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RESUMO 

 

Objetivo. Avaliar por meio de um questionário o conhecimento dos profissionais 

e acadêmicos de Odontologia sobre os bisfosfonatos e a osteonecrose dos 

maxilares associada ao uso de bisfosfonatos (BRONJ). 
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Materiais e Métodos. Um questionário foi aplicado a acadêmicos de 

Odontologia e cirurgiões-dentistas durante congressos de Odontologia 

realizados no Rio de Janeiro/RJ, Brasil. Os resultados foram analisados de forma 

descritiva e comparativa utilizando o programa SPSS.  

Resultados. A amostra final (n=308) foi composta em sua maioria por adultos 

jovens, mulheres, sendo 50% acadêmicos e 60% oriundos de universidades 

privadas. Do total, 79% dos entrevistados conheciam os bisfosfonatos, 68% 

reconheceram a BRONJ como efeito adverso do seu uso e 84% questionavam 

sobre seu uso na anamnese. Entrevistados com mais acesso a informação, 

oriundos de universidades públicas e profissionais formados mostraram maior 

conhecimento sobre as indicações do uso e a forma de ação dos bisfosfonatos, 

a BRONJ, os fatores de risco associados à droga e orais e os cuidados 

odontológicos importantes para redução do risco de BRONJ. 

Conclusões. Existem lacunas de conhecimento acerca dos bisfosfonatos e a 

BRONJ e o reconhecimento destas dificuldades permite a montagem de 

estratégias de maior difusão do tema e de ensino nas faculdades, congressos e 

cursos de extensão. 

Palavras-chave: Bisfosfonatos; Osteonecrose dos maxilares associada ao uso 

de bisfosfonatos; Osteonecrose; Conhecimento; Ensino; Odontologia. 

ABSTRACT 

 

Aim. To evaluate by the application of a survey the knowledge of dentists and 

dental students about bisphosphonates and bisphosphonate-related 

osteonecrosis of the jaws (BRONJ). 
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Materials and Methods. A survey was applied to dentists and dental students 

during dental meetings in the city of Rio de Janeiro/RJ, Brazil. Results were 

descriptively and comparatively analyzed using the SPSS program. 

Results. The final sample (n=308) was composed mostly by young adults, 

females, 50% dental students and 60% derived from private dental schools. From 

the total, 79% of the participants told they had some information about 

bisphosphonates, 68% recognized BRONJ as a possible side effect of their use 

and 84% considered important to ask about bisphosphonates use during 

anamnesis. Participants with more access to information, derived from public 

dental schools and graduate dentists demonstrated a higher understanding about 

the indications for bisphosphonates use, their action mechanism, BRONJ as an 

adverse effect, risk factors associated with the drugs, oral risk factors and oral 

care measures important to BRONJ risk reduction. 

Conclusions. There are several knowledge gaps about bisphosphonates and 

BRONJ and understanding these difficulties is important for the establishment of 

strategies of diffusion of the information and changing teaching models in dental 

schools, congresses and extension activities. 

Keywords: Bisphosphonates; Bisphosphonate-related osteonecrosis of the 

jaws; Osteonecrosis; Knowledge; Teaching; Dentistry. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os bisfosfonatos são fármacos que se ligam ao componente mineral do 

tecido ósseo (hidroxiapatita), possuindo alta afinidade química a este tecido e 

inibindo especificamente a atuação dos osteoclastos (YONEDA et al., 2017; 

YOUNG & GRYNPAS, 2018). Em virtude desta ação inibitória sobre os 

osteoclastos, estes medicamentos têm sido utilizados com frequência no 

controle de doenças que produzam reabsorção óssea, incluindo especialmente 

osteoporose e doenças ósseas malignas primárias (por exemplo mieloma 

múltiplo) ou metastáticas (especialmente envolvendo tumores primários de 

mama, próstata e pulmão) (BROWN et al., 2005). 

Embora os bisfosfonatos tenham mostrado profundo efeito benéfico no 

controle da reabsorção óssea associada a estas doenças, alguns efeitos 

adversos associados ao seu uso a longo prazo já foram descritos, incluindo 

especialmente a toxicidade que leva à insuficiência renal e à osteonecrose dos 

maxilares (BRONJ – do inglês “bisphosphonate-related osteonecrosis of the 

jaws”). O conhecimento adequado sobre estes medicamentos e seus efeitos 

adversos pode diminuir o risco do aparecimento dos efeitos deletérios e permitir 

sua abordagem precoce quando detectados (COLEMAN, 2008). 

RUGGIERO et al. (2004) relataram uma das primeiras séries de casos de 

BRONJ, incluindo 63 casos, descrevendo os aspectos clínicos habituais (área 

de exposição óssea não cicatrizada e que evoluía para formação de sequestros 

ósseos associados à dor e supuração) e chamando a atenção dos profissionais 

da saúde sobre a importância da condição. No mesmo trabalho reforçaram ainda 

que o diagnóstico precoce do quadro poderia prevenir ou reduzir a morbidade 
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resultante das lesões destrutivas avançadas que caracterizavam a evolução da 

doença. 

A partir da descrição dos primeiros casos e com a evolução do 

conhecimento da BRONJ tornou-se evidente que os profissionais da Odontologia 

deveriam ter conhecimento sobre esta classe de medicamentos, assim como dos 

seus potenciais efeitos adversos, a fim de propor estratégias odontológicas 

preventivas e de compreender seus critérios de diagnóstico e formas adequadas 

de tratamento (SAAD et al., 2012; RUGGIERO et al., 2014). No entanto, apesar 

dos primeiros relatos de BRONJ terem sido publicados há mais de 14 anos, 

cerca da metade dos cirurgiões-dentistas não se sentem confortáveis em 

atender pacientes usuários de bisfosfonatos ou com diagnóstico de BRONJ com 

os conhecimentos que possuem (ALHUSSAIN et al., 2015). 

Existem poucas informações oriundas da população brasileira, mas 

evidências indicam que o grau de conhecimento da classe odontológica sobre o 

tema em nosso país parece ser pequeno (DE LIMA et al., 2015). Informações 

adicionais poderão direcionar estratégias educativas que permitam uma 

melhoria no atendimento odontológico para os usuários de bisfosfonatos. 
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2.1. Bisfosfonatos  

 

Os bisfosfonatos são análogos sintéticos do pirofosfato e são compostos 

por uma cadeia central fósforo-carbono-fósforo (P-C-P), que os torna resistentes 

à hidrólise, e duas cadeias laterais (R1 e R2), as quais determinam suas 

propriedades farmacológicas (ROGERS et al., 1997). As cadeias R2, mais 

longas, determinam os efeitos celulares e a eficiência dos bisfosfonatos como 

inibidores da reabsorção óssea. As células mais expostas a altas concentrações 

de bisfosfonatos in vivo são os osteoclastos e estas drogas, uma vez em contato 

com a superfície óssea, são internalizadas pelos osteoclastos, tornando-se 

ativas e causando inibição da reabsorção óssea tanto fisiológica quanto 

patológica (RODAN & FLEISCH, 1996).  

Os bisfosfonatos podem ser classificados de acordo com a presença ou 

ausência de nitrogênio na sua estrutura química, e sua potência está diretamente 

relacionada à esta condição. São assim divididos em nitrogenados e não-

nitrogenados, sendo os nitrogenados mais potentes e mais resistentes à 

hidrólise (FERNANDES et al., 2005). Os nitrogenados, como alendronato, 

risedronato, ibandronato, pamidronato e ácido zoledrônico, inibem a reabsorção 

óssea por meio da inativação da síntese da enzima farnesil pirofosfato. Esta 

enzima é essencial na via do mevalonato, que é responsável pela síntese do 

colesterol. Com a sua inibição, a predileção de proteínas também é inibida, o 

que leva à apoptose e consequente redução do número de osteoclastos, assim 

como redução da maturação e atividade dessas células (DUNFORD et al., 2001). 

Já os bisfosfonatos não-nitrogenados, como etidronato e clodronato, inibem a 
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reabsorção óssea ao originarem, no interior dos osteoclastos, metabólitos 

citotóxicos não hidrolisáveis, análogos do trifosfato de adenosina (ATP), o que 

também determina apoptose e redução do número de osteoclastos (FRITH et 

al., 2001). 

As principais indicações médicas de uso dos bisfosfonatos são o controle 

da reabsorção óssea associada a doenças malignas ósseas (primárias ou 

metastáticas) e a osteoporose (RUGGIERO et al., 2014). Dentre as doenças 

tratadas e/ou controladas com os bisfosfonatos estão doenças ósseas malignas 

metastáticas ou primárias (como metástases de câncer de mama, próstata e 

pulmão, e o mieloma múltiplo), a hipercalcemia maligna, a doença de Paget, 

distúrbios esqueléticos pediátricos (tais como a osteogênese imperfeita, a 

osteoporose juvenil idiopática ou a osteoporose induzida por esteroides) e a 

osteoporose (GREENBERG, 2004; RUGGIERO et al., 2006). Em função de sua 

alta afinidade pelo tecido ósseo, inibindo a reabsorção óssea, a introdução do 

uso destes fármacos foi um avanço importante especialmente no apoio e no 

cuidado de pacientes com metástases ósseas (MICHAELSON & SMITH, 2005). 

