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RESUMO 

 
Os bifosfonatos são medicamentos utilizados no tratamento de doenças ósseas, 

que possuem elevada afinidade pelos tecidos mineralizados e atuam em sítios de 

grande formação e reabsorção óssea. Com o crescimento da utilização destes 

fármacos e o aumento do seu tempo de uso, surgiram os primeiros relatos de 

complicações associadas à sua utilização, das quais a mais comum na cavidade oral 

é a osteonecrose dos maxilares. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo 

analisar o conhecimento dos Cirurgiões-Dentistas que atuam nas redes pública e 

privada do estado do Rio Grande do Norte mediante os paciente que usam/usaram 

os bisfosfonatos. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, de delineamento 

transversal, com amostra intencional e não-probabilística. Foi aplicado um 

questionário estruturado composto por vinte e seis perguntas, com respostas de 

múltipla escolha, o qual foi dividido em três sessões: perfil socioeconômico e 

educacional dos profissionais, interesse e a auto percepção do profissional sobre o 

seu conhecimento relacionado aos bisfosfonatos e, por fim, a conduta do profissional 

mediante pacientes que usam o fármaco. O SPSS versão 22.0 foi utilizado para 

tabulação dos dados e os testes estatísticos utilizados foram o qui-quadrado e o 

exato de Fischer. Como resultado, 274 profissionais responderam o questionário e 

83,2% dos profissionais relatou conhecer os bisfosfonatos. Entretanto, 76% soube a 

indicação correta do fármaco; 69,3% relatou conhecer as complicações, mas apenas 

26,3% saberia detectar clinicamente a osteonecrose e 35% relatou conhecer o 

tratamento para a mesma; 86% julgou seus conhecimentos acerca dos bisfosfonatos 

como insatisfatório e a faixa etária de 25-34 anos esteve mais associada a respostas 

positivas sobre o tema do que as demais. Assim, concluiu-se que os Cirurgiões- 

Dentistas do estado do Rio Grande do Norte consideram os seus conhecimentos 

acerca dos bisfofonatos, bem como da osteonecrose dos maxilares, insatisfatórios; 

profissionais provenientes das Universidades públicas informaram mais corretamente 

o exame para estimar os níveis de remodelação óssea, bem como aqueles com pós-

graduação a e com relação à conduta, poucos profissionais contra-indicariam a 

realização de procedimentos invasivos em pacientes usuários de BFs e muitos 

encaminhariam para outro 



 

profissional com mais domínio sobre o assunto, sugerindo pouca informação sobre o 

tema. 

 

 
Palavras-chave: Osteonecrose; Osteonecrose da arcada osseodentária associada a 

bifosfonatos; Patologia. 



 

ABSTRACT 

 
Bisphosphonates are drugs used in the treatment of bone diseases, which have high 

affinity for mineralized tissues and act in sites of high bone formation and resorption. 

With the increasing use of these drugs and their usage time, the first reports of 

complications associated with its use arose, of which the most common in the oral 

cavity is osteonecrosis of the jaws. Thus, this study aimed to analyze the knowledge 

of dentists who work in public and private networks in the state of Rio Grande do Norte 

through patients who use/used these drugs. This is a quantitative, descriptive, cross- 

sectional study with an intentional and non-probabilistic sample. A structured 

questionnaire consisting of twenty-six questions with multiple choice answers was 

applied, which was divided into three sessions: socioeconomic and educational profile 

of the professionals, interest and self-perception of the professional about their 

knowledge related to bisphosphonates and, finally, by the conduct of the professional 

through patients who use the drug. The questionnaires were sent via the Google Forms 

platform, to active professionals' e-mails, obtained from the Regional Council of 

Dentistry of the State of Rio Grande do Norte (CRO/RN). SPSS version 22.0 was used 

for data tabulation and the statistical tests used were chi-square and Fischer's exact. 

As a result, 274 professionals answered the questionnaire and 83.2% of them reported 

not knowing bisphosphonates. However, 76% knew the correct indication of the drug; 

69.3% reported knowing the complications, but only 26.3% could clinically detect 

osteonecrosis and 35% reported knowing the treatment for it; 86% found their 

knowledge of bisphosphonates unsatisfactory and the 25-34 age group was more 

associated with positive responses to the topic than the others were. Therefore, it was 

concluded that dentists in the state of Rio Grande do Norte consider their knowledge 

of bisphosphonates, as well as osteonecrosis of the jaws, unsatisfactory; professionals 

from public universities informed more correctly the exam to estimate bone remodeling 

levels, as well postgraduate professionals and on the conduct few professionals would 

contraindicate invasive procedures in patients using bisphosphonates and many would 

refer to another professional with more mastery of the subject, suggesting little 

information on the subject. 

 

 
Keywords: Osteonecrosis; Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaw; 

Pathology 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Os bisfosfonatos (BFs) são medicamentos antirreabsortivos análogos dos 

pirofosfatos, não metabolizados, capazes de se depositarem no osso e inibir sua 

função osteoclástica. São comumente utilizados no tratamento de doenças ósseas 

metabólicas e metástases ósseas, tais como mieloma múltiplo, na osteoporose e 

doença de Paget (Allegra et al., 2007). 

Estes fármacos possuem elevada afinidade pelos tecidos mineralizados e atuam 

em sítios de grande formação e reabsorção óssea. Sua administração pode ser por 

via oral ou intravenosa, sendo bem distribuído pelo plasma e, em parte (50%), 

absorvido pelo osso, sendo o restante excretado sem modificação pelos rins (Souza; 

Jardim Júnior, 2008). 

Com o crescimento da sua utilização e o aumento do tempo de uso desses 

medicamentos, surgiram os primeiros casos de complicações, dos quais os mais 

comuns são a mialgia e a esofagite (Brozoski et al., 2012). 

A osteonecrose em maxilares induzida por bisfosfonatos (ONMB) foi relatada 

pela primeira vez em 2003, quando foram demonstradas 36 lesões ósseas em 

mandíbula e/ou maxila em pacientes que faziam uso de pamidronato ou zoledronato, 

descrevendo as lesões como decorrentes de efeito adverso desconhecido grave. A 

partir de então, a ONMB passou a ser reconhecida como uma entidade com impacto 

significativo na qualidade de vida dos pacientes que utilizam esse fármaco (Marx, 

2003). Trata-se de uma condição que se caracteriza por exposição óssea 

persistente nos maxilares de pacientes submetidos ao tratamento com o fármaco, 

mas sem histórico de radioterapia da região de cabeça e pescoço. O achado clínico 

habitual consiste em área de mucosa ulcerada com exposição de osso desvitalizado 

localizada, mais frequentemente, na região póstero-lingual da mandíbula (Ruggiero; 

Woo, 2008; Ruggiero et al., 2009). Entretanto, existe uma variedade de sinais e 

sintomas clínicos desta patologia. As medidas preventivas, os efeitos da interrupção 

do uso dos bisfosfonatos, bem como os indicadores de prognóstico e a etiologia 

dessa doença permanecem 
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indefinidos. Além disso, a efetividade e a eficiência de tratamento para a ONMB não 

têm sido adequadamente caracterizadas (Brozoski et al., 2012). 

São fatores de risco para ONMB: extração dentária concomitante ao uso de 

bisfosfonatos, terapia com pamidronato/ácido zoledrônico, idade do paciente e tempo 

de diagnóstico da doença (Schwartz; Kagan, 2002). 

