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RESUMO
A cirurgia com a utilização dos microimplantes capilares (MICs) tem sido adotada
amplamente no tratamento da calvície masculina e feminina. A integração destes
microenxertos pode variar entre 70% a 85% e, embora todos os cuidados sejam
tomados desde sua obtenção na área doadora até sua preparação e implantação na
área calva, é necessário levar em conta a apoptose e a necrose como fatores que
interferem neste processo.
Considerando esta perda como relevante na cirurgia da calvície, pesquisadores
elaboraram um trabalho experimental utilizando o plasma rico em plaquetas (PRP) e
seus fatores de crescimento, obtido do próprio sangue do paciente, no intuito de
estimular a integração e o crescimento dos MICs. A exemplo de outros trabalhos
publicados com PRP e seus fatores plaquetários, sobretudo nas áreas da
traumatologia, odontologia, maxilofacial e na cirurgia plástica, acreditou-se neste
trabalho acadêmico que esta técnica é uma nova contribuição para a cirurgia da
calvície com a utilização dos MICs.
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INTRODUÇÃO
A cirurgia com a utilização de microimplantes capilares (MIC) tem sido adotada
amplamente no tratamento da calvície masculina e feminina. Os primeiros trabalhos
surgiram na década de 1980 com as publicações de Nordström1 e Marrit2, que
empregaram os MICs para correção de cicatrizes e seqüelas de queimaduras do
couro cabeludo. Esses autores, a partir dos tufos de Orentreich3, largamente
empregados até então para correções de alopecias e que continham ao redor de 8 a
12 folículos capilares, os fracionaram em pequenos enxertos contendo de 2 a 4
folículos e os implantaram naquelas regiões afetadas, para melhorar o aspecto
estético e evitar a aparência indesejável dos tufos. Posteriormente, Uebel
apresentou pela primeira vez em 1989 e publicou em 19914-5 um trabalho sobre a
utilização dos MICs no tratamento cirúrgico da calvície. Era mostrada à literatura
médica mundial uma nova técnica que possibilitava captar e separar grandes
quantidades de folículos capilares da região posterior da nuca e transplantá-las para
a região calva através de microincisões puntiformes. Essas megassessões
permitiram conferir ao paciente maior densidade capilar e resultado estético muito
mais natural. A partir de então, a cirurgia da calvície adquiriu um novo impulso e foi
adotada em vários centros mundiais como técnica de referência tanto para a calvície
masculina como para a feminina6-7.
O MIC leva consigo toda a qualidade genética da área doadora, transferindo à área
calva implantada a mesma qualidade de crescimento e durabilidade, fator já
estudado por Orentreich em 19593 e Stenn em 199610. Entretanto, alguns dos MICs
não chegam a germinar, ocorrendo uma perda de 15% a 30% devido à necrose, à
apoptose e a sua absorção pelo próprio couro cabeludo8-9. Considerando esta perda
de grande importância na cirurgia da calvície, foram desenvolvidas novas técnicas
com a utilização do PRP e seus fatores de crescimento plaquetários (FCP) obtidos
do próprio sangue do paciente, no intuito de estimular a integração e o crescimento
dos MICs.
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OBJETIVO
.
Este estudo teve como objetivo conhecer a eficácia do plasma rico em plaquetas e
seus fatores de crescimento, obtido do sangue do próprio paciente, no aumento da
integração e crescimento dos microimplantes capilares na cirurgia da calvície
masculina do tipo padrão.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Embriogênese e Anatomia da Unidade Capilar
O ciclo do crescimento da unidade capilar (UC) ocorre já a partir da sexta semana
embrionária11. Um grupo de células epiteliais se invaginam e, em contato com
células mesenquimais, se diferenciam dando origem ao broto capilar. Vasos
capilares e terminações nervosas se diferenciam e fornecem o suporte necessário
para sua vitalidade. Sua expansão com células matriciais e melanoblastos forma o
bulbo capilar que vai dar origem ao fio do cabelo, também denominado de folículo
capilar (FC) como produto final da queratinização de suas células. Forma-se um
canal delineado por duas bainhas − a externa e interna – que vão fornecer a
estrutura necessária para a passagem do folículo e a implantação das glândulas
sebáceas e do músculo-pêlo-eretor que, como o nome indica, faz a ereção do pelo
(Figura 1).

