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RESUMO 

 

Introdução: Os concentrados celulares têm sido usados na Odontologia desde 

1990. Seu uso em clínica tem crescido e novos protocolos de obtenção 

surgiram. Há demanda em capacitação nessa técnica pelo cirurgião dentista e a 

educação à distância pode ser uma ferramenta para disponibilizar esse 

conhecimento. Objetivo: Desenvolver e validar conteúdo sobre uso dos 

concentrados celulares na Odontologia, disponibilizando-o, por módulos 

multimídia, em uma plataforma de Ensino à Distância. Método: O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP. Realizou-se busca 

de anterioridade no PubMed, Google Acadêmico e Google. O Levantamento 

bibliográfico para estruturação do conteúdo foi feito com o descritor Platelet-

Rich Fibrin incluindo estudos a partir de 2006 e com protocolos de obtenção 

de concentrados celulares. A validação foi pela técnica de Delphi, e a 

implementação em plataforma EaD. Resultados: O conteúdo possui oito 

vídeos, um Guia de Estudo e um Caderno de Questões. Obteve-se IVC=0,87 

na validação. O conteúdo foi hospedado na plataforma de EaD da empresa 

DSP Biomedical, parceira no projeto. Conclusão: Foi desenvolvido e validado 

conteúdo sobre “O uso de Concentrados Celulares na Odontologia”, 

hospedado em uma plataforma de EaD, composto de guias de estudo em PDF 

e vídeos de cada um dos capítulos do programa de ensino. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Cellular concentrates have been used in dentistry since 1990. 

Their clinical use has been increased and new protocols have emerged. There 

is a demand for training in this technique by the dentist and e-learning can be 

a tool to make this knowledge available. Objective: To develop and validate 

content about the use of cellular concentrates in dentistry, making it available 

through multimedia modules in an e-learning platform. Method: The study 

was approved by the Research Ethics Committee of UNIFESP. A prior search 

was performed on PubMed, Google Scholar and Google. Bibliographic survey 

for content structuring was done by using “Platelet-Rich Fibrin” as keyword. 

Survey included studies from 2006 and with protocols for obtaining cell 

concentrates. Validation was done by using Delphi technique, and the 

implementation in e-learning platform. Results: The content has eight videos, 

one Study Guide and one Question Book. CVI=0.87 was obtained at 

validation. The content was hosted on DSP Biomedical's e-learning platform, 

partner in the project. Conclusion: Content of “The Use of Cellular 

Concentrates in Dentistry” was developed and validated, then hosted on a 

distance learning platform, consisting of PDF study guides and videos from 

each chapter of the curriculum. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os concentrados celulares ricos em plaquetas, sobretudo o PRP 

(Platelet Rich Plasma), já utilizados na odontologia desde a década de 1990, 

ganharam nova abordagem quando CHOUKROUN et al. (2000) descrevem 

uma nova técnica do composto de fibrina rica em plaquetas e leucócitos, L-

PRF, que ficou assim considerada como o concentrado de segunda geração. 

Foram apresentadas características totalmente únicas, e opostas ao PRP. No 

concentrado de Choukroun, o sangue é processado sem o uso de 

anticoagulante e uma única vez em centrífuga. Isso gera um coágulo 

potencializado concentrado para ser utilizado em procedimentos múltiplos na 

odontologia. 

 

Quando os concentrados celulares foram introduzidos em 

procedimentos odontológicos pela primeira vez na década de 1990 

(UPPUTURI et al., 2015), o objetivo era de utilizar as proteínas do sangue 

humano como uma fonte de fatores de crescimento capazes de apoiar a 

angiogênese e o crescimento de tecido com base na noção de que o 

suprimento sanguíneo é um pré-requisito para a regeneração tecidual.  

 

Já os concentrados celulares de L-PRF possuem os elementos 

plaquetários e por conseguinte a liberação de fatores de crescimento, porém, 

adicionalmente incluem a presença de células do sistema imunológico e uma 

matriz de fibrina tridimensional que acumulam esses fatores de crescimento. 

Seus efeitos têm sido reconhecidos em Odontologia principalmente para a 

cicatrização de tecidos (MIRON & CHOUKROUN, 2017). 
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Mas também é importante notar que o agregado celular de PRF não foi 

apenas utilizado em Odontologia e muitas pesquisas foram dedicadas à sua 

utilização em vários outros campos da medicina. Recentemente, os 

concentrados celulares de PRF demonstraram eficácia no manejo clínico de 

úlceras difíceis de cicatrizar, incluindo úlceras do pé diabético, úlceras 

venosas da perna e úlceras crônicas da perna (LONDAHL et al., 2015). 

Ademais, os concentrados celulares de PRF propiciaram resultados positivos 

para úlceras da mão (CHIGNON-SICARD et al., 2012), defeitos faciais do 

tecido mole (DESAI et al., 2013), colocistectomia laparoscópica 

(DANIELSEN et al., 2010), dobras nasolabiais profundas, defeitos faciais, e 

cicatrizes de acne (SCLAFANI, 2011). Seu uso também foi estendido para a 

indução da colagenase dérmica (SCLAFANI & MCCORMICK, 2012), 

correção do prolapso vaginal (GORLERO et al., 2012), reparo da fístula 

uretral (GUINOT et al., 2014), procedimentos de lipoescultura cirúrgico 

(BRACCINI et al., 2103) e cicatrização da perfuração do tímpano 

(HABESOGLU et al., 2014). 

 

Uma das principais vantagens das matrizes de fibrina e leucócitos é o 

fato de que ele é produzido naturalmente sem nenhum aditivo no sangue sem 

o uso de anticoagulantes ou outros subprodutos não naturais que previnem a 

cascata da coagulação e, portanto, é considerado 100% autólogo e natural 

(MIRON & CHOUKROUN, 2017). 