Diante do crescimento constante do uso desses medicamentos pela população 

em geral, é de fundamental importância que o Cirurgião-Dentista (CD) conheça-os de 

forma aprofundada, bem como o seu mecanismo de ação, as indicações, os cuidados 

para evitar a ONMB e o que fazer diante dos pacientes que desenvolveram essa 

patologia. Com isso, é necessário que os profissionais de saúde bucal detenham o 

conhecimento de que a melhor forma de se evitar esse dano é com o tratamento 

odontológico preventivo e a manutenção da saúde oral pelo paciente. Uma vez 

instalada a ONMB, trata-se de uma condição de difícil tratamento e este, em muitos 

casos, visa apenas a preservar a qualidade de vida do paciente por meio do controle 

da dor e da infecção, bem como prevenir a ocorrência de novas áreas de necrose 

(Ruggiero; Woo, 2008). Justifica-se, assim, este estudo, já que a ONMB é uma 

patologia decorrente do uso dos bisfosfonatos, que pode trazer consequências graves 

para o bem-estar dos pacientes que se utilizam dessa terapia. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

Os BFs foram utilizados pela primeira vez na Medicina por volta de 1960 e são 

drogas análogas sintéticas e não hidrolisáveis dos pirofosfatos inorgânicos (PPi), que 

é um polifosfato natural encontrado no soro e na urina. Essa substância é constituída 

por ligações químicas entre o P-O-P (fósforo-oxigênio-fósforo), que interferem na 

dissolução e na precipitação do fosfato de cálcio, o principal componente do osso 

mineralizado. Tentativas iniciais de influenciar medicinalmente a remodelação óssea 

in vivo pela administração PPi mostrou efeitos clínicos insuficientes. Apesar de sua 

alta afinidade por cristais de hidroxiapatita contendo fosfato de cálcio esquelético, o 

PPi mostrou-se extremamente suscetível à rápida hidrólise da ligação P-O-P 

perpetrada por pirofosfatases. Com isso, o átomo de oxigênio da ligação P-O-P foi 

substituído por um carbono (P-C-P), não hidrolisável e não metabolizável, permitindo 

que os BFs liguem-se à superfície óssea antes da quebra enzimática (Holtmann et al., 

2018; Qayoom et al., 2018). Além disso, esses fármacos também inibem a função 

osteoclástica (Martins et al., 2009). 

Após o relato do primeiro evento adverso, a necrose avascular dos maxilares em 

pacientes oncológicos que haviam usado BFs por via endovenosa em altas doses, 

Ruggiero et al. observaram, também, essa patologia em pacientes com osteoporose 

que tinham uma história de terapia com baixa dose de BFs e nomearam essa condição 

de osteonecrose da mandíbula associada ao uso de BFs (ONMB). Essa condição 

consiste numa séria limitação no tratamento da osteoporose, pois tem sido relatado 

que os usuários de BFs que se submetem a procedimentos odontológicos cirúrgicos, 

como a extração dentária, tem em alto risco do desenvolvimento da mesma (Taguchi 

et al., 2019). Até o momento, não apenas os BFs, mas também outras drogas anti- 

reabsorção óssea (por exemplo, denosumabe) ou agentes antiangiogênicos (por 

exemplo, bevacizumabe) podem causar necrose óssea da mandíbula. Desde então, 

a terminologia da necrose óssea foi alterada de osteonecrose dos maxilares 

relacionada aos bisfosfonatos (ONMB) para osteonecrose dos maxilares relacionada 

à medicação (OMRM) ou osteonecrose dos maxilares relacionado a agentes anti- 

reabsortivos (OMRAA) (Tsuchimochi et al., 2019) 

Outros efeitos adversos comuns são: doenças gastrintestinais, insuficiência 

renal, reações de fase aguda e a OMRM. Esses fármacos afetam vários tipos de 
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células somáticas, incluindo queratinócitos, fibroblastos, células endoteliais umbilicais 

humanas, células progenitoras endoteliais e osteoblastos, bem como osteoclastos, de 

modo que tecidos moles e os vasos que rodeiam o osso também estão 

comprometidos (Jung et al., 2018). Em decorrência da possibilidade de tratamento de 

inúmeras doenças, somando-se ao fato do envelhecimento da população, essas 

drogas têm sido cada vez mais utilizadas. Em 2012, o número de prescrições de BFs 

orais foi quase 15 milhões nos EUA, tornando-se amplamente utilizados (Martins et 

al., 2009; Jung et al., 2018). 

A OMRM apresenta-se como uma área necrótica em uma pequena 

porcentagem de pacientes que tomam medicamentos antirreabsortivos, com uma 

prevalência estimada de 0,001–0,01% para pacientes com osteoporose e 1–15% para 

pacientes oncológicos, apresentando-se quase exclusivamente na mandíbula e na 

maxila, e isso provavelmente se deve às características anatômicas e funcionais 

únicas da cavidade oral (McGowan et al., 2019). A maioria dos casos publicados de 

OMRM são de pacientes usuários de BFs endovenosos para tratar mieloma múltiplo 

ou carcinomas metastáticos (Martins et al., 2009). 

 

 
2.1. MECANISMO DE AÇÃO E TIPOS DE BFs 

 

Depois de aderidos ao osso, os BFs são incorporados pelas células adjacentes, 

predominantemente osteoclastos, e induzem efeitos antirreabsortivos suprimindo 

atividades das células osteolíticas. Geralmente, dois tipos de BFs podem ser 

distinguidos: os que não contêm nitrogênio em sua composição e são menos potentes 

(não-NBFs), e os BFs que contêm nitrogênio, altamente potentes (NBFs), diferindo, 

também, quanto ao seu mecanismo de ação. Após a entrada na célula, estes últimos 

suprimem a via do mevalonato, inibindo sua enzima-chave, a farnesil pirofosfato 

sintase, bloqueando a síntese de isoprenoides essenciais para a sinalização celular. 

Os intermediários dessa via são essenciais para a prenilação de proteínas 

intracelulares que controlam o transporte de proteínas para a membrana celular. Esta 

perda de prenilação nas proteínas leva as células a sofrerem apoptose. Suas 

fórmulas químicas lineares apresentam semelhança estérica com a carbocátion do 

dimetilalil pirofosfato, sendo, portanto, chamados de BFs lineares. Os fármacos que 

representam esse grupo são: pamidronato, ibandronato, alendronato, risedronato e 
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zoledronato. Com relação ao pamidronato e ao alendronato, estes fármacos contêm 

um átomo de nitrogênio primário em sua cadeia alquílica, e são encontrados de dez a 

100 vezes mais potentes que as porções não contendo nitrogênio. Este efeito é ainda 

mais acentuado quando o nitrogênio terciário está presente na cadeia alquílica 

(ibandronato e olpadronato). De todos os BFs anti-reabsorventes disponíveis hoje, 

aqueles contendo nitrogênio no anel heterocíclico (risedronato e zoledronato) são dez 

mil vezes mais potentes que o etidronato, por exemplo (Holtman et al., 2018; Jung et 

al., 2018; Qayoom et al., 2018). 

 

 
Tabela 1. Potência dos bisfosfonatos na inibição da farnesil-pirofosfato 

 

Número Bisfosfonato Contém Nitrogênio Dose Potência relativa 

1 Etidronato Não 300 mg a 750 mg 1 

 

2 
 

Tiludronato 
 

Não 
 

400 mg 
 

50 

 

3 
 

Alendronato 
 

Sim 
 

10 mg/dia 
 

1000 

 

4 
 

Risedronato 
 

Sim 
 

5 mg/dia 
 

1000 

 

5 
 

Ibandronato 
 

Sim 
 

2.5 mg/dia 
 

1000 

 

6 
 

Pamidronato 
 

Sim 
 

90 mg/ 3 semanas 
 

1000 

 

7 
 

Zoledronatoo 
 

Sim 
 

4 mg a 5 mg/ano 
 

1000+ 

 
Adaptado de: Quayoom et al., 2018. 

 
 
 

Já as moléculas não-NBFs são metabolizadas em compostos de trifosfato de 

adenosina (ATP) não degradáveis que interferem na adesonisa trifosfato mitocondrial 

ADP/ATP translocase e resultam em diminuição da do ganho de energia regular a 

partir da hidrólise de ATP, causando morte celular por apoptose. Estudos recentes 

sugerem que além de seu efeito nos osteoclastos, os BFs têm uma influência decisiva 

em outras células envolvidas no metabolismo ósseo, como osteoblastos, fibroblastos, 
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macrófagos e queratinócitos. Das moléculas não-NBFs, o etidronato e o clodronato 

estão sendo usados atualmente, mas com baixa capacidade anti-reabsortiva. 

(Holtman et al., 2018; Jung et al., 2018; Qayoom et al., 2018). 

 

 

 
Figura 1. Representação do mecanismo de ação celular a) bisfosfonatos que não contém 

nitrogênio e b) bifosfonatos contendo nitrogênio. 

Adaptado de: Quayoom et al., 2018. 