(Ilustração: Jair Tambeiro)
Figura 1 - Embriogênese da UC pela interação de células mesenquimais e
epidérmicas com a formação do broto capilar e individualização
de todas suas estruturas histológicas.
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Os melanoblastos se transformam em melanócitos, que são responsáveis pela cor
do cabelo, sendo as glândulas sebáceas responsáveis pela lubrificação do pêlo. A
bainha externa abriga uma série de células de origem epitelial em um nicho
denominado de bulge, descrito por Cotsarelis em 19909, que se localiza abaixo das
glândulas sebáceas próximo à inserção do músculo-pêlo-eretor. É um reservatório
rico em células-tronco, também denominadas de queratinócitos, de origem
ectodérmica e responsáveis pela interação genética do ciclo capilar. Aí também há
uma grande expressão de fatores de crescimento, também denominados de
citocinas pelos imunologistas e hematologistas12, e de células epiteliais que dão
suporte à regeneração epidérmica da pele e das glândulas sebáceas (Figura 2).

(Ilustração: Jair Tambeiro)
Figura 2 - Anatomia da UC adulta, em sua fase anágena, mostrando o músculo
pelo-eretor, as glândulas sebáceas FC com seu bulbo e papila dérmica.
Entre a inserção do músculo-pelo-eretor e do istmo das glândulas
sebaceas encontra-se o bulge onde residem as células-tronco
capilares.
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Ao conjunto de todas estas estruturas dá-se o nome de UC, de unidade
pilossebácea ou simplesmente de unidade folicular (UF). Descrita por Headginton
em 198413, através de cortes histológicos transversais de couro cabeludo, é uma
unidade anatômica de origem ectodérmica e mesodérmica que contém de um a três
folículos capilares, o vellus (forma jovem do folículo), a glândula sebácea (que pode
ser mais de uma), o músculo-pêlo-eretor e o perifoliculum − uma bainha de tecido
conjuntivo − que lhe dá proteção e estrutura (Figura 3 a, b, c, d). São estas unidades
que serão colhidas da região cervical posterior e utilizadas como MICs.

Figura 3- Vários cortes histológicos transversais realizados em couro cabeludo
mostrando as UCs em suas várias formas. a) múltiplas UCs contendo FCs, glândulas
sebáceas e envoltas pelo perifoliculum e com pouco tecido conjuntivo, o que demonstra boa
densidade capilar (He x 50). b) UC bem estruturada mostrando FCs na fase anágena, vellus
capilares e glândulas sebáceas (HE x 200). c) UC onde se evidencia o músculo-pêlo-eretor
envolvendo um FC (HE x 200). d) corte mostrando o espessamento da região do bulge onde
se encontram as células-tronco e o istmo da glândula sebácea penetrando no FC (HE x
300). (cortes histológicos realizados pelo autor).
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Os receptores de fatores de crescimento, as células de Langerhans15 e as células de
Merkel16, encontrados todos na bainha externa do folículo, são responsáveis pela
defesa e ativação imunológica quando de uma lesão na pele quer de ordem
traumática ou degenerativa. São estas células de origem ectodérmica, junto com os
melanoblastos, que vão reepitelizar uma superfície cruenta e atuar como agentes
protetores do complexo sistema imunológico da pele14. E é no bulge também onde
se encontra a fonte vital e germinativa de a toda UC capaz de perpetuar o
crescimento do cabelo ao longo da vida. É aí que se identificam as células-tronco
que são a fonte de todas as células responsáveis pela formação da estrutura
capilar17.