 

Os procedimentos na área da Odontologia utilizando-se dos 

concentrados celulares mostram um crescimento acelerado. Segundo 
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observam MIRON et al. (2017), tem-se utilizado PRF em procedimentos tais 

como terapêutica de alvéolo pós exodontias, procedimentos de elevação dos 

seios maxilares, cuidados em complicações cirúrgicas (como por exemplo a 

perfuração da membrana de Schneider), hemorragias, cobertura de recessões 

gengivais, regeneração periodontal, regeneração de tecidos moles ao redor de 

implantes, regeneração óssea guiada, estética facial e rejuvenescimento. 

 

A Educação à Distância teve sua regulamentação estabelecida pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 (SANTOS et al., 2018). 

 

As plataformas tecnológicas de Educação a Distância são ferramentas 

para se atingir o maior número de profissionais e com maior flexibilidade de 

estudo para seus usuários (GONÇALVES et al., 2015). 

 

Considerando-se que a Educação a distância possibilita a interação de 

alunos e professores pela utilização de uma plataforma tecnológica 

multimídia, onde o conteúdo do curso é disponibilizado via Internet e 

acessado por usuários remotamente através de seu computador ou outro 

dispositivo multimídia como celular ou tablet, e que dessa forma não há 

barreiras geográficas para acesso à informação, e nem tampouco restrição de 

horários, o aprendizado se torna muito mais flexível para os profissionais que 

dela se utilizam. 

 

Sob esses pontos de vista vislumbrou-se desenvolver um conteúdo 

sobre o uso de concentrados celulares em odontologia, em plataforma de 
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ensino à distância, de forma que o Cirurgião Dentista pudesse ter maior 

facilidade em empregar esses procedimentos em sua prática clínica. 
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2. OBJETIVO 

 

Desenvolver e validar conteúdo sobre uso dos concentrados celulares na 

Odontologia, disponibilizando-o, por módulos multimídia, em uma plataforma 

de Ensino à Distância, para Cirurgiões-Dentistas. 
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3. LITERATURA 

 

3.1 – Os Concentrados Celulares 

 

MARX et al. (1998), em seus primeiros estudos, demonstraram que as 

plaquetas secretam vários fatores de crescimento importantes, incluindo 

aqueles derivados de plaquetas (PDGF), os de fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF), os de fatores de coagulação, moléculas de adesão, citocinas, 

quimiocinas e uma variedade de outros fatores de angiogênese capazes de 

estimular a proliferação e ativação de células envolvidas no processo de 

cicatrização de feridas, incluindo fibroblastos, neutrófilos, macrófagos e 

células-tronco mesenquimais. 

 

CHOUKROUN et al. (2000) descreveu sua importante técnica do 

composto de fibrina rica em plaquetas e leucócitos, L-PRF, que ficou assim 

considerada como o concentrado de segunda geração. Apresentou 

características totalmente únicas, e opostas aos concentrados de Plasma Rico 

em Plaquetas que o antecedia. No concentrado de Choukroun, o sangue é 

processado sem o uso de anticoagulante, e é processado uma única vez em 

centrífuga. Isso gera um coágulo potencializado concentrado para ser utilizado 

em procedimentos múltiplos na odontologia. 

 

MARTIN & LEIBOVICH (2005) relataram através de revisão de 

literatura que pesquisas adicionais de vários grupos em todo o mundo 

mostraram desde então o impacto marcante dos glóbulos brancos encontrados 
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dentro da matriz de fibrina e seu envolvimento no processo de cicatrização de 

feridas. Por estas razões, uma defesa melhorada a patógenos estranhos foi 

observada quando a cirurgia é realizada com PRF levando a resultados 

clínicos mais favoráveis, resultando em menores taxas de infecção. 

 

CHOUKROUN et al. (2006) mostraram em suas pesquisas, através de 

análises morfométricas, novas formações teciduais em sítios cirúrgicos 

tratados com L-PRF. Esses estudos são parte dos artigos que deram início ao 

que ele chama de Concentrados Plaquetários de segunda geração. Trata-se de 

uma técnica fácil de ser executada, que não exige nenhum material de 

especificidade complexa, e que traz inúmeros benefícios pós cirúrgicos. 

 

DOHAN et al. (2006) mostraram que a técnica de obtenção do L-PRF 

não engloba manipulação de outros produtos a não ser o material autólogo que 

passa por processo de centrifugação simples, de apenas uma etapa, e de 

simples manipulação. 

 

GUO & DIPIETRO (2010) mostraram em sua revisão de literatura que, 

em geral, a cicatrização de feridas ainda exige a interação complexa de vários 

tipos de células com uma matriz extracelular tridimensional, bem como 

fatores de crescimento solúveis capazes de facilitar a regeneração. 

 

SIMONPIERE et al. (2011) concluíram que o concentrado celular 

obtido, L-PRF, trabalha muito bem suas propriedades quando utilizados em 

combinação com outros biomateriais de enxertia, como por exemplo os de 

origem xenógena, podendo assim acelerar o processo de reparação. 
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ALIJOTAS-REIG et al. (2013) demonstraram em sua revisão de 

literatura que o concentrado celular de i-PRF é uma alternativa muito boa 

como agregado plaquetário para diferentes áreas tanto da Medicina quanto da 

Odontologia. 

 

KULKARNI et al. (2014) mostraram uma ótima indicação para o uso 

do L-PRF em sítios doadores de tecido mole, sobretudo no palato, o que 

diminui sobremaneira a dor pós-cirúrgica em procedimentos relativos a 

enxerto gengival livre. 

 

KAWASE et al. (2015) descreveram em suas pesquisas laboratoriais 

com ratos que o emaranhado fibrinoso, associado a grande potencialização de 

fatores de crescimento, tende a permanecer por vários dias dando estímulo a 

regeneração tecidual. 