 
 
 

2.2. ETIOPATOGÊNESE DA OSTEONECROSE DOS MAXILARES 

 

A OMRM tem sido cada vez mais relatada após o uso de altas doses de BFs 

endovenosos, com crescente importância clínica. Os fármacos mais associados a 

essa condição são o zoledronato e o pamidronato, com incidência de até 18%. Os 

BFs orais apresentam biodisponibilidade cerca de duas vezes menor que a as 

formulações intravenosas e os fatores de risco que facilitam o surgimento da OMRM 
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são cirurgia periodontal, colocação de implantes, extrações dentárias e trauma 

mecânico crônico no osso maxilar causado por próteses em mal estado. Além disso, 

doenças sistêmicas, consumo de outros medicamentos, tabagismo e consumo de 

álcool tiveram grande influência na osteonecrose relacionada à BF. A OMRM tem 

correlações demográficas para a raça caucasiana (Gelazius et al., 2018). 

A patogênese da OMRM ainda não está totalmente elucidada, mas existem 

algumas características, consideradas únicas da cavidade oral, que predispõem à 

ocorrência da mesma. São estas: (1) Os dentes erupcionarem da mandíbula 

rompendo o epitélio oral; assim, as fontes de infecção podem chegar facilmente ao 

osso diretamente dos dentes afetados através do epitélio. (2) Pelo fato de a mandíbula 

ser coberta por um epitélio oral fino, torna-se mais suscetível a lesões por ações 

cotidianas, como a mastigação, e a infecção, por lesão da mucosa, podendo espalhar- 

se diretamente para o maxilar. (3) Mais de 800 tipos de bactérias estão presentes na 

boca como fontes de infecção em concentrações de 1011-1012 / cm3, tais como 

Fusobacterium, Bacillus, Actinomyces, Staphylococcus, Streptococcus, Selenomonas 

e três diferentes variantes morfológicas de espiroquetas foram observadas nos 

biofilmes. Morfotipos fúngicos compatíveis com Candida sp. também eram evidentes 

nos estudos. Os organismos identificados eram compatíveis com microbiota oral, 

particularmente com a envolvida na periodontite, doenças pulpares, periapicais 

(bacterianas) e mucosas (fúngicas). (4) A inflamação pode disseminar-se facilmente 

para o maxilar por meio de infecções dentárias (cárie, pulpite, periodontite apical e 

doença periodontal). (5) A mandíbula está diretamente exposta à cavidade oral e, 

portanto, suscetível à infecção, como resultado de procedimentos invasivos, como 

extração dentária ou terapia com implantes. Os maxilares são mais suscetíveis à 

infecção do que os ossos de outras partes do corpo, e esse ambiente único 

desempenha um papel crucial na patogênese da OMRM. Nesse contexto, Cardemil 

et al. (2013) relataram que os níveis de expressão dos marcadores de ossificação e 

marcadores de reabsorção óssea são diferentes entre o maxilar e a tíbia; essas 

diferenças podem refletir a capacidade de remodelação óssea e afetar o processo de 

osteonecrose. Sendo assim, a mandíbula é estimulada pelos dentes durante a 

mastigação e há uma taxa maior de remodelação em comparação com outros ossos 

do corpo (Shibahara et al., 2019; Boff et al., 2014). 
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Algumas das hipóteses propostas por Otto et al., em 2010, que tentam explicar 

a localização única da OMRM exclusivamente nos maxilares são: 

 Os efeitos citotóxicos dos BFs em diferentes tipos de células desempenham 

um papel fundamental, inibindo a diferenciação e a função dos osteoclastos, além 

de aumentar a apoptose, levando à diminuição da reabsorção e suprimindo a 

remodelação óssea. Como os osteoclastos são os responsáveis por esse 

mecanismo em todo o esqueleto, a taxa de remodelação aumentada nos maxilares 

pode explicar a predisposição diferencial à OMRM em comparação com outros ossos 

no esqueleto axial ou apendicular; 

 A angiogênese afetada negativamente poderia levar à necrose avascularizada, 

já que a osteonecrose é classicamente considerada uma interrupção no suprimento 

vascular ou necrose avascular; 

 A resposta imune poderia ser modulada por uma função alterada de 

macrófagos e células T, possivelmente facilitando a infecção por patógenos 

específicos; 

 Recentemente, um novo patomecanismo foi proposto para preceder as teorias 

existentes e vinculá-las. Nenhum outro osso do corpo é tão freqüentemente exposto 

infecção como o osso da mandíbula. As infecções causam acidose tecidual local. 

Como os BFs são liberados do osso em um meio ácido, infecções recorrentes ou 

crônicas poderiam levar a concentrações localmente aumentadas de BFs. Uma vez 

atingido um nível crítico, os mecanismos celulares mencionados anteriormente 

podem ocorrer e manifestar OMRM. A acidose influencia ainda mais a atividade dos 

NBFs. Assim, o valor do pH pode desempenhar um papel importante na patogênese 

da OMRM. 

 Razões relacionadas às características anatômicas e fisiológicas. 

 
Embora todas essas teorias possam estar envolvidas na patogênese da doença, 

nenhuma (seja isolada ou combinada) explicou por que o osso da mandíbula parece 

ser um alvo exclusivo para a OMRM e por que os NBFs, e em particular o zoledronato 

e o pamidronato, estão associados a um risco muito maior comparado com os não- 

NBFs (Otto et al., 2010; Ruggiero et al., 2014). Entretanto, acredita-se que essas 

funções comprometidas nas células podem suprimir a formação óssea e a cicatrização 
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de feridas e restringir o suprimento de nutrientes. Portanto, a viabilidade do tecido 

ósseo e adjacente pode diminuir, contribuindo para a ocorrência de OMRM (Jung et 

al., 2018). 

Correlações entre a ocorrência de OMRM e a administração de medicações 

concomitantes, tais como corticosteróides ou quimioterápicos, foram discutidas. 

Esses tratamentos também podem aumentar a vulnerabilidade da mucosa oral e 

reduzir o seu suprimento nutritivo. Numa revisão sistemática da literatura realizada 

por Fliefel et al. (2015), dos pacientes que desenvolveram a OMRM, 39,7% estavam 

sob quimioterapia e 24,6% usaram corticosteróides. De fato, os corticosteróides e 

alguns medicamentos quimioterápicos possuem um efeito anti-angiogênico, inibindo 

o fator de crescimento endotélio vascular e o fator e crescimento dos fibroblastos 

(Fliefel et al., 2015). 

Além disso, o tabagismo foi negativamente associado ao estadiamento da 

OMRM. Na cavidade bucal, o uso do tabaco retarda a cicatrização de feridas, agrava 

a doença periodontal, promove alterações epiteliais dos tecidos moles e lesões de 

câncer bucal. Além de afetar a cicatrização, a nicotina pode causar vasoconstrição 

aumentada no osso, levando a estados isquêmicos que podem estar por trás da 

fisiopatologia da osteonecrose, e, portanto, a lesões mais severas e mais rapidamente 

progressivas. No cenário de malignidade, a exposição prolongada a BFs intravenosas 

é o maior e mais consistente fator de risco para o desenvolvimento de OMRM (Nisi et 

al., 2015). 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E ESTADIAMENTO DA LESÃO 

Segundo a Associação Americana de Cirurgiões Orais e Maxilofaciais (AAOMS), 

o diagnóstico é determinado principalmente pela presença de osso necrótico exposto 

na cavidade oral dentro de um período de 8 semanas, história de ingestão atual ou 

anterior de bisfosfonatos e a ausência de radiação na mandíbula. Além da exposição 

óssea (principal característica da doença), a dor, o edema dos tecidos moles, a 

ulceração, a supuração e os tratos sinusais são características comuns do OMRM. O 

curso da doença pode ser complicado por abscessos, fraturas patológicas e 

comprometimento da função nervosa (Otto et al., 2010). 
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A OMRM tem diversas classificações, mas a proposta pela AAOMS, em 2014, é 

a mais citada na literatura, sendo esta composta por cinco estágios (Anexo A). Os 

pacientes considerados na categoria “em risco” são aqueles que foram sujeitos à 

terapia com os BFs, mas não têm exposição de osso necrótico. O tratamento 

consiste na orientação ao paciente acerca das possíveis consequências da terapia 

com o fármaco. No estágio 0, não há exposição da OMRM na cavidade oral e há 

sinais e sintomas não específicos dessa condição patológica e pode ocorrer em 

pacientes que já apresentaram outros estágios da doença. Alguns dos sinais não 

específicos são: odontalgia não explicada por causa odontogênica, dor óssea 

persistente no maxilar passível de irradiar para a região da articulação 

temporomandibular, dor sinusal que pode estar associada a inflamação e 

espessamento da parede do seio maxilar e alteração da função neurossensitiva. 

