupos, cada grupo foi preenchido com os seguintes 

materiais (Figura 1):

Grupo I: sangue (grupo controle);

Grupo II: sangue e P.R.P. (plasma rico em 

plaquetas);

Grupo III: Biogran® (vidro bioativo) e sangue;

Grupo IV: Biogran®, sangue e PRP;

Grupo V: Bio-Oss® (hidroxiapatita natural de origem 

bovina) e sangue;

Grupo VI: Bio-Oss®, sangue e PRP.

Os animais foram sacrificados nos períodos 

pós-operatórios de 30 e 60 dias, sendo três cães 

sacrificados em 30 dias e os demais no período de 60 

dias. As peças obtidas foram mergulhadas em solução 

de formol a 10% para fixação e encaminhadas ao 

processamento através de coloração em Hematoxilina e 

Eosina (HE).

Figura 1. Distribuição dos grupos.

Não houve diferença significativa entre o Grupo 

I controle e o Grupo II controle com PRP (Figuras 2 e 3). 

Os cortes microscópicos demonstraram 

presença de biomaterial nas lojas cirúrgicas apontando 

para o desenvolvimento do reparo ósseo aos 30 dias, 

não se observando diferenças significativas entre os 

dois materiais (Biogran e Bio-Oss). Observou-se ainda, 

ausência de células inflamatórias, vasos neoformados e 

presença de trabeculado ósseo em estágio de 
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mineralização (Figuras 4, 5, 6 e 7).

Aos 60 dias, observou-se evolução do processo 

de reparo, diminuição do volume do biomaterial, porém 

ainda presente em grande quantidade, presença de 

tecido ósseo maturo com linhas de reversão ras 8, 9, 10 e 

concêntricas e ausência de células inflamatórias. Não se 

consegue evidenciar microscopicamente diferenças 

significativas entre a utilização ou não do PRP 

influenciando na reparação tecidual (Figuras 8, 9, 10 e 

11).

Figura 3. Grupo II, 60 dias, aumento de 40x: Trabeculado 
ósseo observando-se linhas de reversão demonstrando 
aposição óssea.

Figura 2. Grupo I, 30 dias, aumento de 40x: Trabéculas 
ósseas neoformadas.

Figura 4. Grupo III, 30 dias, aumento de 40x: Tecido 
conjuntivo invadindo os cristais.

Figura 5. Grupo IV, 30 dias, aumento de 40x: Aposições 
ósseas concêntricas com biomaterial de permeio.

Figura 6. Grupo V, 30 dias, aumento de 40x: Partículas 
envolvidas em tecido ósseo.

Figura 7. Grupo VI, 30 dias, aumento de 40x: Partículas 
envolvidas em tecido ósseo.
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Figura 9. Grupo IV, 60 dias, aumento de 40x: Aposições 
ósseas concêntricas envolvendo o biomaterial.

Figura 8. Grupo III, 60 dias, aumento de 40x: Partículas com 
presença de fissuras envoltas em tecido conjuntivo.

Figura 11. Grupo VI, 60 dias, aumento de 40x: Tecido ósseo 
neoformado entre as partículas com aposições ósseas 

Figura 10. Grupo V, 60 dias, aumento de 40x: Tecido 
conjuntivo fibroso envolvendo partículas e tecido ósseo 
neoformado.

Introduzido no campo da Cirurgia Maxilofacial 

por Whitman, Berry e Green (1997), foi previamente 

utilizado como fator hemostático, denominado cola de 

fibrina. Associado às descobertas em biologia molecular, 

da presença de fatores de crescimento no interior das 

plaquetas, fundamentais nos processos teciduais 

regenerativos, a sua obtenção em grandes 

concentrações plaquetárias levaria ao desenvolvimento 

do PRP. Sua atuação é dependente da presença de 

células viáveis nos quais os fatores de crescimento 

possam atuar, destacando-se células mesenquimais 

indiferenciadas, células endoteliais, fibroblastos e 

osteoblastos. Tais elementos, em se tratando de 

enxertos, estão presentes somente nos autógenos, este 

considerado padrão ouro da enxertia, uma vez que 

atuam nos três processos osteoregenerativos.

Marx (2004) relata controvérsia de forma 

explícita na literatura. Tal fato a difusão de seu uso sem 

padronização de sua obtenção, levando a resultados 

variados nos trabalhos publicados. Estudos comprovam 

a concentração de plaquetas necessária: um milhão/µL 

em 6ml, considerado o “PRP terapêutico” para que os 

processos regenerativos tornem-se diferenciados. No 

entanto, tal diferenciação ocorre somente na velocidade 

do processo de regeneração e não em sua quantificação 

qualitativa e ou quantitativa.

Kim, Park e Choung (2001) em crânios de 

coelhos, foram criados dois defeitos ósseos, um com 

PRP e Bio-Oss e o outro somente com Bio-Oss. 

Demonstraram após 1 e 2 meses em imagens de 

tomografia computadorizada, maior densidade óssea no 

grupo com PRP.

Estudo de Aghaloo, Moy e Freymiller (2002), 

compararam o PRP associado com Bio-Oss, somente o 

Bio-Oss, o osso autógeno e o grupo controle sem 

nenhum enxerto através de 4 defeitos criados em 

crânios de 15 coelhos. Os resultados do osso autógeno 

foram superiores. O PRP associado ao Bio-Oss 
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aumentou a velocidade dos processos regenerativos em 

todos os tempos .

No trabalho de Fürst, Gurber e Tangl (2003) com 

enxertos sinusais em 12 porcos na qual em um lado 

utilizou-se PRP associado ao Bio-Oss e no outro lado 

somente Bio-Oss. Sendo que, adicionalmente ao mesmo 

procedimento cirúrgico foram instalados 2 implantes em 

cada lado com o objetivo de avaliar a osteointegração 

nos períodos de 3, 6 e 12 semanas. A porcentagem de 

contato enxerto-implante foi a mesma.

Froum, Wallace e Tarnow (2002) realizaram 

enxertos sinusais em 3 pacientes, de forma aleatória, 

cada paciente recebeu PRP e Bio-Oss em um lado e 

somente Bio-Oss no outro. A avaliação da quantidade de 

osso vital demonstrou que não houve diferenças com a 

adição de PRP (23% de osso com PRP e Bio-Oss e 21% 

de osso somente com o Bio-Oss). A avaliação do contato 

osso-implante não demonstrou nenhum benefício com o 

uso do PRP (38% com PRP e Bio-Oss e 34% somente 

com Bio-Oss) nos grupos em que a associação foi 

empregada, não se observou aceleração do processo de 

reparo, estando este em mesma fase reparacional 

quando comparado aos grupos onde não se utilizou o 

PRP, fato que coincide com a maioria dos achados da 

literatura.

Diante do exposto, é possível concluir que os 

biomateriais estudados não interferiram na evolução do 

processo de reparo; não se observou presença de 

células inflamatórias ou ainda retardo no processo de 

reparo, a presença ou não do PRP não interferiu na 

evolução do reparo, é mister a continuidade de novas 

investigações científicas envolvendo o PRP e suas 

aplicações.
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