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RESUMO: O PRP e a PRF são diferentes tipos de preparados de plaquetas que devido à 

presença de promotores de crescimento e a liberação de citocinas auxiliam na cicatrização de 

tecidos. O PRF foi desenvolvido especificamente para cirurgia oral e algumas diferenças 

existentes entre estes produtos tornam o PRF superior quando se trata de uso odontológico. O 

PRF além de auxiliar na hemostasia e cicatrização de feridas modula as reações inflamatórias, 

atrai células tronco e facilita a diferenciação de osteoblastos, possuindo, portanto, boa ação sobre 

a regeneração dos tecidos duros.  

Palavras-chave: PRP. PRF. Regeneração tecidual. Doença periodontal. Cirurgia 

bucomaxilofacial. 

ABSTRACT: PRP and PRF are different types of platelet preparations that due to the presence 

of growth promoters and the release of cytokines help in tissue healing. The PRF was developed 

specifically for oral surgery and some differences between these products make the PRF superior 

when it comes to dental use. Besides assisting in hemostasis and wound healing, PRF modulates 

inflammatory reactions, attracts stem cells and facilitates the differentiation of osteoblasts, thus 

having good action on the regeneration of hard tissues. 
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INTRODUÇÃO: 

 A plaqueta é o segundo tipo celular mais frequente na circulação sanguínea, sendo 

fundamental na hemostasia. Essas células, ao serem ativadas, sofrem uma degranulação e 

liberam citocinas que estimulam a migração e proliferação celular, dando início ao processo de 

cicatrização. Duas citocinas plaquetárias de destaque são o fator de crescimento transformador 

b (TGF-b) que afeta a síntese do colágeno e fibronectina e os fatores de crescimento derivados 

de plaquetas (PDGFs) que são reguladores da migração, proliferação e sobrevivência de células 

mesenquimais1, 2. 

O PRP e o PRF são diferentes tipos de preparados de plaquetas. Ambos utilizam o sangue 

autólogo e partem do princípio da utilização dos fatores de crescimento liberados pelas plaquetas 

para promoção do processo de cicatrização. O PRF difere do PRP, pois preserva uma matriz de 

fibrina na qual as plaquetas se aderem e vão liberando os fatores de crescimento de forma lenta. 

Estes preparados são utilizados amplamente na medicina, odontologia e medicina veterinária 

como agentes potencializadores da cicatrização e regeneração tecidual, sendo que na medicina 

veterinária pode ser utilizado em diversas espécies animais1, 2.  
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OBJETIVO: O referido trabalho tem como objetivo comparar a eficácia do uso de PRP e PRF 

na odontologia veterinária, bem como avaliar as possibilidades de uso dos mesmos dentro dos 

diferentes procedimentos que existem na especialidade. 

REVISÃO DE LITERATURA: 

As plaquetas contêm vários fatores de crescimento que aumentam a mitose celular, a 

produção de colágeno, angiogênese, recrutamento celular, entre outros fatores que contribuem 

na cicatrização e regeneração tecidual3. O PRP é uma modificação autóloga da cola de fibrina 

na qual as concentrações de plaqueta estão acima do normal, sendo que em um coágulo 

sanguíneo natural as plaquetas compõem 5% do volume e no PRP as essas representam 95% da 

composição. Ele é obtido por meio da centrifugação do sangue total com posterior descarte dos 

glóbulos vermelhos, dando origem a uma suspensão concentrada de fatores de crescimento 

plaquetários que pode ser aplicado em feridas para que ajude na cicatrização e regeneração dos 

tecidos. Para se obter 1 ml de PRP são necessários 8 ml de sangue total, ou seja, o grande volume 

de sangue necessário torna-se um fator limitador do uso deste produto em animais pequenos. 

Além disso o produto final é líquido, necessitando que seja feita a adição de trombina bovina 

para que ele se torne um gel. Sendo assim, o PRP possui riscos ao paciente, pois a trombina 

bovina pode causar reações alérgicas e coagulopatias. Após a sua produção, este deve ser 

utilizado em, no máximo, 4 horas, intervalo no qual libera seus fatores de crescimento, sendo 

que 95% é liberado 1 hora após a sua produção1. A eficácia do PRP tem sido muito variável 

devido à falta de padronização do preparo e as evidências de efeitos benéficos na cirurgia oral 

são fracas3. 

 A Fibrina rica em plaquetas (PRF) é formada pela divisão do sangue autólogo em 

componentes que promovem a cicatrização e componentes que não o fazem. Sendo assim o PRF 

é um concentrado rico em plaquetas de segunda geração onde as plaquetas, leucócitos, citocinas 

e células tronco estão presentes em uma matriz de fibrina complexa. Devido a presença de 

células imunitárias, que, inclusive, estão em maior quantidade no PRF do que no PRP, e de 

moléculas plasmáticas altamente antigênicas o PRF é específico do doador, não devendo ser 

utilizado como enxerto alógeno. O PRF pode ser usado em feridas abertas, espaços teciduais 

profundos, além de poder ser misturado com enxertos ósseos para produzir o chamado “Sticky 

Bone”, o que o confere propriedades osteoindutivas1, 2. 

