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RESUMO 

 
O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações clínicas e histológicas 
ocorridas ao redor da mucosa alveolar sobre implantes que foram 
submetidos a enxertia de membrana autóloga de Fibrina rica em 
plaquetas e leucócitos (L-PRF) no momento da implantação. Foram 
selecionados 10 participantes sistemicamente saudáveis, que foram 
submetidos a cirurgia de instalação de implantes com a associação de 
enxerto de membrana autógena de L-PRF na região do implante 
(n=20). Previamente a instalação dos implantes, os indivíduos foram 
submetidos a um exame clínico para coleta de informações sobre: a 
largura da mucosa ceratinizada na região de instalação do implante 
(LMC) a espessura da mucosa ceratinizada (EMC) na região de eleição 
para instalação dos implantes dentais. Posteriormente, os implantes 
dentais foram instalados conforme normas descritas pelo fabricante e 
os enxertos foram posicionados na crista óssea e posteriormente as 
bordas do retalho foram reaproximadas e suturadas. Aos trinta dias (1 
mês) e sessenta dias (2 meses) após a instalação dos implantes, os 
participantes foram submetidos a novo exame clínico de espessura e 
largura da mucosa ceratinizada. A cirurgia para reabertura dos 
implantes e instalação do cicatrizador foi realizada, conforme 
orientação do fabricante e no tecido removido realizou-se histometria 
por meio das colorações de hematoxilina/eosina, Tricrômio de Masson, 
Tricrômio de Gomori e Picrosirius red. Observou-se que a faixa de 
mucosa ceratinizada permaneceu estável aos 30 e 60 dias. Por outro 
lado, observamos um aumento significativo de aproximadamente 1,06 
mm na espessura do tecido gengival na região de crista óssea (p=0,03). 
Entretanto, este ganho de espessura não foi observado na região 
vestibular onde os implantes foram instalados. As análises dos cortes 
histológicos demonstram não haver remanescente da membrana de 
colágeno aos 30 e 60 dias pós-cirurgia. Não foram observadas 
diferenças estatísticas nas análises histométricas de espessura de 
tecido epitelial, tamanho da biópsia, espessura da camada córnea e da 
quantidade de infiltrado inflamatório. Em conclusão, a membrana de 
LPRF promove um ganho de espessura tecidual na região da crista 
óssea 30 e 60 dias pós-cirurgia. Do ponto de vista histológico, o padrão 
de reparo permanece estável até 60 dias pós-cirurgia. 

 
Palavras-chave: Implantes dentários; Mucosa ceratinizada; Tecidos 
peri-implante; Peri-implantite. 



ABSTRACT 
 

The objective of this study was to evaluate the clinical and histological 
changes occurring around the alveolar mucosa on implants that were 
submitted to platelet-rich and leukocyte-rich fibrin (L-PRF) autologous 
membrane grafting at the time of implantation. We selected 10 
systemically healthy participants who underwent implant surgery with 
the association of autogenous L-PRF membrane graft in the implant 
region (n = 20). Before the implantation, the individuals underwent a 
clinical examination to collect information about the width of the 
keratinized mucosa in the implant installation region (CML) and the 
thickness of the keratinized mucosa (EMC) in the region of choice for 
the dental implants installation. Later, we installed dental implants 
according to standards described by the manufacturer, positioned the 
grafts in the bony crest and after reapproximated and sutured the edges 
of the flap. At 30 days (1 month) and 60 days (2 months) after implant 
installation, participants were submitted to a new clinical examination of 
thickness and width of the keratinized mucosa. We performed both the 
surgery for the reopening of the implants and the installation of the 
cicatrizer, according to the manufacturer's instructions. In the removed 
tissue, we performed histometry by using hematoxylin / eosin stains, 
Masson's trichrome, Gomori's trichrome and Picrosirius red. We could 
also observe that the keratinized mucosa band remained stable at 30 
and 60 days. On the other hand, we observed a significant increase of 
approximately 1.06 mm in the thickness of the gingival tissue in the 
region of bone crest (p = 0.03). However, this thickness gain was not 
observed in the vestibular region where we installed the implants. 
Analysis of the histological sections showed that there is no remnant of 
the collagen membrane at 30 and 60 days post-surgery. We did not 
observe statistical differences in histometric analyzes of epithelial tissue 
thickness, biopsy size, corneal layer thickness, and amount of 
inflammatory infiltrate. We can conclude that the LPRF membrane 
promotes a tissue thickness gain in the region of the bony crest 30 and 
60 days post-surgery. From the histological point of view, the repair 
pattern remains stable up to 60 days after surgery. 

 

Key words: Dental implants; Keratinized mucosa; Peri-implant tissues; Peri- 
implantitis. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A era da reabilitação oral com implantes teve seu início em 1981 com a 

apresentação dos resultados obtidos por Bränemark e equipe (ADELL et al. 1981). 

Neste momento, comprovou-se o sucesso e a previsibilidade da osseointegração 

com base em um acompanhamento clínico longitudinal de quinze anos (ADELL et 

al. 1981). Vários foram os pesquisadores que corroboraram com estes resultados, 

que em seu conjunto, resultaram em uma verdadeira revolução na reabilitação oral 

de indivíduos com qualquer tipo de ausência dentária (BRANEMARK et al.,1969; 

BRANEMARK et al., 1977; BRANEMARK et al., 1983; ADELL et al., 1981). Neste 

primeiro momento, os implantes dentais visavam unicamente à reabilitação de 

pacientes mandibulares edêntulos, tendo como objetivo primordial a substituição 

das próteses totais convencionais por uma estrutura fixa, a fim de aperfeiçoar sua 

retenção e estabilidade. Posteriormente, com o sucesso estabelecido na resolução 

dos casos de mandíbulas edêntulas, iniciou-se a busca por soluções para 

reabilitações em maxilas e espaços desdentados parciais e/ou reposições unitárias 

(MARGONAR et al., 2010). Neste contexto, a principal prioridade na resolução dos 

casos clínicos era funcional e os resultados estéticos eram na maioria dos casos 

deixado para um segundo momento ou muita das vezes negligenciados. 

Entretanto, a utilização de implantes osseointegrados na reabilitação de 

indivíduos parcialmente edêntulos, com resolução estética insatisfatória, tem 

levantado a questão do componente estético no resultado final das reabilitações 

implantossuportadas (BUSER, 2004). Assim, com o avanço na demanda estética na 

odontologia em associação com a melhoria dos materiais restauradores protéticos 

e das técnicas de manipulação gengival, exigiu-se uma maior precisão do 

profissional com os princípios estéticos nos pacientes submetidos às reabilitações 

por meio de implantes (MARCANTONIO JR et al. 2005, SHIBLI & D’AVILA 2006). 

Embora a taxa de sucesso dos implantes osseointegrados seja mensurada pela 

estabilidade da osseointegração e de sua restauração protética, o quesito estético 

deve ser adicionado atualmente aos parâmetros de sucesso clínico nos 

procedimentos restauradores (JOLY et al. 2010). 