3.2 Células-Tronco Capilares
Toda a estrutura celular que periodicamente renova a si própria depende de células
tronco, células que detêm a habilidade de se dividir ao longo da vida e regenerar sua
estrutura. São características destas células, seu lento ciclo de divisão e sua
habilidade em gerar células e tecidos em resposta a estímulos. Localizam-se em
áreas bem protegidas, bem vascularizadas e bem definidas, com propriedades bem
indiferenciadas11.
No FC a idéia era de que as células-tronco sempre estivessem na região do bulbo
onde estariam ocorrendo as divisões celulares. Entretanto, Chase, em seu trabalho
de 195418, já postulava que células da região da parte superior da bainha externa
poderiam, na presença de células da papila dérmica, desenvolver o broto capilar e
glândulas sebáceas. Estas células foram então localizadas entre a região do istmo
da glândula sebácea e a inserção do músculo-pêlo-eretor, formando um nicho que
passou a ser chamado de bulge9, uma área bem protegida e bem nutrida.
Constatou-se que estas células são ricas em queratinas e fatores de crescimento,
também denominados de citocinas pelos imunologistas e de polipeptídios pelos
biologistas17. Muito importante foi o achado dos receptores destes polipetídios
também no tecido conjuntivo que envolve esta estrutura – no perifoliculum com
evidências maiores para o PDGF (platelet-derived growth factor), o VEGF (vascular
endotelial growth factor) e o TGF-beta (transforming growth factor-beta)19.
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A região do bulge capilar foi por alguns anos negligenciada até que Cotsarelis et
al.9, em 1990, publicaram a existência de células-tronco nesta formação histológica.
Estas células têm a capacidade de se autodividir durante a vida e permitir a contínua
regeneração da UC e, o que é muito importante, − permanecem intactas em todas
as fases do crescimento capilar (Figura 4).

Figura 4 - A região do bulge, com suas células-tronco, permanece intacta durante
as três fases do ciclo capilar, permitindo com isso a contínua regeneração
do FC.

Em algumas alopecias cicatriciais e no líquen plano ocorre a destruição do bulge
junto com suas células-tronco, acarretando com isso uma alopecia definitiva. Além
disso, estas células-tronco são responsáveis pela reepitelização em feridas e
traumas cutâneos através de suas intensas mitoses e reprodução celular. Esta
função multipotente foi descrita por Lavker et al17. na regeneração da epiderme, das
glândulas sebáceas e do próprio FC. Vários trabalhos sustentaram esta hipótese da
interação das células-tronco e fatores de crescimento com as células matriciais da
papila dérmica permitindo o contínuo ciclo capilar20-22.
Commo et al19. publicaram em 2000 um trabalho sobre a identificação das células
tronco na região do bulge utilizando marcadores e exames imunoistoquímicos e,
mais

recentemente,

foram

detectadas

por

Ohyama

et

al23.

através

de

microdissecções a laser em cortes transversais do couro cabeludo. Esses autores
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identificaram 21 genes responsáveis pela proliferação capilar e apresentaram um
estudo mais completo desta região mostrando a importância dos seus marcadores
genéticos nos processos degenerativos do câncer de pele e do fator de crescimento
plaquetário PDGF como um dos fatores mais importantes no crescimento do cabelo
e que poderia ter eficácia no tratamento da calvície.

3.3 Ciclo do Crescimento Capilar
O FC é uma das poucas estruturas que pode ser regenerada ao longo da vida
dentro de um ciclo único e próprio porque tem em sua estrutura suas próprias
células-tronco e uma expressão genética e dinâmica bem definida. Este ciclo foi
descrito em 1926 por Dry24 e posteriormente, em 1954, detalhado por Chase18 e, em
1959, por Kligman25, ficando conhecido como as FASES DO CICLO CAPILAR
(Figura 5).

