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RESUMO 

 
 
Para evitar a ocorrência de defeitos de tecido mole ao redor de implantes, um 
volume adequado de tecido (ósseo e mole) deve estar presente. Uma segunda 
geração de concentrado de plaquetas, denominada fibrina rica em plaquetas e 
leucócitos (L-PRF), foi desenvolvida na França. Pesquisas têm mostrado resultados 
positivos com o uso de L-PRF durante a colocação de implantes, melhorando a 
cicatrização dos tecidos moles e a osseointegração. O objetivo deste estudo foi 
avaliar se o uso de membranas de L-PRF associado à colocação de implantes 
unitários em área anterior de maxila gera aumento da espessura do tecido mole. 
Vinte e sete pacientes com indicação para instalação de implante unitário na região 
foram divididos aleatoriamente entre grupo teste (implante + L-PRF, n=14) e grupo 
controle (implante, n=13). Os procedimentos cirúrgicos foram realizados por um 
único operador. A espessura do tecido mole foi avaliada clinicamente previamente 
ao tratamento cirúrgico e após três meses da cirurgia. Os resultados mostraram que 
neste tempo de acompanhamento houve ganho na espessura do tecido mole 
vestibular ao implante (1,86±0,49 mm para 2,49±0,51 mm), bem como redução do 
defeito do rebordo na região (1,82±0,77 mm para 1,18±0,89 mm) no grupo teste. 
Não houve diferença significativa intragrupo no grupo controle para nenhum dos 
parâmetros avaliados. Concluiu-se que o uso de membranas de L-PRF gerou 
aumento da espessura de tecido mole quando associado à colocação de implante 
unitário em área anterior de maxila. 

  
 
Palavras-chave: Implantes dentários. L-PRF. Fibrina rica em plaquetas e leucócitos. 
Aumento de tecido mole. Engenharia tecidual. Rebordo parcialmente edêntulo. 



 
 

Lima VCS. Use of L-PRF membranes in single implants installation in anterior maxilla 
area: randomized clinical trial. [dissertation]. São José dos Campos (SP): São Paulo 
State University (Unesp), Institute of Science and Technology; 2020. 

 
 

ABSTRACT 

 
  
To prevent the occurrence of soft tissue defects around implants, an adequate 
amount of bone and soft tissue volume should be present. A second generation of 
platelet concentrate, named Leucocyte and platelet-rich fibrin (PRF), was developed 
in France. Research has shown positive results with the use of PRF during implant 
placement, improving soft tissue healing and osseointegration. The aim of this study 
was to evaluate whether the use of L-PRF membranes associated with implant 
placement in anterior maxilla presents an increase in soft tissue thickness. Twenty-
seven patients requiring single implant placement in the area were randomly divided 
into test group (implant + L-PRF, n=14) and control group (implant, n=13). Surgical 
procedures were performed by a single operator. Soft tissue thickness was clinically 
assessed at baseline and 3 months after surgery. The results showed that, at this 
time of follow-up, there was a gain in vestibular soft tissue thickness (1.86 ± 0.49 mm 
to 2.49 ± 0.51 mm), as well as a reduction in the buccal bone defect in the region 
(1.82 ± 0.77 mm to 1.18 ± 0.89 mm) in the test group. There was no significant 
intragroup difference in the control group for any of the evaluated parameters. It was 
concluded that the use of L-PRF membranes can lead to an increase in soft tissue 
thickness when associated with a single implant placement in the anterior maxilla 
area. 
 
 
Keywords: Dental implant. L-PRF. Leucocyte and platelet-rich fibrin. Soft tissue 
augmentation. Tissue engineering. Partially edentulous jaw. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O uso de implantes osseointegrados como suporte de próteses unitárias é 

um tratamento frequentemente realizado na clínica odontológica. Apesar do sucesso 

do ponto de vista da osseointegração, o resultado estético nem sempre é o desejado 

(Weisgold et al., 1997). O maior desafio para os clínicos é alcançar um resultado 

estético satisfatório do ponto de vista profissional e de acordo com a opinião 

subjetiva do paciente.  

A estética está relacionada ao resultado final, após a colocação da coroa 

protética, porém esta não envolve apenas cor e forma da prótese em si, mas 

também a aparência dos tecidos peri-implantares comparada à do tecido periodontal 

dos dentes adjacentes (Evans, Chen, 2008). Diversos fatores relacionados à estética 

devem ser considerados, como a altura da margem de tecido mucoso e altura das 

papilas, espessura do tecido mole na face vestibular dos implantes, quantidade de 

tecido queratinizado e biótipo da mucosa (Thoma et al., 2014a).  

Após a extração de um elemento dental, os tecidos ósseo e mole da região 

sofrem alterações (Chappuis et al., 2017; Pietrokovski, Massler, 1967; Schropp et 

al., 2003). Foi mostrado em estudos clínicos (Sanz et al., 2010, Tomasi et al., 2010) 

que a reabsorção ocorre principalmente na tábua óssea vestibular, sendo que as 

tábuas com menos de 1 mm de espessura perdem substancialmente mais tecido 

que as que possuem mais de 1 mm. Considerando que, em mais de 80% dos casos, 

a tábua óssea vestibular da região frontal de humanos apresenta menos de 1 mm de 

espessura, problemas estéticos podem surgir. Como exemplo, é comum a 

ocorrência de recessão tecidual após início da fase restauradora, devido ao tecido 

fino ser suportado por quantidade inadequada de osso ao redor do implante. 

(Rodriguez, Rosenstiel, 2012).  

Para se evitar ou minimizar a ocorrência defeitos de tecido mole ao redor de 

implantes e, por consequência, problemas estéticos, tem sido recomendada a 

colocação de enxerto de tecido mole concomitante a instalação de implantes. Isso 

resulta em uma percepção estética mais favorável, altura das papilas adequada e 

nível da mucosa marginal semelhante aos dentes naturais (Thoma et al., 2014b). 