Além disso, em diversos protocolos de tratamento, os bisfosfonatos constituem 

a terapia antirreabsortiva mais amplamente empregada no controle da 

osteoporose (RACHNER et al., 2011). 

Dependendo do tipo de bisfosfonatos e de sua indicação terapêutica, a 

forma de administração pode ser oral ou intravenosa (IV), sendo que esta última 

promove absorção maior e mais rápida das drogas (FERNANDES et al., 2005; 

MICHAELSON & SMITH, 2005). No manejo da reabsorção óssea associada às 

doenças ósseas malignas primárias ou metastáticas e no manejo da 
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osteoporose, as vias habituais de administração dos bisfosfonatos são IV e oral, 

respectivamente.  

 

2.2. Osteonecrose dos maxilares associada aos bisfosfonatos 

 

2.2.1. Histórico e Nomenclatura  

 

Embora muito eficazes no controle da reabsorção óssea, os bisfosfonatos 

podem produzir efeitos adversos. MARX (2003) foi o primeiro a sugerir que 

episódios de osteonecrose de mandíbula e maxila poderiam estar associados ao 

uso destas drogas, sugerindo a existência da condição BRONJ. Nessa 

publicação, o autor relatou 36 casos de exposição óssea nos ossos maxilares 

que não respondiam ao tratamento cirúrgico ou medicamentoso habitual, todos 

eles acometendo pacientes que estavam em uso de pamidrato ou zolendronato.  

Desde então, diversos estudos foram publicados sobre o tema, versando 

especialmente sobre sua patogênese, epidemiologia, características clínicas e 

imaginológicas e formas de manejo. Em paralelo, ao longo dos últimos anos, 

outras drogas também foram associadas a um risco de desenvolvimento de 

osteonecrose nos maxilares, como denosumab, bevacizumab, sunitinib, dentre 

outras; essas evidências fizeram com que uma nova nomenclatura dessa 

condição fosse sugerida - Osteonecrose dos maxilares relacionada à medicação 

(MRONJ – do inglês “medication-related osteonecrosis of the jaws”) 

(RUGGIERO et al., 2014). 

 

2.2.2. Frequência e Incidência 
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A frequência da BRONJ está diretamente associada à forma de utilização 

da droga, assim como ao tempo de administração. Adicionalmente, como 

incorporam no tecido ósseo, estas drogas podem continuar exercendo seus 

efeitos por longos períodos de tempo, mesmo após a suspensão do seu uso. 

Dessa forma, o risco em pacientes que fazem ou fizeram uso de bisfosfonatos 

em pacientes com câncer por via IV (1 a 3%) é maior que pacientes que usaram 

por via oral (0,7%). Além disso, o tempo de uso é um fator de risco: entre os 

pacientes com câncer expostos ao zolendronato, a incidência de BRONJ é 0,6% 

no primeiro ano, 0,9% no segundo ano e 1,3% no terceiro ano, demonstrando 

um aumento do risco de BRONJ com o passar do tempo (DODSON, 2015). 

ROGERS et al. (2015) analisando 383 pacientes portadores de MRONJ 

no Reino Unido, relataram que a incidência estimada no período do estudo foi 

de 10 casos/milhão/ano. Na Europa, a incidência de BRONJ foi de 95/100.000 

pessoas/ano (0,095%) com bisfosfonatos IV e 1/100.000 pessoas/ano (0,001%) 

com bisfosfonatos orais (RIZZOLI et al., 2005). O risco de BRONJ em pacientes 

oncológicos avaliados em ensaios clínicos variou de 0 a 0,02% (0-2 casos por 

10.000 pacientes) (MAURI et al., 2009). Em contraste, nos Estados Unidos, a 

incidência de BRONJ relacionada aos bisfosfonatos administrados por via IV foi 

de 0,8% a 12% e foi calculada em 0,7/100.000 pessoas/ano com bisfosfonatos 

orais (RUGGIERO et al., 2009). MAVROKOKKI et al. (2007) na Austrália, 

estimaram que a incidência de BRONJ para pacientes tratados semanalmente 

com alendronato foi 0,01% a 0,04%.  

De forma geral, a BRONJ relacionada a bisfosfonatos utilizados por via IV 

(habitualmente utilizados em pacientes oncológicos, mas também de forma 
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menos comum em pacientes portadores de osteoporose) é mais frequente que 

por via oral (tipicamente utilizados para tratamento da osteoporose). Em um 

estudo realizado no Japão de 2006 a 2008, incluindo 263 casos de BRONJ, 152 

(58%) estavam associados aos bisfosfonatos utilizados por via IV, 104 (39%) 

estavam associados aos bisfosfonatos utilizados por via oral e 7 (3%) casos 

estavam associados aos bisfosfonatos utilizados pelas duas vias de 

administração (URADE et al., 2011). A dose e a frequência de utilização dos 

bisfosfonatos também modulam o risco de aparecimento da BRONJ, sendo o 

risco cerca de 100 vezes menor para aqueles pacientes que recebem 

zolendronato IV anual para o manejo da osteoporose, em comparação com os 

pacientes oncológicos que recebem zolendronato IV mensal (DODSON, 2015). 

 

2.2.3. Fatores de risco odontológicos 

 

A patogênese da BRONJ ainda não é totalmente compreendida, mas 

evidências clínicas e experimentais têm mostrado que a manipulação cirúrgica 

do tecido ósseo e/ou periodontal dos maxilares exposto aos bisfosfonatos 

durante extrações dentárias é o principal fator de risco, seguida por traumatismos 

e infecções dentárias. As regiões dos maxilares anatomicamente compostas por 

tecido ósseo mais compacto são as principais zonas de risco, fazendo com que 

a região posterior da mandíbula seja a região de predileção da BRONJ 

(YAMAZAKI et al., 2012; ROGERS et al., 2015). 

Doenças dentárias inflamatórias pré-existentes, como doença periodontal 

e doenças perirradiculares inflamatórias, são fatores de risco adicionais 

reconhecidos (YAMAZAKI et al., 2012; TSAO et al., 2013). Em pacientes 
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oncológicos portadores de BRONJ, doenças dentárias inflamatórias pré-

existentes foram consideradas fatores de risco em até 50% dos casos (SAAD et 

al., 2012; YAMAZAKI et al., 2012). Vale ressaltar que, como um dos tratamentos 

utilizados para alguns casos avançados de doenças dentárias inflamatórias é a 

extração dentária, nestas situações é difícil avaliar a influência de cada uma das 

variáveis (DODSON, 2015). 

FLIEFEL et al. (2015) realizaram uma revisão sistemática sobre BRONJ 

e observaram que os principais fatores de risco associados à condição são as 

exodontias (62%), outras cirurgias odontológicas (7%), traumas por próteses 

(7%), doença periodontal (5%) e implantes dentários (4%), mas ressaltaram que 

cerca de 15% dos casos parecem ocorrer de forma espontânea, sem nenhum 

fator de risco identificável. LODI et al. (2010) e PICHARDO & VAN 

MERKESTEYN (2013) reforçam a dificuldade de caracterizar a presença de um 

fator de risco em alguns casos, conferindo a causa de BRONJ espontânea para 

esta situação. 

 

2.2.4. Aspectos clínicos e radiográficos 

 

O diagnóstico da BRONJ é feito quando se observa exposição óssea ou 

osso que pode ser sondado através de uma fístula, intra ou extraoral, nos ossos 

maxilares, que esteja presente por mais de 8 semanas, sem história de 

radioterapia prévia ou metástase nos maxilares em pacientes que estejam 

utilizando ou que tenham feito uso de bisfosfonatos (RUGGIERO et al., 2014). 

Clinicamente, além da exposição do tecido ósseo, podem haver sinais de 

inflamação nos tecidos moles adjacentes e presença de fístulas ou de drenagem 
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de secreção purulenta. A presença de dor é variável e costuma mostrar-se mais 

intensa em proporção direta com a presença de sinais clínicos de infecção ativa 

(RUGGIERO et al., 2014). Em alguns casos iniciais o tecido ósseo pode ainda 

não estar exposto na cavidade oral e a única evidência da presença do quadro 

pode ser uma parúlide na região. A região mais acometida é a área posterior da 

mandíbula, provavelmente por sua característica anatômica de osso mais 

compacto e com componente esponjo-trabecular menos evidente (URADE et al., 

2011; RUGGIERO et al., 2014). 