O PRF possui vantagens sobre o PRP entre elas a preparação simples, gastos mínimos, 

requer experiência mínima para a manipulação e por ser moldável facilita o manuseio. A 

ausência de anticoagulantes ou trombina bovina reduz os riscos de reações de hipersensibilidade 

e também favorece a cicatrização, já que anticoagulantes são conhecidos por inibir este processo. 

O PRF necessita de volumes significativamente menores de sangue total para ser produzido, 

podendo ser utilizado em animais pequenos. Além disso, a rede de fibrina PRF é uma 

organização tridimencional homogênea que tem efeito a longo prazo sobre a cicatrização dos 

tecidos por meio da liberação lenta de citocinas que pode ser sustentada por 1 a 4 semanas 

durante o processo de remodelação da rede plaquetária, enquanto o PRP é um produto líquido 

com efeitos apenas a curto prazo1, 2.  

Dentre as citocinas e fatores de crescimento presentes em ambos os preparados 

plaquetários estão a interleucina, IL-b, IL-4, fator de necrose tumoral a, TGF-b1, fator de 

crescimento semelhante à insulina 1, PDGF a e b e fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF), sendo estes dois últimos liberados em maiores quantidades no PRF do que no PRP. 

Estes fatores de crescimento estimulam a produção de colágeno e a formação do calo ósseo, o 

que faz com que se aumente em quase duas vezes a densidade óssea pós cirurgia ao se usar o 

PRF, além de aumentar a força da ferida, o que melhora a cicatrização2. Os fatores de 

crescimento liberados pelas plaquetas presas na matriz de fibrina estimulam a mitose celular das 



células do periósteo o que ajuda na cicatrização óssea, além de atraírem células tronco no local 

da lesão, que por sua vez induz a angiogênese e a osteogênese. Por todos os motivos supra citados 

o PRF é mais eficiente e com menos controvérsias que o PRP1. 

 

Figura 1. Fibrina rica em plaquetas (PRF). Caixa com 16 coágulos de PRF. Fonte: Feigin, K., & Shope, B., 2019. 

 

As citocinas presentes no PRP e no PRF auxiliam na modulação da inflamação, pois 

estimulam a proliferação e diferenciação de leucócitos1. Um estudo feito com cães foi 

comparado o tratamento convencional com agregado de trióxido mineral (MTA) com o 

tratamento utilizando o PRP ou PRF na perfuração contaminada e não contaminada decorrente 

de uma complicação do tratamento endodôntico. Nos animais tratados com ambos preparados 

de plaquetas foi possível notar uma contagem de células inflamatórias significativamente menor 

que quando comparado com animais tratados com MTA. Este ensaio demonstrou o potencial 

anti-inflamatório do PRP e do PRF4. 

A fibrina presente no PRF serve como uma matriz extracelular que permite a migração, 

divisão e mudança de fenótipo das células endoteliais, fatores fundamentais para ocorrência da 

angiogênese e a sua forma porosa permite uma maior penetração destes vasos sanguíneos no 

local da lesão. Além disso, orienta a cobertura de tecidos lesados protegendo a ferida o que 

acelera a cicatrização. A estrutura de fibrina prende as células tronco circulantes levadas a lesão 

por meio da neovascularização. Em defeitos ósseos grandes o acúmulo de células tronco com a 

sua conversão para osteoblastos favorece a cura, ademais a matriz de fibrina otimiza o suporte 

de células mesenquimais transplantadas com o objetivo de regenerar o defeito ósseo. Outra 

vantagem do PRF é que ele pode ser usado de forma isolada como um enxerto autógeno, mas 

sem a desvantagem de causar lesão ao tecido doador1, 2. 

Existe uma contradição entre estudos sobre a ação do PRP em tecidos ósseos. Em estudos 

com caprinos foi observado por meio da avaliação de exames radiográficos que os animais nos 

quais se usou o PRP após a reconstrução mandibular houve uma rápida cicatrização óssea 

quando comparado com o grupo controle5. Em humanos foi avaliado a eficácia do PRP para o 

tratamento de defeitos periodontais infra-ósseos. Porém, não houve diferença estatística quanto 

a resposta do tecido ósseo entre os grupos controle e teste, concluindo que o PRP não possui 

influência quanto ao preenchimento de tecido duro1. Já em estudos feitos com cães foi possível 

notar que quando usava concentrações entre e 1 e 5% de PRP ocorria estímulo a proliferação de 

células ósseas alveolares, enquanto ao se usar concentrações superiores a 30% essa proliferação 

era menor e, sendo que o PRP a 100% apresentava elevada toxicidade celular1.  

