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Vias utilizadas para o O3

Auto-hemoterapia maior e menor, Intramuscular, Intra-articulares,
Intradiscal, Paravertebral, Epidural, 

Retal não invasiva, Transdérmica , Mucosa, Óleos ou pomadas ozonizada. 



Cuidados
-Favismo ou deficiência 

de G6PD: 

contraindicado

-Paciente com doenças sistêmicas descompensadas:

Hipertireoidismo tóxico

Trombocitopenia < 50.000 e distúrbios da coagulação ou hemorragias

Intoxicação aguda por álcool

Instabilidade cardiovascular grave ou Infarto Agudo do Miocárdio

Durante estados convulsivos

Hemocromatose, terapia com cobre ou ferro endovenoso

Vicia faba



Uso do Ozônio em pacientes neurológicos

Comprometimento
Supratentorial

Comprometimento Espinhal 
e/ou Periférico

-Doenças Cérebro- Vascular
-Esclerose Múltipla
-Cefaléias
-Demências
-Neuralgia Trigeminal

- Cervicalgias
- Lombalgias
- Radiculopatias
- Dores Discogênicas
- Nervos periféricos



Dores na Coluna
Dados Epidemiológicos:
80%: experiência de lombalgia
55% apresentam Lombalgia+ Ciatalgia
- IBGE: 5,4 milhões sofrem hérnia disco
200.000 pacientes/ano: operados
Lombalgia/Ciatalgia
18,5% pop brasileira = dor crônica na coluna

Fatores de Risco: (p<0,05)
->65a - 55 a 64a
-Baixa escolaridade -Baixa escolaridade
-Zona Rural -Tabagismo/ Consumo
-Tabagismo regular doces, 
-Alto consumo sal -Alto consumo sal
-Sobrepeso/Obesidade - Sobrepeso/ Obesidade
-HAS/DLP/E.mental - HAS/DLP/E.Mental

Condições Frequentes:
-Comprometimento discal
-Compressão de raiz nervosa
* Dores Miofasciais



Dores na Coluna



Dores na Coluna

❖ Fatores

Classificação 
Pfirmmann

I-V

Classificação
Modic



Mecanismo de ação do Ozônio

❖ Reduz o efeito das Citocinas e 
mediadores inflamatórios:          
Ac. Aracdônico ==> PGs 

❖ Oxigenação tecidual num 
ambiente em fleboestase e 
arterioestenose.

❖ Agride a cadeia de 
glicosaminoglicana ==> 
Desidratação discal e sinais de 
regressão do disco.

❖ Estimula ação de fibroblastos com 
futura deposição de colágeno



Principais vias de aplicação Ozônio

∗

SC



Ozônio Intradiscal

❖ Injetado:

❖ 3-4ml Ox-Oz intradiscal

❖ 10ml foraminal

❖ Concentração 30-40µg/mL

❖ 75-80% sucesso quando hérnia era “mole/macia”

❖ 70% melhora para multiplos níveis herniados

❖ 55% melhora Sd. Insucesso Cirurgia Espinhal



Microdiscectomia e Ozônio

-Principais Indicações:

-Estudo retrospectivo com 300 
pacientes(150/150) lombalgia/ciatalgia

-Indicações

❖ Microdiscectomia: Hérnias Extrusas 
e/ou fragmentos migrados; 

❖ Ozônio intradiscal: Hérnias 
“Contidas”, casos onde cirurgia 
deve ser evitada.

-Em 3 anos: Resultados Similares

- Recomendado: Idosos ou pacientes 
risco cirúrgico

Diferença imagens não 
correlacionada ao quadro clínico



Dor lombar e Epiduroscopia

Estudo brasileiro

13 pacientes com Sd. Insucesso Cirurgia

Espinhal/ dor lombar e em MMII

Epiduroscopia com uso de O3 e reavaliação com questionário de 
ODI(Oswestry Disability Index): 24h/1,3,6 meses

Pacientes dores nociceptivas apresentavam melhora comparado
aos pacientes com dor neuropáticapara : Dor lombar/ Dor na
perna e ODI:95,2%, 80,6%, 75,3% vs 12,5%, 42,4% e 20,9%.



Efeitos Indesejados

❖ Mais relatados:               
Insônia, prurido, pápulas 
próximo ao ponto infiltração, 
gastrite, vertigem, taquicardia,
hiperemia, cefaléia.

❖ 186 microdiscectomias,            
23 pacientes tratados O2O3 

foraminal:                          
(8)Fibrose adesiva epidural , 
(1)cisto meníngeo.



Aplicação Intramuscular de Ozônio

❖ Inclusão: lombalgia e/ou ciatalgia < 10 
dias , EVN ≥ 5, RNM protrusão discal. 
Grupo Alvo(n36), Grupo controle (n 24).

❖ Exclusão: déficits neurológicos, DM, 
Escoliose, Gestação, Obesidade, Favismo, 
Estenose Canal ou Espondilolistese, 
cirurgia espinhal prévia.

❖ n= 36(O2O3), n=24 Grupo Controle

❖ Análise Estatística: T-student, X2, Fischer 
test.

❖ 15 aplicações(3/semana-5 
semanas),[20µg/ml], 10ml x2, 
paravertebral *OBS: 20-40 mcg/mL

10mL por lado nível metamérico da 
hérnia discal



Aplicação Intramuscular de Ozônio
❖ Além das ações O2O3

❖ Ação agulhas na musculatura:  ex. 
agulhamento a seco em dor miofascial.