Radiograficamente diversas alterações podem ser visualizadas nas áreas 

acometidas por BRONJ, dependendo do estágio do quadro no momento do 

diagnóstico. Quadros iniciais podem mostrar apenas perda óssea ou reabsorção 

alveolar semelhante, mas não atribuída à doença periodontal crônica, aumento 

no espaço do ligamento periodontal e hipermineralização da lâmina dura do osso 

alveolar. Com a evolução do quadro podem ser observadas áreas difusas de 

osteólise e de condensação óssea que podem estender-se à cortical inferior da 

mandíbula ou ao seio maxilar, além de áreas reativas de aposição periosteal. 

Nas áreas previamente submetidas à exodontia é comum haver deficiência de 

neoformação óssea alveolar (RUGGIERO et al., 2014).  

 

 

2.2.5. Diagnóstico e tratamento 

 

 O diagnóstico da BRONJ baseia-se na presença dos achados clínicos e 

radiográficos da condição em um paciente em uso ou que tenha feito uso dos 

bisfosfonatos. Pacientes em uso de bisfosfonatos devem seguir orientação e 
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acompanhamento com cirurgião-dentista para monitorar suas condições de 

saúde bucal e para que, na eventualidade do desenvolvimento do quadro, este 

possa ser diagnosticado no momento mais precoce possível (RUGGIERO et al., 

2014). RUGGIERO et al. (2014) classificam a BRONJ em 4 estágios: 

a) Estágio 0 (osso não exposto) - o que caracteriza este estágio é a ausência de 

osso exposto na cavidade oral; o mesmo pode ocorrer em pacientes com história 

prévia de doença no estágio 1, 2 ou 3 que tenham cicatrizado e não tenham 

evidência clinica de osso exposto. Os pacientes sem evidências clínicas de osso 

necrótico exposto na cavidade oral, mas apresentam sintomas inespecíficos ou 

achados clínicos e radiográficos iniciais como: 

- Sintomas - dor de dente sem explicação por uma causa odontogênica; dor 

óssea no corpo da mandíbula que pode irradiar para região da articulação 

temporomandibular; dor sinusal que pode estar associada à inflamação e 

espessamento da parede do seio maxilar; função neurossensorial alterada. 

- Aspectos clínicos - perda dentária não explicada por doença periodontal 

crônica; fístula periapical/periodontal que não está associada à necrose pulpar. 

- Achados radiográficos - perda ou reabsorção óssea alveolar não atribuíveis à 

doença periodontal crônica; alteração no padrão trabecular do osso e 

persistência de osso não remodelado nas áreas de exodontia; áreas de 

osteoesclerose envolvendo o osso alveolar e/ou o osso basilar circundante; 

espessamento/obscurecimento do ligamento periodontal. 

b) Estágio 1 - neste estágio há a presença de osso exposto e necrótico na 

cavidade oral em pacientes assintomáticos e sem evidências de infecção. Esses 

pacientes também podem apresentar aspectos radiográficos mencionados para 

o Estágio 0, que estão localizados na região do osso alveolar. 
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c) Estágio 2 – presença de osso exposto e necrótico, com ou sem fístulas, com 

evidências de infecção, em pacientes tipicamente sintomáticos. Esses pacientes 

também podem apresentar achados radiográficos mencionados para o Estágio 

0, que estão localizados na região do osso alveolar. 

d) Estágio 3 – esse é o estágio mais avançado e é caracterizado pela presença 

de osso exposto e necrótico na cavidade oral, presença ou não de fístulas, e com 

evidências de infecção. Nesse estágio observa-se ainda ao menos um dos 

seguintes aspectos: osso necrótico exposto que se estende além da região do 

osso alveolar, ou seja, borda inferior e ramo mandibular, seio maxilar e zigoma; 

fratura patológica; fístula extraoral; comunicação oronasal/oroantral. 

O tratamento da BRONJ pode ser conservador ou cirúrgico, dependendo 

do estágio da doença; entretanto, independente da proposta de manejo, um 

protocolo de manutenção de rigorosa saúde bucal deve ser instituído, incluindo 

o tratamento de quaisquer afecções dentárias, periodontais e perirradiculares, 

além do estabelecimento de estratégias de equilíbrio da saúde oral (YONEDA et 

al., 2017). Quando o quadro de BRONJ está estabelecido, a manutenção da 

qualidade de vida por meio de educação em saúde, o controle da dor, o controle 

de infecção secundária, e a prevenção da extensão da lesão e do 

desenvolvimento de novas áreas de necrose são objetivos essenciais 

(RUGGIERO et al., 2014). 

 O tratamento conservador não cirúrgico tem mostrado melhores 

resultados em pacientes que ainda não desenvolveram sequestros ósseos e que 

apresentam pequenas áreas de exposição óssea ou apenas a presença de 

parúlides. Consiste basicamente na utilização de enxaguatórios e géis bucais 

antimicrobianos e da utilização eventual de antibioticoterapia sistêmica para 



 

12 
 

controle da infecção e da dor antes da formação de um sequestro ósseo 

(SAUSSEZ et al., 2009; SCOLETTA et al., 2010; FERLITO et al., 2012). 

FERLITO et al. (2012) sugerem que, em pacientes que receberam 

tratamento conservador e que evoluíram com a formação de sequestros ósseos, 

a terapêutica de escolha é a sequestrectomia, permitindo a remoção de todo o 

osso necrótico e preservando estruturas ósseas sadias. Pacientes que 

apresentam sequestros ósseos mais extensos ou grandes áreas afetadas pela 

BRONJ, que não responderam aos cuidados conservadores ou nos quais o 

quadro evoluiu a despeito deles, são candidatos a tratamento cirúrgico mais 

amplo. No planejamento, para aumentar os índices de sucesso cirúrgico, a 

eliminação completa das lesões de BRONJ e o fechamento das feridas cirúrgicas 

em primeira intenção é fundamental, juntamente com a administração 

antibióticos sistêmicos e enxaguatórios ou géis antimicrobianos tópicos 

(RUGGIERO et al., 2014; BODEM et al., 2016; YONEDA et al., 2017). Todos os 

espécimes ósseos (necróticos ou não) removidos cirurgicamente de áreas 

supostamente acometidas por BRONJ devem ser submetidos à análise 

histológica, especialmente para que possa ser excluída a possibilidade de 

metástases ósseas em pacientes oncológicos (CARLSON et al., 2013). 

2.3. Conhecimento dos profissionais da Odontologia acerca dos 

Bisfosfonatos e da Osteonecrose  

  

 Com o objetivo de orientar os pacientes e evitar ou diminuir o risco de 

desenvolvimento de BRONJ, todos os pacientes devem ser submetidos a 

avaliação odontológica detalhada antes de iniciar o tratamento com 

bisfosfonatos, realizando previamente todos os tratamentos odontológicos 
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necessários e mantendo adequada saúde oral. Por essa razão, os cirurgiões-

dentistas devem conhecer essa classe de medicamentos, suas indicações e 

seus potenciais efeitos colaterais, a fim de conduzir adequadamente o 

tratamento dos pacientes candidatos ao uso ou que já sejam usuários de 

bisfosfonatos, reduzindo assim o potencial de complicações (RUGGIERO et al., 

2014; YONEDA et al., 2017). 

 LÓPEZ-JORNET et al. (2010) na Espanha, sete anos após o primeiro 

relato publicado de BRONJ, foram os primeiros a realizar um estudo avaliando o 

conhecimento dos cirurgiões-dentistas e estudantes de Odontologia sobre esta 

condição. O estudo foi realizado com dois grupos (60 estudantes de Odontologia 

e 60 cirurgiões-dentistas), por meio de um questionário, e pode observar que 

somente 13% dos estudantes e 33% dos cirurgiões-dentistas mostraram 

conhecimento sobre a condição, sugerindo que mais esforços educacionais 

deveriam ser feitos para promover o conhecimento dessa condição nos níveis 

de graduação e pós-graduação. 

 DE LIMA et al. (2015) realizaram em Recife/PE, Brasil, o único estudo 

publicado de forma completa sobre o tema incluindo uma população brasileira. 

Os autores avaliaram o conhecimento dos profissionais de Odontologia, por meio 

de um questionário, e incluindo dois grupos, sendo 104 cirurgiões-dentistas e 

100 estudantes de Odontologia. Cerca de 56% dos cirurgiões-dentistas não 

mostraram conhecimento adequado sobre quais procedimentos odontológicos e 

doenças bucais poderiam contribuir para o desenvolvimento da BRONJ, mas 

54% dos estudantes de Odontologia reconheceram adequadamente os fatores 

de risco para a condição. Com relação aos cuidados para sua prevenção, 51% 

dos cirurgiões-dentistas não sabiam quais procedimentos e cuidados bucais 
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eram necessários, ao passo que 56% dos estudantes conseguiram apontar 

etapas de cuidados bucais adequados para prevenção. Os resultados 

mostraram que de maneira geral os entrevistados haviam tido algum contato com 

o tema, entretanto a maioria desconhecia os conceitos fundamentais para a 

prevenção do BRONJ. O tempo de formado influenciou as respostas para 

algumas perguntas do questionário, mostrando que os cirurgiões-dentistas 

formados há menos de 5 anos apresentavam um nível de conhecimento maior 

quando comparados aos formados há mais tempo. 