 

PELEGRINE et al. (2016) realizaram um estudo clínico preliminar em 

pacientes que receberam enxertos ósseos na maxila, divididos em 2 grupos, 

onde o primeiro recebeu apenas enxerto de osso xenógeno e o segundo com 

medula óssea adicionada a esse enxerto. Assim foi observada uma tendência 

de mineralização aumentada nos enxertos dos pacientes que receberam osso 

xenógeno com medula óssea. É de suma importância elencar o potencial uso 

de células-tronco derivadas do sangue. É bem conhecido que o sangue contém 

uma abundância de tipos de células importantes para a regeneração tecidual, 

incluindo leucócitos, monócitos, plaquetas e, inclusive, células-tronco 

progenitoras. 
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KOBAYASHI et al. (2017) descreveram uma metodologia de mudança 

na velocidade de centrifugação, ou seja, utilizando baixa velocidade, o LSCC 

(Low Speed Centrifugation Concept). Verificaram que a modificação do 

protocolo de preparação, ou seja, a redução da relevante força centrífuga 

aplicada, resultou em PRF avançado (A-PRF, A-PRF +) e PRF injetável e 

fluido (i -PRF). Em comparação com as matrizes anteriores de PRF, estas 

novas são significativamente enriquecidas com várias células inflamatórias, 

tais como Leucócitos e Plaquetas. Além disso, o LSCC levou ao 

desenvolvimento de uma estrutura de coágulo mais porosa para servir como 

um reservatório de células, plaquetas e fatores de crescimento, facilitando o 

processo de regeneração. 

 

MIRON & CHOUKROUN (2017) mostraram em sua revisão 

sistemática que as estratégias futuras para melhorar as formulações e técnicas 

de PRF estão sendo continuamente investigadas para melhorar ainda mais os 

resultados clínicos após procedimentos regenerativos utilizando essa 

tecnologia. A fibrina rica em plaquetas (PRF) é um sistema de concentrado de 

sangue totalmente autólogo que não requer o uso de anticoagulantes externos. 

Este sistema é caracterizado por um processo de preparação simplificado e 

apropriado para ser adequado para a aplicação clínica diária. 

 

CARUANA et al. (2019) mostraram em sua análise de literatura o 

potencial que o protocolo A-PRF possui de mimetizar a fisiologia e a 

imunologia nos processos de reparo tecidual, devido ao fato de alta 
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concentração de fatores de crescimento que estimulam a cicatrização e a 

criação de novos vasos. 

 

3.2 – O Ensino à Distância 

 

FOX & BENNET (1998) em seu artigo analítico discorreram que o EaD 

é tão antigo quanto os Correios. Porém, com o crescimento acelerado da 

internet o processo promoveu a educação continuada de forma mais atraente e 

ao encontro da necessidade emergente daquele momento. 

 

SARAIVA et al. (2006) em sua análise crítica descreveram que a 

educação à distância associa de forma aderente aos contextos social e 

educacional. Por isso, concluíram que não é possível limitar o EaD a 

simplesmente passar para o aluno um conteúdo do ensino presencial para o 

modelo virtual, pois o EaD tem seu formato diferenciado com ferramentas 

distintas. Esse cuidado é para que não se observe a desqualificação do 

processo educacional e a consequente produção do conhecimento. 

 

LANDETA (2006) informou que a metodologia Delphi tem sido 

considerada como o melhor método conhecido para verificação e validação de 

premissas científicas. Desde que foi criada tem sofrido muito progresso 

através de críticas, reavaliações, e por conseguinte tem sido disseminada 

continuamente. 

 

MORIN (2008) pontuou em estudo descritivo que para atender à 

demanda de transformação da sociedade contemporânea é fundamental a 
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incorporação de tecnologias de informação e comunicação (TICs) no contexto 

de dimensão social, cultural, econômico e político. 

 

LIHITKAR & ARORA (2013), em seu estudo comparativo, afirmam 

que os alunos de um ambiente virtual de ensino podem obter conhecimentos 

irrestritamente e continuamente pois não estão limitados apenas ao ensino em 

sala de aula. Os ambientes virtuais de aprendizado fornecem muitos outros 

recursos e ferramentas que atendem muito bem ao seu propósito. 

 

YANG (2014) em seu artigo analítico mostrou a importância da 

comunicação assíncrona, uma vez que ela permite a interação entre os 

participantes do ambiente de EaD em localidades distintas, e por sua vez 

separados por fusos horários diferentes. Porém, as discussões online 

continuam sendo uma ferramenta de aprendizado importante nas aulas, pois 

englobam os fatores da participação do aluno. 

 

ZAGHAB et al. (2015) demonstraram que a educação continuada por 

intermédio de plataformas de ensino à distância promove um método muito 

eficaz para a distribuição acelerada de informação de práticas e procedimentos 

em cuidados de saúde. 

 

BUSSOTTI et al. (2016) avaliaram as experiências da capacitação por 

Ensino à Distância em profissionais do serviço público de unidades de Terapia 

Intensiva Neonatal e Pediátrica nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, 

concluindo que essa ferramenta teve um largo poder abrangente contribuindo 
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para a inclusão de muitos profissionais que não tinham acesso a essas 

informações de vanguarda. 
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4. MÉTODO 

 

4.1 DESENHO DA PESQUISA 

 

Desenvolvimento de um estudo para a elaboração e validação do 

produto “O Uso de Concentrados Celulares em Odontologia: atualização em 

plataforma de EaD”. 

 

Este estudo está inserido na linha de Atuação Científico Tecnológica 

“Aperfeiçoamento e aplicabilidade de produtos e processos em regeneração 

tecidual”. 

 

4.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente projeto foi encaminhado para apreciação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), e recebeu sua 

aprovação através do parecer consubstanciado de número 3.203.449, CAAE 

03839118.4.0000.5505, em 16/03/2019. (APÊNDICE 1) 

 

4.3 CAPTAÇÃO DE FOMENTO 

 

O presente projeto teve o apoio e parceria da empresa DSP 

Biomedical® que hospedou o presente conteúdo em sua plataforma de Ensino 

à Distância. 
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O trâmite dessa parceria se deu através do envio de correspondência 

para a DSP Biomedical®, uma empresa da área odontológica, que produz 

equipamentos, instrumentais e insumos para implantes dentários e processos 

de regeneração tecidual. Por demonstrar possuir o perfil exato para a 

composição deste trabalho, foi enviada correspondência com o objetivo de 

propor parceria para desenvolvimento do projeto (APÊNDICE 2). A empresa 

acima aceitou o convite de parceria através de resposta ao e-mail enviado 

(APÊNDICE 3). 