Com o objetivo de atingir excelência estética no tratamento com implantes 

osseointegrados é fundamental que o planejamento do caso clínico seja realizado 

com uma visão multidisciplinar. As regenerações ósseas visam estabilizar ou corrigir 
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deformidades anatômicas, mas nem sempre resultam na estabilidade estética dos 

tecidos moles, pois frequentemente estes acompanham as imperfeições do tecido 

ósseo subjacente. Assim, na tentativa de minimizar ou eliminar as deformidades 

ósseas, as técnicas cirúrgicas mucogengivais têm sido empregadas na 

Implantodontia (KAZOR et al. 2004, SHIBLI et al. 2004). 

Assim sendo, o enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, removido da 

cavidade bucal, tem se tornado o padrão-ouro dos enxertos mucogengivais ao redor 

dos implantes pois possibilita o preenchimento da crista óssea, aumentando o 

espessamento gengival pré-protético, e promove a formação de papilas, assim 

como formação de tecido queratinizado. Entretanto, este procedimento exige um 

segundo leito cirúrgico, na maioria das vezes realizado no palato, para remoção do 

tecido a ser enxertado e, assim, são associados a estes procedimentos alguns 

efeitos adversos ou indesejados, tais como dor e desconforto pós-cirúrgico, além do 

risco de sangramento da área doadora (GRIFFIN ,2006) ou necrose tecidual (KIM, 

1997). 

Desta forma, a fim de evitar a morbidade associada ao paciente, substitutos 

do enxerto subepitelial vem sendo propostos no dia a dia clínico da odontologia, 

sendo a matriz de colágeno 3D de origem porcina (SANZ et al., 2009) e a membrana 

autóloga de fibrina rica em plaquetas e leucócitos (L-PRF) alguns exemplos 

(CHOUKROUN et al., 2006). 
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1.2 L-PRF - membrana autóloga de fibrina rica em plaquetas e leucócitos 
 

A expressão conhecida como “engenharia de tecidos” surgiu, quando 

começou-se a construção laboratorial de dispositivos que visam facilitar a 

regeneração de determinados tecidos. Geralmente combinam-se três elementos- 

chaves: matriz (scaffolds - estruturas tridimensionais que serve, de suporte ao 

crescimento celular); moléculas de sinalização (como os fatores de crescimento) e 

células (e.g., osteoblastos, fibroblastos, ou outras populações adequadas à 

regeneração do tecido lesado) (SUNITHA, 2008). Todos estes agentes trabalham 

em sinergia durante o processo de reparação e/ou regeneração, e muitos produtos 

tentam adaptar-se a esses mecanismos naturais, a fim de melhorar a cicatrização 

de um local cirúrgico. De acordo com Agrawal et al. (2014), o início da cura de 

qualquer ferimento é realizado pela formação de coágulos e inflamação, seguido por 

uma fase proliferativa, que compreende de epitelização, angiogênese, formação  de 

tecido de granulação, deposição de colágeno e, finalmente, maturação do colágeno 

e contração. 

Com isso, surgiram os concentrados de plaquetas, como mais uma opção de 

tratamento. Marx et al. (1998) denominaram pela primeira vez o plasma rico em 

plaquetas – PRP e ofereceram o conceito de fator de crescimento, após realizarem 

um estudo comparando a cicatrização de 38 enxertos, obtidos da crista ilíaca para 

reconstruções mandibulares, sendo que em metade deles acrescentou o PRP. O 

PRP foi obtido através da coleta de sangue com anticoagulante, centrifugada em 2 

passos e induzida usando cloreto de cálcio e trombina bovina. Foi demonstrada, por 

meio de análise histoquímicas, a presença de fatores de crescimento como PDGF 

(Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas), TGFB-2 (Fator de crescimento 

transformador Beta) nos concentrados de plaquetas. A concentração de plaquetas 

foi 338% maior que no sangue circulante. Foi detectada a presença de receptores 

nas células do enxerto, que responderam aos fatores de crescimento. A maturação 

óssea nos enxertos com PRP foi 1,62 a 2,16 maior que no grupo controle e a 

densidade foi de 55,1% no grupo controle e 74,0% no grupo teste em 6 meses. Os 

concentrados de plaquetas, segundo Marx et al. (1998), são preparações autólogas, 

portanto, eliminam o risco de transmissão de doenças e reações imunológicas, sem 

risco de infecção e podem trazer benefícios ao paciente (ANITUA, 1999). 

Estas substâncias transformam a cicatrização em um processo mais rápido e 
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eficiente, beneficiando a integração de enxertos, sejam eles ósseos, cutâneos, 

cartilaginosos ou de células de gordura. O plasma rico em plaquetas (PRP) dispõe 

de proteínas como a fibrina, fibronectina e vitronectina, que promovem a 

osteocondução através de sua ação na adesão celular, além da própria ação do 

TGFβ e do PDGF na estimulação dos osteoclastos, aperfeiçoando a qualidade dos 

resultados obtidos nos enxertos ósseos (VENDRAMI et al., 2006). 

Choukroun em 2001, apresentou ao mercado, através de um estudo a fibrina 

rica em plaquetas (L-PRF), desde então, tem sido proposto o uso deste biomaterial 

extraído do sangue do próprio paciente como uma barreira mecânica e um 

estimulador biológico que modula a remodelação óssea e tecidual proporcionando 

melhor qualidade ao novo tecido formado. O L-PRF é a segunda geração de 

concentrado de plasma e consiste em um concentrado de fibrina utilizado para 

aceleração cicatricial dos tecidos moles e duros através da estimulação de uma 

maior angiogênese e proteção da ferida cirúrgica com a liberação de citocinas e 

leucócitos. Este biomaterial possui a qualidade de ser totalmente natural pois 

diferente do plasma rico em plaquetas não é associado a nenhum um tipo de reação 

química (DOHAN et al., 2006; CHOUKROUN et al., 2006). As plaquetas possuem 

uma vida útil de 10 dias em média e durante este período secretam grânulos que 

contém proteínas que irão promover a coagulação através de fatores de coagulação 

como β- tromboglobulina, fibronectina, trombospondina, fibrinogênio. Também são 

liberados neste processo fatores de crescimento, inibidores de fibrinólise e 

imunoglobulnas, além disso são aderidos a membrana plaquetária o colágeno e a 

trombina que são responsáveis pela hemostasia. Durante este processo são 

liberados citocinas que acabam estimulando a migração e proliferação de células 

dentro da rede de fibrina. Também são liberados fatores que irão regular o processo 

inflamatório e cicatricial fibrosa como o TGF β -1 e os PDGFs responsáveis pela 

migração, proliferação e sobrevida de células mesenquimais responsáveis pelo 

mecanismo de remodelação do tecido cicatricial (DOHAN et al. 2006). 

Su e colaboradores (2009) avaliaram a concentração dos fatores de 

crescimentos encontrados no concentrado do PRF determinando a existência de 

fatores de crescimento de derivados de plaqueta (PDGF), transformadores de fator 

de crescimento β(TGF-β), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), fator de 

crescimento epidérmico (EGF), fator de crescimento de insulina 1(IGF-1). Tais 

fatores presentes no plasma são importantes por exercerem efeitos quimiotáticos 
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estimuladores de osteoblastos, o TGF- β importante na promoção de matriz óssea 

e o PDGF-AB atuar no mecanismo de reparação de cartilagem ambos processos 

importantes na reparação e estimulação óssea. 

