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INTRODUÇÃO

A partir da centrifugação do sangue do próprio pacien-
te (autólogo), seguida da extração da parte ativa, é possível 
obter concentrados de plaquetas. A esse processo, dá-se o 
nome de fracionamento. A parte ativa extraída é considerada 
rica em plaquetas, pois contém concentração elevada dessas 

substâncias, se comparada ao restante do corpo.1 O fraciona-
mento possibilita o aproveitamento adequado do sangue co-
letado. Além do concentrado de plaquetas, é possível também 
obter concentrado de hemácias, plasma fresco congelado, crio-
precipitado, concentrado de granulócitos e plasma comum.2

O concentrado de plaquetas deve ser armazenado em  tem-
peratura entre 20 °C e 24 °C com agitação e tem durabilidade 

IFisioterapeuta, aluno de Doutorado do Programa de Pós-graduação em Saúde Baseada em Evidências da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 
Assistente de Pesquisa do Centro Cochrane do Brasil.
IIAluna de graduação em Medicina da Escola Paulista de Medicina (EPM), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
IIIReumatologista, professora adjunta da Disciplina de Medicina Baseada em Evidências da Escola Paulista de Medicina (EPM), Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) e diretora assistente do Centro Cochrane do Brasil.

Editor responsável por esta seção:
Álvaro Nagib Atallah. Professor titular e chefe da Disciplina de Medicina de Urgência e Saúde Baseada em Evidências da Universidade Federal de  
São Paulo – Escola Paulista de Medicina (Unifesp-EPM). Diretor fundador do Centro Cochrane do Brasil e Diretor da Associação Paulista de Medicina.

Endereço para correspondência:
Isabela Hercilia Costa
Disciplina de Saúde Baseada em Evidências da Escola Paulista de Medicina (EPM), Universidade Federal de São Paulo
Rua Botucatu, 740  —  3o andar  —  Vila Clementino  —  São Paulo (SP)  —  CEP 04023-900
Tel. (11) 5576-4203
E-mail: isabelahercilia@hotmail.com

Fonte de fomento: nenhuma declarada – Conflito de interesses: nenhum declarado
Entrada: 12 de maio de 2015 – Última modificação: 18 de maio de 2015 – Aceite: 25 de maio de 2015

RESUMO
Introdução: Devido à capacidade de produzir fatores de crescimento, o plasma rico em plaquetas (PRP) tem sido utilizado na prática clínica 
para melhorar reparação ou cicatrização tecidual. Assim, é importante mapear a efetividade e a segurança de cada indicação, fornecendo 
evidências para tomada de decisões. Objetivo: Avaliar evidências de revisões sistemáticas (RS) Cochrane sobre efetividade e segurança do 
PRP no tratamento de doenças. Métodos: Esta foi uma overview RS Cochrane que avaliou benefícios e riscos do PRP. A busca foi realizada 
na Biblioteca Cochrane e dois pesquisadores avaliaram as revisões quanto aos critérios de inclusão. Resultados: Dentre as 63 RS obtidas 
inicialmente, apenas 6 relacionaram-se ao tema e preencheram os critérios. As RS incluídas concluíram que: (a) não há evidências suficientes 
para apoiar uso de PRP para tratamento de lesões musculoesqueléticas de tecidos moles; (b) evidências a partir de um único estudo são 
insuficientes para apoiar uso de PRP para cicatrização de ossos longos em adultos; (c) evidências disponíveis são insuficientes para conclu-
sões sobre impacto clínico do uso de PRP na redução da indicação de transfusão sanguínea perioperatória; (d) não há evidências sugerindo 
que PRP autólogo beneficia tratamento de feridas crônicas; (e) não há evidências suficientes indicando benefício do PRP associado a técnicas 
de levantamento do seio maxilar para colocação de implantes dentários. Conclusão: Ainda são necessárias pesquisas de qualidade para 
embasar o uso do PRP nas situações clínicas para as quais ele já é utilizado, ainda que sem regulamentação (off-label).
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de três a cinco dias. Com base em suas propriedades biológi-
cas e potenciais usos clínicos, os concentrados de plaquetas 
podem ser classificados de modo geral em:
1. Plasma rico em plaquetas puro (P-PRP);
2. Plasma rico em plaquetas e leucócitos (L-PRP);
3. Fibrina rica em plaquetas pura (P-PRF);
4. Fibrina rica em plaquetas e leucócitos (L-PRF)2