Outros possíveis achados clínicos são: perda dentária não explicada por doença 

periodontal crônica e presença de fístula periapical ou periodontal não associada a 

necrose pulpar causada por cáries, trauma ou restaurações. Radiograficamente, 

pode estar presente perda ou reabsorção de osso alveolar não atribuída a doença 

periodontal crônica, alterações na densidade óssea trabecular e ausência de 

formação óssea no alvéolo pós-extração, regiões de osteosclerose envolvendo o 

osso alveolar ou circundando o osso basal e espessamento ou escurecimento do 

ligamento periodontal (espessamento da lâmina dura, esclerose e diminuição do 

espaço do ligamento periodontal) (Santos, 2015). 

Vários estudos de casos relataram que até 50% dos pacientes com estágio 0 

evoluíram para estágio 1, 2 ou 3. Portanto, o estágio 0 é uma categoria de doença 

válida que captura pacientes com doença prodrômica (Ruggiero et al., 2014). O 

estágio 1 é assintomático, com osso exposto e necrótico ou fístulas, podendo 

apresentar os achados radiográficos mencionados anteriormente localizados na 

região do osso alveolar. No estágio 2, há osso exposto e necrótico ou fístulas e dor, 

podendo haver os achados radiográficos mencionados limitados à região do osso 

alveolar. O estágio 3 é o mais grave e refere-se a pacientes que apresentem osso 

exposto e necrótico ou fístulas associadas a infeção com um ou mais dos seguintes 

sinais: osso necrótico exposto com extensão além da região do osso alveolar (ramo e 

bordo inferior na mandíbula, seio maxilar e zigomático na maxila) que resulta em 

fratura patológica, fístula extraoral, comunicação oronasal ou oroantral ou osteólise 

com extensão ao bordo inferior da mandíbula e no assoalho sinusal (Santos, 2015). 
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Entretanto, o exame clínico não permite determinar a extensão da OMRM, que 

é tão importante para o tratamento cirúrgico, levando em consideração que o cirurgião 

deve remover o seqüestro ósseo com uma limitação de segurança. A radiografia 

panorâmica é a técnica mais utilizada pelos Cirurgiões-Dentistas para pacientes com 

OMRM, mas tem baixa detectabilidade para a determinação da extensão e 

delimitação da doença por mostrar a imagem apenas em duas dimensões. A 

ressonância magnética e a tomografia computadorizada têm boa detectabilidade para 

essas lesões, sendo que a segunda pode fornecer informações detalhadas e permitir 

estimar a extensão real do OMRM (Lima et al., 2018). As alterações radiográficas em 

pacientes com OMRM mais comuns são: trabéculas ósseas com alterações 

espessura e conteúdo mineral, esclerose, formação de sequestro ósseo, erosão do 

osso cortical e novo osso periosteal. Arce et al., 2009, descreveram o achados 

radiográficos em pacientes com OMRM, incluindo osteosclerose osteólise, tecido 

ósseo denso, espessamento lamina dura, deposição óssea subperiosteal e falha na 

remodelação pós-cirúrgica, sendo um dos achados mais comuns a presença de 

esclerose óssea. Um estudo realizado por Bagan et al., 2016, observaram diferenças 

significativas entre os diferentes estágios da OMRM. A maior quantidade de esclerose 

foi encontrada no estágio 3 e a menor no estágio 1, ou seja, o grau de esclerose 

aumentou com o avançar do estágio. No entanto, não foram encontradas diferenças 

estatísticas no grau de esclerose em relação ao sexo do paciente, tipo de BFs ou 

fatores clínicos, como a presença de dor. No entanto, a esclerose difusa não é uma 

característica generalizada no osso de pacientes tratados com BFs. Ocorre 

principalmente após processos como extração dentária, infecção periodontal, 

colocação de implantes e ulceração da mucosa em pacientes com remodelação óssea 

devido ao tratamento com BP (Bagan et al., 2016). 

 
 
 

 
2.4. TRATAMENTO 

 

Pacientes que tem risco de desenvolver a OMRM em decorrência de um histórico 

de exposição a um fármaco antiangiogênico ou anti-reabsortivo não requerem 

nenhum tratamento, mas devem ser informados dos riscos do desenvolvimento de 

OMRM e dos sinais e sintomas processo de doença. No estágio 0, o tratamento deve 

ser sintomático e o manejo conservador de outros fatores locais deve ser realizado, 

como cárie e doença periodontal. Sistemicamente, pode haver o uso de 
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medicamentos para dor crônica e controle de infecção com antibióticos, quando 

indicado. Esses pacientes exigirão monitoramento dado o potencial de progressão 

para um maior estágio da doença. Em pacientes com sinais radiográficos isolados, 

sugerindo estágio 0, a AAOMS recomenda monitorar a progressão para um estágio 

mais elevado da doença. Outros diagnósticos (por exemplo, doença fibro-óssea, 

crônica osteomielite esclerosante) também deve ser considerados (Ruggiero et al., 

2014; Favia et al., 2016). 

No estágio 1, não há necessidade de nenhum tratamento cirúrgico imediato e 

antimicrobianos orais devem ser utilizados diariamente, como clorexidina 0,12% e 

iodopovidona. No estágio 2, antimicrobianos orais devem ser utilizados em associação 

com antibióticos. Embora a infecção local dos ossos e tecidos moles não seja 

considerada a principal etiologia desse processo, a ocorrência de colonização do osso 

exposto por bactérias é muito comum. A maioria dos micróbios isolados tem sido 

sensível ao grupo de antibióticos da penicilina. Quinolonas, metronidazol, 

clindamicina, doxiciclina e eritromicina têm sido utilizados com sucesso naqueles 

pacientes alérgicos à penicilina. Culturas microbianas também devem ser analisadas 

e a terapia antibiótica deve ser ajustado em conformidade. A formação de biofilme na 

superfície do osso exposto foi relatado em casos refratários e pode ser responsável 

pelo fracasso das terapias antibióticas sistêmicas. Nesses casos, a terapia operatória 

direcionada a reduz o volume de osso necrótico colonizado pode servir como um 

complemento benéfico à terapia antibiótica (Ruggiero et al., 2014; Favia et al., 2016). 

No estágio 3, deve ser realizado debridamento, incluindo ressecção, em 

combinação com antibioticoterapia, que pode oferecer paliação de longo prazo com 

resolução de infecção aguda e dor. Pacientes sintomáticos com doença estágio 3 

pode exigir ressecção e reconstrução imediata com uma placa de reconstrução. O 

potencial de falha da placa de reconstrução devido aos efeitos generalizados da 

exposição à PA precisa ser reconhecida pelo clínico e o paciente. Relatos de casos 

descreveram reconstrução imediata bem sucedida com osso vascularizado. 