Del Corso et al. (2012) apresentaram uma revisão sobre plasma rico em 

plaqueta (PRP) e fibrina rica em plaquetas (PRF), em que afirmam que o 

concentrado de plaquetas para uso cirúrgico são ferramentas inovadoras de 

medicina regenerativa e foram amplamente testados na cirurgia oral e maxilo-facial. 

Um antigo e verdadeiro conceito é que um sítio cirúrgico com bom sangramento irá 

curar corretamente, enquanto um local com sangramento limitado poderá levar à 

necrose, infecção ou sangramento atrasado. O conceito da cola de fibrina imita e 

amplifica esse efeito natural. 

Del Corso et al. (2012) e Ehrenfest et al. (2013) classificaram os concentrados 

de plaquetas em quatro famílias: PRPP (plasma rico em plaqueta puro), PRP-l 

(plasma rico em plaquetas e leucócitos), PRFP (fibrina rica em plaquet a pura) e L-

PRF(fibrina rica em plaquetas e leucócitos). Os dois primeiros são suspensões de 

plaquetas respectivamente com ou sem leucócitos que podem ser usados em forma 

líquida ou gel, após ativação, usando trombina e cloreto de cálcio, uma rede de fibrina 

leve e não muito bem estruturada. A fibrina rica em plaquetas é o desenvolvimento 

da técnica simplificada sem trombina (HAUSER et al., 2013). Ehrenfest et al. (2010) 

afirmaram que o L-PRF é um biomaterial de fibrina autóloga densa em forma sólida 

carregada com células autólogas, uma rede de fibrina tridimensional altamente 

biocompatível e indutiva para aplicação em engenharia de tecidos (LI et al., 2013). 

É um coágulo natural otimizado que pode melhorar o processo de cura natural 

(SIMONPIERI et al., 2012) após a coagulação do sangue em uma matriz de fibrina 

homogênea e forte sem as células vermelhas do sangue mas com plaquetas, 

leucócitos e células mesenquimais indiferenciadas circulantes. Segundo Choukroun 

(2006), a membrana de fibrina tem todos os constituintes do sangue favoráveis a 

cicatrização e imunidade. Essa estrutura forma um andaime natural complexo, que 

permite o repovoamento com células do próprio paciente. Histologicamente, 

segundo Li et al. (2013) a membrana de PRF é composta por um coágulo de fibrina 

sem células, leucócitos, plaquetas e células vermelhas do sangue. O I-PRP é 

produzido sem qualquer modificação do sangue e é a consequência natural da 

coagulação durante a centrifugação sendo um tecido vivo e um biomaterial sólido 

capaz de preencher um espaço (SIMONPIERI et al., 2012). A 
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polimerização lenta cria uma rede de fibrina muito semelhante à natural com a 

incorporação das plaquetas que leva a migração de células. As plaquetas são 

ativadas, que resulta em sua degranulação com liberação de citocinas como fator 

de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), fator de crescimento transformador 

beta (TGFß), fator de crescimento endotério vascular (VEGF), fator de crescimento 

epitelial (EGF) (HAUSER et al., 2013). Segundo Del Corso et al. (2012) pode-se 

denominar o processo de cicatrização com a utilização do L-PRF como uma 

regeneração óssea natural (RON). 

O PRP é obtido através da coleta de sangue com anticoagulante, 

centrifugada em 2 passos e induzida usando cloreto de cálcio e trombina bovina, 

(DOHAN et al., 2009). Trata-se uma técnica cara e demorada, com evidências 

científicas contraditórias sobre seus efeitos benéficos, devido as diferenças no 

desenho do estudo, métodos de preparação, métodos de quantificação (SIMON et 

al., 2011). A L-PRF é obtida através da coleta de sangue sem anticoagulante, 

processada em uma única centrifugação e sem uso de aditivos (DOHAN et al., 

2006), com baixo custo, produzindo um coágulo mais estável que o coágulo de 

sangue natural, desempenhando o mesmo papel, estimulando o potencial de cura 

natural dos tecidos (DEL CORSO et al., 2012). Segundo Choukroun et al., (2001) o 

L-PRF possui mais de 60 mediadores biológicos, os quais envolvem mecanismos 

como quimiotaxia, proliferação celular, diferenciação, angiogênese, deposição da 

matriz intracelular, modulação imune, atividade antimicrobiana e remodelação. 

Fatores de crescimento, segundo Giannobile et al. (1996), são mediadores 

biológicos naturais, que regulam importantes eventos celulares envolvidos na 

reparação do tecido, por se ligarem a receptores específicos. Podem melhorar a 

capacidade do osso alveolar de se regenerar, melhorando a atração química, a 

diferenciação e proliferação celular. Melhoram a vascularização, a cicatrização de 

tecido mole e tem efeito mitogênico. A matriz de fibrina, além de possuir fatores de 

crescimento, que influenciam as células mesenquimais indiferenciadas, age como 

uma matriz física, que direciona os movimentos celulares, funcionando como 

andaime. Produz um coágulo mais estável que o coágulo de sangue natural, 

desempenhando o mesmo papel, estimulando o potencial de cura natural dos 

tecidos e promove a regeneração de tecidos moles e osso (DEL CORSO et al., 

2012). Existem evidências in vitro de que o L-PRF estimula a proliferação e 

diferenciação de osteoblastos e esta estimulação foi relacionada com a lenta 
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liberação de fatores de crescimento e outras moléculas do sangue durante 7 dias 

(DOHAN et al., 2006), o que corrobora com o estudo in vitro de Carroll (2006), em 

que existia uma liberação controlada até o sétimo dia, quase idêntica ao momento 

inicial, e que diminuía gradualmente e estaria presente por longos períodos (SIMON 

et al., 2011). A lenta liberação, segundo Simon et al. (2009), permite que os fatores 

de crescimento afetem o tempo necessário para regeneração de tecido duro e mole, 

melhorando os sítios tratados, diferentemente do PRP, em que ocorre imediata 

degranulação das plaquetas e liberação dos fatores de crescimento dentro da área 

cirúrgica, tendo pouco efeito sobre os estágios da cicatrização. Um estudo in vitro 

realizado por Li et al. (2013) teve como resultado, que a proliferação celular de 

osteoblastos em meio de cultura com PRF foi 20 vezes maior quando comparado 

com meio de cultura DMEM. Esta estimulação e proliferação pode ser devido a uma 

liberação progressiva dos fatores de crescimento provenientes das plaquetas, 

quimiocinas liberadas por leucócitos aprisionados no PRF ou pelo efeito de 

componentes de fibrinas solúveis, que gradualmente se difundem ao meio de cultura 

(DOHAN et al., 2006). 

O PRF é altamente biodegradável, o que foi confirmado em um estudo de Li 

et al. (2013). Membranas de PRF foram colocadas em subcutâneo de camundongos 

e em duas semanas foram substituídas por colágeno denso. 

