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INTRODUÇÃO

RESUMO
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A utilização de implantes osseointegrados firmou-se como
procedimento reabilitador seguro e previsível da cavidade oral.
O planejamento protético cirúrgico tem como um dos tópicos, a
presença de osso em quantidade e qualidade suficientes. Como
conseqüência do edentulismo, são as reabsorções ósseas críticas
que, impedem a utilização de implantes dentários. Neste ambiente,
os procedimentos de regeneração óssea guiada tem sido um
recurso, e, dentre eles, podemos rever a utilização do gel de
plasma rico em plaquetas como veículo aglutinante e estimulador
do processo de regeneração.

Neste trabalho, apresenta-se a técnica da utilização do gel de
plasma rico em plaquetas, na qual elimina-se a utilização de
trombina humana, em prol de controle de temperatura como
procedimento acelerador junto com biomateriais.
Composição Bioquímica do PRP:
Plasma
Leucócitos
Plaquetas
Fatores de Crescimento
(PDGF,TGF- ,IGF-S)

O PRP é um produto derivado do sangue, rico em fatores de crescimento,
devido a alta concentração plaquetária, obtida por processo de centrifugação.

PROCESSO E OBTENÇÃO DO PRP
1) Punção Venosa:
A quantidade de sangue
total recolhida vai depender
do volume do seio maxilar
ou área a ser enxertada.
O tubo de ensaio possui
citrato de trissódio a 10%.
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Vantagens:
Aceleração do processo de regeneração óssea;
Menor risco de transmissão de doenças, quando
comparado a outros materiais enxertantes;
Alta concentração de fatores de crescimento em
pequenos volumes de plasma.

2) Centrifugação do sangue:
Centrifugar por 10 minutos,
a 500 r.p.m.

Fig. 1: Radiografia panorâmica
3) Decantação das hemácias:
do caso inicial.
Por diferença de peso molecular, as hemácias e os
leucócitos
precipitam e as plaquetas permanecem na superfície.

5) Colocação na placa de Petri:
O material, PRP e PPP, é pipetado para a
placa de Petri, ficando com cor
avermelhada devido ao PPP e as hemácias.

4)Pipetagem do PRP e PPP:
O PRP localiza-se na parte superior
do tubo de ensaio, e é de cor
. amarelada;
O PPP, localiza-se entre o PRP e as
hemácias (porção inferior,
avermelhado).
6) Cloreto de Cálcio a 10% e aquecimento da placa de Petri
O cloreto de cálcio atua no inicio da
cascata de coagulação, acelerando a
formação de fibrina. Atuando junto a
trombina autógena;
A temperatura é mantida a 37º C,
o que é ideal para favorecer as reações.

Fig. 5: visualização do nervo mental
e nervo alveolar inferior.

7) Adição de Hidroxiapatita Liofilizada:
Promove osteocondução;
Confere maior densidade e resistência
ao coágulo formado, facilitando sua
manipulação.
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