Sabe-se que as plaquetas têm a capacidade de produzir 
diversos fatores de crescimento, como o fator de crescimen-
to tecidual-β, o fator de crescimento derivado de plaquetas, 
o fator de crescimento insulina-like, o fator de crescimento 
de fibroblastos, o fator de crescimento epidérmico e o fa-
tor de crescimento endotelial vascular. Diante disso, esta fra-
ção rica em plaquetas, chamada de plasma rico em plaquetas 
(PRP), é aplicada ao tecido-alvo com o intuito de melhorar a 
reparação ou a cicatrização tecidual.1,3

Nos últimos anos, tem havido grande interesse em estudar 
o uso do PRP em inúmeras situações clínicas. Seja como tra-
tamento isolado ou adjuvante, de primeira ou segunda linha, 
nota-se o uso cada vez mais frequente desse derivado do fra-
cionamento sanguíneo.

No entanto, apesar dos possíveis benefícios, essa interven-
ção não é isenta de riscos e, além disso, 2% a 5% do pacien-
tes podem apresentar algum evento adverso, como dor ou 
edema local.4 Além disso, existem inúmeras técnicas para se 
obter o PRP autólogo, e muitas delas ainda não estão padro-
nizadas ou aprovadas.

Outro ponto a ser considerado é que o PRP já vem sendo 
usado há alguns anos na prática clínica como opção terapêu-
tica para o tratamento de uma variedade de doenças, mesmo 
em casos nos quais essa conduta não seja embasada em evi-
dências científicas de qualidade.

Deste modo, considerando a multiplicidade de indicações, 
regulamentadas ou não, para o uso do PRP, é importante 
mapear a efetividade e a segurança de cada uma dessas in-
dicações, fornecendo evidências para a tomada de decisão e 
direcionando pesquisas futuras sobre o tema.

OBJETIVOS

Mapear as evidências de revisões sistemáticas Cochrane 
sobre a efetividade e a segurança do PRP no tratamento de 
doenças em adultos e em crianças.

MÉTODOS

Esta foi uma overview de revisões sistemáticas Cochrane 
que realizou busca na Biblioteca Cochrane em 12 de março de 
2015 e incluiu revisões sistemáticas Cochrane, que avaliaram 

os benefícios e riscos do PRP no tratamento de qualquer si-
tuação clínica. 

A estratégia de busca eletrônica está apresentada no 
Quadro 1. Dois pesquisadores selecionaram e avaliaram as 
revisões quanto à adequação do tema da revisão ao objetivo 
desta overview. Não foram incluídos protocolos de revisões 
sistemáticas em andamento.

Quadro 1. Estratégia de busca para a Biblioteca Cochrane.

#1 “Platelet-Rich Plasma” (search all text)
#2 “Platelet Rich Plasma” (search all text)
#3 “Platelet-Rich” (search all text)
#4 “Platelet Rich” (search all text)
#5 #1 OR #2 OR #3 OR #4
Filter: “Cochrane Reviews” (63 resultados)

RESULTADOS

A busca inicial resultou em 63 revisões sistemáticas 
Cochrane. Após a leitura dos resumos, apenas 6 revisões 
Cochrane estavam realmente relacionadas ao tema e foram 
então resumidas e apresentadas a seguir. 