Como apresentado anteriormente, a espessura do tecido mole pode influenciar o 
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resultado estético final de uma restauração implanto-suportada. Na tentativa de 

solucionar os problemas estéticos gerados em pacientes com tecido mole 

insuficiente, como a falta de preenchimento do espaço interdental, recessões 

gengivais e cor inadequada da mucosa, foram desenvolvidas diferentes técnicas de 

enxerto de tecido mole.  

Thoma et al. (2009) realizaram uma revisão sistemática que avaliou as 

técnicas de aumento de tecido ao redor de dentes, onde concluíram que a adição de 

tecido autógeno aumentou significantemente a largura da faixa de tecido inserido e 

de tecido queratinizado, enquanto enxertos alógenos resultaram em melhor cor e 

textura. Quanto ao tecido mole, o mesmo estudo sugeriu que para defeitos 

alveolares localizados, os enxertos de tecido conjuntivo subepitelial proporcionaram 

maior ganho de volume do que os enxertos gengivais de espessura total. 

Em nova revisão (Thoma et al., 2014b), desta vez avaliando a eficácia do 

aumento de tecido ao redor de implantes, os autores confirmaram o resultado de seu 

estudo anterior, afirmando que para aumento de volume de tecido mole, enxertos de 

tecido conjuntivo subepitelial deveriam ser considerados o tratamento de escolha, 

resultando em aumento da espessura do tecido mole ao redor de implantes e em 

sítios parcialmente edêntulos.  

A desvantagem relacionada aos procedimentos padrão de enxerto de tecido 

conjuntivo autógeno é a necessidade de um segundo sítio cirúrgico. Esse sítio, 

localizado no palato duro do paciente, pode aumentar a morbidade pós-operatória 

resultando em dor, inchaço e sangramento, além de outras possíveis complicações. 

(Griffin et al., 2006; Thoma et al., 2014a). Além disso, a quantidade e qualidade do 

tecido que pode ser retirado do sítio doador varia de acordo com condições 

anatômicas do palato, além de gênero e idade do paciente (Soileau, Brannon, 2006).  

Buscando evitar os pontos negativos associados às técnicas de enxerto 

autógeno, técnicas foram desenvolvidas na tentativa de se obter materiais que 

pudessem substituir o tecido proveniente do palato.  

Joseph Choukroun (Dohan et al., 2006a) e outros pesquisadores 

desenvolveram na França um protocolo para obtenção de uma segunda geração de 

concentrados de plaquetas, que passou a ser conhecida como fibrina rica em 

plaquetas e leucócitos (L-PRF). O uso das membranas de L-PRF favorece a 

cicatrização tecidual devido a sua capacidade de estimular a migração e proliferação 
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celular (particularmente graças ao fator de crescimento derivado de plaquetas) e 

induzem remodelação da matriz de fibrina (particularmente pela liberação de fator de 

crescimento transformante beta – TGF). Além disso, promovem a regulação da 

inflamação no sítio cirúrgico onde é aplicada, controlando os efeitos prejudiciais 

gerados pela própria resposta do hospedeiro, devido ao conteúdo de citocinas 

presentes na membrana formada, como interleucina 1 beta (IL-1β) , interleucina 6 

(IL-6), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e o fator de crescimento endotelial-

vascular (VEGF) (Dohan et al., 2006b).  

As membranas de L-PRF também constituem um suporte natural à 

imunidade. Os produtos da degradação da fibrina e do fibrinogênio estimulam a 

migração de neutrófilos, e modulam a fagocitose de neutrófilos e macrófagos 

(Choukroun et al., 2006).  

Devido às características biológicas observadas nas membranas de L-PRF, 

seu uso se difundiu por diferentes procedimentos na odontologia. Uma revisão 

sistemática feita por Miron et al. em 2017, que incluiu ampla literatura in vitro, in vivo 

e estudos clínicos disponíveis utilizando L-PRF para regeneração, aumento e/ou 

cicatrização de tecido mole, concluiu que na odontologia, a utilização mais comum 

de L-PRF foi para tratamento de alvéolos de extração, recessões gengivais, 

fechamento de feridas no palato, além de reparo de lesões potencialmente malignas 

e regeneração de defeitos periodontais.  

A literatura existente sobre o uso de L-PRF na implantodontia apresenta 

resultados de sucesso no uso em tratamentos de defeitos ósseos peri-implantares. 

Para isso, o uso de L-PRF é associado a técnicas de regeneração óssea (Simonpieri 

et al., 2012). Quando se trata do uso do material sem associação a outras técnicas, 

os estudos com implantes têm demonstrado resultados positivos na cicatrização dos 

tecidos moles e manutenção do tecido ósseo, além de melhora na estabilidade 

primária (Boora et al., 2015; Marrelli, Tatullo, 2013; Öncu, Alaaddinoglu, 2015).  

Por outro lado, além de serem poucos os estudos que avaliaram o efeito da 

utilização apenas das membranas de L-PRF em implantes, esses estudos não 

avaliaram as mudanças na espessura do tecido mole. Este ponto é particularmente 

importante, pois, como demonstrado anteriormente, a manutenção de uma 

espessura de pelo menos 2 mm da mucosa peri-implantar é benéfica para a 

estabilidade da crista óssea (Linkevicius et al., 2009).    
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Dessa forma, terapias que possam assegurar o aumento e/ou a manutenção 

em longo prazo da espessura da mucosa peri-implantar associados a melhoria da 

estética vermelha sem a utilização e os inconvenientes das técnicas de enxerto de 

tecido conjuntivo são fundamentais dentro da implantodontia e ainda pouco 

exploradas. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar se o uso de membranas L-PRF associado 

à colocação de implantes unitários em área anterior de maxila resulta em aumento 

da espessura de tecido mole quando comparado à colocação apenas de implante. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A metodologia do presente estudo seguiu as normas do novo Consort-

statement de 2010 (Moher et al., 2010) para ensaios clínicos randomizados. O 

protocolo foi submetido ao Comitê de Ética Institucional da Universidade Estadual 

Paulista (CEP-Unesp, CAAE 93966518.8.0000.0077; Anexo A) e ao ClinicalTrial.gov 

(NCT 03660566) e aprovado. O termo de consentimento livre e esclarecido foi 

assinado por cada paciente depois de uma explicação da natureza, riscos e 

benefícios da pesquisa clínica. 