❖ Melhora dor 15 dias(V2) VAS

❖ Final Estudo: 61% vs 33% sem dor(p<0,01)

Reduz o uso de medicação antálgica
Encurta o tempo com dor



“Um Parênteses” 
Analise da infusão de O3T em 
diversas concentrações.
Analisaram as imagens evolutivas 
de TC da hérnia discal e níveis 
séricos de IL6, IgM, SOD 
(Superóxido dismutase) e IgG na 
admissão, 6 meses e 12 meses após.
Conclusões:
20 µg/mL e 40 µg/mL são melhores 
concentrações.
Preferência para 40 µg/mL nas 
reduções da hérnia e ação anti-
inflamatória.



Infusão subcutânea O3



Comparação entre O3 e Agulhamentos

Estudo com 62 casos 
20: Agulhamento Seco
20: Agulhamento com Lidocaína
22: Agulhamento com O3

VAS, Flexão Cervical Lateral(FCL), 
Limiar Pressórico de Dor(LPD), Indice 
de incapacidade relacionada ao 
pescoço(IIRP)

Estudo Single Blinded

3 sessões semanais

4º. Semana: Avaliações dos 
índices

Resultados: VAS, LPD, IIRP: 
melhora com significância 
estatística. FCL: não

Interessante para evitar quadro vaso-vagal após lidocaina



Uso Ozônio na Fibromialgia

❖ Fibromialgia: Fatores 
Genéticos, Comportamentais, 
alteração metabolismo 
muscular.

❖ 36 pacientes com Fibromialgia

❖ 24 sessões O2O3 (5-5/2-2-2-
2/1x/semana até 12 semana)

❖ [40µg/ml]200ml, via retal.



Ozônio para fibromialgia

N= 65 (55 Mulheres: 10 Homens) com Fibromialgia
Autohemotransfusão 55 casos, Ozônio retal 10 casos
2x/semana no 1º. mês 2xmês/ meses seguintes
Escalas: VAS, Escala de Impacto da Fadiga



Ozônio para Fibromialgia

Trabalho espanhol avaliando 
apenas a auto-hemoterapia O3 em 
FM.

N= 20 mulheres

150mL sangue + 150mL O3 com 
reinfusão.

10 sessões 2x/semana

[O3= 30x3, 40x1,50x1, 60µg/mlx5]

 Analisado níveis de serotonina e 
mensurado o estresse oxidative 

Pela amostra: Tstudent



Ozônio na Neuralgia Trigeminal 

103 pacientes com dor facial

A- 58 (56.3%) com neuralgia 
essencial e

B- 45 patients (43.7%) com dor
facial por NPH(H.Zoster)

Infusão 3-5mL [O3 30 µg/mL]



Ozônio para HZ

Avaliação 60 pacientes com analise 
por microscopia confocal de 
reflectância.

A=30: 
Valaciclovir+Mucopirocin2%  
(pomada)+ Laser Tópico(2xdia)

B=30: Valaciclovir+ Laser tópico

+Óleo Ozonizado 2x/dia

Redução das células discoides e 
analgesia(100%vs 86,7%)  p<0,05

Encurta curso da doença.



Ozônio para Dor Pélvica

6 pacientes com câncer pélvico(3H, 
3M) sem evidencia de recidivas.

Submetidas: Cirurgia, Rxt, Qxt.

Tratamento medicamentoso para 
dor sem sucesso (md= 14 meses)

Uso O3T: 

-Retal

-Vaginal

-Vesical



Ozônio para Cefaléias

❖ Uso em pacientes com 
migrânea de difícil controle

❖ Tratamento medicamentoso
prévio com melhora
insatisfatória (n=05) 

❖ Auto Hemoterapia maior com 
ozônio (220-300ml sv + 30-
60µg/mL O2O3).

❖ Análise Estatística:X2, Teste-T.

Diminuição das Crises (p=0,043)
Diminuição da Intensidade(p=0,003)



Uso do Ozônio nas cefaléias

❖ Hipóteses:

❖ Melhora:                                       
-Auto-regulação cortical            
-Atividade neurotransmissores 
- Metabolismo cerebral

❖ Diminuição liberação 
Glutamato



Ozônio nas demências

Teoria de um ambiente pró-inflamatório 
na Doença de Alzheimer contribuído por 
alteração da microbiota intestinal na 
formação de proteína precursora amiloide. 



Ozônio em Doenças Cerebrovasculares

Auto-Hemoterapia com 
Ozônio

58 sessões/ 11 meses

150ml [30 a 60µg/mL]

3x/semana- 1x/mês

Relato de Caso:
Senhora de 75a com tumor temporal direito submetida a Rxt.
14 meses = declínio clínico e neurológico.
Auto-hemoterapia



Ozônio em Doenças Cerebrais

n= 60 sem tempo hábil para trombólise.
com grupo controle (30/30)
Auto-Hemotransfusão com Ozônio 8-12 dias 
100ml [47µg/mL]
melhora força em MMSS e redução grau anisotrópia
fracionada(lesão fibras nervosas)

Aumento metabolismo cerebralNIRS: mede mudança concentração hemoglobina ~doppler 
transcraniano



Vantagem uso terapêutico Ozônio

❖ Menos Invasivo

❖ Baixo Risco complicações

❖ Baixo Custo

❖ Boa tolerabilidade pelo 
paciente

❖ Reabilitação Precoce

❖ Diminui a Ingesta de 
Analgésicos



Perspectivas do uso do Ozônio

❖ Sem incentivos indústria 
farmacêutica

❖ Amplo horizonte de usos

❖ Necessidade de mais estudos

❖ Modalidade de fácil manuseio



leotakahashi@gmail.com

Obrigado
Dr Leonardo Takahashi

Clinica Everest

Contato (11) 99865-6522
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