(Ilustração: Jair Tambeiro)
Figura 5 - Ciclo do crescimento capilar. Anágena - que é a fase adulta mais encontrada em
pacientes não calvos, com duração de 2 a 8 anos. Catágena − onde ocorre a abrupta
apoptose com interrupção das mitoses num período de 2 a 3 semanas, com involução e
queda do FC. Telógena − fase latente onde ocorre o acoplamento das células matriciais com
as célulastronco do bulge; duração de 3 a 4 meses. Anágena Jovem − surge o novo FC.
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• Fase anágena
É a forma mais comum encontrada no couro cabeludo de pacientes não calvos.
Aproximadamente 90% do cabelo desses indivíduos se encontra nesta fase. Em
pacientes calvos esta fase está restrita à região occipital e temporoparietal. É destas
áreas que colhemos as UCs a serem utilizadas como MICs26. Esta fase adulta pode
durar de 2 a 8 anos, com crescimento contínuo do FC, até que, entra abruptamente
em exaustão, suspendendo suas mitoses e seus estímulos moleculares, quando
ocorre a segunda fase, que é a catágena.
• Fase catágena
Esta fase dura ao redor de 2 a 3 semanas e é quando acontece a involução
programada da UC – a apoptose27-28. Diferentemente da necrose, onde ocorre a
eliminação ou absorção completa da UC, aí se dá a regressão do terço inferior, a
involução do FC e a permanência do bulge com suas células-tronco. A papila
dérmica com suas células matriciais se retrai e se aproxima do bulge onde irá
permanecer entre 3 a 4 meses em uma forma latente denominada fase telógena. Se
não houver este acoplamento, o cabelo deixa de existir, sobrevindo a CALVÍCIE,
que se define como a diminuição progressiva e sucessiva das fases anágena e
catágena com a miniaturização dos FCs devido à sua predisposição genética e
hormonal29. O mecanismo da calvície mais aceito ainda é o hormonal, descrito por
Hamilton30 que a denominou de “calvície masculina do tipo padrão (male pattern
baldness) ou simplesmente calvície padrão”.
• Fase telógena
Esta é a fase do repouso ou da latência e dura em torno de 3 a 4 meses. O FC já
caiu ou está bastante fino e tênue. A papila dérmica, bastante diminuta, com suas
células matriciais, encontra-se logo abaixo da região do bulge, preparando-se para
reiniciar um lento e progressivo processo de interação com as células-tronco,
receptores dos fatores de crescimento e citocinas para o crescimento de um jovem e
incipiente folículo, entrando novamente na fase anágena. Por outro lado, os que não
tiveram o acoplamento da papila dérmica com o bulge não irão se desenvolver,
permanecendo atróficos e inertes e serão absorvidos mais tarde pelo próprio
organismo, contribuindo assim para a natureza progressiva da calvície31.
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3.4 Plasma sanguíneo e seus componentes
O plasma sanguíneo é um liquido cor de palha formado por agua e compostos
químicos, principalmente proteínas. As principais proteínas do plasma são:
albumina, globulina, fibrinogênio e protrombina, os dois últimos importantes no
processo de coagulação, juntamente com as plaquetas. Plaquetas ou trombócitos
são fragmentos citoplasmáticos de células gigantes e multinucleadas da medula
óssea vermelha, chamadas megacariócitos, e desempenham papel importante na
hemostasia. As plaquetas agrupam-se, a fim de formar um tampão na fase inicial do
controle de hemorragia, processo que é acelerado pela trombina. Esse agrupamento
é seguido pela retração dos pseudópodes plaquetários com a rede de fibrina e
células sanguíneas, a fim de produzir um coágulo firme. A trombina atua ainda na
formação do coágulo de fibrina, o mais complexo dos mecanismos hemostáticos.
Recentemente, muito se tem aprendido sobre os mecanismos envolvidos na
regeneração e reparação de determinados tecidos. Uma estratégia de tratamento
utilizada é a identificação dos fatores que interferem nesse processo e da
modulação da resposta cicatricial adequada através da adição de células exógenas,
matrizes análogas ou substitutas e fatores de crescimento32.
A identificação e compreensão dos fatores de crescimento levaram ao
desenvolvimento de meios tecnológicos para utilizá-los. A estratégia é acelerar e
otimizar o efeito dos fatores de crescimento contidos nas plaquetas, os iniciadores
da cicatrização tecidual. Hoje, isso é possível pelo uso do plasma rico em plaquetas
(PRP), que é atóxico, não imunogênico e contém fatores de crescimento em altas
concentrações33.

3.5 Plasma rico em plaquetas (PRP)
Os primeiros trabalhos sobre o PRP e os fatores de crescimento plaquetarios (FCPs)
datam das décadas de 1970 e 1980 e foram largamente aplicados nos processos de
cicatrização de úlceras de compressão e de grandes áreas descoladas34-35. Além de
serem usados na reparação e hemostasia de tecidos, os FCPs são também
elementos importantes nas osteossínteses e na recomposição de enxertos ósseos
utilizados em Traumatologia e Odontologia36-37. Na Cirurgia Plástica Estética, Man et
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al38. em 2001, Rumalla e Borah39 em 2001, Bhanot e Alex40 em 2002, Chajchir et
al.41 em 2005 entre outros42-43, descreveram novas aplicações do PRP e de seus
fatores em áreas descoladas da face e cruentas do contorno corporal. No Brasil, os
trabalhos de Rossi e Souza Filho44 e de Leme et al45. contribuíram grandemente
para a preparação do PRP, principalmente na área da Cirurgia Maxilofacial e
Traumatologia.
O PRP pode se obtido do sangue total autógeno através da plasmaferese. Por
razões práticas, esse método de separação de células é utilizado quando há
necessidade de grandes quantidades de plaquetas46.
Para uso em consultório, o PRP pode ser obtido do sangue total através de
processo de separação de diferentes densidades celulares pela dupla centrifugação.
A coleta do sangue deve ser realizada antes do início da cirurgia, porque a própria
cirurgia leva à ativação do mecanismo de coagulação sistêmica. Haverá um maior
aporte de plaquetas ao local cirúrgico, diminuindo sua concentração no sangue
total47-48.
O processo de centrifugação resulta em uma alta concentração de plaquetas, que
após a ativação, libera a “cascata” de fatores de crescimento. Por ser uma
preparação autóloga, elimina o risco de transmissão de doenças ou reações
imunogênicas.

