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Resumo 

 

 

 Os bisfosfonatos são drogas empregadas no tratamento de enfermidades do 

metabolismo ósseo que se caracterizam por intensa reabsorção, como osteoporose e 

metástases ósseas do câncer. Esses fármacos, especialmente os de uso intravenoso como o 

ácido zoledrônico, têm sido associados ao desenvolvimento da osteonecrose dos maxilares. A 

enfermidade caracteriza-se pelo difícil manejo clínico, sendo que seu tratamento não está 

totalmente estabelecido. Os protocolos disponíveis incluem o uso de agentes antimicrobianos 

e algumas terapias coadjuvantes. Entre estas, está a oxigenoterapia hiperbárica, modalidade 

terapêutica que constitui assunto controverso, já que sua eficácia no tratamento da 

osteonecrose por bisfosfonatos não está cientificamente comprovada. A presente pesquisa tem 

por objetivo avaliar o efeito da oxigenoterapia hiperbárica em modelo animal portador de 

osteonecrose associada a bisfosfonato. Os animais foram submetidos à indução de 

osteonecrose maxilar e distribuídos em 3 grupos: (1) 12 ratos tratados por oxigenoterapia 

hiperbárica durante 7 dias; (2) 12 ratos tratados por 14 dias; (3) 12 ratos não submetidos à 

oxigenoterapia hiperbárica. Uma vez concluídos os tratamentos, as maxilas dos animais serão 

dissecadas e submetidas a processamento histológico por HE e imunoistoquímica (VEGF, 

BMP-2, OPG, RANKL). A análise macroscópica avaliará o tamanho da lesão de osteonecrose 

antes e após a oxigenoterapia hiperbárica. A análise histológica quantificará, por meio do 

Programa Image Proplus 4.5.1, as variáveis tecido epitelial, tecido conjuntivo fibroso, osso 

vital, osso não-vital, colônias microbianas, resto radicular, expressão de VEGF, BMP2, OPG 
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e RANKL. A análise estatística será realizada por meio dos testes ANOVA e teste t pareado, 

sob o nível de significância de 5%. A presente pesquisa encontra-se em fase de execução do 

experimento. 
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