BRAGA et al. (2018) recentemente publicaram o resumo de um estudo 

conduzido no estado do Rio de Janeiro, Brasil, no qual o grau de conhecimento 

sobre MRONJ foi avaliado em 183 estudantes de Odontologia oriundos de 5 

Universidades brasileiras. Embora cerca de 75% dos estudantes tenham 

manifestado saber o que eram os bisfosfonatos e 18% relatarem já ter atendido 

algum paciente em uso destas substâncias, não foi observada diferença nas 

indicações de conduta odontológica com estes pacientes comparando os 

estudantes que conheciam ou não os bisfosfonatos, evidenciando conhecimento 

apenas superficial sobre o tema. 

Um estudo realizado no Canadá teve como objetivo medir o grau de 

conscientização de cirurgiões-dentistas da província de Ontário sobre BRONJ e 

identificar lacunas no conhecimento da condição e no seu tratamento. Os autores 

encontraram diferença estatística no escore de conhecimento com a idade 

(profissionais com idades entre 45 e 54 anos apresentaram menor escore de 

conhecimento em comparação com os demais grupos etários) e formação 

(especialistas, em particular cirurgiões bucomaxilofacial mostraram maiores 

escores de conhecimento). A despeito de mais de 60% dos cirurgiões-dentistas 
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envolvidos no estudo relatarem conhecimento sobre BRONJ, 49% reportou não 

se sentir confortável em tratar pacientes com a condição com seus 

conhecimentos atuais (ALHUSSAIN et al., 2015). 

 Em um estudo realizado com 98 estudantes de Odontologia (52 

estudantes do 4º ano e 46 estudantes do 6º ano) na Itália, praticamente todos 

relataram conhecer os bisfosfonatos, a importância de relatar seu uso na 

anamnese, bem como a necessidade da consulta odontológica prévia ao início 

do seu uso. Entretanto, metade dos alunos não reconheceu nenhum princípio 

ativo ou nome comercial dos bisfosfonatos, e o desempenho dos alunos foi ainda 

pior em relação às demais drogas envolvidas na MRONJ. Os autores concluíram 

que esforços educacionais adicionais devem ser direcionados a este tema nos 

cursos de graduação em Odontologia (ROSELLA et al., 2017). 

 Em um estudo descritivo transversal realizado na Espanha com 

estudantes de Odontologia, observou-se que os bisfosfonatos mais conhecidos 

foram o alendronato e o ácido zoledrônico, mas que um pequeno percentual dos 

estudantes reconheceu a existência de outras drogas associadas a MRONJ. Os 

autores sugeriram que a formação dos estudantes sobre MRONJ deveria ser 

melhorada (ESCOBEDO et al., 2017). 

 Um estudo transversal realizado no México, entrevistando 410 cirurgiões-

dentistas com o objetivo de avaliar o conhecimento sobre BRONJ, revelou que 

99.3% da amostra (407 profissionais) não tinha conhecimento suficiente sobre a 

prevenção, diagnóstico e manejo da BRONJ, e que apenas 0.7% (3 

profissionais) preenchiam os critérios estabelecidos no estudo (incluindo 1 

especialista em cirurgia bucomaxilofacial, 1 em medicina oral e 1 em 

periodontia). O estudo revelou que o conhecimento dos cirurgiões-dentistas 
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mexicanos é limitado em relação a BRONJ e sugeriu que esta situação poderia 

melhorar por meio da maior difusão do tema em congressos e eventos científicos 

e a inclusão do tema em programas de treinamento de graduação e pós-

graduação (VINITZKY-BRENER et al., 2017). 

 SENTURK et al. (2016) avaliaram o conhecimento dos oncologistas em 

relação aos efeitos positivos e negativos dos bisfosfonatos por meio do envio de 

um questionário para 7 hospitais com serviços oncológicos na Turquia. Na 

amostra final, 53 oncologistas responderam o questionário e revelaram que a 

BRONJ é a complicação mais frequente, que a suspensão temporária do 

medicamento é a melhor escolha de tratamento para essa complicação (52% 

dos participantes) e que indicam consulta com o cirurgião-dentista prévia ao 

início do tratamento (40%). A maioria dos participantes revelou que uma boa 

cooperação entre oncologistas e cirurgiões-dentistas é essencial para 

reduzir/evitar o risco de BRONJ. 

 De forma geral a literatura revisada mostrou deficiências no grau de 

conhecimento dos profissionais e acadêmicos da Odontologia sobre os 

bisfosfonatos e seus efeitos deletérios, em especial a BRONJ. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Os bisfosfonatos são cada vez mais prescritos pelos médicos e, com isso, 

acredita-se que a frequência de seus efeitos colaterais, especialmente a BRONJ, 

também aumente. É essencial entendermos o perfil de conhecimento dos 

profissionais e acadêmicos da Odontologia acerca destes fármacos e de seus 

efeitos adversos, para viabilizar a adoção de estratégias de ensino e formação 

que permitam orientar, prevenir e tratar os pacientes expostos a estas terapias.   
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4. HIPÓTESE  

 

 Os profissionais e acadêmicos da Odontologia possuem conhecimento 

deficiente sobre os bisfosfonatos e seus efeitos deletérios na cavidade oral e nos 

ossos maxilares. 
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5. OBJETIVO  

 

 Avaliar por meio de um questionário o perfil de conhecimento dos 

profissionais e acadêmicos da Odontologia sobre os bisfosfonatos e a BRONJ. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 O presente estudo teve caráter descritivo e transversal, tendo sido 

realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na região sudeste do Brasil. Um 

questionário desenvolvido especificamente para o estudo e idealizado com base 

no modelo relatado por DE LIMA et al. (2015) foi utilizado (Figura 1). Os 

questionários foram colocados no interior de pastas entregues a cirurgiões-

dentistas e acadêmicos durante eventos de Odontologia realizados no segundo 

semestre do ano de 2018. Foi solicitado àqueles que tinham o interesse em 

contribuir com a pesquisa que preenchessem o questionário e que os 

devolvessem, sem necessidade de qualquer identificação pessoal, ao final do 

dia do evento. As perguntas do questionário incluíram informações sobre idade 
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e sexo do participante, local de formação e de exercício profissional, grau de 

formação, e informações sobre os bisfosfonatos. 

Ao final da coleta dos questionários os dados foram tabulados e 

analisados de forma descritiva e comparativa usando o programa Statistical 

Program for Social Sciences (SPSS, IBM versão 2.0). Para as análises 

comparativas das variáveis categóricas foi utilizado o teste do Qui-quadrado, 

com nível de significância estabelecido em 5% (p<0,05). 

Este estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá (protocolo 97123818.5.0000.5284) (Anexo 1). 
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Figura 1. Questionário sobre o conhecimento acerca dos bisfosfonatos aplicado no estudo. 
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7. RESULTADOS  

 

7.1. Análise descritiva 

 

 A amostra final foi composta por 308 questionários respondidos. A 

distribuição dos participantes mostrou que 233 eram mulheres (75,6%) e 75 eram 

homens (24,4%). A média de idade geral foi de 29,8 anos (DP 10,8, variando dos 

17 aos 67 anos) e de 28,9 anos para as mulheres (DP 10,4, variando dos 17 aos 

67 anos) e 32,4 anos para os homens (DP 11,5, variando dos 18 aos 62 anos). 

 Avaliando a titulação dos entrevistados observamos que 159 (51,6%) 

eram acadêmicos do curso de Odontologia, 43 (14%) cirurgiões-dentistas sem 

pós-graduação, 74 (24%) especialistas, 28 (9,1%) mestres, doutores ou pós-

doutores e 4 (1,3%) entrevistados não identificaram a sua titulação. Com relação 

ao local de formação 106 (34,4%) entrevistados estudavam ou estudaram em 

faculdades públicas, 196 (63,6%) em faculdades privadas e 6 (1,9%) não 

responderam. As instituições de formação dos entrevistados estavam 

localizadas predominantemente em capitais/regiões metropolitanas (243 relatos, 

78,9%) e menos comumente em cidades do interior (53 relatos, 17,2%), e 12 

(3,9%) entrevistados não especificaram a instituição.  

