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Resumo 

A osteonecrose dos maxilares (ONM) tem se tornado 
uma preocupação entre profissionais de saúde. Sua 
principal causa é através de agentes modificadores 
ósseos (BMA) como o bifosfonato, que possuem 
mecanismos antiosteoclástico e antiangiogênico. Diante 
dos casos de ONM associado ou não com a utilização 
de bifosfonato, um fármaco promissor é o resveratrol, 
que possui potentes atividades antioxidante e anti-
inflamatória. Com a associação entre a ONM, bifosfonato 
e o resveratrol, o presente estudo visa avaliar o efeito do 
resveratrol em ratos Wistar divididos em três grupos: 
grupo controle, grupo bifosfonato e grupo bifosfonato + 
resveratrol. Após a eutanásia dos animais, foram 
realizadas as análises clínicas. Os resultados apontam 
que o resveratrol reduziu os parâmetros clínicos da 
osteonecrose induzida por bifosfonato. 

Introdução  

A osteonecrose mandibular 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 (BF), porém sem histórico 
prévio do uso de radioterapia na região de cabeça e 
pescoço. O principal agente modificador ósseo é o 
bifosfonato, que atua na atividade das células presente 
do tecido ósseo, principalmente nos osteoclastos 
(GEGLER et al., 2006). Uma alternativa recentemente 
testada para tratar osteonecrose mandibular relacionada 
a medicação é o resveratrol. Esse polifenol possui ampla 
ação farmacológica, sendo usada como antioxidante e 
anti-inflamatória. 

Material e Métodos 

Após a liberação da CEUA, os animais foram 
distribuídos em três grupos: Grupo 1 (controle), Grupo 2 
(aplicação do bifosfonato) e Grupo 3 (aplicação do 
bifosfonato e resveratrol). Todos os animais foram 
submetidos à exodontia dos primeiros molares inferiores. 
A aplicação sistêmica de resveratrol foi iniciada uma 
semana antes da extração do primeiro molar inferior pela 
via de administração intraperitoneal. As hemimandíbulas 
direita e esquerda serão dissecadas e seguirão para as 
seguintes analises: análise clínica e radiográfica. 

Resultados e Discussão 

O gráfico 1 apresenta as porcentagens dos parâmetros 
analisados nos grupos estudados (úlcera, sequestro 
ósseo, fístula e eritema). O grupo controle apresentou 
somente 8% de úlcera, possivelmente causado pela 

mastigação, esse achado é esperado visto que, não foi 
administrado o BF. O grupo bifosfonato apresentou 
aumento de todos os sinais clínicos, sugerindo o quadro 
de osteonecrose mandibular corroborando com os 
estudos prévios devido aos efeitos negativos como 
inibição da angiogênese supressão da diferenciação 
osteoblástica e inibição dos osteoclastos os quais estão 
presentes na reabsorção óssea através da inativação do 
receptor ativador do NFkB ligante (RANKL) (NOBRE et 
al., 2012). Em contrapartida, o grupo contendo 
resveratrol apresentou uma redução nos parâmetros 
clínicos, observando uma diferença significativa no 
seqüestro ósseo e na presença de eritema comparado 
com o grupo BF, devido a ativação das sirtuínas. A 
análise radiográfica não foi realizada devido à situação 
atual de pandemia.  

 
Gráfico 1. Parâmetros clínicos dos grupos experimentais. 

Conclusão 

Conclui-se que o uso do bifosfonato acentuou o quadro 
da osteonecrose mandibular e em contrapartida o 
resveratrol diminuiu os parâmetros clínicos sugerindo a 
redução da severidade da ONM. No entanto, esses 
resultados apenas fornecem uma base e necessitam de 
mais comprovações para validar esses achados.  

Agradecimentos 

A CNPq pelo apoio financeiro. Ao prof. Dr Gilson Cesar 
Nobre Franco pela orientação e o co-orientador Leomar 
Mecca pela dedicação, orientação, paciência e todos os 
ensinamentos compartilhados 
___________________  
GEGLER, A. et al. Bisfosfonatos e osteonecrose maxilar: revisão da 

literatura e relato de dois casos. Revista Brasileira de Cancerologia, 
v. 52, n. 1, p. 25-31, 2006. Disponível em: 

http://www1.inca.gov.br/rbc/n_52/v01/pdf/relato_caso.pdf. Acesso em: 
05 de ago. 2020. 
NOBRE, D. et al. Patogênese da osteonecrose dos ossos maxilares 

induzida por bifosfonatos: o que se sabe atualmente? Revista 
Brasileira Médica, v. 69, n. 11, p. 318-322, nov. 2012. Disponível em: 

http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.

xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=6
63162&indexSearch=ID. Acesso em: 05 de ago. 2020. 
 