3.6 Fatores de crescimento
Os fatores de crescimento, também denominados por alguns autores de citocinas11
são membros de um grande grupo de polipeptídios secretados por várias moléculas
reguladoras do nosso organismo. Atuam como mediadores na maturação celular e
como responsáveis pelos processos de reparação de danos teciduais. Têm uma
ação importante de angiogênese, aumentando o processo microcirculatório local e
ativando vários grupos celulares na integração e vitalidade dos tecidos49-50.
São inúmeros os FCPs contidos no plasma sanguíneo, mas três são os que atuam
basicamente no ciclo germinativo capilar: o PDGF, o TGF beta-1 e o VEGF. São
moléculas protéicas que, em contato com seus respectivos receptores nucleares,
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estimulam a angiogênese e a replicação dos tecidos e, como antiinflamatórios,
induzem a cicatrização e o crescimento de novas estruturas orgânicas. Estes três
fatores serão comentados a seguir.
• Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas
Este fator foi descrito em 1979 por Castor et al52. como um peptídeo plaquetário
tendo uma ação mitogênica sobre as células do tecido conjuntivo e dos fibroblastos.
Este fator é derivado dos grânulos das plaquetas, mas também é encontrado em
macrófagos e no endotélio vascular. São glicoproteínas formadas por duas cadeias
de aminoácidos A e B, onde se encontram em três diferentes formas: PDGF- AB,
PDGF-AA e PDGF-BB. Sua ação depende da ligação com seus receptores
específicos. Dois tipos receptores são conhecidos. O receptor a interage com todas
as formas de PDGF (PDGF-AB, PDGF-AA e PDGF-BB), enquanto o receptor B é
especifico para a forma PDGF-BB. Esses fatores são conhecidos por favorecerem a
angiogênese por meio da ativação dos macrófagos que fatores induzindo células
epiteliais a formarem novos capilares. Esses fatores também aumentam a
quantidade de proliferação das células tronco (Vale, 2002).
No FC é um dos fatores de crescimento mais ativos – seus receptores estão
localizados na região do bulge e é responsável pelas contínuas mitoses que fazem
crescer o folículo piloso. Interage também durante o acoplamento das células
matriciais da papila dérmica com o bulge e estimula a reepitelização da pele quando
na presença de lesões e perdas de substância tecidual55-56.

• Fator de Crescimento Transformador Beta
Este fator é liberado por macrófagos e fibroblastos, mas é nas plaquetas plasmáticas
que se encontra sua maior concentração. O amplo estudo realizado por Assoian et
al60. comprova essa teoria e suporta a hipótese de que o TGF-beta, existente nas
plaquetas, exerce ação reparadora e anti-inflamatória de lesões e tecidos. Pertence
a uma grande família, existindo nas três formas de isômeros: beta um, beta dois e
beta três. O TGF-beta um é o mais importante, sendo responsável pela maturação
celular, migração fibroblástica e síntese de matriz extra-celular. Todos os três
isômeros induzem a formação de tecido colágeno e estão presentes em grande
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quantidade em cicatrizes hipertróficas e queloideanas11. Em doenças fibrocísticas,
como escleroderma e doença pulmonar fibrocística, encontra-se o TGF-beta um em
níveis mais elevados11. Os achados de Soma et al62. mostram os antagonismos
entre o TGF-beta e o PDGF: em certas concentrações, a ação inibitória de TGF-beta
é maior do que a ação proliferativa do PDGF. A natureza antagonista e inibitória do
TGF-beta deve ser considerada quando aplicado como agente terapêutico em
feridas operatórias e neoplásicas.
A ação dos fatores de crescimento no ciclo germinativo capilar já foi bastante
estudada tanto na fase embriológica como na fase adulta10,51,64. Tanto o PDGF como
o TGF-beta e o VEGF atuam na embriogênese do folículo participando na formação
do broto capilar pela associação das células epiteliais com as de origem
mesenquimais, sendo que os dois últimos atuam mais na formação da papila
dérmica, enquanto o primeiro age na formação das células do bulge56. Na fase
adulta estes fatores continuam atuando no crescimento do FC e na contínua
maturação de toda a UC: o PDGF, na estimulação de mitoses que envolvem as
células-tronco, o VEGF, na ativação da microcirculação e no aporte nutricional à UC,
e o TGF-beta, na ativação celular da papila dérmica e como inibidor na abrupta
apoptose do ciclo capilar.