 

 

3.1 População alvo 

 

 

A população alvo foi de pacientes com indicação para tratamento com 

restauração unitária implanto-suportada, provenientes do Instituto de Ciência e 

Tecnologia do Campus de São José dos Campos, Universidade Estadual Paulista 

(Unesp). 

 

 

3.2 Tamanho da amostra 

 

 

Foi considerada uma população de 42 pacientes apresentando indicação de 

implante unitário que obedecesse aos critérios pré-estabelecidos (inclusão e não 

inclusão). Para se chegar a essa amostra foi considerada uma diferença de 0,7 mm 

entre os grupos para a variável primária, espessura de tecido mole, na vestibular dos 

sítios incluídos no estudo depois de 3 meses. Com um power (poder) de 80%, alfa 

de 0,05 e um desvio padrão esperado de 0,72 mm como descrito em estudo anterior 

(Zeltner et al., 2017), uma amostra de 19 indivíduos por grupo seria necessária para 

atingir esse fim, usando o teste de variância como análise. Com uma atrição de 10% 

a amostra que será incluída é de 21 pacientes por grupo. Foram incluídos nos 

resultados demonstrados adiante, porém, apenas 27 pacientes. 
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3.3 Critérios de inclusão 

 

 

a) pacientes com no mínimo 18 anos de idade, saudáveis sistemicamente, 

sem presença de doença periodontal ativa e com boa higiene oral, 

avaliados por meio de índice de placa e índice gengival menor que 25% 

(Ainamo, Bay, 1975);  

b) pacientes que apresentem indicação para instalação de implantes 

unitários na maxila englobando a região entre os elementos 15 ao 25;  

c) assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE, 

Apêndice A) para a participação na pesquisa, após a explicação dos 

riscos e benefícios (Resolução nº 118 de 11 de maio de 2012 e o Código 

de Ética Profissional Odontológico – C.F.O.). 

 

 

3.4 Critérios de não inclusão 

 

 

a)   pacientes fumantes pesados;  

b)   pacientes portadores de hábitos parafuncionais, como o bruxismo;  

c)   gestantes ou lactantes; 

d) pacientes com doenças sistêmicas não controladas (alterações 

cardiovasculares, discrasias sanguíneas, doenças que afetem o 

metabolismo ósseo, imunodeficiências, diabetes, entre outras) que contra 

indiquem o procedimento cirúrgico;  

e) pacientes que façam uso de medicação que sabidamente interfere na 

cicatrização ou que contra indiquem o procedimento cirúrgico, como 

drogas relacionadas ao crescimento gengival, como fenitoína, ciclosporina 

A, bloqueadores de canais de cálcio, drogas imunossupressoras e drogas 

da classe dos bisfosfonatos (que diminuem o metabolismo dos 

osteoclastos, inibindo a remodelação óssea);  

f) sítios cujas adjacências estejam reabilitadas com implantes 

osseointegrados;  

g)  sítios que requeiram procedimento para ganho ósseo;  
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h) dentes adjacentes à área edêntula com perda de inserção periodontal 

ativa. 

 

 

3.5 Delineamento do estudo 

 

 

Estudo do tipo clínico controlado randomizado prospectivo cego com 

acompanhamento de três meses. 

 

 

3.6 Sequência e randomização 
 

 

A randomização foi realizada através da geração de uma sequência 

aleatória em computador (disponível no site www.randomization.com) por uma 

pessoa externa ao projeto para que cada paciente fosse destinado aleatoriamente a 

cada grupo. Essa sequência foi colocada em envelopes pardos opacos selados. 

Cada envelope continha o número referente ao tratamento a ser realizado:  

 

a)  grupo controle (n = 21, colocação de implante osseointegrado); 

b)  grupo teste (n = 21, colocação de implante osseintegrado associado à 

colocação de membranas de L-PRF). 

 

Os envelopes foram abertos momentos antes do procedimento cirúrgico. As 

medidas de randomização e ocultamento da randomização estão de acordo com as 

normas do Consort-statement 2010 (Moher et al., 2010). 

 

 

3.7 Terapia inicial 
 

 

Todos os pacientes envolvidos na pesquisa passaram por um preparo inicial, 

incluindo instrução de higiene oral e remoção de fatores de retenção de biofilme 

(cavidades de cárie, excesso de restaurações e cálculo supra-gengival); coleta dos 
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parâmetros clínicos; fotografias digitais; radiografias; tomografias computadorizadas 

e confecção de modelos de estudo. 

 

 

3.8 Medidas clínicas 

 

 

Um único pesquisador, diferente do operador, foi responsável pelas medidas 

dos parâmetros clínicos dos pacientes. O examinador do presente estudo foi julgado 

calibrado para a realização do mesmo. A calibração foi feita através da avaliação da 

espessura do tecido mole vestibular de 10 pacientes, duas vezes, em um prazo de 

48 horas. O teste Correlação Intra-classe foi utilizado para verificar a 

reprodutibilidade intra-examinador dessas medidas, cujo valor atingido foi superior a 

0,8.  

Para padronização da região onde foram feitas as medidas de espessura do 

tecido mole (descrito no item 3.9), usou-se como referência o estudo de Zeltner et al. 

(2017), adaptando para o estudo atual. 