 

4.4 DESENVOLVIMENTO 

 

4.4.1 BUSCA DE ANTERIORIDADE 

 

O estudo foi realizado em fases, sendo que primeiramente foi realizada 

a busca de anterioridade no intuito de verificar a existência de produtos 

semelhantes. Utilizou-se as seguintes palavras-chave nos idiomas português e 

inglês: 

 

- Concentrados Celulares e Curso à Distância. 

- Cellular Concentrates e Distance Learning 

 

A lógica de busca utilizou a operação Booleana E (AND), de forma que 

os resultados deveriam ter os dois termos em evidência. 

 

As buscas foram feitas nas plataformas PubMed, Google Acadêmico e 

Google. Foram encontrados os seguintes resultados: 
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Termos pesquisados Pubmed 
Google 

Acadêmico 
Google 

Concentrados Celulares e Curso à Distância 0 0 0 

Cellular Concentrates e Distance Learning 0 0 0 

 

4.4.2 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

Foi realizado levantamento bibliográfico de publicações no período de 

2000 a 2019, na base de dados PubMed, utilizando os descritores DeCS:  

 

- Palavras-chave: Regeneração, Materiais Biocompatíveis, Fibrina Rica em 

Plaquetas, Educação à Distância. 

- Keywords: Regeneration, Biocompatible Materials, Platelet-Rich Fibrin, 

Education, Distance. 

 

Foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Termos Pubmed 

Regeneração 13 

Materiais Biocompatíveis 0 

Fibrina Rica em Plaquetas 0 

Educação à Distância 11 

Regeneration 295.544 

Biocompatible Materials 129.338 

Platelet-Rich Fibrin 1.762 

Education, Distance 13.114 
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Deste primeiro levantamento, com o objetivo de estruturar o conteúdo 

programático, decidiu-se utilizar os artigos cujo descritor DECs era Platelet 

Rich Fibrin. Destes, aplicou-se os seguintes critérios de inclusão: 

 

- Período de 2006 em diante 

- Metodologia incluindo protocolo de obtenção do concentrado 

- Casos clínicos com o uso de PRF 

 

4.4.3 ESTRUTURA DO CONTEÚDO 

 

A análise dos artigos selecionados norteou a definição de como foi 

inicialmente definido o conteúdo programático, tendo como resultado: 

 

1ª Parte 

• A Biologia da Terapêutica Celular  

• Bases Biológicas dos Biomateriais de Fibrina 

• Uso de procedimentos por Concentrados Celulares na Clínica 

Odontológica 

• Regeneração tecidual: melhores práticas 

 

2ª Parte 

• Histórico dos Concentrados Sanguíneos 

• RCF (Relative Centrifugal Force) X RPM (Rotations per Minute) – A 

importância da Força G na obtenção de concentrados celulares 

 

3ª Parte 
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• Dicas para manipulação clínica: o que o Cirurgião Dentista precisa 

saber para oferecer procedimentos com a terapêutica de concentrados 

celulares a seus pacientes 

• O conjunto ideal de instrumentos para manipulação dos concentrados 

celulares 

 

Esse conteúdo, bem como a sequência dos tópicos foi planejada e 

readequada através do processo de validação de seus tópicos com a finalidade 

de explorar e oferecer o melhor entendimento sobre o tema. 

 

4.5 VALIDAÇÃO 

 

A validação foi feita através da Técnica de Delphi, que é um método 

sistematizado para obter opiniões de juízes especialistas sobre determinado 

tema.  

 

O questionário enviado obedeceu a escala Likert para verificação do 

nível de concordância com cada tópico, variando de 1 a 5, sendo 1-

indaqueado, 2-parcialmente adequado, 3-adequado, 4-totalmente adequado e 

5-não se aplica. 

 

Para o cálculo do IVC (Índice de Validade de Conteúdo), é feita a razão 

entre respostas “3” e “4” pelo total de respostas, sendo que para validade 

daquele questionário é necessário um IVC maior que 0,78. 
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Foi elaborado um questionário e enviado aos profissionais que 

aceitaram participar da pesquisa. Os convites para participação na pesquisa 

(Carta Convite – APÊNDICE 4) foram enviados por e-mail a 15 (quinze) 

profissionais especialistas. Para os que responderam afirmativamente ao 

convite de participação na pesquisa, foram enviados os formulários de forma 

impressa em 2 (duas) vias por Correios, com AR (aviso de recebimento) e já 

incluído envelope selado e subscritado para devolução da resposta à pesquisa 

ao Pesquisador. Foram considerados todos os formulários devolvidos com 

data de postagem de até 10 (dez) dias corridos de seu recebimento pelo 

profissional. Estabeleceu-se que, caso fossem retornados mais do que 7 (sete) 

questionários, seriam considerados os 7 primeiros por ordem de recebimento, 

como de fato se procedeu. 

 

Os critérios de inclusão dos Especialistas a serem convidados foram o 

tempo de experiência em Odontologia, e o tempo de experiência em 

procedimentos odontológicos com o uso de concentrados sanguíneos. Foram 

considerados os especialistas com pelo menos 10 anos de experiência em 

Odontologia, e no mínimo 3 anos trabalhando com concentrados celulares nos 

procedimentos odontológicos. 

 

Os critérios de exclusão englobaram os profissionais que não aceitaram 

participar da pesquisa, e os que não responderam ao questionário dentro do 

prazo estipulado que foi de 10 (dez) dias corridos, como já citado. 

 

Após aceito o convite, foi enviado o TCLE (APÊNDICE 5) em 2 (duas) 

vias e o Questionário de Pesquisa (APÊNDICE 6), onde estavam as 
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orientações aos especialistas para análise do conteúdo programático feita 

mediante preenchimento do questionário e após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

 

4.6 IMPLEMENTAÇÃO 

 

Finalizado o material multimídia, hospedou-se o conteúdo na 

plataforma de EaD  da DSP Biomedical® com a qual se desenvolveu a 

parceria de apoio a este projeto. 
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5. RESULTADOS 

 

O levantamento de artigos científicos referentes aos protocolos de 

concentrados celulares em matriz de fibrina delineou os tópicos a serem 

utilizados como conteúdo programático deste material. Os artigos fazem parte 

fundamental do material desenvolvido para cada módulo do conteúdo 

programático, e estão ali referenciados. 

