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RESUMO: O Plasma Rico em Plaquetas (PRP) é um preparado do sangue total que contém 

vários fatores de crescimento responsáveis pela proliferação e diferenciação celular, 

angiogênese e aumento de síntese da matriz extracelular. Pode ser obtido por um procedimento 

simples, revelando-se como uma ferramenta terapêutica de excelente custo/benefício. O 

presente teve como objetivo conceituar, caracterizar e evidenciar as utilizações do PRP, por 

meio de uma breve revisão da literatura, na qual foram utilizadas as bases de dados do Google 

Acadêmico (scholar.google.com.br). Os dados foram coletados no período de 15 de agosto à 

25 de setembro do ano de 2018. A pesquisa foi limitada a artigos publicados no período de 2008 

a 2018. O PRP possui em sua constituição muitos fatores de crescimento proteicos, que são, 

durante a cicatrização de uma lesão, expelidos pelas plaquetas, as quais são essenciais neste 

processo. Os fatores de crescimento mais importantes são: fator de crescimento derivado das 

plaquetas (FCDP), fator de crescimento endotélio vascular (FCEV), fatores de crescimento 

transformadores α e β (FCT- α e FCT- β), fatores de crescimento dos fibroblastos ácido e básico 

(aFCF e bFCF), fator de crescimento epidérmico (FCE) e fatores de crescimento semelhantes 

à insulina (FCI-I). Existem diversas formas de obtenção do PRP, como, por exemplo, 

aparelhagem especializada, kits comercializados e centrifugação de amostras colhidas em tubos 

contendo anticoagulantes. Este último método possui vantagens como menor custo de 

investimento e maior simplicidade na técnica. Existem variáveis que interferem na obtenção do 

PRP, dentre elas tem-se o tempo de centrifugação, a força centrífuga relativa, grau de ativação 

das plaquetas e a redução do volume plasmático. Para a ativação das plaquetas é empregado, 

usualmente, cálcio e trombina, por isso a aplicação deve ser efetuada em até dez minutos de seu 

adicionamento, evitando a granulação do conteúdo. Para que as amostras coletadas tenham 

valor terapêutico, é preciso que a concentração plaquetária do PRP seja superior a concentração 

plaquetária plasmática. Como vantagem sobre outras terapias o PRP apresenta a 
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impossibilidade de rejeição ou de transmissão de doenças infecciosas, pode ser produzido e 

aplicado na hora do diagnóstico, dispõe redução na inflamação seguida da formação de um 

novo tecido no local, entre outros benefícios. O PRP vem sendo utilizado em lesões musculares 

resultantes de contusões, lacerações e tendões (com redução no período de recuperação de 

50%); lesões articulares de defeitos condrais; lesões ósseas na área de cirurgia oral e maxilo-

facial, reconstruções ósseas, eletivas e traumáticas; e lesões cutâneas situados em locais pouco 

vascularizados e em animais imunossuprimidos, diabéticos ou idosos. Portanto, apesar dos 

poucos estudos, pode-se concluir que o PRP é uma alternativa promissora no tratamento de 

diversas patologias no meio veterinário e possui potencial para intervir de modo decisivo na 

recuperação do animal. 
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