Para assegurar que as medidas realizadas no baseline e no controle pós-

operatório fossem realizadas na mesma região, foi utilizado um aparelho orientador 

(stent) confeccionado através da moldagem da área edêntula do modelo de estudo 

de cada paciente com a massa densa de silicone de condensação (Optosil – 

Heraeus Kulzer) (Figura 1). Na superfície vestibular de cada stent, foi feita uma 

abertura usando lâmina de bisturi, para possibilitar a visualização da face vestibular 

do rebordo. O stent foi posicionado no rebordo do paciente e uma marcação feita no 

local a ser perfurado no tecido, pressionando-o com uma sonda periodontal; no 

stent, era marcada com uma caneta a direção onde a medida seria feita. O ponto 

marcado pela pressão indicava o local onde foi feita a perfuração com um espaçador 

endodôntico para medição da espessura de tecido mole vestibular. 
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Figura 1 – Modelo de exemplo com stent elaborado pelo autor  

 

 

Legenda: Modelo de estudo com aparelho orientador (stent) indicando os locais onde foram 
realizadas as medidas. a) local onde foi realizada a medida ETMv; b) local onde era inserido o 
espaçador para medição de ATM. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

3.9 Descrição das medidas 

 

 

3.9.1 Medidas clínicas 

 
 

a) espessura de tecido queratinizado (ETMV):  

- espessura de tecido mole medida em milímetros na região de interesse 

da superfície vestibular do rebordo através da perfuração do tecido com 

espaçador endodôntico, usando o stent individual para padronizar o local 

a ser perfurado (Figura 1a); 

b) defeito de rebordo (DR):  

- distância em milímetros da mucosa vestibular até a linha imaginária que 

passa pelas bossas vestibulares dos elementos adjacentes; 

c) altura de tecido mole (ATM): 

- distância do topo do rebordo gengival até a borda incisal da fenda para 

visualização do stent, em milímetros (Figura 1b); 

B A 
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d) altura do tecido queratinizado (ATQ):  

- distância vertical em milímetros medida a partir do limite do rebordo 

edêntulo até a linha mucogengival, numa vista vestibular. 

 

 

3.9.2 Medidas transoperatórias 

 
 

a) espessura da tábua óssea vestibular (ETOV):  

- medida em milímetros da espessura da tábua óssea vestibular logo após 

serem feitas as perfurações do rebordo previamente à instalação dos 

implantes, utilizando um especímetro;  

b) distância entre implante e dentes vizinhos (DEID):  

- medidas da face do implante voltada para o dente vizinho adjacente, até 

a face do dente vizinho voltada para o implante, na mesial e distal, 

utilizando sonda periodontal padronizada de 15 mm – University North 

Carolina – UNC® (Hu-Friedy, Jacarepaguá - Rio de Janeiro - Brasil); 

c) torque (T): 

- torque (medido com torquímetro) no momento do travamento do 

implante na posição final (N/m). 

 

 

3.10 Protocolo para obtenção das membranas de fibrina rica em plaquetas 
 

 

As membranas de PRF foram preparadas imediatamente antes do início dos 

procedimentos cirúrgicos. Foram coletados 4 tubos de sangue do paciente, por uma 

pessoa da equipe, usando tubos secos (Vacuette®, Greiner – BioOne, a vácuo de 9 

ml, com gel separador ativador de coágulo), da fossa antecubital, utilizando escalpes 

de segurança. Os tubos de sangue foram imediatamente colocados em uma 

centrífuga (Kasvi-Brasil), onde foram centrifugados por 12 minutos, numa velocidade 

de 2500 rotações por minuto, obtendo RCFmáx=719,71g (estando dentro da faixa 

descrita nos estudos iniciais sobre PRF, como proposto por Miron et al. (2018) Após 

a centrifugação, os coágulos de fibrina eram separados delicadamente do 
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aglomerado de células vermelhas (Figura 2) e então colocados numa caixa de metal 

perfurada (Thimon Instrumentos Cirúrgicos – São Paulo/Brasil) (Figura 3), para 

escoamento do soro e formação das membranas de L-PRF, que ao final (Figura 4), 

se apresentavam com aproximadamente 1,5 mm de espessura cada uma.  

 

 

Figura 2 – Membranas de L-PRF logo após a centrifugação 

 

   
Legenda: a) tubo de sangue após centrifugação: podem ser observadas as três camadas distintas 
(plasma pobre em plaquetas no topo, membrana de L-PRF ao centro e células vermelhas ao fundo; 
b) membrana de L-PRF sendo separada da porção de células vermelhas por uma tesoura.  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

B 
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Figura 3 – Membranas de L-PRF colocadas na caixa antes do escoamento do soro 

 

 
Legenda: Membranas de L-PRF após serem retiradas dos tubos. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

Figura 4 – Membranas de L-PRF após o escoamento do soro 

 

 
 
 
Legenda: Membranas prontas para uso. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

3.11 Terapia cirúrgica 
 

 

O tratamento cirúrgico foi realizado por um único operador. Para o 

procedimento cirúrgico, a seguinte sequência foi obedecida: os pacientes foram 

medicados no período pré-operatório com dexametasona 4 mg (Decadron®, Ache 
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Laboratórios Farmacêuticos S.A. - Guarulhos – SP - Brasil) 1 hora antes do 

procedimento cirúrgico e 2 g de Amoxicilina 1 hora antes da cirurgia e 1 g duas 

vezes ao dia (12/12 h) por 7 dias após o procedimento. (Caiazzo et al., 2011). 

A antissepsia da região perioral foi realizada com Digluconato de Clorexidina 

0,2% em gaze estéril. Também foram fornecidos 10 mL de solução para bochecho 

de Digluconato de Clorexidina 0,12%, durante 1 minuto para desinfecção intraoral.  

Após os procedimentos pré-operatórios, os pacientes do Grupo Teste 

tiveram sangue coletado, centrifugado e as membranas foram feitas usando um kit 

para L-PRF. O operador então iniciou a instalação dos implantes. 

Todos os pacientes receberam anestesia local injetável com Mepivacaína 

2% com epinefrina 1:100.000 (Mepivacaína®, DFL - Rio de Janeiro - RJ -Brasil) 

através da técnica infiltrativa. Com uma lâmina 15c montada em cabo de bisturi nº 3 

foi realizada uma incisão sobre o rebordo edêntulo, unindo a mesial à distal dos 

dentes adjacentes ao espaço edêntulo. Incisões intrassulculares foram realizadas 

para a liberação do tecido, e, em seguida, um retalho de espessura total foi elevado, 

evidenciando a crista do rebordo.  