 

O questionário enviado (APÊNDICE 6) teve como objetivo avaliar o 

conteúdo programático e sua relevância para o usuário da plataforma, o 

Cirurgião Dentista.  

 

Após termos recebido o retorno dos questionários observou-se as 

opiniões e avaliações de cada juiz De acordo com o que foi informado e 

sugestionado pelos juízes em suas respostas aos questionários enviados, o 

conteúdo foi validado com um IVC=0,87. 

 

Não houve nenhuma sugestão de retirar algum tópico do conteúdo 

programático, porém, o Juiz 3 sugeriu a inserção de testes de aprendizagem no 

final de cada tópico. Além disso, Juiz 1, Juiz 2, Juiz 3 e Juiz 6 sugeriram 

também que fosse possível o envio de questionamentos pelos alunos, mas que 

a resposta não precisaria ser delimitada ao tempo de 24 horas, cada um 

sugerindo tempos mais longos.  
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Segundo a Técnica de Delphi, o processo já podia ser validado com 

IVC acima de 0,78, entretanto, procedeu-se com uma segunda etapa de 

validação com as modificações que foram aplicadas. 

 

Dessa forma, enviou-se a informação de inserção de um teste de 

múltipla escolha no final de cada módulo para validação de conhecimento, e 

de ajuste no prazo de resposta para 7 dias corridos.  

 

Nessa segunda validação utilizou-se pergunta direta às questões 

relativas ao teste de múltipla escolha e o prazo de resposta, sendo que as 

respostas foram unanimemente sim. 

 

Assim, nessa etapa final considerou-se finalizado o processo de 

validação. 

 

O material desenvolvido referente ao conteúdo programático resultou 

em vídeos e arquivos PDF que são os Guias de Estudo de cada módulo. Esse 

material está dividido da seguinte forma: 

 

Vídeo 1 - A Biologia da Terapêutica Celular  

Vídeo 2 - Biomateriais de Fibrina 

Vídeo 3 - Procedimentos com Concentrados Celulares 

Vídeo 4 - Regeneração tecidual: melhores práticas 

Vídeo 5 - Histórico dos Concentrados Sanguíneos 

Vídeo 6 – Estudo da Força Centrífuga 

Vídeo 7 - Manipulação clínica dos Concentrados Celulares 
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Vídeo 8 - Instrumentos para manipulação dos concentrados celulares 

Arquivo PDF com o Guia de Estudo de cada módulo 

Arquivo PDF com Caderno de Questões de avaliação de cada módulo. 

 

O material desenvolvido foi hospedado na plataforma de EaD da DSP 

Biomedical® para ser acessado via Internet, através de dispositivos como 

computadores, celulares e tablets. 

 

Abaixo está a tela inicial do site que hospeda o conteúdo desenvolvido: 
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6. DISCUSSÃO 

 

O “Uso de Concentrados Celulares na Odontologia” é uma atualização 

disponibilizada em EaD e desenvolvida para promover conhecimento e 

conteúdo ao cirurgião dentista que visa aprimoramento do profissional. 

Pensou-se na premissa de educação e não apenas em algum mecanismo de 

distribuição de informação. Compartilha-se do que a literatura nos apresenta 

através dos estudos de MORIN em 2008, abordando que o ponto de vista 

físico se sobressai na sociedade de informação e do conhecimento, haja vista a 

imersão das TICs na sociedade. Contudo, dessa forma não se pode considerar 

informação como conhecimento, pois em suas próprias palavras “...o 

conhecimento é resultado da organização da informação. (...) É fácil constatar 

que estamos vivenciando uma degradação do conhecimento pela 

informação...”. 

 

De acordo com BRAGA et al. (2016) a Educação a Distância é a 

modalidade educacional em que alunos e professores interagem por meio do 

uso de diferentes tecnologias de informação e comunicação, em plataformas 

sempre dinâmicas e progressivas. Dessa forma, é um recurso que permite que 

se atinja o maior número de pessoas pela flexibilidade de uso. 

 

À semelhança do que foi visto na Literatura, a educação à distância e 

sua interação com o uso das tecnologias da informação e da comunicação, 

proporciona ao aluno acesso ao conhecimento e distribui o conhecimento de 

forma democratizada. Dessa forma GODOY et al. (2004) apontaram que um 
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importante fator de motivacional para uso do EaD que é a não necessidade de 

o aluno ter que se ausentar de seu local de trabalho ou utilizar outro horário 

para participar do treinamento. 

 

Em concordância com LANDETA (2006) utilizou-se as respostas dos 

especialistas para validação do conteúdo nos quesitos estrutura e relevância, a 

fim de se obter opiniões confiáveis. A técnica de Delphi é uma metodologia 

que visa não somente o consenso obrigatório no processo metodológico como 

também usa a ferramenta para coleção de opiniões de especialistas de maneira 

mais confiável. 

 

O processo de avaliação pela técnica Delphi foi feito em duas etapas, 

sendo que na primeira delas o IVC mínimo, que é de 0,78, já havia sido 

obtido. Porém, as opiniões de alguns juízes precisavam ser consideradas, 

mesmo que não fossem modificar o conteúdo programático, como inserção de 

testes de aprendizagem no final de cada tópico e alteração no prazo de 

resposta. 