Independentemente do estágio da doença, os seqüestros ósseos devem ser 

removidos para facilitar a cura do tecido mole. A extração de dentes sintomáticos 

dentro osso necrótico exposto deve ser considerado porque é improvável que a 

extração exacerbará a processo necrótico estabelecido (Ruggiero et al., 2014; Favia 

et al., 2016). 
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Outras terapias descritas na literatura para o tratamento da OMRM são: 

utilização de laser, ozônio, oxigênio hiperbárico, teriparatida e as membranas 

autólogas de fibrina rica em plaquetas (PRF). Lesões recorrentes de OMRM foram 

tratadas com sucesso com o uso de laser. O uso do ozônio também é eficaz em 

patologias relacionadas com a necrose avascular e atua por estimulação e/ou 

preservação do sistema antioxidante endógeno e bloqueando a via xantina oxidase, 

ativa na síntese de radicais livres. Além disso, também melhora a circulação 

sanguínea, aumentando o número de glóbulos vermelhos e a concentração de 

hemoglobina, aumentando, assim, a diapedese e a fagocitose, estimulando o sistema 

mononuclear fagocítico. Outro tratamento adjuvante utilizado é a terapia com oxigênio 

hiperbárico (OH), cujos benefícios dessa são: melhora da cicatrização de feridas, 

redução de edema e inflamação, mobilização de células-tronco e moderação da 

supressão do turnover ósseo por BFs. Estudos revelaram que essa terapia também 

gera espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio, que afetam o 

processo de sinalização, que é críttico para a cicatrização de feridas. A terapia OH 

também pode melhorar a inflamação e a infecção em torno de tecidos necróticos, 

aumentando o número de vasos sanguíneos, a concentração de oxigênio e os níveis 

de antibióticos em pacientes com OMRM. A teriparatida é um hormônio humano 

recombinante paratiroideio e tem efeito estimulante sobre os osteoblastos e os 

osteoclastos, aumentando a renovação óssea e promovendo formação óssea com 

balanceamento positivo no metabolismo ósseo. Além disso, regula a reabsorção 

óssea aumentando atividade osteoclástica. Portanto, a teriparatida é conhecida por 

ter rápido e fortes efeitos estimulatórios na remodelação óssea, mesmo diante da 

exposição anterior a BFs (Fliefel et al., 2015). 

A associação do tratamento cirúrgico e a PRF tem o objetivo de adicionar fatores 

de crescimento ao sítio cirúrgico, a fim de acelerar cicatrização de ossos e tecidos 

moles. As PRF podem ser preparadas sob a forma de membranas, com propriedades 

que permitem que seja manuseado, cobrindo o osso, ajudando no processo de 

cicatrização da mucosa oral. É preparado sem a adição de produtos químicos, ao 

contrário do plasma rico em plaquetas, e é um subproduto do sangue do próprio 

paciente. Tem uma alta concentração de plaquetas e leucócitos que são ricos em 

fatores de crescimento e outras substâncias que têm influência importante na 

cicatrização de feridas, tais como fator de crescimento, fator de crescimento 
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epidérmico, fator de crescimento transformador beta, fator de crescimento endotelial 

vascular, fator pró-coagulante, citocinas e proteínas antimicrobianas. Mourão et al., 

2019, avaliaram pacientes que faziam terapia com alendronato e foram submetidos à 

remoção cirúrgica de osso necrótico e debridamento, seguido pela colocação de 

membranas de PRF no defeito ósseo. O resultado do tratamento cirúrgico foi bem 

sucedido em todos os pacientes, em uma faixa de 12 a 36 meses. Nos casos 

apresentados, a avaliação macroscópica mostrou excelente e rápida cicatrização dos 

tecidos moles, sem recidiva da exposição óssea e sem sinais de infecções. As 

membranas PRF também foram eficazes no controle da dor pós-cirúrgica, mostrando 

serem um importante tratamento adjuvante (Ruggiero et al., 2014; Favia et al., 2016). 
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3. OBJETIVOS 

 

 
3.1 GERAL 

 

Analisar o conhecimento dos Cirurgiões-Dentistas que atuam nas redes pública 

e privada do estado do Rio Grande do Norte acerca dos pacientes que fazem uso dos 

bisfosfonatos. 

 

 
3.2 ESPECÍFICOS 

 

Correlacionar o perfil educacional do Cirurgião-Dentista com a sua conduta 

clínica mediante pacientes que usam bisfosfonatos; 

Identificar a conduta dos Cirurgiões-Dentistas sobre os pacientes que fazem 

uso destes fármacos; 

Compreender a auto-percepção e o interesse que os Cirurgiões-Dentistas tem 

sobre os seus conhecimentos acerca dos bisfosfonatos, bem como as suas 

consequências na cavidade bucal; 

Avaliar se o nível de formação e a faixa etária influenciam sobre o conhecimento 

acerca do tema. 
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4. MÉTODOS 

 

 
4.1. TIPO DE ESTUDO: 

 

Tratou-se de um estudo quantitativo, descritivo de delineamento transversal. 

 
 
 

4.2. CENÁRIO DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada com CDs que atuam nas redes pública (Estratégia 

Saúde da Família) e privada no Estado do Rio Grande do Norte (RN), Brasil. 

 

 
4.3. TAMANHO DA AMOSTRA 

 

Tratou-se de uma amostra intencional e não-probabilística, representativa do 

público-alvo. 

Dessa forma, o questionário foi enviado para o e-mail de todos os CDs, que 

totalizaram 3926 profissionais inscritos. 

 

4.4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Todos os CDs inscritos no Conselho Regional de Odontologia-RN (CRO), no 

primeiro semestre de 2019, atuantes nas redes pública e privada. 

 

 
4.5. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Os CDs que não trabalhavam, bem como não residiam no estado do RN, e, 

também, aqueles questionários que não foram respondidos completamente, por 

recusa ou esquecimento. 

 

 
4.6. TÉCNICA DE PESQUISA 
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Foi aplicado um questionário estruturado composto por vinte e seis perguntas 

(Apêndice A), com respostas de múltipla escolha, adaptado dos trabalhos de 

FERREIRA, 2017, MOURA, 2014 e NEVILLE et al., 2009, dividido em três sessões: 

perfil socioeconômico e educacional dos profissionais, interesse e a auto percepção 

do profissional sobre o seu conhecimento relacionado aos bisfosfonatos e, por fim, a 

conduta do profissional acerca dos pacientes que usam bisfosfonatos. 

Primeiramente, foi realizado um pré-teste, no qual os questionários foram 

enviados para o e-mail de onze CDs, que tiveram o prazo de uma semana para 

respondê-los, com o objetivo de julgar se as questões estavam suficientemente claras 

e coerentes. 

Em seguida, os questionários foram enviados semanalmente para os e-mails dos 

CDs, que atuam nas redes pública e privada do RN, totalizando seis envios, nos 

meses de março a maio de 2019. Os endereços de e-mail foram obtidos no CRO-RN, 

o qual tem as informações sobre todos os profissionais ativos no estado. No conteúdo 

do e-mail, havia um link que redirecionava à plataforma Google Forms, a qual 

continha o questionário e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

sendo possível, assim, responder as perguntas via online, sem identificação do 

profissional. 

 

 
4.7. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise do material coletado consistiu na interpretação dos dados colhidos 

articulado à literatura e à leitura crítica do referencial bibliográfico adotado, 

possibilitando a comparação com teorias já existentes e a formulação de novas 

proposições. 

O banco de dados foi montado e analisado no Statistical Package for the Social 

Science (SPSS), versão 22.0, e o teste estatístico utilizado foi o qui-quadrado (Tabelas 

6, 7 e 8), sendo estabelecida a significância de 5%. A análise descritiva foi realizada 

com base nas frequências e porcentagens (Tabelas 2, 3 e 4), que analisa os dados 

crus, em percentuais e foi utilizado para proporcionar a observação objetiva das 

respostas dos CDs, bem como organizar, resumir e descrever os aspectos 

importantes de um conjunto de características observadas. 
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4.8. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Todo o estudo foi realizado com base nos princípios da ética e bioética, 

estabelecidos pela resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Para tanto, o projeto foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), que defende a 

integridade e dignidade da pesquisa favorecendo sua realização dentro dos padrões 

éticos e por estar diretamente vinculada à instituição proponente da pesquisa, sob o 

parecer de número 3.101.715. Foram respeitados os princípios de privacidade e 

confidencialidade e o anonimato foi assegurado, sendo que em hipótese alguma foram 

divulgados dados de identificação dos sujeitos desta pesquisa. 



26 
 

 
 
 

5. RESULTADOS 

 
 

O questionário foi enviado para o e-mail de todos os CDs ativos do estado do 

Rio Grande do Norte, atuantes nos setores públicos e privados. No total, foram obtidas 

281 respostas, sendo que 7 participantes se recusaram a participar da pesquisa, 

totalizando 274 respostas. A partir destas, foi montado o perfil dos CDs que aderiram 

à pesquisa. Dos 274 entrevistados, 167 eram do sexo masculino (60,9%) e 149 

(54,4%) de formação proveniente de Universidade pública, sendo a faixa etária mais 

frequente de 25-34 anos (179/65,3%). Com relação ao setor de trabalho, os resultados 

foram equiibrados, sendo 31% no setor público, 35,8% no privado e 33,2% em ambos. 