A preparação do alvéolo cirúrgico para o recebimento do implante foi no 

centro do rebordo edêntulo entre os dentes remanescentes, dentro da zona de 

conforto estabelecida por Buser et al., (2014); no sentido apical a plataforma do 

implante foi posicionada 1 mm apical a junção cemento-esmalte do dente contra 

lateral de tal forma que os implantes ficassem posicionados em uma linha imaginária 

que passa pelos cíngulos dos dentes vizinhos. O ponto de eleição para a fresagem 

inicial foi realizado com a broca lança. Feita a marcação inicial do local da primeira 

fresagem, foi então executada a sequência de fresagem, conforme orientação do 

fabricante, até o comprimento planejado para a instalação do implante (C-fix, cone-

morse – Titaniumfix – São José dos Campos – SP - Brasil). Em todos os momentos 

do preparo do sítio cirúrgico foi realizada irrigação abundante com solução salina 

estéril. Entre as mudanças das fresas de diferentes diâmetros, foi conferida a 

inclinação do sítio cirúrgico com o uso de “Tunel Checks”. O diâmetro do implante foi 

selecionado de acordo com as dimensões mesio-distal e vestíbulo-palatina do 

espaço protético (avaliado previamente em tomografia computadorizada), mantendo-

se no mínimo 1,5 mm de distância entre a plataforma do implante e o dente vizinho 

(Tarnow et al., 2000).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caiazzo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20553148
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Durante a instalação dos implantes a resistência do sítio receptor foi aferida 

com o uso de um torquímetro.  

Em seguida, o Grupo Teste recebeu de 3 a 4 membranas de L-PRF, que 

foram posicionadas de tal forma a recobrirem a parte oclusal e vestibular do rebordo 

após a colocação do implante (Figuras 6f e 6g). Posteriormente, tanto no Grupo 

Teste quanto no Controle, o retalho foi reposicionado e as suturas do tipo simples, 

localizadas nas papilas gengivais, foram realizadas (Seda 4.0 - Ethicon Johnson do 

Brasil SA, São José dos Campos – SP – Brasil) (Figura 5f, 6h e 6i).  

Realizado o procedimento cirúrgico, os pacientes receberam as seguintes 

recomendações pós-operatórias: não ingerir bebidas alcoólicas; evitar mexer na 

ferida cirúrgica; não escovar a região por 14 dias; nas primeiras 24 horas, ingerir 

somente alimentos líquidos ou pastosos frios ou gelados e usar compressa fria no 

rosto na área correspondente à cirurgia; fazer bochecho com Digluconato de 

Clorexidina 0,12% - Periogard®, de 12 em 12 horas, durante 14 dias. 

 

 

Figura 5 – Fotos de um caso do grupo controle  

 

 
Legenda: a e b) cortes tomográficos evidenciando osso suficiente na região a ser implantada; c) vista 
vestibular do rebordo edêntulo; d) vista oclusal do rebordo edêntulo; e) vista oclusal do rebordo logo 
após a instalação do implante; f) vista oclusal do rebordo após as suturas realizadas; g) periapical do 
pós operatório imediato. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

C D A B 
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Figura 6 – Fotos de um procedimento cirúrgico de um paciente do grupo teste  

 

 
Legenda: a e b) cortes tomográficos evidenciando osso suficiente na região a ser implantada; c) vista 
vestibular do rebordo edêntulo; d) vista oclusal do rebordo edêntulo; e) vista oclusal do rebordo logo 
após a instalação do implante; f) vista vestibular do rebordo com as membranas de PRF 
posicionadas; g) vista oclusal do rebordo com as membranas de PRF posicionadas; h) vista oclusal 
do rebordo após as suturas realizadas; i) vista vestibular do rebordo com as suturas realizadas; j) 
radiografia periapical do pós operatório imediato. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.12 Avaliação das medidas baseline, trans e pós operatórias de 3 meses 

 

 

As medidas ETMV, DR, ATM e ATQ foram realizadas previamente ao 

procedimento cirúrgico (baseline) e no pós operatório de 3 meses.  

As medidas DR e ATQ foram avaliadas com sonda periodontal padronizada 

de 15 mm – University North Carolina – UNC® (Hu-Friedy, Jacarepaguá - Rio de 

Janeiro - Brasil); a medida ETMV foi feita através de perfuração do tecido com 

espaçador nº 30 e cursor endodôntico (Dentsply Maillefer® Instruments S.A. - 

Balagues - Suíça) com o auxílio de um stent (descrito em 3.8) para padronizar o 

local a ser medido, e foi quantificada por um paquímetro digital (Mitutoyo – Suzano, 

SP - Brasil) com precisão centesimal; a ATM foi medida com o mesmo espaçador e 

cursor endodôntico, a partir do topo do tecido mole até a superfície do stent, e 

quantificada pelo mesmo paquímetro.  

 

 

3.13 Parâmetros centrados no paciente 

 

 

Os parâmetros a seguir foram incluídos no estudo a fim de avaliar como os 

pacientes envolvidos no estudo foram afetados pelo tratamento: 

 

a) desconforto pós-operatório: 

- após a instalação do implante, os pacientes receberam uma ficha 

contendo uma escala visual analógica (VAS) onde foram orientados a 

marcar de acordo com a ocorrência de desconforto e dor pós-operatórios, 

onde os extremos da escala foram 0 para nenhuma dor/desconforto e 10 

para dor/desconforto extremo (Anexo B); 

b) número de analgésicos ingeridos: 

- foi solicitado que os pacientes relatassem o número de analgésicos 

ingeridos durante a primeira semana pós operatória (Anexo B). 
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3.14 Análise estatística 

 

 

A estatística descritiva foi consolidada e disponibilizada em média ± desvio 

padrão (DP), e a normalidade foi testada utilizando o teste de Shapiro-Wilk. Os 

parâmetros demográficos foram avaliados pelo Teste T ou Qui-quadrado. As 

medidas clínicas ETMV, DR, ATM e ATQ foram avaliadas por ANOVA Two-way de 

medidas repetidas e teste de Tukey post-hoc. As medidas de desconforto usando 

VAS e a medida transoperatória ETOV foram analisadas através do Teste T e o 

número de analgésicos, DEID e Torque pelo teste de Mann-Whitney Rank Sum. Um 

nível de significância de 0,05 foi adotado. 
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4 RESULTADOS 
 

 

Os procedimentos cirúrgicos foram iniciados em setembro de 2018. Foram 

instalados vinte e sete implantes, sendo que catorze passaram por coleta de sangue 

e utilização de membranas de L-PRF (grupo teste) e treze receberam apenas a 

instalação do implante (grupo controle).  