 

Diferentemente dos conteúdos disponibilizados em treinamentos em 

salas de aula convencionais, é importante a existência dessa atualização à 

distância, uma vez que o aluno pode estar em qualquer lugar, com seu 

dispositivo móvel, ou via qualquer computador com acesso à Internet, e 

poderá fazer uso do produto, como destacado por LIHITKAR & ARORA 

(2013) e YANG (2014). Motivados por esses aspectos de aprendizagem 

optou-se por uma plataforma de EaD para a disponibilização do conteúdo 

sobre o uso de concentrados celulares na prática do cirurgião dentista. 
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As plataformas de EaD são múltiplas e utilizam variados recursos, 

conforme descrito por FOX & BENNET em 1998, desde simples 

comunicação entre as partes de forma até as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC). Neste estudo avaliou-se a importância do uso de recursos 

audiovisuais pela disponibilização de vídeos em cada tópico do conteúdo. É 

através destes vídeos que o cirurgião dentista poderá visualizar os 

procedimentos passo-a-passo na prática. 

 

O planejamento de um conteúdo para EaD envolve integração de muitos 

processos para que se atinja um conteúdo direcionado corretamente ao público 

alvo. Como observaram ZAGHAB et al. em 2015 e COSTA et al. em 2018, os 

recursos que podem tornar isso capaz são aqueles que trazem as informações 

em diversos formatos e linguagens, dentre elas, figuras ilustrativas, imagens 

fixas, vídeos, áudios, textos, hipertextos, páginas da web, e que incluem jogos 

e exercícios para fixação do conteúdo. Este estudo vai ao encontro dessas 

afirmações ao formatar o conteúdo programático e disponibilizá-lo em 

elementos ilustrativos como slides e vídeos, apresentando de forma prática 

“como fazer” cada protocolo dos concentrados celulares.   

 

A plataforma de EaD utilizada foi do nosso parceiro neste projeto, a 

DSP Biomedical®, uma empresa nacional de produtos médicos e 

odontológicos e com presença internacional. É muito importante essa parceria 

entre a iniciativa privada e a academia, pois traz grandes possibilidades de 
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desenvolvimento conjunto e amplia a atuação em projetos de pesquisa a fim 

de beneficiar todo o macroambiente de interação que nasce e progride. 

 

Na fase de elaboração do conteúdo programático foi importante 

observar que grande parte dos artigos selecionados descreviam como 

concentrado celular mais utilizado o que se chama de L-PRF, que é uma 

matriz de plaquetas aderidas no emaranhado de fibrina formada após a cascata 

de coagulação, contendo também leucócitos em sua composição. Porém, ficou 

claro que desde os trabalhos iniciais de Choukroun com seus concentrados de 

segunda geração, muitos protocolos foram desenvolvidos. Daí, a necessidade 

de se entender cada um desses protocolos e seus métodos de obtenção. 

 

O uso dos concentrados celulares é uma terapêutica adjuvante que traz 

inúmeros benefícios nos procedimentos odontológicos, já preconizado na 

literatura. A partir da literatura científica somada à experiência clínica do 

pesquisador destaca-se que o cirurgião dentista deve possuir conhecimento e 

domínio das técnicas de trabalho com concentrados celulares, e para isso 

precisa estar em constante treinamento de conteúdo; que para cada caso 

clínico é importante que se faça o correto planejamento de qual(is) 

concentrado(s) celular(es) será(ão) utilizado(s), a fim de que se busque o 

melhor resultado; que venopunção, apesar de poder ser executada pelo 

cirurgião dentista, ainda não faz parte de sua prática clínica. Esses aspectos 

motivaram a estruturação e abordagem dos tópicos desta atualização em EaD. 

 

 

6.1 PERSPECTIVAS 



Discussão  | 33 

 

Disponibilizar o acesso aos profissionais da rede pública municipal e/ou 

metropolitana para que os colegas cirurgiões dentistas possam ter acesso a 

essa técnica e desenvolver os concentrados na prática laboral daquela área, 

trazendo mais benefício à população usuária do sistema público de saúde. 

 

Ampliar o material para o formato de um livro ou Manual, com guias de 

consulta multimídia agregando como material de apoio os vídeos e 

adicionando podcasts. 

 

6.2 IMPACTO SOCIAL 

 

O projeto aqui apresentado possui algumas características que o inserem 

em um contexto de um positivo impacto social. 

 

A aplicabilidade dos procedimentos odontológicos que se utilizam do 

tratamento adjuvante por concentrados celulares têm trazido clinicamente 

melhoria no pós-operatório, com diminuição de dor, edema e tempo de 

cicatrização. Vislumbra-se que um maior número de pacientes possa se 

beneficiar desta técnica, uma vez que este conteúdo em EaD pode promover a 

atualização do profissional. 

 

Além disso, o fato de se utilizar biomateriais derivados do próprio 

sangue do paciente (material autólogo), elimina-se a necessidade de uso de 

área doadora de outros tecidos (por exemplo, tecido conjuntivo ou tecido 

ósseo), o que reduz enormemente a morbidade desses casos. 
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Outro impacto social observado é a possibilidade de Cirurgiões 

Dentistas que atuam fora dos centros metropolitanos e eixos populacionais 

poderem incluir os tratamentos com uso de concentrados celulares em seus 

procedimentos clínicos, atingindo uma camada da sociedade menos provida de 

recursos financeiros com um custo bastante reduzido, ou em alguns casos, sem 

nenhum custo adicional ao tratamento, uma vez que o uso de concentrados 

sanguíneos permite a redução ou eliminação do uso de biomateriais advindos 

de outras fontes (banco de tecidos homógenos e/ou materiais xenógenos ou 

aloplásticos). 
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7. CONCLUSÃO 

 

Foi desenvolvido e validado conteúdo sobre “O uso de Concentrados 

Celulares na Odontologia”, hospedado em uma plataforma de EaD, composto 

de guias de estudo em PDF e vídeos de cada um dos capítulos do programa de 

ensino. 

