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RESUMO

O presente estudo relata a aplicação de Plasma Rico em Plaquetas (PRP) em úlceras crônicas de pacientes diabéticos e

hipertensos. As doenças de base retardam a cicatrização e contribuem para infecções e amputações, no entanto as

plaquetas ativadas liberam quantidades aumentadas de fatores de crescimento pré - formados dentro da ferida, esses

fatores são responsáveis por estimular a angiogênese, a mitogênese e a permeabilidade vascular, o que os tornam

essenciais para o tratamento de feridas em pacientes diabéticos, pois a hiperglicemia interfere principalmente na

angiogênese, diminuindo a capacidade natural de cicatrização do individuo. (1,2). O intuito do estudo foi avaliar a

eficácia do Plasma Rico em Plaquetas (PRP) na cicatrização de feridas crônicas e dessa forma reduzir complicações

como infecções e amputações de extremidades. A aplicação do PRP em seres humanos foi iniciada após aprovação do

projeto pelo COEP da Universidade Nove de Julho (aprovado em 16/02/2011, sob o nº. 384396). Os dados foram

coletados após assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido (resolução 196/96 do conselho nacional de

saúde). Realizávamos anamnese e exame físico do paciente, utilizando instrumento onde constam também

informações sobre a lesão, a terapia ocorreu no período de cinco semanas, com aplicações semanais. O PRP era

obtido através de punção venosa periférica, onde coletávamos 20ml de sangue venoso, separados em tubos com

anticoagulante, que submetíamos a centrifugação para separação celular. Após limpeza da ferida com SF 0,9%

aplicávamos o gel plaquetário no leito da lesão e utilizávamos adaptic® como cobertura primária, gaze como

secundária e envolvíamos o membro em atadura crepom. O tratamento com PRP proporcionou aos voluntários,

redução do tempo de cicatrização, redução significativa da dor local e contribuiu diretamente para a epitelização

tecidual, com formação de tecidos de melhor qualidade e aproximação das bordas, não foram observadas

complicações ou desconfortos durante a terapia, concluindo que os fatores de crescimento presentes no plasma rico

em plaquetas cooperam gradativamente e de forma acelerada na cicatrização tecidual e apresentou eficácia

terapêutica para o caso descrito.
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