A cicatrização no pós-operatório apresentou aspecto de normalidade em 

todos os pacientes e nenhum paciente foi excluído do estudo. O padrão de 

higienização foi mantido. Apesar disso, a orientação e motivação quanto à higiene 

oral foram refeitas para todos os pacientes. 

Após três meses da instalação dos implantes, foram realizadas novas 

medidas clínicas.  

 

 

Tabela 1 - Dados demográficos (Média±DP) 
 

 Controle Teste p value 

Idade 42,77±14,88 46,07±6,76 0,6* 
Gênero 5H, 8M 8H, 6M 0,4† 
Local 2IC, 2IL, 9PM 2IC, 2IL, 10PM 1† 

Legenda: H, homem; M, mulher; IC, incisivo central; IL, incisivo lateral; PM, pré-molar. * p value – T 
test ; † p value – X2. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Como se pode observar (Tabela 1), não houve diferença significativa entre 

os grupos quanto à idade e gênero dos pacientes, bem como quanto ao local de 

inserção dos implantes. 
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Tabela 2 - Medidas clínicas (Média±DP, em mm) 

 

 Controle Teste 

Baseline 3 meses Baseline 3 meses 

ETMV 1,84±0,61Aa 1,78±0,52Aa 1,86±0,49Aa 2,49±0,51Bb 

DR 1,29±0,83Aa 1,33±0,93Aa 1,82±0,77Ab 1,18±0,89Ba 

ATQ 5,31±1,7Aa 4,96±1,42Aa 5,61±1,67Aa 4,29±1,38Ba 

ATM 11,75±1,49Aa 12,03±1,3Aa 11,9±1,06Aa 12,4±0,73Aa 

Legenda: ETMV, espessura de tecido mole vestibular; DR, defeito de rebordo; ATQ, altura de tecido 
queratinizado; ATM, altura de tecido mole. Letras maiúsculas indicam diferença estatisticamente 
significativa intragrupo (ANOVA Two-way Repeated Measures / Teste Tukey, p <0.05). Letras 
minúsculas indicam diferença estatisticamente significativa intergrupo, no mesmo período de tempo 
(ANOVA Two-way Repeated Measures / Teste Tukey, p <0.05). 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

As medidas clínicas ETMV, DR, ATQ e ATM foram reavaliadas após três 

meses da instalação dos implantes (Tabela 2). 

Na avaliação intergrupo para o baseline, foi encontrada diferença estatística 

significativa apenas para o parâmetro DR, no qual o grupo Teste apresentava uma 

média de defeito (em mm) maior que a do grupo controle. Para os outros 

parâmetros, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas. 

Quanto à avaliação intragrupo, não houve diferença significativa no grupo 

controle após este período de acompanhamento.   

Por outro lado, foi observada diferença intragrupo significativa no grupo teste 

ao avaliar a  ETMV, o DR e a ATQ após os três meses de acompanhamento. 

Quanto à ETMV, o grupo teste apresentou aumento de 1,86±0,49 mm para 

2,49±0,51 mm, mostrando um ganho de 0,63 mm de espessura, além de ter 

apresentado diferença estatisticamente significante quando comparada ao grupo 

controle na avaliação feita aos 3 meses, sendo ETMV no grupo teste 2,49±0,51 mm 

e 1,78±0,52 mm no grupo controle. O parâmetro DR também apresentou diferença 

significante intragrupo no grupo teste, passando de 1,82±0,77 mm para 1,18±0,89 

mm, que significa 0,64 mm de redução do defeito após os 3 meses de avaliação. 

Porém, para este parâmetro, não foi observada diferença significante intergrupo aos 

3 meses.  

A medida ATQ apresentou redução em ambos os grupos após o período de 

acompanhamento, porém, nas avaliações intragrupo, essa diferença só foi 
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significativa no grupo teste (5,61±1,67 mm para 4,29±1,38 mm). Apesar disso, não 

houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos controle e teste quanto 

a essa medida. 

Não houve diferença estatisticamente significativa intra ou intergrupo quanto 

ao parâmetro de altura de tecido mole. 

  
 

Tabela 3 - Parâmetros centrados no paciente (Média±DP) 

 

 Controle Teste p value 

Dor (VAS) 0,55±0,56 0,95±1,06 0,1 

Nº de analgésicos 

ingeridos 
2±2,74 1,92±2,75 0,7 

Legenda: p value – Teste T. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Quanto aos parâmetros centrados no paciente (Tabela 3), ambos os grupos 

apresentaram valores baixos para dor e ingestão de analgésicos. O grupo teste 

apresentou valores ligeiramente maiores em comparação ao controle, porém não 

houve diferença estatisticamente significativa. 