Da amostra total, 244 entrevistados (79,2%) relataram conhecer os 

bisfosfonatos. A maioria dos entrevistados relatou ter tido conhecimento sobre 

os bisfosfonatos na faculdade (125 relatos, 40,6%), seguida dos congressos e/ou 

cursos (45, 14,6%) e da internet (33, 10,7%). Cinquenta entrevistados (16,2%) 

relataram ter adquirido conhecimentos sobre os bisfosfonatos por mais de uma 

fonte de informação e 55 (17,9%) não responderam. 
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Com relação às indicações para o uso dos bisfosfonatos, as 4 opções 

fornecidas no questionário eram verdadeiras e 183 entrevistados (59,4%) 

marcaram uma ou duas opções, enquanto 50 (16,2%) marcaram 3 ou 4 opções, 

50 (16,2%) não sabiam as indicações e 25 (8,1%) não responderam à pergunta. 

O mecanismo de ação básico dos bisfosfonatos é a inibição da reabsorção óssea 

e 157 entrevistados (51%) apontaram corretamente esta opção, ao passo que 

87 (28,2%) marcaram alternativas erradas e 64 (20,8%) não responderam. Do 

total, 258 entrevistados (83,8%) relataram achar importante perguntar ao 

paciente se ele usa ou fez uso de bisfosfonatos, 1 (0,3%) relatou não ser 

importante, 24 (7,8%) relataram não saber se era importante ou não e 25 (8,1%) 

não responderam. Alendronato e zolendronato foram os bisfosfonatos mais 

conhecidos pelos entrevistados, sendo assinalados por 51,6% dos entrevistados 

(159 relatos); outros bisfosfonatos foram assinalados por 23,7% dos 

entrevistados (73 relatos) e 128 (41,6%) não responderam. 

A BRONJ foi identificada como efeito colateral associado ao uso dos 

bisfosfonatos por 209 entrevistados (67,9%); 13 entrevistados (4,2%) 

assinalaram outros efeitos colaterais não associados aos bisfosfonatos, 56 

(18,2%) relataram não saber os efeitos colaterais dos bisfosfonatos e 30 (9,7%) 

não responderam. Trinta e três entrevistados (10,7%) identificaram corretamente 

que o tipo de bisfosfonato, a duração do tratamento e a via de administração são 

fatores de risco associados ao uso dos bisfosfonatos; 166 entrevistados (53,9%) 

assinalaram apenas um ou dois destes 3 itens como fatores de risco importantes, 

77 (25%) assinalaram não conhecer os fatores de risco associados aos 

bisfosfonatos e 32 (10,4%) não responderam. 
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Dos 7 procedimentos odontológicos listados, 6 já foram associados como 

fatores de risco para o desenvolvimento de BRONJ; do total de entrevistados, 

148 (48,1%) assinalaram até 3 fatores de risco, 75 (24,4%) assinalaram 4 a 6 

fatores de risco, 54 (17,5%) não conheciam os fatores de risco e 31 (10,1%) não 

responderam. Dos 6 cuidados odontológicos listados como importantes para 

prevenção do desenvolvimento da BRONJ, 5 eram corretos; dos entrevistados, 

119 (38,6%) assinalaram uma ou duas opções, 101 (32,8%) assinalaram 3 ou 4 

opções e 88 (28,6%) não responderam. 

 

7.2. Análise comparativa 

 

A análise comparativa entre homens e mulheres participantes não 

mostrou diferenças estatisticamente significativas. Com relação as indicações 

para o uso dos bisfosfonatos, as mulheres marcaram uma ou duas opções em 

134 questionários (57,5%) e 3 ou 4 opções em 38 (16,3%), ao passo que os 

homens marcaram uma ou duas opções em 49 (65,3%) e 3 ou 4 opções em 12 

(16%) (p=0,479). Com relação ao mecanismo de ação dos bisfosfonatos, as 

mulheres assinalaram a opção correta em 112 questionários (48,1%) e os 

homens em 45 (60%) (p=0,198). Mulheres e homens reconheceram os 

bisfosfonatos mais utilizados (alendronato e zolendronato) em 50,2% e 41,2% 

dos questionários, respectivamente (p=0,454). A BRONJ foi assinalada como 

efeito colateral associado ao uso dos bisfosfonatos por 156 mulheres (67%) e 

por 53 homens (70,7%) (p=0,864). Os três fatores de risco associados aos 

bisfosfonatos foram identificados por 23 mulheres (9,9%) e por 10 homens 

(13,3%) (p=0,547). As mulheres identificaram até 3 fatores de risco orais para o 
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desenvolvimento da BRONJ e entre 4 e 6 fatores em 113 (48,5%) e 55 (23,6%) 

questionários, respectivamente, ao passo que os homens identificaram em 35 

(46,7%) e 20 (26,7%) questionários, respectivamente (p=0,935). Com relação 

aos cuidados odontológicos, as mulheres identificaram uma ou duas opções em 

92 questionários (39,5%) e 3 ou 4 opções em 76 (32,6%) e os homens 

identificaram uma ou duas em 27 (36%) e 3 ou 4 em 25 (33,3%) (p=0,844). 

A análise comparativa da correta indicação dos bisfosfonatos de acordo 

com o acesso a informação sobre o assunto por parte dos entrevistados mostrou 

que aqueles que obtiveram informação por mais de uma fonte mostraram 

percentual superior de identificação (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição da identificação das indicações de uso dos bisfosfonatos de acordo com 
o acesso a informação por parte do entrevistado (Qui-quadrado - p<0,0001). 

 

Acesso a 

informação 

Indicações de uso dos bisfosfonatos 

1 ou 2 3 ou 4 Não sei Não 

respondeu 

Total 

Faculdade 90 

(72%) 

21 

(16,8%) 

14 

(11,2%) 

0 125 

Congressos/cursos 34 

(75,6%) 

8 

(2,6%) 

3 

(6,7%) 

0 45 

Internet 20 

(60,6%) 

5 

(15,2%) 

8 

(24,2%) 

0 33 

Mais de uma fonte 33 

(66%) 

16 

(32%) 

1 

(2%) 

0 50 

Não respondeu 6 

(10,9%) 

0 24 

(43,6%) 

25 

(45,5%) 

55 
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Entrevistados que tiveram acesso a informação sobre os bisfosfonatos por 

mais de uma fonte identificaram o mecanismo correto de ação com maior 

frequência (37 entrevistados, 74%) do que aqueles que tiveram acesso pela 

faculdade (73, 58,4%), congressos/cursos (27, 60%) ou internet (17, 51,5%) 

(p<0,0001). Entrevistados que tiveram acesso por mais de uma fonte (45, 90%) 

ou em congressos/cursos (41, 91,1%) identificaram de forma correta a BRONJ 

como principal efeito colateral dos bisfosfonatos com maior frequência que 

aqueles que tiveram acesso pela faculdade (98, 78,4%) ou pela internet (19, 

57,6%) (p<0,0001). Os participantes com acesso a informação por mais de uma 

fonte mostraram maior capacidade de identificação dos fatores de risco 

associados aos bisfosfonatos para o desenvolvimento da BRONJ (10, 20%), em 

comparação com aqueles que tiveram informação pela faculdade (14, 11,2%), 

congressos/cursos (7, 15,6%) ou internet (2, 6,1%) (p<0,0001). 

A análise comparativa da identificação dos fatores de risco orais 

associados ao desenvolvimento da BRONJ de acordo com o acesso a 

informação sobre o assunto por parte dos entrevistados mostrou que aqueles 

que obtiveram informação por mais de uma fonte ou por meio de 

congressos/cursos mostraram percentual superior de identificação dos fatores 

de risco (Tabela 2). 

Participantes que obtiveram informação por mais de uma fonte também 

mostraram percentual superior de identificação dos cuidados odontológicos 

importantes para prevenção do desenvolvimento da BRONJ (Tabela 3). 
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Tabela 2. Distribuição da identificação dos fatores de risco orais associados ao aumento do 
risco de desenvolvimento de osteonecrose de acordo com o acesso a informação por parte do 

entrevistado (Qui-quadrado - p<0,0001). 
 

Acesso a 

informação 

Fatores de risco orais para a osteonecrose 

Até 3 4 a 6 Não sei Não 

respondeu 

Total 

Faculdade 72 

(57,6%) 

35 

(28%) 

16 

(12,8%) 

2 

(1,6%) 

125 

Congressos/cursos 26 

(57,8%) 

16 

(35,6%) 

3 

(6,7%) 

0 45 

Internet 17 

(51,5%) 

5 

(15,2%) 

10 

(30,3%) 

1 

(3%) 

33 

Mais de uma fonte 30 

(60%) 

18 

(36%) 

2 

(4%) 

0 50 

Não respondeu 3 

(5,5%) 

1 

(1,8%) 

23 

(41,8%) 

28 

(50,9%) 

55 

 

 

Tabela 3. Distribuição da identificação dos cuidados odontológicos importantes para prevenção 
do desenvolvimento de osteonecrose de acordo com o acesso a informação por parte do 

entrevistado (Qui-quadrado - p<0,0001). 
 