 

.  
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APÊNDICE 1 

Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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APÊNDICE 2 

Modelo de Carta Convite a Empresa para manifestação de interesse 

 

São Paulo, 14 de setembro de 2018 

 

Ilmo. Sr. Célio Gilson Netzel 

CEO – DSP Biomedical 

celio@dspbiomedical.com.br 

 

Ilmo Sr. Wildner de Lara 

Diretor Comercial – DSP Biomedical 

will@dspbiomedical.com.br 

 

Ref.: Manifestação de Interesse em parceria 

 

Eu, Enos Emerick Junior, aluno do Curso de Mestrado Profissional em 

Ciência e Tecnologia em Regeneração Tecidual da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP), venho através do presente instrumento apresentar meu 

interesse em realizar meu projeto de Mestrado intitulado “Atualização em 

plataforma de EaD sobre o uso de Concentrados Celulares em Odontologia”. 

Sou o responsável principal pela elaboração do mesmo, sendo orientado pela 

Profa. Denise Nicodemo e pela Profa. Christiane Steponavicius Sobral, ambas 

docentes do referido curso.  

 

O objetivo principal deste projeto é promover conteúdo e educação continuado 

aos cirurgiões dentistas através do acesso a uma plataforma de Ensino à 

mailto:celio@dspbiomedical.com.br
mailto:will@dspbiomedical.com.br
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Distância. Dessa forma, gostaria de propor uma parceria com essa renomada 

empresa oferecendo o conteúdo retro citado para ser hospedado em sua 

plataforma de EaD, possibilitando dessa forma sua disponibilização aos 

profissionais associados e clientes que utilizam dessa técnica em sua prática 

laboral. 

 

Outrossim, em havendo interesse nesta parceria, o que muito nos honraria, 

estamos seguros de que poderemos desenvolver e adequar atividades em 

conjunto a fim de buscarmos benefícios a ambas as partes e promover da 

melhor forma possível a implementação desse projeto, em conjunto com a 

UNIFESP. 

 

Pelo exposto, solicito seu parecer de interesse e já me coloco à inteira 

disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. 

 

Desde já, agradeço muitíssimo a atenção. 

 

Enos Emerick Junior 

CROSP 115066 

Av. São João, 390 – sala 104 – Ed. Net Offices 

CEP: 12242.840 – Jd. Esplanada – São José dos Campos (SP) 

Celular: (12) 99229 8222 

Fixo: (12) 3042 0305 

Celular: (11) 97620 8895 

enosemerick@gmail.com 

  

mailto:enosemerick@gmail.com
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APÊNDICE 3 

Carta com a resposta da empresa parceira 
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APÊNDICE 4 

Carta Convite aos Juízes Especialistas 

 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

Curso de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Gestão Aplicadas à 

Regeneração Tecidual 

 

Eu, Enos Emerick Junior, Cirurgião Dentista, discente do Mestrado 

Profissional em Ciência, Tecnologia e Gestão Aplicadas à Regeneração 

Tecidual, da Universidade Federal de São Paulo, venho convidá-lo(a) a 

participar como avaliador(a) para o projeto que estou desenvolvendo sob a 

orientação da Profª. Denise Nicodemo. Trata-se de um conteúdo 

disponibilizado em plataforma online sobre o Uso dos Concentrados Celulares 

em Odontologia. 

 

Caso aceite participar, o que muito nos honraria, lhe serão enviados o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e o Questionário de Avaliação do 

material. 

 

Solicito que realize uma leitura detalhada da proposta do conteúdo e preencha 

o questionário.  

 

Asseguro-lhe que as informações obtidas serão utilizadas única e 

exclusivamente para o presente estudo. Ainda lhe é assegurado também o 

direito de se negar a participar da pesquisa ou dela se retirar quando assim 

desejar, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo. Por fim declaro que não há 
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qualquer despesa, nem tampouco risco pessoal ou profissional pela 

participação nesta pesquisa. 

 

Em qualquer etapa do estudo é garantido acesso aos responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Dessa forma, me coloco à 

disposição caso seja necessário qualquer contato. 

 

Atenciosamente, 

 

Enos Emerick Junior 

Av. São João, 390 – sala 104 – Ed. Net Offices 

CEP: 12242.840 – Jd. Esplanada – São José dos Campos (SP) 

Celular: (12) 99229 8222 

Fixo: (12) 3042 0305 

Celular: (11) 97620 8895 

enosemerick@gmail.com 

  

mailto:enosemerick@gmail.com
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APÊNDICE 5 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

 

Você foi convidado anteriormente, por e-mail, a participar deste projeto de 

pesquisa, e tendo aceitado recebe este termo descrevendo o projeto. 

 

Trata-se de um projeto que tem por objetivo disponibilizar conteúdo sobre “O 

Uso dos Concentrados Celulares na Odontologia”, e que será disponibilizado 

de forma online em uma plataforma de Ensino à Distância. 

 

Sua participação é muito importante nesta etapa onde iremos validar o 

Conteúdo Programático através de um formulário anexado a este termo, com 

perguntas em que se deve classificar cada item com uma escala de 1 a 4 (onde 

1-Inadequado, 2- Parcialmente Adequado, 3- Adequado, 4- Totalmente 

Adequado) e NA caso não se aplique a resposta.  

 

Com relação a esta pesquisa a aplicação deste questionário poderá causar 

algum desconforto ou constrangimento ao participante, embora pouco 

provável. 

 

É importante também informá-lo que não haverá nenhum benefício direto para 

o participante. 

 

Para isso, você está recebendo anexo a este termo, um questionário de 

validação para os itens que compõem o conteúdo. 
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Este termo está sendo disponibilizado em 2 (duas) vias originais, uma para 

ficar com o participante e outra a ser retornada ao pesquisador. Após assinar 

este termo, e rubricar suas vias, anexar as respostas do questionário e colocar 

no envelope de retorno que já se encontra subscritado ao pesquisador e com os 

devidos selos de “porte pago”, fechá-lo e entregar na agência de Correios. 

 

Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, serão analisadas em 

conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgado a sua 

identificação ou de outros pacientes em nenhum momento. 

 

Você tem toda a liberdade de retirar o seu consentimento e deixar de participar 

do estudo a qualquer momento sem penalização alguma. 

 

Você tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, assim como 

qualquer material coletado só serão utilizados neste estudo. 

 

Você não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua 

participação neste estudo. Da mesma forma, você não terá nenhuma despesa 

pessoal em qualquer fase do estudo.  