Um estudo promissor utilizou L-PRF em alvéolos dentários após a extração 

demonstrando uma melhor resposta cicatricial de tecido ósseo e tecido mole 

(HAUSER et al., 2013). Seguido do estudo que utilizou o L-PRF para 

preenchimentos de espaços entre implante instalados imediatamente pós extração 

e crista óssea vestibular. O estudo pode constatar a manutenção de crista óssea, 

rápida cicatrização do tecido mole e consequentemente a manutenção de papila 

(MARRELLI et al., 2013). Novos estudos em modelo animal tem demonstrado que 

a utilização do PRF quando combinado com outros biomateriais como o biovidro, 

hidroxiapatita e β- tricalciofosfato tem demonstado um aumento significativo no 

ganho ósseo (ACAR et al., 2014). Anwandter et al. (2016), observou através de um 

estudo clínico que o L-PRF mostrou resultados semelhantes para os procedimentos 

de preservação crista óssea obtidos com enxertos xenogenos ou alogenos e até 

mesmos superiores a enxertos aloplásticos ou cicatrização natural. O L-PRF pode 

ser eficaz ao mesmo nível que o substitutos ósseos, mas sem ter partículas 

remanescentes de enxerto e custo elevado. 
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A PRF por ser um material autógeno, não está associado a reação de corpo 

estranho, que causa resposta inflamatória, que pode estar associada a reabsorção 

do alvéolo e atraso da cicatrização (DEL CORSO et al., 2012). 

Jeong et al. (2014), através de um estudo de avaliação histológica em cães, 

observaram o comportamento do material L-PRF como material único de enxerto 

em cirurgias de levantamento de seio associadas a instalação de implantes. Os 

dados histológicos do estudo levaram a concluir que o material não possui uma 

previsibilidade quanto à formação óssea quando utilizado na técnica de 

levantamento de seio com instalação de implantes simultânea. Entretanto, outros 

estudos mostram que a técnica de levantamento de seio maxilar associado a 

imediata instalação de implantes utilizando apenas membranas do L-PRF para 

preenchimento do seio maxilar, leva a uma formação óssea (TAJIMA et al., 2013; 

SIMONPIERI et al., 2011; MAZOR et al., 2009). Outros estudos comprovam que a 

simples inserção de implantes para manutenção da membrana sinusal promove 

uma formação de coágulo que, como consequência, estimula a formação óssea 

(BORGES et al., 2011). Entretanto, estas técnicas possuem a limitação de ser 

necessária uma altura de osso remanescente maxilar de, no mínimo, 4 mm para se 

obter o travamento dos implantes (GARLINI et al., 2010). 

Castro et.al. (2017a) realizaram uma revisão sistemática e meta-análise é 

analisaram extensivamente o potencial regenerativo do L-PRF durante a cirurgia 

periodontal. Resultados preliminares: A metanálise mostrou benefícios clínicos 

significativos da L-PRF para o tratamento de IBDs e para defeitos de furca e 

resultados semelhantes quando um enxerto de tecido conjuntivo (CTG) foi 

substituído por membranas L-PRF durante a cirurgia plástica periodontal. 

Implicações práticas: Estes resultados indicam que o L-PRF tem efeitos favoráveis 

na cicatrização de feridas periodontais e na redução do desconforto no pós- 

operatório. No entanto, a padronização do protocolo é necessária para obter um 

efeito. 

Em outro estudo foi realizado uma revisão sistemática para analisar o efeito 

da L-PRF na regeneração óssea e osseointegração. Quando L-PRF foi adicionado 

a um substituto ósseo durante a elevação do seio maxilar, a cicatrização óssea 

ocorreu mais rápida, e quando isolado ou combinado com substitutos ósseos, 

melhorou a preservação do rebordo alveolar em comparação com a cicatrização 

natural. Na terapia de implantes, foi observada uma melhor estabilidade do implante 
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ao longo do tempo e uma menor perda óssea marginal após o uso de L-PRF. 

Implicações práticas: Embora haja uma falta de evidência forte, estes resultados 

mostraram efeitos favoráveis do L-PRF na regeneração óssea e osseointegração 

(CASTRO et al., 2017b). 

Sabendo da importância da largura do tecido queratinizado ao redor do 

implante e que espessura do tecido, pode ter um impacto na estabilidade do tecido 

periimplantar, a utilização de enxertos se faz necessária para diminuir esse 

problema. A utilização da fibrina rica em plaquetas com essa finalidade é tida como 

uma importante alternativa ao uso do enxerto autógeno de tecido conjuntivo 

subepitelial. Neste trabalho buscamos comprovar a eficácia do PRF no aumento do 

volume do tecido gengival e seu comportamento através da histologia. A ausência 

de tecido queratinizado ao redor tanto de implantes quando em elementos dentais 

além de ser desfavorável para se obter uma estética ideal, está relacionada à 

manutenção da saúde tecidual através da redução do acúmulo de placa e 

inflamação tecidual. No entanto, não foi demonstrado que a presença de tecido 

queratinizado ao redor de implantes é um fator para a sobrevivência dos implantes 

dentais. Além disso, tecido peri-implantar fino ao redor de implantes está mais 

propício a ter recessões podendo ocasionar uma descoloração do tecido. 
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2. PROPOSIÇÃO 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações clínicas e histológicas aos 

30 e 60 dias pós-cirurgia da mucosa alveolar ao redor de implantes após a enxertia 

de membrana autóloga de fibrina rica em plaquetas e leucócitos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

SELEÇÃO DOS PACIENTES 

Durante um período de 6 meses, foram realizadas triagens mensalmente de 

pacientes que procuraram tratamento reabilitador com próteses 

implantossuportadas na Clínica de Estudos Avançados da Universidade Guarulhos. 

Dez indivíduos sistemicamente saudáveis que procuraram tratamento reabilitador 

com prótese implantossuportadas na Clínica de Estudos Avançados da 

Universidade Guarulhos e apresentem necessidade de reabilitação oral na região 

posterior de mandíbula foram selecionados para a participação no estudo. Os 

participantes foram informados dos objetivos do estudo, de seus riscos e benefícios, 

incluindo os tipos de medições clínicas e coletas de amostras e aqueles que 

concordaram em participar do estudo assinaram um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, e após anamnese e planejamento do caso, receberam a terapia 

cirúrgicas propostas gratuitamente, estando de acordo com as diretrizes e normas 

do Conselho Nacional de Saúde (Resolução nº 466/12). O protocolo deste estudo 

foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Guarulhos, sob o 

56949216.8.0000.5506. 
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3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DA AMOSTRA 

Para a participação neste estudo, os participantes deveriam preencher os 

seguintes requisitos clínicos: 

1. Apresentar ausência de ao menos um elemento dental posterior da 

mandíbula (pré-molares e/ou molares). 

2. Apresentar a necessidade de reabilitação com pelo menos um implante na 

região posterior da mandíbula, com disponibilidade óssea para inserção dos 

implantes osseointegráveis. 