1. Plasma rico em plaquetas para lesões de tecidos moles5

Terapias com PRP estão sendo cada vez mais utilizadas no 
tratamento de lesões musculoesqueléticas de tecidos moles. 
O PRP pode ser usado como tratamento principal ou como 
adjuvante (aplicação após reparo cirúrgico ou reconstrução). 
Essa revisão sistemática Cochrane, realizada por pesquisadores 
brasileiros, se propôs a avaliar a eficácia e a segurança do PRP 
para o tratamento de lesões de tecidos moles musculoesqueléti-
cos. Foram incluídos dados de 17 pequenos ensaios clínicos ran-
domizados (ECRs) e de 2 ensaios quasi-randomizados (n = 1.088 
participantes). Foi possível agrupar os dados dos desfechos pri-
mários função, dor e eventos adversos para um máximo de 11 
estudos, incluindo 45% dos participantes. As evidências para es-
ses três desfechos foram julgadas como sendo de qualidade mui-
to baixa. Os estudos avaliaram as seguintes condições clínicas:
• Lesão do manguito rotador (associada à artroscopia, 

seis estudos);
• Síndrome do impacto (associada à cirurgia, um estudo),
• Epicondilite (três estudos);
• Lesão de ligamento cruzado anterior (seis estudos);
• Tendinopatia patelar (um estudo);
• Tendinopatia ou ruptura do tendão de Aquiles (dois 

estudos).

Os métodos de preparação de PRP foram muito variados. 
Os seguintes resultados foram obtidos a partir das metanáli-
ses que agruparam diferentes condições:
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• Função (curto prazo, três meses): sem diferença entre PRP 
e controle (diferença de média [DM] = 0,26; intervalo de 
confiança de 95% [IC 95%] = -0,19 a 0,71; P = 0,26; I² = 51% 
[teste que avalia heterogeneidade entre os estudos da me-
tanálise]; 162 participantes; 4 estudos).

• Função (médio prazo, seis meses): sem diferença entre PRP 
e controle (DM = -0,09; IC 95% = -0,56 a 0,39; P = 0,72; I² = 
50%; 151 participantes, 5 estudos).

• Função (longo prazo, um ano): sem diferença entre PRP e 
controle (DM = 0,25; IC 95% = -0,07 a 0,57; P = 0,12; I² = 66%; 
484 participantes, 10 estudos).

• Dor (curto prazo): pequena redução na dor em favor do 
PRP em uma escala de 10 pontos (DM = -0,95; IC  95% = 
-1,41 a -0,48; I² = 0%; 175 participantes; quatro estudos). 
O significado clínico deste resultado é incerto.

• Eventos adversos: sem diferença entre PRP e controle (7/241 
versus 5/245; risco relativo [RR] = 1,31; IC 95% = 0,48-3,59; 
I² = 0%; 486 participantes; 4 estudos). Sete estudos relataram 
que não houve eventos adversos.

Em termos de condições individuais, foram agrupados 
os dados de seis estudos (heterogêneos) que compararam o 
PRP aplicado durante a cirurgia para ruptura do manguito 
rotador versus controle. Essa  metanálise, que avaliou fun-
ção no longo prazo, não mostrou diferença estatística ou 
clinicamente significativa entre os dois grupos (324 parti-
cipantes). Os autores concluíram que a evidência disponível 
é insuficiente para indicar se os efeitos do PRP são diferen-
tes entre as várias condições avaliadas. Não há atualmente 
evidências suficientes para apoiar o uso de PRP para o tra-
tamento de lesões musculosqueléticas dos tecidos moles. 
Há necessidade de padronização dos métodos de prepara-
ção do PRP a serem avaliados por futuros ensaios clínicos 
que possam determinar os efeitos dessa intervenção para as 
lesões musculoesqueléticas.  