A caraterização completa dos entrevistados encontra-se na tabela 2. Dos que tinham 

pós-graduação, 129 (47,1%) eram especialistas, 42 (15,3%) mestres, 8 (2,9%) 

doutores e 1 pós-doutor (0,4%). Cabe ressaltar uma grande variabilidade das 

especialidades: Cirurgia, Ortodontia, Dentística, Odontopediatria, Endodontia, 

Periodontia, Prótese, Saúde Coletiva, Implante, Estomatologia, Pacientes com 

Necessidades Especiais, DTM, Radiologia, Odontologia Legal, Atenção Básica. 

 
 

Tabela 2: Caracterização da amostra 

  Frequência Porcentagem 

Gênero Mulheres 167 60,9 

 Homens 107 39,1 

 

Faixa etária 
 

25-34 
 

149 
 

54,37 

 35-44 58 21,16 

 45 ou mais 67 24,45 

 

Instituição de origem 
 

Publica 
 

179 
 

65,3 

 Privada 95 34,7 

 

Setor de Trabalho 
 

Público (Pu) 
 

85 
 

31,0 

 Privado (Pr) 98 35,8 

 Pu+Pr 91 33,2 

 

Formação 
 

Graduação 
 

94 
 

34,3 

 Pós-graduação 180 65,7 

 Total 274 100,0 



27 
 

 
 
 

A maioria dos CDs (228/83,2%) relatou conhecer os BFs, mas um pouco mais 

da metade (143/52,2%) indicou saber quais drogas fazem parte desse grupo. 

Destes, 62 (22,6%) conheciam apenas uma das três medicações contidas na pergunta 

(Tabela 3). A maioria (209/76,3%) também relatou saber a indicação do fármaco. 

Destes, 203 (99,0%) assinalaram a alternativa correta e 2 indicaram incorretamente. 

Com relação às complicações, 190 (69,3%) disseram conhecê-las e destes, 179 

(94,2%) elencaram a complicação corretamente. Entretanto, apenas 96 (35,0%) 

conheciam algum tratamento e 105 (38,3%) os testes séricos indicados para avaliação 

de risco. 

 
 

Tabela 3: Conhecimento sobre os medicamentos e complicações. 

  Frequência Porcentagem 

Você sabe o que são os 

bisfosfonatos? 

Sim 228 83,2 

Não 46 16,8 

 

Você conhece as drogas que 

fazem parte do grupo dos 

bisfosfonatos? 

 

Sim 
 

143 
 

52,2 

Não 131 47,8 

 1 62 22,6 

Sim, Quantos? 3 51 18,6 

 2 30 10,9 

 

Você conhece as indicações do 

uso terapêutico dos 

bisfosfonatos? 

 

Sim 
 

209 
 

76,3 

Não 65 23,7 

 

Você conhece as complicações 

orais decorrentes do uso de 

bisfosfonatos? 

 

Sim 
 

190 
 

69,3 

Não 84 30,7 

 

Você conhece algum tratamento 

para as complicações orais 

induzidas pelo uso de 

bisfosfonatos? 

 

Sim 
 

96 
 

35,0 

Não 178 65,0 

 

Se a resposta anterior foi SIM, 

qual o tratamento mais indicado? 

Medicação, 

debridamento e, se 

necessário, ressecção. 

 

91 

 

33,2 



28 
 

 
 

 
Apenas medicação. 3 1,1 

Não é necessário 

intervenção. 

 

2 
 

0,7 

 

Qual o exame indicado para se 

estimar os níveis de remodelação 

óssea? 

 

Outros 

 

169 

 

61,7 

CTX 105 38,3 

 Total 274 100,0 

 
 
 

 

Com relação à auto percepção e o interesse, a maioria dos avaliados 169 

(61,7%) julgou seu conhecimento acerca dos BFs como insatisfatório e consideram 

importante a atualização sobre o tema 237 (86,5%). Tanto o interesse quanto a 

insatisfação foram semelhantes quando questionados sobre as complicações e 

apenas 72 entrevistados (26,3%) disseram saber detectar uma osteonecrose (Tabela 

4). 

 
 
 
 

Tabela 4: Auto percepção e interesse sobre bisfosfonatos e suas complicações 

 Frequência Porcentagem 

 Insatisfatório 169 61,7 

Como você julga estar o seu nível de conhecimento 

acerca dos bisfosfonatos? 

Satisfatório 73 26,6 

Não sei 

responder 

  

 32 11,7 

O quanto você considera importante se atualizar 

sobre esse tema (bisfosfonatos)? 

 

Muito 
 

237 
 

86,5 

Pouco 16 5,8 

 Não sei 

responder 

 

21 
 

7,7 

Como você julga estar o seu nível de conhecimento 

sobre a osteonecrose dos maxilares? 

 

Insatisfatório 
 

164 
 

59,9 

Satisfatório 86 31,4 

 Não sei 

responder 

 

24 
 

8,8 

  
Muito 

 
252 

 
92,0 
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O quanto você acha importante se atualizar sobre 

esse tema (osteonecrose dos maxilares)? 

Pouco 16 5,8 

Não sei 

responder 

  

 6 2,2 

Você sabe detectar clinicamente uma osteonecrose 

dos maxilares? 

 

Sim 
 

72 
 

26,3 

Não 63 23,0 

 Talvez 139 50,7 

Na anamnese, você pergunta quais medicações os 

pacientes fazem uso? 

 

Sim 
 

249 
 

90,9 

Não 5 1,8 

 Ocasionalmente 20 7,3 

 Total 274 100,0 

 
 
 

 

Com relação à prática clínica, menos da metade dos CDs (113/41,2%) relatou 

haver atendido um paciente que usou essa medicação e 119 (43,4%) realizariam um 

procedimento invasivo nestes, que são pacientes de alto risco para o 

desenvolvimento da OMRM, e 42% entrariam em contato com o Médico para avaliar 

o risco do paciente. Muitos profissionais (38/13,9%) atenderam pacientes com 

lesões associadas a BFs (Tabela 5). 

 
 
 
 

Tabela 5: Prática clínica    

   
Frequência 

 
Porcentagem 

Você já fez atendimento 

de pacientes que fazem ou 

fizeram uso de 

bisfosfonatos? 

Sim 113 41,2 

Não 161 58,8 

 
Você realizaria um 

procedimento invasivo 

(extrações, instalações de 

implantes) em pacientes 

 
Sim, sem restrições 

 

4 

 

1,5 

Não, contraindicaria o 

procedimento 

 

53 

 

19,3 
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que usam os 

bisfosfonatos? 

Não, encaminharia 

para outro colega que 

tenha mais domínio 

sobre o assunto 

 

 
102 37,2 

 

SIM, porém, antes do 

procedimento, entra em 

contato com o Médico 

do paciente para avaliar 

o risco 

 
 

 
115 42,0 

 
 

 
Você já atendeu Sim 38 13,9 

pacientes com lesões 

relacionadas ao uso de 
Não 236 86,1 

bisfosfonatos?    

 Total 274 100,0 

 
 
 
 
 

As associações estatisticamente significativas, observou-se que a faixa etária 

de 25-34 anos teve mais respostas positivas nas perguntas relacionadas ao 

conhecimento sobre os BFs, tais como, quais drogas que fazem parte deste grupo, 

suas indicações e complicações, bem como a auto percepção sobre o seu 

conhecimento acerca dos BFs (Tabela 6). Isso significa que houve diferença 

estatisticamente significante na faixa etária de 25-34 anos em relação às demais 

faixas etárias, nas perguntas relacionadas ao conhecimento sobre o fármaco e suas 

complicações, exceto nas seguintes questões: como você julga estar o seu nível de 

conhecimento sobre a osteonecrose dos maxilares?; o quanto você acha importante 

se atualizar sobre o tema (osteonecrose dos maxilares)?; e qual o exame indicado 

para se estimar os níveis de remodelação óssea. 
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Tabela 6: Avaliação de associações segundo faixa etária  

Faixa etária 

 
Perguntas 

 
Respostas 

 
25-34 

 
35-44 

45 ou 

mais 

 
P 

Você sabe o que são 

os bisfosfonatos? 