3. Não apresentar doença periodontal (periodontite e gengivite) no momento da 

cirurgia de instalação dos implantes; 

4. Não apresentar nenhum tipo de doença sistêmica que contraindique a cirurgia 

de inserção dos implantes; 

5. Apresentar idade entre 18 e 65 anos. 
 

3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DA AMOSTRA 

Os critérios de exclusão da amostra para este estudo foram: 

1. Apresentar histórico de doenças crônicas debilitantes, como hepatite, febre 

reumática, diabetes, desordens imunes ou sanguíneas ou outras doenças 

que contraindique a realização da cirurgia; 

2. Doenças autoimunes com manifestações orais 

3. Apresentar histórico de desordens osteometabólicas, com exceção à 

osteoporose/osteopenia, que interfiram na reparação dos implantes 

osseointegráveis; 

4. Necessidade de cirurgias regenerativas previamente a inserção 

dos implantes; 

5. Áreas que receberam enxertos ósseos; 

6. Presença de alvéolos frescos no sítio de colocação do implante; 

7. Utilização de antiinflamatórios esteróidais nos três meses que antecedem ao 

estudo; 

8. Tabagismo. 
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3.3 DESENHO EXPERIMENTAL 

No tempo inicial todos os indivíduos foram submetidos à anamnese, exame 

clínico diagnóstico (triagem) e exame tomográfico. Nesse momento, foram obtidos 

os dados clínicos dos dentes presentes na cavidade oral (periograma completo) e 

uma moldagem para confecção de guia cirúrgico foi realizada. Os exames de 

hemograma completo, coagulograma, glicemia em jejum, cálcio sérico e creatinina 

urinária são exames de rotina antes da submissão dos pacientes às cirurgias e foram 

também requisitos a esses pacientes. Na mesma sessão, as participantes 

receberam profilaxia profissional para remoção do biofilme supragengival e 

adequação do meio bucal, assim como instrução de higiene oral previamente a 

instalação dos implantes. 

Após planejamento cirúrgico-protético realizado individualmente para cada 

participante, foi selecionado o diâmetro e o comprimento dos implantes a serem 

instalados em cada paciente, conforme a disponibilidade óssea. Todos os implantes 

utilizados neste estudo possuíam o mesmo design e tratamento de superfície 

(implantes cone-morse, com superfície tratada com jateamento e ataque ácido, 

Implacil de Bortoli®, São Paulo, Brasil). 

Para instalação dos implantes selecionados foram seguidos todos os 

protocolos de biossegurança necessários para o procedimento. Após a assepsia da 

cavidade oral com clorexidina 0,12% e anestesia local, o guia cirúrgico foi 

posicionado e os indivíduos foram submetidos a uma avaliação clínica da espessura 

e do volume do tecido gengival (ver exame clínico tecidual) na área a ser operada. 

Posteriormente, foi realizada incisão para o descolamento total do retalho na região 

de escolha. Novamente o guia cirúrgico foi posicionado e o leito receptor do implante 

foi então preparado, utilizando-se uma fresa piloto e toda a sequência de brocas 

cirúrgicas necessárias para a instalação do implante, como padronizado pelo 

fabricante. A instalação dos implantes planejados foi realizada de acordo com as 

instruções do fabricante e foram utilizados implantes de dois estágios cirúrgicos. 

Toda a fresagem óssea e inserção dos implantes foram realizados sob abundante 

irrigação com solução salina estéril. Conforme normas do fabricante, os implantes 

Cone Morse foram instalados 2mm infra – ósseo e, invés de instalar o cover 

(parafuso proteção) foi instalado um cicatrizador com diâmetro 3,5mm e altura 

1,5mm para que não houvesse formação óssea sobre os implantes e para formar o 
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platô, facilitando a segunda etapa cirúrgica. Após inserção dos implantes o enxerto 

de L-PRF foi posicionado na crista óssea sobre a região do implante instalado (ver 

procedimentos de enxertia tecidual) para posterior coaptação dos bordos do retalho 

por meio de suturas realizadas com fios de nylon 5.0 em pontos simples 

interrompidos. Os participantes foram orientados a ingerir 500 mg de amoxicilina, de 

8 em 8 horas, por 7 dias, com o intuito de prevenir infecções no local da cirurgia, e 

diclofenaco potássico 50mg, de 8 em 8 horas, por 5 dias, para o controle da 

inflamação e dor, protocolo preconizado pela Universidade de Guarulhos para casos 

de média/alta complexidade, já que o paciente era submetido à cirurgia tanto do lado 

direito quanto do esquerdo mandibular. No período pós-cirúrgico foram realizada, 

também, aplicação tópica de clorexidina na concentração de 0,12%, duas vezes ao 

dia, durante 14 dias. As suturas foram removidas 14 dias após a instalação dos 

implantes. Um ou dois implantes foram instalados, conforme a necessidade de cada 

paciente. 

Aos trinta e sessenta dias após instalação dos implantes, os indivíduos foram 

submetidos a cirurgia de reabertura dos implantes para instalação dos cicatrizadores 

(segundo estágio cirúrgico), o que é da rotina do dia a dia das reabilitações 

implantosuportadas. A coleta tecidual de sessenta dias apenas aconteceu em 

indivíduos que receberam mais de um implante dental na região posterior da 

mandíbula. Para esta cirurgia, foram seguidos todos os protocolos de biossegurança 

necessários para o procedimento. Após a assepsia da cavidade oral com clorexidina 

0,12% e anestesia local, os guias cirúrgicos foram reposicionados e os indivíduos 

foram submetidos novamente a uma avaliação clínica da espessura e do volume do 

tecido gengival (ver exame da espessura tecidual) na área que    foi operada 

previamente. Com o guia cirúrgico em posição, por meio de um bisturi circular 

(punch) de 4mm de largura, o tecido gengival sobre os implantes dentais instalados 

foram removidos para acesso a conexão protética do implante e foram instalados os 

cicatrizadores gengivais. Este tecido gengival que foi removido pela incisão do 

bisturi circular foi fixado em formol tamponado 4%, com pH 7,4, por 48 horas e 

posteriormente armazenados em solução de álcool 70% para análise histológica. 

Após este procedimento, aos 0 4 meses após a instalação dos implantes, os 

indivíduos receberam a instalação das próteses definitivas e estão sendo 

monitorado 
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3.4 EXAME CLÍNICO TECIDUAL 

O exame clínico dos pacientes foi realizado sob anestesia local e por um 

único examinador treinado e calibrado. No guia cirúrgico, foram feitos marcações de 

orientação, para que sempre os mesmos pontos sejam avaliados nos dois tempos 

de avaliação clínica tecidual. Os seguintes parâmetros clínicos foram analisados: 

1) a largura da mucosa ceratinizada na região de instalação do implante (LMC), 

medida como a distância do guia até a linha mucogengival . 

2) Espessura da mucosa ceratinizada. Esta foi medida por meio da sonda 

periodontal com um cursor de borracha esterilizado. O instrumento foi introduzido 

na mucosa ceratinizada vestibular na região do implante (EV) e sob a região de 

instalação do implante sob a crista óssea (EC). A marcação foi realizada sempre 

com auxilio de um guia (“Stend”). As medidas registrada registradas foram 

transferida para o paquímetro Digital (Mitutoyo Sul Americana LTDA, São Paulo, SP, 

Brasil). 