 

Tabela 4 - Medidas transoperatórias (Média±DP, em mm) 

 

 Controle Teste Valor de p 

ETOV 1,38±0,91 1,54±0,66 0,5* 

DEID (mesial) 2,38±0,71 2,42±0,96 0,8† 

DEID (distal) 2,35±0,83 2,42±0,89 0,8* 

Torque (N/m) 37,78±6,18 38,18±4,62 0,6† 

Legenda: ETOV, espessura da tábua óssea vestibular; DEID, distância entre implante e dente. * p 
value – T test; † Mann-Whitney on Ranks. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos quanto às 

medidas transoperatórias avaliadas (Tabela 4). A distância entre implante e dente foi 

maior que 2 mm em ambos os grupos, tanto na mesial quanto na distal. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Diversos protocolos para a obtenção dos concentrados de plaquetas vêm 

sendo testados ao longo dos anos. As plaquetas são células que liberam fatores de 

crescimento capazes de estimular a migração e a proliferação celular, a 

remodelação tecidual e a angiogênese. Esse potencial reparador foi utilizado no 

desenvolvimento de produtos que poderiam ser vendidos aos profissionais da área 

da saúde. A odontologia em geral (e a implantodontia em particular) representou um 

mercado enorme, com alto potencial para consumo dos novos kits e dispositivos 

utilizados na produção dos concentrados plaquetários (Simonpieri et al., 2012). A 

fibrina rica em plaquetas e leucócitos tem ganhado espaço na literatura, 

apresentando-se como um biomaterial que promove benefícios à cicatrização 

tecidual quando usada em algum procedimento cirúrgico como levantamentos de 

seio, procedimentos de preservação de rebordo alveolar e terapia com implantes 

(Castro et al., 2017). 

Neste estudo, buscou-se avaliar se o uso das membranas de L-PRF 

promove aumento da espessura do tecido queratinizado na região onde um implante 

unitário foi instalado. Todos os implantes foram instalados em área correspondente a 

um elemento entre 15 ao 25.  

De acordo com os resultados avaliados no presente estudo, observou-se um 

aumento da ETMV e redução do DR na região onde foram instalados os implantes e 

inseridas as membranas de L-PRF, o que pode ser um resultado promissor na busca 

de uma técnica alternativa à utilização de enxertos de tecido conjuntivo subepitelial. 

Entretanto, algumas considerações devem ser feitas. 

Apesar das desvantagens associadas à presença de dois sítios cirúrgicos, a 

técnica de enxerto de tecido conjuntivo subepitelial é uma técnica consagrada na 

literatura, com eficácia e aplicabilidade comprovadas, sendo considerada a técnica 

“padrão ouro” para aumento de tecido mole (Thoma et al., 2014a). A média de 

ganho no volume de tecido utilizando essa técnica variou entre 0,55 mm e 1,18 mm, 

segundo a mesma revisão sistemática. O aumento observado no presente estudo foi 

de 0,63±0,02 mm na espessura do tecido mole vestibular, estando dentro da faixa 
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de variação do ganho observado quando utilizado o enxerto de tecido conjuntivo 

subepitelial.  

Este resultado positivo concorda com os dados do estudo clínico de Hehn et 

al. (2016), quanto a um aumento na espessura do tecido mole vestibular (1.85±0.41 

mm no baseline e 2,15±0,78 mm após três meses), porém, neste outro, não houve 

diferença estatisticamente significativa. Hehn et al. (2016) relataram ter havido 

deiscência tecidual sobre os implantes inseridos no grupo teste do estudo, e que por 

isso descontinuaram o tratamento com a inserção de membranas de L-PRF junto à 

colocação dos implantes, o que não ocorreu no presente estudo. Além disso, Hehn 

et al. (2016) não descrevem qual foi o protocolo utilizado para obtenção das 

membranas de PRF, não sendo possível determinar a RCF máxima gerada durante 

a centrifugação, como preconizado na literatura (Miron et al., 2018). 

Apesar de não apresentarem avaliações específicas, relatos de casos 

presentes na literatura têm demonstrado resultado favorável à cicatrização e à 

estética dos tecidos peri-implantares com o uso de L-PRF (Brouwers et al., 2019; 

Sehgal et al., 2018).  

Outro resultado importante observado quando se utilizou as membranas de 

L-PRF foi a diminuição do DR preexistente na região implantada. Nesse tempo de 

acompanhamento houve diferença significativa apenas no grupo teste, o qual 

apresentou diminuição de 0,53±0,06 mm. Já no grupo controle, apesar de não haver 

diferença estatisticamente significativa, houve aumento do DR. Isso demonstra 

claramente a necessidade de se utilizar algum tipo de biomaterial quando há defeito 

na região a ser implantada, já que se nada for utilizado, o defeito continuará a existir 

ou poderá piorar, resultando normalmente em problemas como recessão tecidual 

após início da fase restauradora, devido ao tecido fino suportado por quantidade 

inadequada de osso ao redor do implante  (Rodriguez, Rosenstiel, 2012).  

No tocante à ATQ, observou-se neste estudo uma diminuição de 1,32±0,29 

mm na largura média correspondente ao grupo teste, com diferença significativa aos 

três meses de acompanhamento, enquanto no grupo controle a diferença foi de 

0,35±0,28 mm, sem diferença estatística entre baseline e três meses. Essa 

diminuição pode ter ocorrido pelo fato de o retalho ter sido tracionado no sentido 

apico-coronal para que pudesse cobrir totalmente as membranas de L-PRF inseridas 

no sítio cirúrgico e possibilitar a reunião das bordas da ferida, favorecendo a 
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cicatrização por primeira intenção no local. Períodos maiores de acompanhamento 

são necessários para confirmar se este parâmetro se mantém, ou se a faixa de 

tecido queratinizado retorna ou aumenta em relação ao seu tamanho original.  

Nenhum dos grupos apresentou diferença significativa na medida de altura 

de tecido mole, tanto intra quanto intergrupos. 

Foram realizadas medidas transoperatórias para conferir se algumas 

diretrizes estabelecidas para o sucesso do tratamento com implantes estavam sendo 

seguidas (Tabela 4). Não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos para nenhuma das medidas avaliadas. A DEID adjacentes foi maior que 2 

mm em ambos os grupos, tanto na mesial quanto na distal, respeitando o proposto 

por Tarnow et al. (2000). O torque também foi medido durante a instalação dos 

implantes e ambos os grupos apresentaram média superior a 35N/m. 