Acesso a 

informação 

Cuidados odontológicos para prevenção da 

osteonecrose 

1 ou 2 3 ou 4 Não 

respondeu 

Total 

Faculdade 60 

(48%) 

48 

(38,4%) 

17 

(13,6%) 

125 

Congressos/cursos 22 

(48,9%) 

20 

(44,4%) 

3 

(6,7%) 

45 

Internet 13 

(39,4%) 

5 

(15,2%) 

15 

(45,5%) 

33 

Mais de uma fonte 21 

(42%) 

27 

(54%) 

2 

(4%) 

50 

Não respondeu 3 1 51 55 
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(5,5%) (1,8%) (92,7%) 

 

A análise comparativa da correta indicação dos bisfosfonatos de acordo 

com o local de graduação dos entrevistados mostrou que aqueles que obtiveram 

ou estavam em formação em instituições públicas mostraram percentual superior 

de identificação (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Distribuição da identificação das indicações de uso dos bisfosfonatos de acordo com 
o local de graduação dos entrevistados (Qui-quadrado - p=0,0001). 

 

Instituição Indicações de uso dos bisfosfonatos 

1 ou 2 3 ou 4 Não sei Não respondeu Total 

Pública 69 

(65,1%) 

23 

(21,7%) 

10 

(9,4%) 

4 

(3,8%) 

106 

Privada 113 

(57,7%) 

27 

(13,8%) 

37 

(18,9%) 

19 

(9,7%) 

196 

Não 

respondeu 

1 

(16,7%) 

0 3 

(50%) 

2 

(33,3%) 

6 

 

 

Entrevistados que fizeram ou estavam fazendo sua formação de 

graduação em instituições públicas identificaram a forma correta de ação dos 

bisfosfonatos com maior frequência (64 entrevistados, 60,4%) do que aqueles 

oriundos de instituições privadas (92, 46,9%) (p=0,002). Entrevistados oriundos 

de instituições públicas (89, 84%) também identificaram de forma correta a 

BRONJ como principal efeito colateral dos bisfosfonatos com maior frequência 

que aqueles oriundos de instituições privadas (118, 60,2%) (p=0,001). Os 

participantes oriundos de instituições públicas também mostraram maior 

capacidade de identificação dos fatores de risco associados aos bisfosfonatos 
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para o desenvolvimento da BRONJ (18, 17%), em comparação com aqueles 

oriundos de instituições privadas (15, 7,7%) (p=0,023). 

A análise comparativa dos fatores de risco orais associados ao 

desenvolvimento da osteonecrose de acordo com o local de graduação dos 

entrevistados mostrou que aqueles que obtiveram ou estavam em formação em 

instituições públicas mostraram percentual superior de identificação (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Distribuição da identificação dos fatores de risco orais associados ao aumento no 
risco de desenvolvimento de osteonecrose de acordo com o local de formação dos 

entrevistados (Qui-quadrado - p<0,0001). 
 

Instituição Fatores de risco orais para a osteonecrose 

Até 3 4 a 6 Não sei Não 

respondeu 

Total 

Pública 57 

(53,8%) 

37 

(34,9%) 

8 

(7,5%) 

4 

(3,8%) 

106 

Privada 90 

(45,9%) 

38 

(19,4%) 

43 

(21,9%) 

25 

(12,8%) 

196 

Não respondeu 1 

(16,7%) 

0 3 

(50%) 

2 

(33,3%) 

6 

 

 

A análise comparativa da identificação dos cuidados odontológicos 

importantes para prevenção do desenvolvimento da BRONJ de acordo com o 

local de graduação dos entrevistados mostrou que aqueles oriundos de 

instituições públicas mostraram percentual superior de identificação (Tabela 6). 
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Tabela 6. Distribuição da identificação dos cuidados odontológicos importantes para prevenção 
do desenvolvimento de osteonecrose de acordo com o local de formação dos entrevistados 

(Qui-quadrado - p<0,0001). 
 

Instituição Cuidados odontológicos para prevenção da 

osteonecrose 

1 ou 2 3 ou 4 Não respondeu Total 

Pública 46 

(43,4%) 

49 

(46,2%) 

11 

(10,4%) 

106 

Privada 72 

(36,7%) 

52 

(26,5%) 

72 

(36,7%) 

196 

Não respondeu 1 

(16,7%) 

0 5 

(83,3%) 

6 

 
 

A análise comparativa entre o local de atuação do entrevistado e as 

indicações de uso dos bisfosfonatos mostrou que aqueles que atuavam nas 

capitais/regiões metropolitanas indicaram uma ou duas opções em 144 

questionários (59,3%) e 3 ou 4 opções em 41 (16,9%), ao passo que os que 

atuavam no interior indicaram uma ou duas opções em 35 (66%) e 3 ou 4 opções 

em 8 (15,1%) (p=0,096). Os entrevistados que atuavam nas capitais/regiões 

metropolitanas indicaram o mecanismo de ação correto dos bisfosfonatos 131 

questionários (53,9%) em comparação com 25 (47,2%) entrevistados que 

atuavam no interior (p=0,021). Não houve diferença estatisticamente significativa 

entre o percentual de entrevistados que sinalizaram a BRONJ como principal 

efeito adverso oral do uso dos bisfosfonatos de acordo com sua atuação nas 

capitais/regiões metropolitanas (167, 68,7%) e interior (37, 69,8%) (p=0,133). 

Também não houve diferença estatisticamente significativa entre o percentual 
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de entrevistados que sinalizaram corretamente os fatores de risco dos 

bisfosfonatos para o desenvolvimento de BRONJ de acordo com sua atuação 

nas capitais/regiões metropolitanas (26, 10,7%) e interior (6, 11,3%) (p=0,140). 

A comparação entre o local de atuação do entrevistado e a identificação dos 

fatores de risco orais para o desenvolvimento de BRONJ mostrou que aqueles 

que atuavam nas capitais/regiões metropolitanas indicaram até 3 opções em 122 

questionários (50,2%) e 4 a 6 opções em 55 (22,6%), ao passo que os que 

atuavam no interior indicaram até 3 opções em 24 (45,3%) e 4 a 6 opções em 19 

(35,8%) (p=0,003). Já a comparação entre o local de atuação do entrevistado e 

a identificação dos cuidados odontológicos para a prevenção do 

desenvolvimento de BRONJ mostrou que aqueles que atuavam nas 

capitais/regiões metropolitanas indicaram uma ou duas opções em 94 

questionários (38,7%) e 3 ou 4 opções em 78 (32,1%), ao passo que os que 

atuavam no interior indicaram uma ou duas opções em 21 (39,6%) e 3 ou 4 

opções em 22 (41,5%) (p=0,06). 

A análise comparativa da identificação da correta indicação de uso dos 

bisfosfonatos de acordo com a titulação dos entrevistados mostrou que os 

acadêmicos mostraram percentual inferior de identificação das indicações 

(Tabela 7). 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 

 

Tabela 7. Distribuição da identificação das indicações de uso dos bisfosfonatos de acordo com 
a titulação dos entrevistados (Qui-quadrado - p<0,0001). 

 

Titulação Indicações de uso dos bisfosfonatos 

1 ou 2 3 ou 4 Não sei Não 

respondeu 

Total 

Acadêmico 88 

(55,3%) 

14 

(8,8%) 

42 

(26,4%) 

15 

(9,4%) 

159 

Cirurgião-

dentista 

29 

(67,4%) 

10 

(23,3%) 

2 

(4,7%) 

2 

(4,7%) 

43 

Especialista 46 

(62,2%) 

18 

(24,3%) 

4 

(5,4%) 

6 

(8,1%) 

74 

Mestre, Doutor 

ou Pós-doutor 

19 

(67,9%) 

6 

(21,4%) 

2 

(7,1%) 

1 

(3,6%) 

28 

Não respondeu 1 

(25%) 

2 

(50%) 

0 1 

(25%) 

4 

 

 

Cirurgiões-dentistas sem pós-graduação identificaram a forma correta de 

ação dos bisfosfonatos com maior frequência (27 entrevistados, 62,8%) do que 

acadêmicos (77, 48,4%), especialistas (35, 47,3%) e mestres/doutores/pós-

doutores (16, 57,1%) (p=0,142). Cirurgiões-dentistas sem pós-graduação (38, 

88,4%) e especialistas (62, 83,8%) identificaram de forma correta a BRONJ 

como principal efeito colateral dos bisfosfonatos com maior frequência que 

acadêmicos (86, 54,1%) e mestres/doutores/pós-doutores (20, 71,4%) 

(p<0,0001). Mestres/doutores/pós-doutores (6, 21,4%) e especialistas (14, 

18,9%) mostraram maior capacidade de identificação dos fatores de risco 

associados aos bisfosfonatos para o desenvolvimento da BRONJ em 
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comparação com cirurgiões-dentistas sem pós-graduação (3, 7%) e acadêmicos 

(9, 5,7%) (p=0,005). 