 

A qualquer momento, se for de seu interesse, você poderá ter acesso a todas as 

informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados 

gerais do estudo. 
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Por questões de cronograma do projeto, solicito que a resposta seja postada 

em até 10 (dez) dias corridos após o recebimento deste termo. 

 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua 

Prof. Francisco de Castro, n: 55, - 04020-050., tel: (011)-5571-1062; (011)-

5539-7162. E-mail: cep@unifesp.edu.br 

 

Ressalto que em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional 

responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal investigador é Enos Emerick Junior, que pode ser encontrado em: 

Av. São João, 390 – sala 104 – Ed. Net Offices 

CEP: 12242.840 – Jd. Esplanada – São José dos Campos (SP) 

Celular: (12) 99229 8222 

Fixo: (12) 3042 0305 

Celular: (11) 97620 8895 

enosemerick@gmail.com 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE 

 

Eu, _________________(nome do juiz)_______________ declaro que após 

ter recebido do pesquisador Enos Emerick Junior os devidos esclarecimentos, 

e tendo compreendido a relevância deste estudo, concordo em participar do 

mesmo de maneira livre e consciente. 

mailto:cep@unifesp.edu.br
mailto:enosemerick@gmail.com
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A minha participação no referido estudo será no sentido de validar o conteúdo 

programático que me foi entregue para que eu possa manuseá-lo e avaliá-lo, 

respondendo ao questionário para avaliação do conteúdo, a clareza das 

instruções e a sua importância como um todo. Comprometo-me a devolver 

todo o material bem como o questionário respondido no período de 10 (dez) 

dias a contar da data de recebimento. Comprometo-me ainda a manter sigilo 

sobre as informações até sua publicação. 

 

Recebi os esclarecimentos necessários sobre os possíveis desconfortos e riscos 

decorrentes do estudo. Levando-se em conta que é uma validação de um 

projeto, posso sentir-me constrangido e/ou desconfortável, e assim posso 

cancelar minha participação a qualquer momento. 

 

Estou ciente que é garantida a minha liberdade de retirar o consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo sem justificativa prévia.  

 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos 

a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas 

e estou totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico a receber ou 

a pagar por minha participação. 

 

Data ___/___/___ 

 

Nome:________________________________________________ 
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__________________________________ 

Participante da Pesquisa   

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido deste profissional especialista para a 

participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos 

os termos aqui descritos. 

 

Data ___/___/___ 

 

 

________________________ 

Enos Emerick Junior 

Pesquisador responsável pelo estudo 
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APÊNDICE 6 

Questionário de Avaliação dos Especialistas 

 

Nome do projeto: “Atualização em plataforma de EaD sobre o uso de 

Concentrados Celulares em Odontologia”.” 

 

A estrutura do material será baseada no seguinte conteúdo programático: 

 

1ª Parte 

• A Biologia da Terapêutica Celular  

• Bases Biológicas dos Biomateriais de Fibrina 

• Uso de procedimentos por Concentrados Celulares na Clínica 

Odontológica 

• Regeneração tecidual: melhores práticas 

 

2ª Parte 

• Histórico dos Concentrados Sanguíneos 

• RCF (Relative Centrifugal Force) X RPM (Rotations per Minute) – A 

importância da Força G na obtenção de concentrados celulares 

 

3ª Parte 

• Dicas para manipulação clínica: o que o Cirurgião Dentista precisa 

saber para oferecer procedimentos com a terapêutica de concentrados 

celulares a seus pacientes 
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• O conjunto ideal de instrumentos para manipulação dos concentrados 

celulares 

 

 

Parte 1 - Identificação 

Nome do avaliador:___________________________________ 

Profissão:________________ Tempo de formação:___________  

Área de trabalho: ___________________ 

Instituição:____________________________ 

 

Função/cargo na Instituição:________________________ 

Tempo de trabalho na área de Odontologia:_____________  

Tempo de experiência no uso de concentrados celulares na 

Odontologia:_____________  

Titulação: (  ) Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado (  ) Pós doutorado 

 

Parte 2: Instruções Por gentileza analise minuciosamente o conteúdo em 

seguida avalie o instrumento educativo marcando um “X” em um dos números 

que estão na frente de cada afirmação. 

 

Dê sua opinião de acordo com a abreviação que melhor represente seu grau de 

concordância em cada critério abaixo: 

 

1-Inadequado 

2- Parcialmente Adequado 

3- Adequado 
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4- Totalmente Adequado 

NA - Não se aplica 

 

Nas indicações de opções “1” e “2”, por gentileza descrever o motivo pelo 

qual as considerou. 
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O conteúdo programático está apropriado para orientações do 

Uso de Concentrados Celulares em Odontologia

Os tópicos estão dividios de maneira clara e objetiva

O material está apropriado à comunidade de Cirugiões dentistas 

que ainda não usam a técnica

Há uma sequência lógica no conteúdo programático

Os tópicos serão gravados em vídeos de aproximadamente 10 a 

20 minutos cada

Haverá um arquivo em cada tópico chamado Guia de Estudo, que 

trará resumo suscinto do tópico

O conteúdo programático em formato online atende as 

necessidades do Cirurgião Dentista que precisa da informação

Cada tópico pode ser acessado separadamente à escolha do 

aluno

Haverá demonstração prática no vídeo, quando o tópico envolver 

a manipulação do material

Ao final de cada tópico haverá uma breve avaliação em múltipla 

escolha sobre seu conteúdo

O aluno poderá enviar perguntas ao professor por meio de 

mensagem de texto

As perguntas serão respondidas dentro de no máximo 24 horas

Estrutura 
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Os temas dos tópicos perfazem conteúdos principais a serem 

desenvolvidos

O conteúdo programático possibilita ao profissional adquirir 

conhecimento para aplicação na prática laboral cotidiana

O conteúdo programático aborda assuntos relevantes ao uso de 

Concentrados Celulares em Odontologia

O conteúdo programático irá trazer um tema importante para a 

prática clínica do Cirurgião Dentista

Relevância