2. PRP para cicatrização de ossos longos em adultos6

A revisão sistemática Cochrane avaliou a eficácia e a se-
gurança do PRP para o tratamento de osteotomias de os-
sos longos, fraturas agudas e fraturas não consolidadas em 
adultos. Apenas um estudo, envolvendo 21 participantes, 
e com alto risco de viés, foi incluído. O estudo comparou 
o PRP associado ao enxerto ósseo alogênico com enxer-
to ósseo alogênico isolado em pacientes submetidos a 
osteotomia corretiva para osteoartrose do compartimento 
medial do joelho. O único estudo mostrou que: (a) após um 
ano, não houve diferença estatisticamente significativa en-
tre os grupos comparados quanto aos escores de função; 
(b)  após um ano, houve benefício estatisticamente signi-
ficativo do PRP na proporção de ossos que foram unidos 

(8/9 versus 3/9; RR = 2,67; IC 95% = 1,03-6,91). Este benefí-
cio, no entanto, não se manteve na análise de sensibilidade 
que assumiu que os dados perdidos (pacientes que saíram 
do estudo ao longo do seguimento) corresponderam a um 
pior desfecho (8/11 versus 3/10; RR = 2,42; IC 95% = 0,88-
6,68); (c) foi relatado evento adverso em um participante 
que recebeu o PRP. Assim, os autores concluíram que ape-
sar de não ser possível descartar o potencial efeito do PRP 
em aumentar a cicatrização de ossos longos em adultos, 
as evidências atuais, a partir de um único estudo, são insu-
ficientes para apoiar o uso rotineiro dessa intervenção na 
prática clínica.  

3. PRP para minimizar transfusão sanguínea alogênica 
no perioperatório7

A preocupação com a segurança do sangue transfundido 
tem despertado o interesse no uso de tecnologias destina-
das a reduzir o uso de sangue alogênico. O PRP tem sido 
uma dessas tecnologias. Essa revisão sistemática Cochrane 
se propôs a avaliar a eficácia do PRP na redução da transfu-
são sanguínea alogênica perioperatória e seus efeitos sobre 
desfechos clínicos, como mortalidade e taxa de reoperação. 
Vinte e dois estudos clínicos randomizados  (ECR), com 
1.589 participantes, foram identificados. O risco relativo 
(RR) da exposição à transfusão de sangue alogênico com-
parando o grupo PRP versus grupo controle foi de 0,73 
(IC 95%  = 0,59-0,90), ou seja, o uso do PRP reduziu a ne-
cessidade de transfusão alogênica em 27%. No entanto, foi 
observada heterogeneidade significativa do efeito do tra-
tamento entre os estudos incluídos (P < 0,00001; I² = 79%). 
Em média, o PRP não reduziu significativamente o volume 
total de sangue transfundido (DM = -0,69; IC  95%  = -1,93 
a 0,56 unidades). Os ECR não forneceram dados suficien-
tes sobre o impacto do PRP na morbidade, mortalidade ou 
tempo de internação hospitalar. Os ECR foram pequenos e 
obtiveram conclusões pobres. Os autores concluíram que, 
embora os resultados sugiram que o PRP seja eficaz na 
redução da transfusão sanguínea alogênica em pacientes 
adultos submetidos a cirurgias eletivas, houve considerá-
vel heterogeneidade dos efeitos do tratamento e os estudos 
eram de baixa qualidade metodológica. As evidências dis-
poníveis são insuficientes para conclusões definitivas sobre 
o impacto clínico do uso de PRP na redução da indicação de 
transfusão sanguínea perioperatória. 

4. PRP para tratamento de feridas crônicas8

Essa revisão sistemática Cochrane avaliou a eficácia do 
PRP na cicatrização de feridas crônicas. Nove ECR foram 
incluídos, com um total de 325 participantes dos quais 
três ECR avaliaram úlceras venosas e dois ECR avaliaram 
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úlceras plantares em pessoas com diabetes. A duração mé-
dia do tratamento foi de 12 semanas, com variação entre 
8 a 40 semanas. Um ECR foi classificado como tendo bai-
xo risco de viés, três ECR apresentavam alto risco de viés 
e os outros cinco tinham risco incerto de viés. Quando o 
PRP foi comparado com tratamento padrão ou placebo, 
foi observado:
• Proporção de feridas crônicas completamente cicatrizadas 

(7 ECR);
• Úlceras plantares diabéticas: não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos (RR = 
1,16; IC 95% = 0,57-2,35);

• Úlceras venosas: não houve diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos (RR = 1,02; IC 95% = 0,81-
1,27; I2 = 0%);

• Feridas crônicas mistas: não houve diferença esta-
tisticamente significativa entre os grupos (RR = 1,85; 
IC 95% = 0,76-4,51; I2 = 42%).