O fosfato tricálcico B (Beta-TCP) é um aloplasto muito utilizado em cirurgias periapicais 

com o intuito de promover uma melhora na formação óssea. Em um estudo com suínos foram 

utilizados o B-TCP e PRF, em associação e sozinhos em defeitos tibiais. No grupo de animais 

no qual foi feito a associação de ambos os produtos o osso recém formado era significativamente 

maior. Acredita-se que isso se deve a capacidade do PRF de atuar como um adesivo biológico 



capaz de manter as partículas unidas. Em outro estudo semelhante, o fosfato de cálcio bifásico 

foi usado de forma combinada com o PRF ou como tratamento isolado de defeitos tibiais em 

ovinos. Aos 40 dias foi avaliado histologicamente as áreas tratadas e conclui-se que o grupo no 

qual se fazia a associação de B-TCP e PRF apresentou maior formação óssea, concluindo que o 

PRF é eficaz nos estágios iniciais da cura1. 

Um estudo utilizou o PRF em cães da raça beagle submetidos ao processo de extração 

dentária afim de elucidar o efeito deste preparado de plaquetas na osteogênese. Para avaliar este 

efeito foram examinados por meio de imunofluorescência os marcadores indicativos de 

formação óssea e remodelação, osteopontina (OP) e osteocalcina (OC), que regulam a deposição 

mineral, além da análise histológica do tecido aos 14 e aos 30 dias, comparando com um grupo 

controle. O OP e o OC foram acentuadamente expressos no osso recém formado submetido ao 

tratamento, indicando que o PRF aumenta a atividade osteoblástica eosteoclástica no osso 

alveolar. Nas análises histológicas coloridas com HE foi notadotrabéculas ósseas grossas e 

regulares no osso recém formado tratado com PRF, além de um preenchimento ósseo mais 

rápido. Os resultados deste ensaio sugerem que a aplicação de PRF causa um forte estímulo a 

ostegênese3. 

Foi analisada a eficácia do PRF na cicatrização de feridas e seu potencial regenerativo 

em humanos. Após a análise dos resultados foi possível concluir que o PRF tem bons resultados 

para o tratamento de feridas orais abertas que não podem ser fechadas por suturas 1, 2. Além 

disso, o PRF tem se mostrado superior ao PRP quanto a capacidade de induzir a osteogênese. 

Em um ensaio foi avaliado a eficácia do uso de PPR ou o PRF em pacientes com fraturas 

mandibulares submetidos ao procedimento de osteossíntese direta com miniplacas e avaliados 

radiograficamente por 6 meses. Após análises de resultados se concluiu que o uso de PRF levou 

a uma maior osteogênese do que o PRP. A fibrina rica em plaquetas demonstrou ter efeito de 

aumentar a velocidade de cicatrização tanto de tecidos moles, quanto de tecidos duros, sendo de 

grande valia seu uso na odontologia, incluindo na cicatrização periodontal1. 

Após toda extração dentária ocorre o processo de reabsorção óssea e uso de PRF tem 

demonstrado auxiliar na preservação das cristas alveolares, com menor reabsorção óssea, 

melhora na cicatrização da cavidade e redução da dor pós operatória2. O uso do PRF tem sido 

muito apreciado na cirurgia oral em adição a enxertos ósseos, visto que, por atrair células tronco 

favorece a migração de células osteoprogenitoras para o centro do enxerto o que leva a 

neoangiogênese. Além disso, tem sido relatado seu uso com sucesso em fraturas mandibulares e 

cirurgias oncológicas. Também foi concluído que o PRF atua como uma barreira entre o osso 

alveolar e a cavidade oral, auxiliando a menor exposição óssea1. Este preparado de plaquetas 

também pode ser utilizado em pacientes com osteonecrose da mandíbula, visto que esta condição 

está relacionada a vascularização limitada e o PRF ajuda a melhorar a vascularização por meio 

do estímulo a angiogênese2. 

Existem poucos casos clínicos publicados de uso de PRP ou PRF em pacientes 

veterinários submetidos a tratamentos odontológicos e/ou de cirurgia oral. Existe um relato de 

uso conjunto de PRP e PRF concomitante com um enxerto ósseo em uma foca de um mês de 

idade que havia sofrido uma fratura mandibular. O tratamento teve sucesso e o paciente não 

experimentou complicações. O PRF também tem sido usado para o tratamento de enfermidades 

ortopédicas como a osteoartrite e a cicatrização de feridas em cães e cavalos com sucesso1. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O PRF tem se mostrado muito promissor na odontologia veterinária por oferecer menos 

riscos do que o PRP e com resultados satisfatórios tanto em tecidos moles quanto em tecidos 

duros, além de possuir ação de longo prazo. Além disso, como o PRF necessita de um menor 



volume de sangue para ser produzido o seu uso se torna possível em animais pequenos. O PRP, 

por outro lado, tem eficácia variável, apresentando resultados pobres em tecidos ósseos, o que é 

um aspecto negativo quando se pensa no uso odontológico do produto.  
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