Sim 135/90,6% 45/77,6% 48/71,6% 0,001 

Não 14/9,4% 13/22,4% 19/28,4%  

 

Você conhece as 

drogas que fazem 

parte do grupo dos 

bisfosfonatos? 

 

 
Sim 

 

 
89/59,7% 

 

 
31/53,4% 

 

 
23/34,3% 

 

 
0,002 

Não 60/40,3% 27/46,6% 44/65,7%  

 

Você conhece as 

indicações do uso 

terapêutico dos 

bisfosfonatos? 

 

Sim 
 

126/84,6% 
 

41/70,7% 
 

42/62,7% 
 

0,001 

Não 23/15,4% 17/29,3% 25/37,3%  

 

Como você julga 

estar o seu nível de 

conhecimento acerca 

dos bisfosfonatos? 

 
Insatisfatório 

 
82/55,0% 

 
36/62,1% 

 
51/76,1% 

 
0,007 

Satisfatório 52/34,9% 13/22,4% 8/11,9%  

Não sei 15/10,1% 9/15,5% 8/11,9% 
 

 
O quanto você 

considera importante 

se atualizar sobre esse 

tema (bisfosfonatos)? 

 
Muito 

 
135/90,6% 

 
49/84,5% 

 
53/79,1% 

 
0,193 

Pouco 7/4,7% 3/5,2% 6/9,0%  

Não sei 7/4,7% 6/10,3% 8/11,9%  

 

Como você julga 

estar o seu nível de 

conhecimento sobre a 

osteonecrose dos 

maxilares? 

 

Insatisfatório 
 

83/55,7% 
 

32/55,2% 
 

49/73,1% 
 

0,128 

Satisfatório 52/34,9% 19/32,8% 15/22,4%  

Não sei 14/9,4% 7/12,1% 3/4,5%  

O quanto você acha 

importante se atualizar 

sobre esse tema 

(osteonecrose dos 

maxilares)? 

Muito 142/95,3% 51/87,9% 59/88,1% 0,160 

Pouco 6/4,0% 4/6,9% 6/9,0%  

Não sei 1/0,7% 3/5,2% 2/3,0%  

Você sabe detectar 

clinicamente uma 

Sim 47/31,5% 17/29,3% 8/11,9% <0,0001 

Não 20/13,4% 15/25,9% 28/41,8%  
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osteonecrose dos 

maxilares? 

Talvez 82/55,0% 26/44,8% 31/46,3%  

 

Você conhece as 

complicações orais 

decorrentes do uso de 

bisfosfonatos? 

 

Sim 
 

119/79,9% 
 

41/70,7% 
 

30/44,8% 
 

<0,0001 

Não 30/20,1% 17/29,3% 37/55,2%  

 

Você realizaria um 

procedimento invasivo 

(extrações, instalações 

de implantes) em 

pacientes que usam os 

bisfosfonatos? 

 

Sim 
 

75/50,3% 
 

23/39,7% 
 

21/31,3% 
 

0,027 

 

Não 

 

74/49,7% 

 

35/60,3% 

 

46/68,7% 

 

 

Você conhece algum 

tratamento para as 

complicações orais 

induzidas pelo uso de 

bisfosfonatos? 

 

Sim 
 

67/45,0% 
 

20/34,5% 
 

9/13,4% 
 

<0,0001 

Não     

 82/55,0% 38/65,5% 58/86,6%  

Qual o exame 

indicado para se 

estimar os níveis de 

remodelação óssea? 

Outros 88/59,1% 34/58,6% 47/70,1% 0,260 

CTX 61/40,9% 24/41,4% 20/29,9%  

 
 

 

Quando avaliada a instituição de origem, só foi observada associação 

estatisticamente significativa na pergunta sobre qual o exame indicado para estimar 

os níveis de remodelação óssea, sendo estes mais conhecidos pelos profissionais 

provenientes de instituição pública (Tabela 7). 

Essa mesma associação significativa se repetiu quando se comparou com o 

nível de formação, sendo os exames específicos mais conhecidos pelos CDs com 

pós-graduação (Tabela 8). 
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Tabela 7: Avaliação de associações segundo tipo formação  

Instituição de 

Origem 

Perguntas Respostas Publica Privada P 

Você sabe o que são os bisfosfonatos? Sim 152 76 0,300 

  84,9% 80,0%  

 Não 27 19  

  15,1% 20,0%  

Você conhece as drogas que fazem parte do grupo dos 

bisfosfonatos? 

Sim 97 46 0,363 

 54,2% 48,4%  

 Não 82 49  

  45,8% 51,6%  

Você conhece as indicações do uso terapêutico dos 

bisfosfonatos? 

Sim 137 72 0,890 

 76,5% 75,8%  

 Não 42 23  

  23,5% 24,2%  

Como você julga estar o seu nível de conhecimento 

acerca dos bisfosfonatos? 

Insatisfatório 116 53 0,213 

 64,8% 55,8%  

 Satisfatório 46 27  

  25,7% 28,4%  

 Não sei 17 15  

  9,5% 15,8%  

O quanto você considera importante se atualizar sobre 

esse tema (bisfosfonatos)? 

Muito 158 79 0,204 

 88,3% 83,2%  

 Pouco 11 5  

  6,1% 5,3%  

 Não sei 10 11  

  5,6% 11,6%  

Como você julga estar o seu nível de conhecimento sobre 

a osteonecrose dos maxilares? 

Insatisfatório 107 57 0,198 

 59,8% 60,0%  

 Satisfatório 60 26  

  33,5% 27,4%  

 Não sei 12 12  

  6,7% 12,6%  

O quanto você acha importante se atualizar sobre esse 

tema (osteonecrose dos maxilares)? 

Muito 162 90 0,121 

 90,5% 94,7%  

 Pouco 14 2  

  7,8% 2,1%  

 Não sei 3 3  

  1,7% 3,2%  

Você sabe detectar clinicamente uma osteonecrose dos 

maxilares? 

Sim 50 22 0,642 

 27,9% 23,2%  

 Não 39 24  
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  21,8% 25,3%  

 Talvez 90 49  

  50,3% 51,6%  

Você conhece as complicações orais decorrentes do uso 

de bisfosfonatos? 

Sim 126 64 0,606 

 70,4% 67,4%  

 Não 53 31  

  29,6% 32,6%  

Você realizaria um procedimento invasivo (extrações, 

instalações de implantes) em pacientes que usam os 

bisfosfonatos? 

Sim 76 43 0,656 

 42,5% 45,3%  

Não 103 52  

  57,5% 54,7%  

Você conhece algum tratamento para as complicações 

orais induzidas pelo uso de bisfosfonatos? 

Sim 60 36 0,470 

 33,5% 37,9%  

 Não 119 59  

  66,5% 62,1%  

Qual o exame indicado para se estimar os níveis de 

remodelação óssea? 

Outros 101 68 0,014 

 56,4% 71,6%  

 CTX 78 27  

  43,6% 28,4%  

 
 
 
 

 Tabela 8: Avaliação de associações segundo nível de formação  

Nível de formação 

Perguntas Respostas Graduação Pós P 

Você sabe o que são os bisfosfonatos? Sim 83 145 0,104 

  88,3% 80,6%  

 Não 11 35  

  11,7% 19,4%  

Você conhece as drogas que fazem parte do grupo dos 

bisfosfonatos? 

Sim 48 95 0,787 

 51,1% 52,8%  

 Não 46 85  

  48,9% 47,2%  

Você conhece as indicações do uso terapêutico dos 

bisfosfonatos? 

Sim 75 134 0,324 

 79,8% 74,4%  

 Não 19 46  

  20,2% 25,6%  

Como você julga estar o seu nível de conhecimento acerca 

dos bisfosfonatos? 

Insatisfatório 60 109 0,498 

 63,8% 60,6%  

 Satisfatório 26 47  

  27,7% 26,1%  

 Não sei 8 24  

  8,5% 13,3%  

 Muito 82 155 0,300 
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O quanto você considera importante se atualizar sobre 

esse tema (bisfosfonatos)? 

 87,2% 86,1%  

Pouco 3 13  

  3,2% 7,2%  

 Não sei 9 12  

  9,6% 6,7%  

Como você julga estar o seu nível de conhecimento sobre 

a osteonecrose dos maxilares? 