 
3.5 PROCEDIMENTOS DE ENXERTIA 

Fibrina rica em plaquetas e leucócitos (L-PRF): Nos participantes 

selecionados foi realizada uma coleta de sangue venoso, tomado no antebraço por 

meio de scalpe para coleta de sangue à vácuo (21Gx3/4x7, BD Franklin Lakes,  NJ, 

USA) e o sangue foi coletado em tubos de 10 ml (BD Vacutainer Serum, BD, Franklin 

Lakes, NJ, USA) sem a adição de anticoagulantes, trombina bovina, ou qualquer 

outro agente químico. Foram coletados 4 tubos contendo 10ml de sangue venoso. 

Em até 2 minutos, os tubos foram colocados em centrífuga (L-PRF Choukroun 

Process, Intralock System, Boca Hatton, FL, USA), que realizou o processo de 

centrifugação por 12 minutos, a 2700 rpm, conforme normas do fabricante. Após a 

centrifugação, o tubo apresentava o conteúdo dividido em 2 camadas, e com ajuda 

de uma pinça foi removida a camada intermediária, que ficou separada da parte 

contendo a série vermelha. Esse procedimento foi realizado em até 20 minutos. Os 

plugs de L-PRF formados foram colocados no recipiente designado pelo fabricante, 

seguindo o L-PRF Process (L-PRF Croukroun Process, Intralock System, Boca 

Hatton, FL, USA) para formação das membranas autólogas. Em no máximo após 

3hs da coleta, três membranas foram sobrepostas e posicionadas para cobrir toda 

superfície do implante instalado e o osso circunjacente presente na região vestibular 

e sobre a crista óssea ao redor do implante. 
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Posteriormente, o retalho foi então posicionado coronariamente e suturado, 

conforme descrito previamente. 

3.6 PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

As amostras de tecido gengival coletados no momento da reabertura dos 

implantes foram armazenadas em formol 4% a 4oC por 48 horas. Após este período, 

a amostras foram lavadas em água corrente e transferidas para solução de álcool 

70%, e lavagens seriadas de álcool, crescente em concentração, foram feitas para 

desidratação da amostra. Após a desidratação, as amostras foram incluídas em 

parafina para a realização dos cortes histológicos seriados. 

Os cortes foram realizados no plano sagital da amostra para que fosse 

possível observar o conteúdo epitelial e o tecido conjuntivo adjacente. Após a 

confecção dos cortes, realizou-se o processo de diafanização, que por meio de duas 

incubações de 10 minutos cada em xilol, seguidas por duas lavagens em etanol 

absoluto. Em seguida, foi feita a reidratação gradual por meio de imersão dos cortes 

em soluções de etanol na concentração de 90%, 70% e 50% e água destilada, 

respectivamente. As lâminas foram, então, coradas com hematoxilina/eosina, 

Tricrômio de Masson, Tricrômio de Gomori e Picrosirius red. A hematoxilina e eosina 

(H&E) é a principal coloração em anatomia patológica e provavelmente a mais 

utilizada em histologia. Permite a visualização de vários constituintes celulares, 

nomeadamente do núcleo, citoplasma, tecido epitelial e tecido conjuntivo. A 

coloração tricrômio de Masson proporciona visualizar e analisar quantitativamente 

as fibras colágenas do tecido conjuntivo, conferindo a coloração azul a todas estas 

fibras, porém não permitindo a diferenciação entre os tipos I e III, vermelho brilhante 

ou rosa no citoplasma, e castanho escuro a preto nos núcleos das células. Já o 

tricômio de Gomori, é um método de um único passo que combina a coloração de 

plasma e coloração de fibras conectivas, apresentando aspecto esverdeado. A 

coloração com Picrosirius Red permite uma análise qualitativa das fibras colágenas 

do tecido conjuntivo, diferenciando principalmente as fibras tipo I e tipo III. As fibras 

tipo I se apresentam como fibras grossas, altamente birrefringentes e na cor 

vermelha, enquanto que as fibras tipo III se apresentam em feixes finos, com fraca 

birrefringência e na cor amarelo-esverdeado. 
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3.7 ANÁLISE ESTÁTISTICA 

A média e o desvio padrão das medidas clínicas da largura de mucosa 

ceratinizada (LMC), espessura do tecido gengival na região vestibular (EV) e 

espessura da crista óssea (EC) foram computados para cada indivíduo nos 

diferentes tempos experimentais. As diferenças estatísticas entre os tempos 

experimentais foram analisadas pelo teste Fridmann e teste Dumm. Também foram 

computadas a média de idade e a frequência de gênero dos pacientes. 

Os cortes histológicos foram avaliados quanto a espessura de camada 

córnea do tecido, espessura da camada epitelial e análise descritiva do conteúdo 

celular e disposição das fibras colágenas. O infiltrado inflamatório foi mensurado 

conforme o índice proposto por Panzarine et al. (1998) [índice 0 = sem infiltrado; 

índice 1: fraco (<200 células/mm2); índice 2: moderado (200 – 1000 células/ mm2) 

e índice 3: forte (>1000 células/mm2)]. As diferenças estatísticas entre os tempos 

experimentais foram analisadas pelo teste Wilcoxon. A significância estatística foi 

estabelecida em 5%. 
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4. RESULTADOS 

DADOS CLÍNICOS 

 
Foram selecionados 2 e 8 indivíduos do gênero feminino e masculino, 

respectivamente, como média de 41,1 ± 8,3 anos. Foram instalados 20 implantes 

nestes indivíduos e, sendo que 10 implantes foram analisados aos 30 dias e 10 

implantes aos 60 dias pós-cirurgia, todos implantes estavam osseointegrados. A 

tabela 1 apresenta a média dos dados clínicos de LMC, EV e EC. Os indivíduos 

apresentavam uma média de aproximadamente 2 mm de mucosa queratinizada no 

início do estudo, bem como uma espessura tecidual de aproximadamente 1,6 mm e 

1,9 mm na região vestibular e na região de crista óssea da instalação dos implantes. 

Podemos observar que a faixa de mucosa queratinizada permaneceu estável aos 

30 e 60 dias. Por outro lado, observamos um aumento significativo de 

aproximadamente 1,06 mm na espessura do tecido gengival na região de crista 

óssea (p=0.03). Entretanto, este ganho de espessura não foi observado na região 

vestibular onde os implantes foram instalados aos 30 e 60 dias pós-cirurgia. 

 
Tabela 1. Média (± desvio padrão) dos dados clínicos de largura de mucosa 
ceratinizada (LMC), espessura do tecido gengival na região vestibular (EV) e 
sob a crista óssea (EC). 