• Fator de Crescimento Vascular Endotelial
Como o nome indica, este fator está vinculado ao sistema vascular-endotelial. Foi
identificado em 1970 por Harold Dvorak57 com o nome de VPF – Vascular
Permeability Factor. Tem ação na permeabilidade vascular aumentando a
angiogênese e, com isto, incrementando o aporte sangüíneo necessário para o
processo de reparação tecidual. Atrai os fibroblastos para o sistema de produção de
tecido conjuntivo e participa também na cascata da produção de fibrinogênio em
fibrina cuja malha suporta o crescimento de células endoteliais e fibroblastos e na
formação de um novo sistema microcirculatório local58-59.
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3.7 Ciclo de Crescimento no Microimplante Capilar
Na cirurgia da calvície com a utilização dos MICs ocorre um fenômeno semelhante.
Os MICs são colhidos na região occipital, onde se verifica a melhor histologia e
genética do cabelo e onde se encontra a maior densidade de UCs em fase anágena.
Eles são transplantados para a região calva e sofrem o mesmo processo de
involução, latência e germinação. Nos primeiros sete dias do pós-operatório ocorre
um processo inflamatório com aporte de neutrófilos, eosinófilos e macrófagos, e a
formação de eritema e de edema no couro cabeludo. Há um crescimento aparente
de mais ou menos meio centímetro nas primeiras três semanas, continuando a
ocorrer a queratinização e o alongamento do FC. Após esse período, se verifica a
abrupta involução dos MICs com a queda de praticamente todos os folículos e a
eliminação das glândulas sebáceas. É a fase catágena com sua apoptose, que dura
alguns dias, para entrar na fase telógena de repouso que se estende por 3 a 4
meses.
O paciente deve ser muito bem orientado no pré-operatório e tomar conhecimento
desta inevitável ocorrência. Findo este período inicia-se o ciclo de crescimento
definitivo, que é a fase anágena, quando a maioria dos MICs começa a germinar.
Este processo normalmente se estende até o sétimo mês, quando se acredita que
todos já devam ter germinado. Este é o período em que se julga o resultado final65.
Muitos desses MICs, todavia, não germinam. Cerca de 15% a 30% não crescem,
ficam atróficos e são absorvidos ou expelidos pelo organismo. A densidade fica
prejudicada, havendo necessidade de um segundo microimplante ou de se criar um
mecanismo de estímulo no processo germinativo dos MICs.
Com a utilização do PRP e de seus FCPs, obtidos do próprio paciente, é possível
verifica a eficiência no crescimento e na densidade capilares. Esta nova maneira de
implantar MICs embebidos em PRP para estimular sua integração e seu
crescimento, através de seus fatores de crescimento, diminui a abrupta apoptose e
permite, através da angiogênese, estimular novas e eficientes mitoses para o
reinício da nova fase anágena (figura 6).
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(Ilustração: Jair Tambeiro)
Figura 11 - MICs embebidos em PRP sendo implantados na região calva. Os FCPs atuam
nascélulas-tronco da região do bulge interagindo com seus receptores nucleares e também
no aporte de novos fibroblastos e eosinófilos. Uma angiogênese com formação de um rico
sistema microcirculatório permite o aporte de nutrientes e condições adequadas para a
integração e crescimento da nova UC.

20

CONCLUSÃO

De acordo com os estudos pesquisados chegamos a conclusão que os
microimplantes capilares embebidos com plasma rico em plaquetas e seus fatores
de crescimento plaquetários resultaram na integração de um número maior de
folículos e, como conseqüência, maior densidade capilar supe, quando comparados
com os microimplantes do tipo padrão.
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