A análise comparativa da identificação dos fatores de risco orais 

associados ao desenvolvimento da BRONJ de acordo com a titulação dos 

entrevistados mostrou que cirurgiões-dentistas, especialistas e 

mestres/doutores/pós-doutores mostraram percentual superior de identificação 

dos fatores de risco em comparação aos acadêmicos (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Distribuição da identificação dos fatores de risco orais associados ao aumento no 
risco de desenvolvimento de osteonecrose de acordo com a titulação dos entrevistados (Qui-

quadrado - p<0,0001). 
 

Titulação Fatores de risco orais para a osteonecrose 

Até 3 4 a 6 Não sei Não 

respondeu 

Total 

Acadêmico 72 

(45,3%) 

22 

(13,8%) 

44 

(27,7%) 

21 

(13,2%) 

159 

Cirurgião-

dentista 

24 

(55,8%) 

15 

(34,9%) 

2 

(4,7%) 

2 

(4,7%) 

43 

Especialista 39 

(52,7%) 

25 

(33,8%) 

4 

(5,4%) 

6 

(8,1%) 

74 

Mestre, Doutor 

ou Pós-doutor 

12 

(42,9%) 

11 

(39,3%) 

4 

(14,3%) 

1 

(3,6%) 

28 

Não respondeu 1 

(25%) 

2 

(50%) 

0 1 

(25%) 

4 

 

 

A análise comparativa da identificação dos cuidados odontológicos 

importantes para prevenção do desenvolvimento da BRONJ de acordo com a 

titulação dos entrevistados mostrou que cirurgiões-dentistas, especialistas e 
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mestres/doutores/pós-doutores mostraram percentual superior de identificação 

dos cuidados odontológicos em comparação aos acadêmicos (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Distribuição da identificação dos cuidados odontológicos importantes para prevenção 
do desenvolvimento de osteonecrose de acordo com a titulação dos entrevistados (Qui-

quadrado - p<0,0001). 
 

Titulação Cuidados odontológicos para prevenção da 

osteonecrose 

1 ou 2 3 ou 4 Não respondeu Total 

Acadêmico 51 

(32,1%) 

41 

(25,8%) 

67 

(42,1%) 

159 

Cirurgião-dentista 21 

(48,8%) 

17 

(39,5%) 

5 

(11,6%) 

43 

Especialista 34 

(45,9%) 

31 

(41,9%) 

9 

(12,2%) 

74 

Mestre, Doutor 

ou Pós-doutor 

12 

(42,9%) 

10 

(35,7%) 

6 

(21,4%) 

28 

Não respondeu 1 

(25%) 

2 

(50%) 

1 

(25%) 

4 
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8. DISCUSSÃO 

 

Os bisfosfonatos têm sido cada vez mais prescritos pela classe médica, 

figurando entre os medicamentos antirreabsortivos mais amplamente 

empregues no controle da osteoporose (RACHNER et al., 2011). Além da 

osteoporose, são indicados no controle e prevenção da reabsorção óssea 

associada a doenças malignas ósseas primárias e metastáticas, também 

fazendo parte do espectro terapêutico da Oncologia (RUGGIERO et al., 2014). 

O conhecimento sobre estas substâncias por parte dos cirurgiões-dentistas pode 

diminuir o risco do aparecimento dos efeitos adversos a elas associados, além 

de permitir a abordagem terapêutica precoce quando estes são detectados 

(COLEMAN, 2008). Acredita-se que o conhecimento dos cirurgiões-dentistas 

sobre os bisfosfonatos seja insuficiente, no entanto existe apenas um estudo no 

Brasil que avaliou o conhecimento dos cirurgiões dentistas e acadêmicos de 

Odontologia sobre o tema (DE LIMA et al., 2015).  

A amostra do presente estudo foi composta basicamente por adultos 

jovens, em sua maioria do gênero feminino e, do ponto de vista de formação, 

representada em 50% por acadêmicos de Odontologia, semelhante ao estudo 

de LÓPEZ-JORNET et al. (2010). Não foram encontradas diferenças em relação 

ao conhecimento sobre bisfosfonatos e a BRONJ quando comparados homens 

e mulheres no presente estudo, corroborando os resultados de ESCOBEDO et 

al. (2017). 
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Com relação ao local de formação, 60% dos entrevistados estudaram ou 

estudavam em Universidades privadas e 34% em Universidades públicas, sendo 

cerca de 80% delas localizadas em regiões metropolitanas. De forma contrária, 

a amostra avaliada por DE LIMA et al. (2015) foi composta predominantemente 

por entrevistados oriundos de Universidades públicas e por cirurgiões-dentistas 

formados. ESCOBEDO et al. (2017) e ROSELLA et al. (2017) entrevistaram 

exclusivamente acadêmicos de Odontologia e ALHUSSAIN et al. (2015) e 

VINITZKY-BRENER et al. (2017) entrevistaram exclusivamente profissionais 

formados. Estas diferenças no perfil dos entrevistados são importantes quando 

analisamos os resultados obtidos por cada estudo visto que podem revelar 

formações acadêmicas e/ou graus atualização profissional distintos quando são 

comparadas diferentes populações. 

Os resultados do presente estudo mostraram que 79% dos entrevistados 

revelaram conhecer os bisfosfonatos, valores próximos aos relatados na 

literatura que variaram entre 71,5% e 80% (DE LIMA et al., 2015; ESCOBEDO 

et al., 2017; BRAGA et al., 2018). Estes números entretanto contrastaram com 

os relatados nos estudos de ALHUSSAIN et al. (2015) e ROSELLA et al. (2017) 

nos quais quase a totalidade dos entrevistados responderam conhecer os 

bisfosfonatos. 

Em seu estudo, LÓPEZ-JORNET et al. (2010) relataram que a maioria 

dos entrevistados obteve informação sobre a BRONJ em cursos de treinamento 

específico, ao contrário dos entrevistados do estudo de ALHUSSAIN et al. (2015) 

que relataram ter obtido informações sobre a condição em artigos científicos e 

periódicos. DE LIMA et al. (2015) e ROSELLA et al. (2017) relataram que 54,4% 

e 96,9% dos entrevistados em seus estudos, respectivamente, afirmaram ter 
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obtido o conhecimento na faculdade. Os entrevistados no presente estudo 

relataram ter tido informação sobre o tema na faculdade (40%), congressos 

(15%) e por meio da internet (10%). Já ESCOBEDO et al. (2017) encontraram 

que o recurso mais utilizado por seus entrevistados para atualização sobre o 

assunto foi a internet, em contraste com nossos resultados. As informações 

sobre os métodos de obtenção de informações sobre este tema são importantes 

para que cada população específica possa ser municiada na medida correta de 

suas necessidades, otimizando recursos. 

Nossos resultados mostraram que das 4 indicações corretas existentes 

para o uso dos bisfosfonatos, 60% dos entrevistados marcaram pelo menos uma 

e 16% marcaram 3 ou 4. VINITZKY-BRENER et al. (2017) observaram um 

resultado semelhante ao do nosso estudo, mostrando que 64,1% dos 

entrevistados identificaram pelo menos uma indicação de utilização dos 

bisfosfonatos. LÓPEZ-JORNET et al. (2010) mostraram que 30% dos 

acadêmicos e 51,6% dos cirurgiões-dentistas conheciam as indicações dos 

bisfosfonatos. Dos entrevistados no estudo de ALHUSSAIN et al. (2015), 66,4% 

identificaram corretamente a osteoporose como indicação para o uso dos 

bisfosfonatos. DE LIMA et al. (2015) relataram que 65,4% dos cirurgiões-

dentistas e 54% dos acadêmicos não conheciam as indicações médicas dos 

bisfosfonatos. Entre 40 e 50% dos entrevistados nos diferentes estudos não 

conhecem as indicações do uso dos bisfosfonatos e os acadêmicos mostram 

grau de conhecimento inferior ao dos cirurgiões-dentistas. 

No presente estudo, metade dos entrevistados foram capazes de 

identificar o mecanismo de ação dos bisfosfonatos, resultado diferente do 

encontrado no estudo de DE LIMA et al. (2015) no qual os autores observaram 
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que 31% dos acadêmicos e 39% dos cirurgiões-dentistas identificaram o 

mecanismo de ação dos bisfosfonatos. 