 

 Início 30 dias 60 dias p-value 

LMC 2,02±1,30 1,83±0,86 1,89±0,86 p>0.05 
EV 1,61±0,85 2,07±0,83 2,00±0,86 p>0.05 
EC 1,94±0,91A 2,77±0,83 B 3,00±1,11 B p=0.03 

Teste Friedman e teste Dumm (Diferentes letras representam as diferenças 
existentes entre os diferentes tempos experimentais) 
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DADOS HISTOLÓGICOS 

Histometria 

 

 
As análises dos cortes histológicos demonstram não haver remanescente da 

membrana autóloga de LPRF aos 30 e 60 dias pós-cirurgia. A Figura 1 apresenta 

os resultados de histometria, analisando os dados de espessura do tecido epitelial 

aos 30 e 60 dias por meio da coloração HE. Não foram observadas diferenças 

estatísticas em relação a espessura tecidual entre os tempos de 30 e 60 dias pós 

cirurgia, além disso os dados relativos à medida de espessura epitelial 

demonstraram uma diminuição de cerca de 4% na espessura da camada epitelial 

nas amostras obtidas após 60 dias de reparo. 

 

 

Figura 1. Análise por meio de histometria da espessura de tecido epitelial aos 30 

(vermelho) e 60 (cinza) dias pós-cirurgia. As diferenças significativas entre os grupos 

foram analisadas por meio do teste Wilcoxon. 
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Por outro lado, embora não apresente significância estatística (p>0.05) a 

espessura total da biópsia apresentou um aumento de aproximadamente 19% da 

espessura aos 60 dias quando comparada aos 30 dias de reparo (Figura 2). 

 
 

 
Figura 2. Análise por meio de histometria do tamanho da biópsia aos 30 (vermelho) 

e 60 dias (cinza) pós-cirurgia. As diferenças significativas entre os grupos foram 

analisadas por meio do teste Wilcoxon. 

A Figura 3 apresenta os resultados de histometria, analisando os dados de 

espessura da porção córnea do tecido epitelial aos 30 e 60 dias por meio da 

coloração HE. Podemos observar que não houve diferenças entre os diferentes 

tempos experimentais para o tamanho da camada córnea epitelial. 
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Figura 3. Análise por meio de histometria da espessura da camada córnea aos 30 

(vermelho) e 60 dias (cinza) pós-cirurgia. As diferenças significativas entre os grupos 

foram analisadas por meio do teste Wilcoxon. 

A figura 4 apresenta categorias de infiltrados de células inflamatórias aos 30 

e 60 dias de reparo tecidual. Podemos observar que aos 30 dias o tecido gengival 

ao redor dos implantes apresentava um índice 3 e aos 60 dias esse índice reduziu 

para 2,5, entretanto sem diferenças significativas entre os tempos experimentais. 

 
 

 

 
Figura 4. Análise dos escores de infiltrado inflamatório segundo o índice proposto 

por Panzarine et al. (1998) aos 30 (vermelho) e 60 dias (cinza) pós-cirurgia. As 

diferenças significativas entre os grupos foram analisadas por meio do teste 

Wilcoxon. 

2,5 
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Figura 5. Cortes histológicos (HE) das biópsias dos tecidos gengivais ao redor dos 
implantes que foram submetidos a enxertia de L-PRF. Observa-se um tecido 
conjuntivo desorganizado aos 30 dias e um início de organização das fibras 
colágenas aos 60 dias. 

30 dias (100x) 30 dias (100x) 

60 dias (100x) 60 dias (100x) 
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Figura 6. Cortes histológicos (Tricrômio de Masson) das biópsias dos tecidos 
gengivalis ao redor dos implantes que foram submetidos a enxertia de LPRF. 

 

60 dias 

30 dias (100x) 
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Figura 7. Cortes histológicos (Tricrômio de Gomori) das biópsias dos tecido 

gengival ao redor dos implantes que foram submetidos a enxertia de LPRF. 

 

60 dias (100x) 

30 dias (100x) 
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Figura 8. Cortes histológicos (Picrosirius) das biópsias dos tecido gengival ao redor 

dos implantes que foram submetidos a enxertia de LPRF. As setas indicam a 

presença de tecido conjuntivo desorganizado aos 30 dias e início de uma 

estruturação aos 60 dias. 

As figuras 6 a 8 demonstram que a membrana de LPRF foi totalmente 

incorporada ao tecido receptor, sendo que aos 30 dias observamos um tecido 

conjuntivo denso mas completamente desorganizado e aos 60 dias observamos 

uma melhor organização das fibras colágenas, mas um tecido conjuntivo mais 

frouxo. 

60 dias (100x) 
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5. DISCUSSÃO 

O enxerto subepitelial representa uma técnica viável e bem documentada 

para suplementar a espessura de tecidos moles (SILVERSTEIN et al., 1994). Além 

disso, o uso de tecido conjuntivo melhora o ambiente metabólico local dos tecidos 

moles superficiais, preserva o tecido queratinizado e promove um subsequente 

selamento marginal peri-implantar (GRUNDER et al., 1996). Entretanto, esta técnica 

cirúrgica necessita de um sítio doador e, como consequência, um segundo sítio 

cirúrgico. A procura por fontes alternativas de tecido para substituir o enxerto 

autógeno sem a morbidade do sítio doador continua. Até o momento nenhum 

biomaterial similar conseguiu substituir o enxerto gengival autógeno. Desta forma, o 

presente estudo foi delineado para testar o uso das membranas de L-PRF na 

alteração do biótipo periodontal ao redor de implantes osseointegrados. As biopsias 

foram feitas os 30 e 60 dias, afim de entender a dinâmica de incorporação desta 

membrana autóloga ao rebordo tecidual. Podemos observar por nossos resultados 

que a membrana de LPRF promoveu um ganho de espessura tecidual na região da 

crista óssea no ponto de vista histológico, sendo que o padrão de reparo se 

apresenta altamente desorganizado aos 30 dias e um tecido conjuntivo mais 

organizado, entretanto ainda com aspectos histológicos de um tecido conjuntivo 

frouxo foi observado aos 60 dias pós cirurgia. 

As membranas autólogas de PRF ou L-PRF tem sido extensivamente 

estudadas em procedimentos regenerativos, tais como tratamento de lesões de 

furca (CASTRO,2017A), lesões infra-ósseas (CASTRO, 2017B), levantamento da 

cavidade sinusal (JEONG, 2014). Entretanto, poucos são os estudos que buscam 

entender o comportamento deste biomaterial autólogo na alteração do biótipo 

periodontal ao redor de implantes. Desta forma, a comparação dos resultados de 

nosso estudo fica limitada a poucos estudos disponíveis na literatura. 

Podemos observar por meio das análises de hematoxilina/eosina as 

características do tecido epitelial e a vascularização e por meio do Tricrômio de 

Masson, Tricrômio de Gomori e Picrosirius red as características do tecido 

conjuntivo. Assim sendo, podemos observar por meio da histologia uma boa 

integração entre o tecido conjuntivo e o material enxertado de L-PRF, sendo que 

aos 30 dias o material foi completamente remodelado. Estes dados estão de acordo 

com o estudo de Eren et al. (2015), que não observaram a presença da membrana 

original no tecido gengival 30 dias após a realização do enxerto. 
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Nossos resultados estão de acordo com o estudo realizado por Simonpieri et 

al. (2012) onde os autores relataram que o uso de membranas de PRF quando da 

colocação dos implantes permitia a obtenção de efeitos benéficos, sendo que seu 

uso levou ao aumento da espessura do tecido gengival que circunda os implantes. 

