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Resumo 

 A osteonecrose dos maxilares (ONM) pode ser 
provocada pela utilização de bisfosfonatos. Um fármaco 
que está sendo promissor nesta patologia é o resveratrol 
por atuar nas vias metabólicas da osteoblastogênese e 
osteoclastogênese. Com isso, o presente estudo visou 
avaliar com a associação entre ONM, bifosfonato e 
resveratrol, o efeito das micropartículas poliméricas 
contendo resveratrol em ratos Wistar, divididos em 
grupos com base na aplicação sistêmica, e após a 
eutanásia, foram realizadas as análises fotográficas e 
radiográficas. 

Introdução  

A osteonecrose dos maxilares (ONM), é 
caracterizada pela American Association of Oral and 
Maxillofacial Surgeons por uma área de exposição óssea 
na região maxilo- facial, a mais de 8 semanas em 
doentes tratados ou não com bifosfonatos, porém sem 
histórico prévio do uso de radioterapia na região de 
cabeça e pescoço (RUGGIERO et al., 2014).  O agente 
modificador ósseo (BMA) mais comum é o bifosfonato, 
por atuar na reabsorção e remodelação óssea. Diante 
disso, o resveratrol tem se mostrado promissor às 
desordens do metabolismo ósseo, pois apresenta um 
potencial  antioxidante, atividade anti-inflamatória e 
também indutor das vias metabólicas da 
osteoblastogênese e osteoclastogênese (ZHANG, et al., 
2018, DENG et al., 2017). 

Material e Métodos 

Foram utilizados ratos Wistar (Rattus 
norvegicus), distribuídos em 4 grupos: Grupo Controle, 
Grupo Bifosfonatos, Grupo Bifosfonatos + 
micropartículas sem resveratrol, Grupo Bifosfonatos + 
micropartículas de resveratrol. 
 Para indução da osteonecrose, o método de 
escolha foi descrito por Córdova et al. (2016). A 
produção das micropartículas foi pelo método de 
emulsão simples e evaporação do solvente orgânico. 
Após o transcorrer da terapia farmacológica, todos os 
animais foram submetidos à exodontia dos primeiros 
molares inferiores e na ferida cirúrgica alveolar foi 
realizado um defeito ósseo.  
 Para a aplicação sistêmica de micropartículas 
contendo resveratrol, optou-se pelo protocolo proposto 
por Zhang et al., (2018) e Deng, (2017). Após o 
sacrifício, por sobredose anestésica, as hemimandíbulas 
direita e esquerda foram dissecadas e seguiram para as 
análises fotográfica e radiográfica. 

Resultados e Discussão 

 Neste estudo, na análise fotográfica foi 
observado no grupo controle a preseça somente de 8% 
no parâmetro úlcera, possivelmente ocasionada por um 
dano da própria mastigação dos animais, como mostra 
na “figura 1”. Já o grupo Bifosfonatos foi possível 
observar a presença de todos os sinais clínicos, 
sugerindo o quadro de osteonecrose maxilar, juntamente 
com  o Grupo Bifosfonatos + micropartículas sem 
resveratrol  que apresentou úlcera, sequestro e eritema. 
Já no grupo Bifosfonatos + micropartículas de resveratrol 
os parâmetros são reduzidos em relação aos outros 
grupos, indicando o papel do resveratrol de indutor das 
vias metabólicas da osteoblastogênese e 
osteoclastogênese. 
 A análise radiográfica não foi possível concluir, 
devido a situação atual da pandemia Covid-19.  

 
Figura 1. Parâmetros clínicos analisados na análise fotográfica. 
Fonte: a autora 

Conclusão  

 Baseado nos resultados da análise fotográfica, 
pode-se concluir que as micropartículas de resveratrol se 
mostraram eficazes na redução da gravidade da 
osteonecrose maxilar induzida por bifosfonato.  
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