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RESUMO

Bisfosfonatos são medicamentos cada vez mais utilizados na Medicina, em especial por pacientes portadores de osteoporose ou portadores de 
neoplasias malignas primárias ou metastáticas para o tecido ósseo, em especial cânceres de mama e de próstata e mieloma múltiplo. A despeito 
de seus efeitos benéficos na manutenção da integridade do tecido ósseo estas substâncias tem sido associadas a indução de osteonecrose nos 
ossos maxilares, trazendo considerável morbidade aos pacientes a elas expostos. O objetivo do presente estudo foi 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. Um questionário foi aplicado a acadêmicos de Odontologia e a cirurgiões-dentistas durante congressos de Odontologia 
realizados na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Brasil, ao longo do ano de 2018. Os resultados foram analisados de forma descritiva e comparativa 
utilizando o programa SPSS. A amostra final (n=308) foi composta em sua maioria por adultos jovens, com predominância das mulheres, sendo 
50% acadêmicos e 60% oriundos de universidades privadas. Do total, 79% dos entrevistados conheciam os bisfosfonatos, 68% reconheceram a 
osteonecrose dos maxilares 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 osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bisfosfonatos, os fatores de risco associados à droga e orais e os 
cuidados odontológicos importantes para redução do risco de BRONJ. Como conclusões, os resultados do presente estudo nos permitiram 
observar que existem lacunas de conhecimento acerca dos bisfosfonatos e a osteonecrose dos maxilares associada ao seu uso 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.
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