Quanto aos parâmetros centrados no paciente, a dor e a quantidade de 

analgésicos ingeridos nos sete primeiros dias foram avaliadas através de uma 

escala VAS e um questionário, respectivamente. Apesar de o grupo teste ter 

apresentado maior dor em comparação ao grupo controle, ambos tiveram média 

menor do que “1”, o que demonstra uma percepção de dor quase inexistente no pós-

operatório. Em um estudo de Temmerman et al. (2018) que comparou o uso de L-

PRF (teste) com o uso de enxerto gengival livre (controle) associados a instalação 

de implantes, o grupo teste apresentou uma média menor na percepção da dor, 

porém, essa média foi próxima a “3”, sendo maior que a média observada no 

presente estudo. 

Além disso, o grupo teste apresentou uma média de ingestão de analgésicos 

menor que o grupo controle. É importante ressaltar que tais parâmetros são 

subjetivos, e que o desvio padrão observado foi maior que a média para ambos os 

grupos em ambos os parâmetros avaliados, o que demonstra uma variabilidade 

grande entre as respostas dos pacientes.  

Embora o uso de L-PRF para aumento de tecido mole pareça ser promissor, 

os resultados encontrados até o presente momento devem ser avaliados com 

cautela. O desenvolvimento de estudos clínicos controlados com amostras e 

períodos de acompanhamento maiores é imprescindível para que possa ser 

estabelecido um consenso acerca da aplicação desta técnica.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Tendo claras as limitações do mesmo, concluiu-se que o uso de membranas 

de L-PRF durante a instalação de implantes unitários em área anterior de maxila 

gerou aumento da espessura do tecido mole vestibular e redução no defeito de 

rebordo na região avaliada, e que o nível de dor no pós operatório foi muito baixo, 

segundo os pacientes que receberam o tratamento. 

Faz-se necessário a avaliação de maiores amostras e períodos de 

acompanhamento para confirmar os resultados encontrados. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nós, Victória Clara da Silva Lima, aluna de mestrado da área de Periodontia do ICT – 

UNESP- SJC, portadora do CPF 440241278-10, e Maria Aparecida Neves Jardini, Profa. 

Adj.– Disciplina de Periodontia, Departamento de Diagnóstico e Cirurgia do ICT – UNESP, 

curso de Odontologia de São José dos Campos, portadora do CPF: 025061888-51 

realizaremos uma pesquisa cujo título é “Utilização de membranas de L-PRF junto à 

colocação de implantes em área estética. Estudo clínico randomizado”.  

O objetivo do presente estudo é avaliar o aumento do volume da gengiva na região anterior 

ao implante instalado, pois muitas vezes a presença de uma gengiva fina compromete a 

estética do implante. Você está sendo convidado a participar dessa pesquisa e informo que:  

• O implante (pino) irá representar a raiz do dente perdido sobre o qual será 

confeccionada a coroa (novo dente fabricado em laboratório protético).  

• Caso tenha sido sorteado e alocado (a) no grupo em que serão utilizadas as 

membranas de L-PRF, uma quantidade de 4 tubos de sangue próprio serão 

coletados para fazer as membranas que serão posicionadas sobre o implante 

instalado. 

• Para a colocação do implante e da prótese sobre ele, terá um custo relativo à compra 

do implante e a confecção da prótese. O custo do implante será exatamente o valor 

repassado pelo fabricante e da mesma forma os valores pagos pela prótese serão 

repassados para um prestador de serviço terceirizado onde o valor será também 

exatamente o custo da mão de obra desse serviço, não visando fins lucrativos. 

• Não existem garantias absolutas de que estes implantes e seus respectivos dentes 

artificiais irão manter-se estáveis durante toda a vida e o seu sucesso em longo 

prazo dependerá de uma manutenção regular. 
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• Existe a possibilidade de 5% a 10% dos implantes não se osseointegrarem (o 

implante ser perdido), devido a fatores relacionados ao próprio organismo do 

paciente. Neste caso a cirurgia poderá ser repetida após um período de reparo 

ósseo no local. Além disso, todo procedimento cirúrgico apresenta riscos inerentes 

ao próprio procedimento, como algum sangramento, dor, inchaço e desconforto pós-

operatório. 

• Apenas procedimentos permitidos e cientificamente comprovados serão 

empregados, cabendo aos pesquisadores a escolha do tipo de implante a ser 

utilizado. 

• A pesquisa poderá proporcionar benefícios indiretos a outras pessoas, através dos 

avanços científicos relacionados ao uso do biomaterial que será estudado. 

• Em caso de algum imprevisto ou urgência em função dos procedimentos acima 

relatados, o Sr(a) poderá entrar em contato com a aluna Victória Clara da Silva Lima 

e a professora Maria Aparecida Neves Jardini. 

O(A) Sr(a) não precisa decidir agora, podendo dar a resposta no próximo 

atendimento. Além disso, tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, sobre 

qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas e sobre o andamento do trabalho.  Informo 

que lhe será garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e 

assim deixar de participar do estudo.  

Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética (CEP) do ICT – UNESP Curso de Odontologia de São José 

dos Campos-UNESP, situado na Av. Engº Francisco José Longo, 777 – CEP 12245000, em 

São José dos Campos-SP, telefone 012-3947-9000, ou no e-mail ceph@fosjc.unesp.br ou 

no website: http//www.fosjc.unesp.br/pesquisa/ceph/ceph apresentação.php 
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Acredito ter sido esclarecido(a) a respeito das informações sobre o estudo a ser 

realizado,  bem como os benefícios e riscos envolvidos, e concordo em participar do 

mesmo. Declaro conhecer quais os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, a garantia de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Entendo que 

o custo existente que me foi passado é para cobrir custos de um serviço terceirizado. 

São José dos Campos, __________________________________________________ 

NOME DO PACIENTE __________________________________________________ 

RG__________________________       CPF______________________________ 

Endereço completo: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

__________________________                               _______________________ 

Assinatura Responsável                                       Assinatura Pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

ANEXO A – Certificado do Comitê de Ética 

 



43 
 

 

 

 

 



44 
 

 

ANEXO B – Questionário de desconforto pós operatório 

 

 

 


