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Fibrina Rica em Plaquetas (Platelet-Rich Fibrin, PRF) foi desenvolvida, pela primeira 

vez na França em 2001 por Choukroun e equipe. Sendo a segunda geração de concentrados 

plaquetários, o PRF foi definido como um biomaterial autólogo rico em leucócitos e plaquetas 

com indicações de uso principalmente na área cirúrgica. O protocolo de obtenção deste 

concentrado é muito simples: sangue é coletado em tubos de vidro ou plástico e 

imediatamente é centrifugado, sem o uso de anticoagulantes ou trombina bovina.  

O coágulo de PRF é produzido através de um processo natural de polimerização 

durante a centrifugação, e a arquitetura natural da fibrina parece ser responsável por uma 

liberação lenta de fatores de crescimento e glicoproteínas da matriz por aproximadamente sete 

dias. Este coágulo combina promotores imunitários e cicatrizantes presentes no sangue 

coletado que prometem melhor cicatrização e maturação tecidual quando utilizados em 

tecidos lesados. 

O sangue proveniente de cordão umbilical (SCU) é uma fonte rica de células, das 

quais se destacam as progenitoras hematopoiéticas. O fenômeno de agregação plaquetária, 

todavia, em plaquetas neonatais é tão eficiente quanto em plaquetas adultas. Também parece 

haver um efeito neuroprotetor e angiogênico maior em células de cordão.  

A coleta do sangue de cordão é extremamente fácil, indolor e não oferece riscos para o 

recém-nascido ou para a mãe. Não se trata de um procedimento cirúrgico como a retirada de 

células-tronco da medula óssea. Em caso de necessidade de uso, o sangue de cordão umbilical 

que foi armazenado, está imediatamente disponível para uso. 

Com base nos dados literários referentes a sangue de cordão umbilical, acredita-se que 

o coágulo de PRF produzido a partir de sangue de cordão umbilical pode apresentar 
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diferenças estruturais e composicionais significativas em relação ao PRF produzido a partir de 

sangue periférico. 

Este trabalho tem como objetivo analisar os coágulos de PRF obtido de sangue 

periférico e de sangue de cordão umbilical através de análises microscópica ótica e por 

varredura, hemograma, citometria de fluxo e análise de imagem digital.  
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