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Resumo 

O objetivo desse estudo foi analisar clínica e 

radiograficamente o efeito da Rosuvastatina sobre a 

ONBF. Foram utilizados 48 ratos Wistar, divididos em 4 

grupos. A osteonecrose foi induzida através de 2 

aplicações semanais de ácido zoledrônico via 

intraperitoneal nos grupos BF e BFRS. O grupo C 

recebeu gavagem de solução salina e os grupos RS e 

BFRS gavagem de Rosuvastatina. Na sexta semana, foi 

realizada a exodontia e 6 semanas após, executada a 

análise clínica e posteriormente, a dissecação das 

hemimandíbulas para análise radiográfica. 

Radiograficamente, os grupos C e RS apresentaram 

cicatrização gradual, e clinicamente sem exposição 

óssea.  Já o grupo BF demonstrou maior quantidade de 

sequestros ósseos e exposição óssea comparados ao 

BFRS, porém sem significância estatística.  

Introdução  

Os BFs estão relacionados à osteonecrose dos 

maxilares induzida por bifosfonatos (ONBF) (HOWIE et 

al, 2015). As estatinas vêm demonstrando potencial 

angiogênico, antioxidante, antiinflamatório e osteogênico 

(NOBRE et al, 2012) que poderiam ser utilizados no 

tratamento da ONM, considerando sua etiopatogenia. 

Dentre a nova geração das estatinas, destaca-se a 

Rosuvastatina. O objetivo desse trabalho é analisar 

clinicamente e radiograficamente o efeito da 

Rosuvastatina sobre a osteonecrose de mandíbula após 

terapêutica com bifosfonatos. 

Material e Métodos 

Foram utilizados 48 ratos Wistar, divididos em 4 grupos:  

Controle C, Rosuvastatina RS, Bifosfonatos BF e 

Bifosfonato + Rosuvastatina BFRS.  A osteonecrose foi 

induzida nos grupos BF e BFRS (2 aplicações semanais 

de ácido zoledrônico 0,1mg/Kg via intraperitoneal). O 

grupo C recebeu gavagem de solução salina e os grupos 

RS e BFRS gavagem de Rosuvastatina 3,2 mg/Kg/dia. 

Todos os grupos foram submetidos a exodontia (6ª 

semana). Após 6 semanas, foram realizadas fotografias 

para análise clínica (exposição do tecido ósseo 

macroscópica) e posteriormente, os animais 

eutanasiados e as hemimandíbulas dissecadas para 

análise radiográfica, onde foi observada a presença de 

sequestros ósseos, característicos da ONBF. Foram 

realizadas estatísticas descritivas e analíticas. 

Resultados e Discussão 

100% dos animais dos grupos C e RS, visualizou-se 
imagem compatível com processo de reparo normal, 
com ausência de exposição óssea em ambas análises. 
O grupo BF apresentou maior frequência do 
aparecimento de exposição óssea (80%) e sequestros 
ósseos (80%) em comparação ao grupo BFRS 
(40%/40% respectivamente) porém, sem significância 
estatística. O principal efeito adverso dos BFs é a 
osteonecrose dos maxilares, uma condição desafiadora 
que não possui protocolo de tratamento completamente 
definido.  
Essas alterações radiográficas e exposição óssea clínica 
são características do osso necrótico (JABBOUR et al., 
2014). Portanto, os resultados obtidos podem ser 
relacionados aos efeitos pleiotrópicos das estatinas.  
Ruggiero et al. Em 2014, propõe que em menores 
estágios da osteonecrose, a exposição de osso necrótico 
pode não ser observada, apenas alterações 
radiográficas e sintomatologia inespecífica, sendo que 
em estágios menos severos a escolha de tratamento é 
mais conservadora, trazendo benefício a qualidade de 
vida do paciente. 

Conclusão 

Apesar da tendência a redução na incidência e 

severidade da ONBF nos parâmetros clínicos e 

radiográficos, a Rosuvastatina não pode prevenir esta 

condição efetivamente. No entanto, o grupo tratado com 

esse fármaco, apresentou menor quantidade de 

sequestros ósseos e exposição óssea local. 

Agradecimentos 

Agradeço à UEPG por me proporcionar ensino de 

qualidade, e à CAPES, pelo fomento deste projeto de 

pesquisa. 

____________________ 

1. HOWIE, R. N. et al. A Model for Osteonecrosis of the Jaw with 
Zoledronate treatment following repeated Major Trauma. Plos One, 
[s.l.], v. 10, n. 7, p.1-16, 2015. 

2. JABBOUR, Z et al. Bisphosphonates inhibit bone remodeling in the 
jaw bones of rats and delay healing following tooth extractions. Oral 
Oncology, [s.l.], v. 50, n. 5, p.485-490, 2014.  

3. NOBRE, D. et al. Patogênese da osteonecrose dos ossos maxilares 
induzida por bifosfonatos: o que se sabe atualmente? RBM. v. 69, n. 
11, p. 318-22, 2012.  

4. RUGGIERO S.L. et al. American Association of Oral and Maxillofacial 
Surgeons position paper on medication-related osteonecrosis of the 
jaw. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.v.72, n.10, p.1938-
56, 2014. 


