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RESUMO

A regeneração dos defeitos ósseos provenientes de doenças que acometem a cavidade oral ou de traumas de face é um desafio diário na prática 
clínica. A utilização de osso autógeno é considerada o padrão ouro, uma vez que oferece um tecido já formado, proveniente do mesmo indivíduo 
e com potencial osteogênico. Porém, muitos pacientes não aceitam ou não tem condições médicas que permitam a realização desse tipo de 
procedimento mais invasivo. Desta forma, na maioria dos casos, os procedimentos regenerativos são realizados com substitutos ósseos. Na 
última década, houve o desenvolvimento, e rápida aceitação, de diferentes protocolos de obtenção de fatores de crescimento autólogos a partir 
da centrifugação do sangue venoso. Esses protocolos geram uma matriz de fibrina, rica em plaquetas e leucócitos, que tem potencial de liberar 
fatores de crescimento como PDGF, IGF, TGF-1 por até 14 dias. Outra potencial vantagem dos concentrados sanguíneos é que eles permitem 
aglutinar os substitutos ósseos, facilitando seu manuseio, e podem ser modelados na forma de membranas ou plugs, de acordo com a 
necessidade clínica. Dentre as diferentes técnicas descritas, a pioneira, e mais amplamente utilizada é a técnica chamada de L-PRF, desenvolvida 
por Choukroun e colaboradores em 2001. Porém diferentes protocolos, com alterações na força G, permitiema obtenção de materiais mais 
adequados para cada caso. As variações receberam o nome de A-PRF e A-PRF + e , tem teoria, teriam menor resistência mecânica, porém melhor 
potencial biológico. Apesar do grande entusiasmo observado com os concentrados sanguíneos, ainda há muito questionamento na literatura com 
relação aos reais benefícios de sua utilização. Recentemente, a Associação Européria de Osseointegração publicou uma diretriz para prática 
clínica, na qual afirma que em diversas das aplicações propostas, não há benefícios da utilização dos concentrados sanguíneos. Dessa forma, faz-
se necessária a realização de pesquisas bem conduzidas, comparando protocolos de regeneração óssea, com e sem o uso de fatores de 
crescimento autólogos, para elucidar tais pontos. O presente estudo-piloto, em  andamento, avalia clinica, tomográfica e histologicamente 3 
protocolos de regeneração óssea guiada com o objetivo de preservação alveolar. No grupo controle, composto por 10 sítios (alvéolos) são usados 
apenas substituto ósseo xenógeno (DBBM) e membranas colágenas (MB) e nos 2 grupos teste (10 sítios/cada) são usados L-PRF com DBBM e MB 
ou A-PRF com DBBM e MB. Após a exodontia os alvéolos são curetados e irrigados e regenerados seguindo os protocolos cirúrgicos descritos para 
a técnica de ROG e para a obtenção e manipulação de biomateriais e concentrados sanguíneos. Quatro meses após a cicatrização tecidual, uma 
tomografia computadorizada de feixe cônico é obtida e sobreposta com o exame inicial para avaliar o percentual de preenchimento do alvéolo. O 
implante dentário é planejado seguindo os preceitos da implantodontia proteticamente guiada e uma broca trefina é utilizada para coletar um 
cilindro ósseo de 2mm de diâmetro e 5mm de altura que será avaliado histologicamente para comparar a qualidade do tecido neoformado em 
cada grupo. Resultados clínicos preliminares obtidos em 15 sítios (5 de cada grupo) mostram que os casos onde foi utilizado algum concentrado 
sanguíneo obtiveram uma cicatrização mais rápida dos tecidos moles e menor desconforto pós-operatório (avaliado por meio de VAS). Devido ao 
pouco tempo decorrido desde o início do trabalho (4 meses), ainda não há resultados tomográficos e histológicos que possam ser avaliados. 
Dentro dos limites do presente trabalho, pode-se concluir que os concentrados sanguíneos parecem apresentar vantagens em termos de 
cicatrização dos tecidos moles e conforto pós-operatório (conforme previamente descrito em outros trabalhos). Porém, maiores conclusões 
precisarão aguardar a sequencia do mesmo e a análise dos parâmetros tomográficos e histológicos.
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