Observamos que a maioria dos entrevistados no presente estudo (84%) 

considerou importante perguntar sobre bisfosfonatos na anamnese, valor 

intermediário aos encontrados por DE LIMA et al. (2015) (74,5%) e ROSELLA et 

al. (2017) (93,9%). Mesmo a maioria dos profissionais ressaltando a importância 

de questionar esta informação, no estudo de DE LIMA et al. (2015), 73,3% dos 

entrevistados não conheciam os bisfosfonatos citados e 85,3% não conheciam 

seus nomes comerciais. VINITZKY-BRENER et al. (2017), em um estudo 

publicado dois anos depois, observaram que 75,4% dos entrevistados não 

citaram nenhum bisfosfonatos e 84,1% não citaram nenhum nome comercial. As 

substâncias mais conhecidas deste grupo, alendronato e ácido zolendrônico, 

foram reconhecidos corretamente como bisfosfonatos em 50% dos questionários 

no presente estudo. 

A BRONJ foi identificada como efeito adverso do uso dos bisfosfonatos 

por 68% dos entrevistados. Já no estudo de DE LIMA et al. (2015) 41,2% 

reconheceram a BRONJ como efeito adverso do uso de bisfosfonatos e LÓPEZ-

JORNET et al. (2010) observaram que 50% dos acadêmicos e 68% dos 

cirurgiões-dentistas tinham informações atualizadas sobre a BRONJ. 

Alguns fatores relacionados aos bisfosfonatos, como o seu tipo, a forma 

de administração e o tempo de utilização, influenciam o risco de desenvolvimento 

de BRONJ (RUGGIERO et al., 2014; DODSON, 2015). No presente estudo, 

apenas 10% dos entrevistados identificaram corretamente todos estes 3 fatores, 

mostrando conhecimento limitado acerca das características destas substâncias. 

Nos estudos de DE LIMA et al. (2015) e ROSELLA et al. (2017) 45,1% e 71,4% 
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dos entrevistados, respectivamente, mostraram algum conhecimento sobre os 

fatores de risco associados aos bisfosfonatos. 

Os principais fatores de riscos locais para o desenvolvimento de BRONJ 

são as exodontias e outras cirurgias odontológicas, o trauma por próteses mal 

adaptadas, a doença periodontal e a colocação de implantes dentários (FLIEFEL 

et al., 2015). A identificação destes fatores de risco locais pelos profissionais 

responsáveis pelo atendimento de pacientes que serão submetidos à terapia 

com bisfosfonatos ou que já estão em uso é essencial para e correto 

planejamento do tratamento. Em um estudo realizado na Turquia, 40% dos 

oncologistas relataram indicar consulta com o cirurgião-dentista prévia ao início 

do tratamento com bisfosfonatos ressaltando que uma boa cooperação entre 

oncologistas e cirurgiões-dentistas é essencial para reduzir ou evitar o risco de 

BRONJ (SENTURK et al., 2016). No presente estudo, observamos que 72% dos 

entrevistados reconheceram pelo menos 3 fatores de risco locais para o 

desenvolvimento de BRONJ, valor superior ao encontrado por DE LIMA et al. 

(2015) (49%). No estudo de VINITZKY-BRENER et al. (2017), 78,2% dos 

entrevistados não conseguiram identificar nenhum fator de risco para BRONJ. 

Como há um intervalo de tempo de cerca de 2 anos entre cada um destes 

estudos, pode-se sugerir que a divulgação e discussão do tema BRONJ na 

comunidade odontológica tem feito com que os profissionais conheçam mais 

sobre os fatores de risco para o desenvolvimento da condição.  

É essencial que os cirurgiões-dentistas responsáveis pelo atendimento de 

pacientes em uso de bisfosfonatos sejam capazes de orientá-los com relação 

aos cuidados odontológicos necessários para evitar ou reduzir o risco de 

desenvolvimento de BRONJ. No estudo de DE LIMA et al. (2015), 52,4% dos 
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entrevistados conseguiram apontar cuidados bucais importantes para evitar ou 

reduzir o risco de BRONJ e no presente estudo 71% dos entrevistados indicaram 

ao menos um cuidado correto. 

No presente estudo, os profissionais que tiveram mais informação sobre 

os bisfosfonatos, conseguiram identificar mais as indicações do seu uso, sua 

forma de ação, a BRONJ como efeito adverso, os fatores de risco associados 

aos bisfosfonatos, os fatores de risco orais e os cuidados odontológicos 

necessários para sua prevenção ou para redução do risco. Estas evidências 

foram corroboradas pelos resultados de outros estudos. Os profissionais 

formados há menos de 5 anos conheciam mais os bisfosfonatos, reconheciam 

mais a BRONJ como efeito adverso do seu uso e os fatores de risco locais para 

BRONJ (DE LIMA et al., 2015). Os acadêmicos dos últimos anos mostraram um 

desempenho melhor que os alunos dos primeiros anos, provavelmente porque 

tiveram mais acesso à informação ao longo de sua formação acadêmica 

(ESCOBEDO et al., 2017; ROSELLA et al., 2017).  

Foi possível verificar no presente estudo que acadêmicos e cirurgiões-

dentistas oriundos de instituições públicas identificaram mais as indicações de 

uso dos bisfosfonatos, sua forma de ação, a BRONJ como efeito adverso, os 

fatores de risco associados aos bisfosfonatos e orais, e os cuidados 

odontológicos. A visualização destas diferenças é importante para o 

planejamento de estratégias direcionadas a formação mais completa das novas 

gerações de cirurgiões-dentistas, com a adequação de suas respectivas grades 

curriculares. 

De forma geral, os resultados do presente estudo mostraram que os 

acadêmicos identificaram menos as indicações do uso de bisfosfonatos, os 
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fatores de risco orais e os cuidados odontológicos, em comparação com 

profissionais já formados. LÓPEZ-JORNET et al. (2010) observaram que os 

acadêmicos identificaram menos as indicações dos bisfosfonatos mas não 

observaram diferenças na identificação dos fatores de risco. Ser um especialista, 

particularmente em cirurgia bucomaxilofacial, foi associado a maiores escores 

de conhecimento em relação aos bisfosfonatos (ALHUSSAIN et al., 2015). 

VINITZKY-BRENER et al. (2017) mostraram que cirurgiões-dentistas sem pós-

graduação demonstraram menos conhecimento sobre bisfosfonatos e BRONJ, 

achado corroborado por alguns resultados do presente estudo. 

A maior importância de termos profissionais capacitados a realizar um 

atendimento adequando nos pacientes que usam ou irão usar bisfosfonatos é 

minimizar ou evitar os riscos de desenvolvimento de BRONJ. Os resultados do 

presente estudo mostraram que existem diversas lacunas de conhecimento 

acerca destas substâncias e de seus efeitos adversos, em especial a BRONJ. A 

despeito das limitações do estudo atual, em especial o número de questionários 

analisados, a diferença no número de questionários provenientes de grupos 

distintos de formação acadêmica e as dificuldades de padronização com 

questionários utilizados em outros estudos, os resultados permitiram obter uma 

ideia do conhecimento de profissionais da Odontologia acerca do tema 

estudado. O cenário de deficiência de formação em determinada área pode ser 

melhorado quando passamos a conhecer a realidade da formação dos nossos 

profissionais e acadêmicos e as maiores dificuldades que perpassam esta área 

do conhecimento. A maior difusão do tema nas faculdades, congressos e cursos 

de extensão, e o aumento de estratégias bem planejadas de ensino sobre a 

prevenção e o tratamento da BRONJ, incluindo atividades teóricas e práticas, 
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devem ser estimulados para difundir e consolidar o conhecimento da classe 

odontológica sobre os bisfosfonatos e a BRONJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONCLUSÕES 
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Os resultados do presente estudo mostraram que cerca de 80% dos 

entrevistados relataram conhecer os bisfosfonatos, não havendo diferenças 

entre homens e mulheres, e que esse conhecimento foi obtido principalmente 

nas faculdades e em congressos. Quase 90% dos entrevistados consideravam 

importante questionar sobre o uso de bisfosfonatos na anamnese, 60% 

conheciam ao menos uma indicação do seu uso e 50% conheciam seu 

mecanismo de ação básico. Embora quase 70% dos entrevistados tenham 

identificado a BRONJ como efeito adverso dos bisfosfonatos, apenas 10% 

sabiam identificar os fatores de risco associados a droga. Cerca de 70% dos 

entrevistados identificaram ao menos 3 fatores de risco orais para o 

desenvolvimento de BRONJ e 1 cuidado odontológico importante para sua 

prevenção. Entrevistados com mais acesso a informação, oriundos de 

universidades públicas e profissionais formados mostraram maior conhecimento 

sobre as indicações do uso dos bisfosfonatos, sua forma de ação, a BRONJ 

como efeito adverso, os fatores de risco associados à droga e os fatores de risco 

orais e os cuidados odontológicos importantes para redução do risco de BRONJ. 
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Anexo 1 – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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