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Resumo

Introdução:  Nas  últimas  décadas,  tem se  pesquisado substâncias  seguras  e  eficazes  para 

preenchimento cutâneo na busca de tratamento de lesões que cursam com atrofia dérmica. O 

Plasma Rico em Plaquetas (PRP) é um concentrado de plaquetas autólogo que pode ser uma 

alternativa promissora para o tratamento dessas lesões. Objetivo:  Em busca de um material 

autólogo  para  preenchimento  cutâneo,  este  trabalho  visa  avaliar  e  quantificar,  através  de 

exame histológico,  o  efeito  do PRP e  de seus  fatores  de crescimento  na derme  de ratos. 

Metodologia: Serão utilizados 25 ratos Wistar, machos, adultos. Concentrado de plaquetas e 

fatores de crescimento na forma de PRP serão injetados em área de pele normal previamente 

demarcada  no  dorso  de  dez  ratos.  No  grupo  controle  de  mesmo  tamanho,  os  mesmos 

procedimentos serão adotados, porém é injetada substância  inerte (solução salina).  O PRP 

será  obtido  através  da  exsanguinação  de  cinco  ratos  doadores  e  processado  através  de 

centrifugações  sucessivas  do  sangue  colhido.  Previamente  à  aplicação  do  PRP,  será 

mensurada a concentração de plaquetas que deve estar quatro a cinco vezes superior a do 

sangue  total.  Após  quatorze  dias  do  procedimento  serão  realizadas  biópsias  cutâneas  em 

ambos os grupos, duas em cada animal, na área tratada e não tratada. O material será avaliado 

nas colorações de Hematoxilina e Eosina, Picrosirius, e imuno-histoquímica para os fatores de 

crescimento  TGF e  PDGF.  As  imagens  obtidas  na  microscopia  serão  avaliadas  quanto  à 

espessura dérmica e concentração de fatores de crescimento, pelo Software Image Pro-Plus® 

versão 5.0. Os dados serão avaliados através do teste t de Student, considerando α igual a 0,05 

e  β  igual  a  0,01  como  estatisticamente  significativo,  com  auxílio  de  softwares  SPSS. 

Resultados Esperados:  Os avanços na biologia cutânea têm levado ao desenvolvimento de 
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uma diversidade de tratamentos que visam prevenir e reparar as lesões de pele. O PRP, por ser 

autólogo,  tem  característica  de  biocompatibilidade  insuperável.  Além  disso,  estudos  têm 

demonstrado importante ação de fatores de crescimento contidos no PRP nos fibroblastos e 

colágeno  dérmico.  Esperamos  obter,  com  este  trabalho,  resultados  que  comprovem  a 

capacidade  deste  tratamento  de  acelerar  o  processo  de  reparação  tecidual,  através  da 

verificação de maiores concentrações de fatores de crescimento e de maior espessura dérmica. 

Permitindo que com isso, futuramente, o PRP possa ser aplicado na Dermatologia e também 

em diferentes áreas da Medicina e da Odontologia.
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