Os autores concluíram que o PRF apresenta efeitos claros na maturação e 

regeneração gengival. Eren et al. (2015) realizaram um estudo similar ao nosso, 

entretanto ao redor de dentes. Assim sendo, os autores avaliaram histologicamente 

o tratamento de recessões gengivais por meio da técnica do avanço coronário do 

retalho associado com membranas de PRF ou enxerto subepitelial. Os autores 

coletaram amostras teciduais 30 e 180 dias após os procedimentos cirúrgicos. Os 

autores observaram que as densidades do tecido foram muito similares entre os 

grupos PRF e enxerto conjuntivo aos 30 e 180 dias pós terapia. Aos 180 dias, os 

autores observaram que o número significativamente maior de vasos sanguíneos no 

tecido conjuntivo da porção mais apical do enxerto conjuntivo quando comparado a 

membrana de PRF. Entretanto, os autores não avaliaram o ganho de espessura 

tecidual, o que impede um comparativo clínico entre os estudos. 

Os mediadores e fatores de crescimento liberados pelo L-PRF podem 

explicar esse efeito no ganho de espessura tecidual bem como no padrão de 

cicatrização obtido aos 30 e 60 dias pós-cirurgia. Segundo vários autores, as 

membranas de L- PRF apresentam uma alta liberação de fator de crescimento 

endotelial (VEGF), fator de cresimento Beta 1 (TGF-β1) e fator de crescimento 

epitelial (EGF), bem como de marcadores de crescimento endotelial CD31 e CD34 

(EL BAGDADI et al. 2017, QIAO et al. 2017, ZHANG et al. 2017). 

Dentre as limitações do presente estudo, podemos citar o número de 

amostras e a ausência de um grupo controle, o que possibilitaria um melhor poder 

comparativo para a alteração do biótipo periodontal ao redor dos implantes. Além 

disso, o acompanhamento clínico após a instalação das próteses será de 

fundamental importância para observarmos o efeito longitudinal da enxertia de L- 

PRF ao redor dos implantes. Desta forma, outras comparações serão necessárias 

afim de estabelecer o melhor procedimento cirúrgico que poderia substituir o uso da 

enxertia de tecido conjuntivo subepitelial. 

Entretanto, entre os resultados alcançados, podemos observar efeitos 

favoráveis na cicatrização dos tecidos moles por meio do uso das membranas de 

LPRF. No entanto, a padronização do protocolo é necessária para obter um melhor 
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resultado de L-PRF em procedimentos regenerativos. Manipulação correta de L- 

PRF, bem como o uso de suficiente coágulos / membranas por sítio cirúrgico pode 

ser crucial para obter benefícios desta técnica. Entretanto, sendo os resultados do 

presente estudo confirmados longitudinalmente, este biomaterial pode ser levado 

em consideração na manipulação tecidual ao redor de implantes devido aos seus 

bons efeitos biológicos, baixo custo e facilidade de preparação. 
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6. CONCLUSÃO 

 
 

A membrana de L-PRF promove um ganho de espessura tecidual na região 

da crista óssea 30 e 60 dias pós-cirurgia. Do ponto de vista histológico, o padrão de 

reparo apresenta-se altamente desorganizado aos 30 dias e um conjuntivo frouxo 

aos 60 dias pós cirurgia. 
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cirurgia de instalação de implantes sem a associação com nenhum enxerto tecidual (n=20); Grupo 2 (Teste 1) 

Participantes submetidos a cirurgia de instalação de implantes com a associação de enxerto de tecido 

conjuntivo subepitelial na região do implante (n=20); Grupo 3 (Teste 2) Participantes submetidos a cirurgia de 

instalação de implantes com a associação de membrana autógena de L-PRF na região do implante (n=20); 

Grupo 4 (Teste 3) Participantes submetidos a cirurgia de instalação de implantes com a associação de enxerto 

de colágeno 3D de origem xenógena na região do implante (n=20). Previamente a instalação dos implantes, 

os indivíduos serão submetidos a um exame clínico para coleta de informações sobre: a largura da mucosa 

ceratinizada na região de instalação do implante (LMC) e medida a espessura da mucosa ceratinizada (EMC) 

na região de eleição para 
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instalação dos implantes dentais. Posteriormente, os implantes dentais serão instalados conforme normas 

descritas pelo fabricante e após a inserção dos implantes, as bordas do retalho serão reaproximadas e 

suturadas no grupo Controle e nos grupos Teste 1, 2 e 3, os respectivos enxertos serão posicionadas na crista 

óssea e sobre a região do implante instalado para posteriormente as bordas do retalho serem reaproximadas 

e suturadas. Aos dois meses (60 dias) após a instalação dos implantes, os participantes serão submetidos a 

novo exame clínico de espessura e largura da mucosa ceratinizada e a cirurgia para reabertura dos implantes 

e instalação do cicatrizador será realizada, conforme orientação do fabricante. O tecido gengival que 

normalmente é removido durante esta cirurgia será armazenado para análises de imunoistoquimica e para a 

expressão gênica, afim de verificar a influencia dos enxertos utilizados na maturação tecidual. Os pacientes 

receberão as reabilitações protéticas 4 meses após inserção dos implantes e encaminhados para controle e 

manutenção na clínica de especialização. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Está coerente com a pesquisa. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Foram aceitos. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Todas as considerações propostas foram atendidas. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram cumpridos. 

Recomendações: 

Não há 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Projeto Aprovado. Todas as pendências foram atendidas. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Esta aprovação é válida pelo período previsto no cronograma postado. 

Enviar relatório final até 30/09/2018, via Plataforma Brasil, contemplando as questões relativas aos Critérios 

Éticos da pesquisa: 

a) Houve ocorrência de fatos relevantes que alteraram o curso normal do estudo? 

b) Foram feitas eventuais modificações ou emendas ao projeto de pesquisa? 

c) A pesquisa foi concluída de acordo com o protocolo aprovado pelo CEP UnG ? 

d) Faça um parecer sobre o relacionamento Pesquisador X Participante da pesquisa durante a 
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realização do estudo. 

 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_734095.pdf 

10/08/2016 
09:41:41 

 Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

ComitedeeticaFinal_mod.docx 10/08/2016 
09:41:11 

Marcelo de Faveri Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE_mod.docx 10/08/2016 
09:40:22 

Marcelo de Faveri Aceito 

Folha de Rosto Folha.pdf 10/06/2016 
21:47:25 

Marcelo de Faveri Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 
Investigador 

ComitedeeticaFinal.docx 09/06/2016 

09:04:18 

Marcelo de Faveri Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE.docx 08/06/2016 
16:42:05 

Marcelo de Faveri Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

DeclaracoesIRBimplantes.docx 08/06/2016 
16:37:15 

Marcelo de Faveri Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
 

GUARULHOS, 19 de Agosto de 2016 
 
 

Assinado por: 

Regina de Oliveira Moraes Arruda 

(Coordenador) 
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