• Área total sem epitélio no final da intervenção (3 ECR): 
não houve diferença estatisticamente significativa entre 
os grupos (DM = -1,94 cm2; IC 95% = -4,74 a 0,86; I2 = 47%, 
válido para feridas crônicas mistas).

• Porcentagem da área da ferida considerada curada (2 
ECRs): os resultados foram estatisticamente significativos 
a favor do grupo PRP (RR 51,78%; IC 95% 32,70-70,86; I2 = 
0%; válido para feridas crônicas mistas).

• Taxa de complicações como infecção ou necrose da ferida 
operatória (3 ECR): não houve diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos (RR 1,08; IC 95% 0,31-3,73).

• Eventos adversos (3 ECR): não houve diferença estatistica-
mente significativa entre PRP e o controle (RR 1,07; IC 95% 
0,32-3,58; I2 = 0%).

Os autores concluíram que atualmente não há evidências 
que sugerem que o PRP autólogo seja benéfico no tratamento 
de feridas crônicas. No entanto, a evidência atual é baseada 
em um pequeno número de ECR, a maioria dos quais tem 
risco de viés alto ou incerto. 

5. PRP para aumento de seio maxilar para colocação de 
implantes dentários9

Volume ósseo insuficiente é um problema comum du-
rante a reabilitação maxilar posterior de edêntulos que 

receberão próteses fixas (implantes). Esse volume de osso 
é limitado pela presença do seio maxilar, com a perda de 
altura do osso alveolar. Procedimentos de elevação do seio 
maxilar aumentam o volume do osso por meio do preen-
chimento da cavidade do seio com osso autógeno, bio-
materiais comercialmente disponíveis, ou ambos. Esta é 
a atualização de uma revisão Cochrane, publicada pela 
primeira vez em 2010, que se propôs a avaliar a efeitos de 
diferentes técnicas de elevação do seio maxilar. Entre os 
18 ECR incluídos, 2 ECR avaliaram o enxerto ósseo com 
uso do PRP versus enxerto ósseo sozinho. No entanto, não 
houve evidências suficientes para indicar um benefício 
do PRP associado a qualquer técnica de levantamento do 
seio maxilar.

6. PRP para implantes dentários em alvéolos “frescos”10

A revisão Cochrane se propôs a avaliar efeitos do preen-
chimento com PRP para elevação do seio maxilar em com-
paração com nenhum preenchimento nesses pacientes. 
Entre os 18 ECR incluídos, 2 ECR avaliaram o enxerto ósseo 
com uso do PRP versus enxerto ósseo sozinho. No entanto, 
não houve evidências suficientes para indicar um benefício 
do PRP associado a qualquer técnica de levantamento do 
seio maxilar. 

CONCLUSÕES

Foram encontradas apenas seis revisões sistemáticas 
Cochrane apresentando evidências de qualidade variada 
sobre os benefícios e riscos do uso do PRP para o tratamen-
to de algumas situações clínicas, incluindo feridas crônicas, 
lesões musculoesqueléticas de partes moles, consolidação 
óssea e cirurgia de implantes dentários. Foi encontrada uma 
revisão sistemática Cochrane avaliando o efeito do PRP para 
reduzir a necessidade da transfusão sanguínea alogênica no 
perioperatório.

De modo geral, para as poucas condições para as quais 
existiram ensaios clínicos randomizados, a maioria desses 
estudos era de qualidade metodológica limitada e, portanto, 
com risco considerável de viés.

Ficou claro também que ainda são necessárias pesquisas 
de qualidade para embasar o uso do PRP em muitas situações 
clínicas para as quais ele já é utilizado na prática, ainda que 
sem regulamentação (off-label).
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