Insatisfatório 54 110 0,695 

 57,4% 61,1%  

 Satisfatório 30 56  

  31,9% 31,1%  

 Não sei 10 14  

  10,6% 7,8%  

O quanto você acha importante se atualizar sobre esse 

tema (osteonecrose dos maxilares)? 

Muito 90 162 0,165 

 95,7% 90,0%  

 Pouco 2 14  

  2,1% 7,8%  

 Não sei 2 4  

  2,1% 2,2%  

Você sabe detectar clinicamente uma osteonecrose dos 

maxilares? 

Sim 21 51 0,054 

 22,3% 28,3%  

 Não 16 47  

  17,0% 26,1%  

 Talvez 57 82  

  60,6% 45,6%  

Você conhece as complicações orais decorrentes do uso 

de bisfosfonatos? 

Sim 68 122 0,437 

 72,3% 67,8%  

 Não 26 58  

  27,7% 32,2%  

Você realizaria um procedimento invasivo (extrações, 

instalações de implantes) em pacientes que usam os 

bisfosfonatos? 

Sim 42 77 0,763 

 44,7% 42,8%  

Não 52 103  

  55,3% 57,2%  

Você conhece algum tratamento para as complicações 

orais induzidas pelo uso de bisfosfonatos? 

Sim 35 61 0,582 

 37,2% 33,9%  

 Não 59 119  

  62,8% 66,1%  

Qual o exame indicado para se estimar os níveis de 

remodelação óssea? 

Outros 66 103 0,036 

 70,2% 57,2%  

 CTX 28 77  

  29,8% 42,8%  
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6. DISCUSSÃO 

 
 

Neste estudo, realizou-se entrevistas semiestruturadas para investigar o 

conhecimento, autopercepção e conduta dos CDs do estado do RN, atuantes tanto na 

rede pública quanto na privada, sobre os seus conhecimentos acerca dos BFs e suas 

consequências na cavidade oral. Embora não seja um fenômeno de elevada 

prevalência na população, uma vez que o paciente desenvolve a osteonecrose, há o 

comprometimento da sua qualidade de vida, pois além de existirem complicações 

relacionadas à saúde bucal, atividades simples, como alimentação e higienização, são 

afetadas. Dessa forma, como trata-se de uma condição que se desenvolve após 

procedimentos odontológicos comuns, tais como as extrações dentárias, os CDs 

foram selecionados como o grupo-chave de profissionais da saúde que tiveram os 

seus conhecimentos explorados acerca do tema proposto, além de desempenharem 

um papel importante nas estratégias de prevenção. 

O número de prescrições dos BFs aumentou demasiadamente nos últimos anos. 

Além do seu custo benefício e da possibilidade de tratar uma ampla gama de doenças, 

esse fato se deve, também, ao envelhecimento da população e ao aumento da 

expectativa de vida (mudança na pirâmide etária). Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira ganhou 4,8 milhões de idosos 

desde 2012, superando o total de 30,2 milhões em 2017. Isso corresponde a um 

aumento de 18% desse grupo etário, que tem se tornado cada vez mais representativo 

no Brasil. As mulheres são a maioria nesse grupo, com 16,9 milhões, enquanto 

homens idosos são 13,3 milhões (IBGE, 2018). 

Assim, é de fundamental importância que o CD conheça os BFs, saiba as suas 

indicações, bem como as consequências na cavidade oral, para orientar corretamente 

os pacientes sobre os procedimentos preventivos e, eventualmente, tratar a OMRM. 

Um estudo realizado por Van der Velde et al., em 2017, calculou as taxas de 

prescrições de drogas usadas para tratar a osteoporose em indivíduos com 50 anos 

ou mais e concluiu que apesar das mudanças na presrição dos BFs, a sua utilização 

aumentou nos últimos anos. Esse mesmo estudo concluiu também que, para as 

mulheres, as taxas anuais de primeira prescrição de qualquer medicamento anti- 

osteoporose aumentaram de 2,3 para 169,7 por 10.000 ao ano (a.a.), seguidas de um 

platô e uma queda de 12% nos últimos três anos. No caso dos homens, houve um 
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aumento menos acentuado de 1,4 para 45,3 por 10.000 a.a., seguido por um platô. As 

taxas anuais de primeira prescrição de qualquer fármaco anti-osteoporose 

aumentaram até a idade de 85 a 89 anos (248,9 por 10.000 a.a. em mulheres e 119,3 

em homens), sendo os BFs os medicamentos mais frequentemente prescritos 

(etidronato até 2000 e, posteriormente, alendronato), representando mais de 90% das 

prescrições para tratar a osteoporose em ambos os sexos. 

No Brasil, uma revisão de literatura realizada por Brandão, Machado e Acursio, 

em 2012, sobre as avaliações econômicas realizadas no Brasil e no mundo, 

enfocando o tratamento da osteoporose na pós-menopausa, chegou à conclusão de 

que, no geral, de todos os tratamentos estudados (tais como terapia hormonal, 

suplementação com vitamina D, etc.), os BFs foram as estratégias mais avaliadas e 

que resultaram em melhores razões de custo- efetividade. 

A prevenção da OMRM pode se dar de duas formas: antes, que consiste em 

identificar se há ou não foco de infecção dentária e realizar as medidas necessárias, 

e após o início do tratamento com os BFs. Uma vez que o tratamento odontológico 

não tenha sido realizado antes da terapia com os BFs, deve-se evitar cirurgias 

eletivas. Não podendo evitá-las, algumas medidas devem ser tomadas, tais como 

administração de antibióticos orais, terapia fotodinâmica antimicrobiana, 

fotobiomodulação e recobrimento do coágulo com matriz xenogênica de colágeno. 

Segundo Fortunato et al., 2020, a aplicação de concentrados de plaquetas autólogas  

não teve diferença estatisticamente significante em relação aos pacientes que não 

receberam esse tratamento. Com relação à realização de um retalho mucoperiostal, 

há controvérsia nos estudos. Spanou et al., 2020, afirmaram em seus estudos que o 

fechamento do alvéolo com um retalho mucoperiostal, associado à antibioticoterapia, 

auxilia no tratamento da OMRM. Já Kuster et al., 2020, afirmaram qque deve-se 

evitar a elevação de um retalho mucoperiostal e, consequentemente, a exposição do 

osso circundante. 

Com relação ao conhecimento acerca dos fármacos (Tabela 3), a maioria dos 

profissionais (83,2%) relatou saber o que são BFs. Porém, apenas um pouco mais da 

metade (52,2%) afirmou conhecer as drogas que fazem parte deste grupo e, destes, 

22,6% apenas um dos três fármacos contidos no questionário. Isso corrobora com o 

achado do estudo de Ferreira, 2017, que constatou que mesmo os alunos que afirmam 

conhecer os bisfosfonatos, desconhecem as drogas do seu grupo, demonstrando 

esses fármacos não fazem parte da rotina dos alunos. Retomando este estudo, das 

três alternativas, o medicamento mais associado a respostas positivas foi o 
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alendronato sódico (92,3%), seguido pelo ácido zoledrônico (52,4%), sendo o 

risedronato sódico o menos conhecido, com 47,6% das respostas. O alendronato é o 

tratamento de primeira linha para combater a osteoporose, uma vez que é seguro, 

eficaz, além de ser disponibilizado no sistema de saúde pública brasileiro. Dessa 

forma, ressalta-se a importância dos CDs conhecê-lo, já que é o medicamento mais 

utilizado (Caires et al., 2017). Por outro lado, no estudo realizado por Escobedo et al., 

2018, o ácido zoledrônico (ZometaR), o mais potente de todos, era desconhecido por 

46,9% dos dentistas que trabalhavam no setor público e 34,1% dos dentistas que 

trabalhavam no setor privado. Já os estudantes de odontologia, apenas 2,7% 

desconheciam sua existência. Em decorrência da sua grande eficácia na redução de 

diversos tipos de fraturas, bem como pela sua facilidade de administração, o ácido 

zoledrônico, pode ser o fármaco de escolha em todas as situações em que os BFs 

são indicados. Entretanto, esse fármaco não é o mais utilizado pelo fato de não ser 

disponibilizado no sistema de saúde pública do Brasil, sendo reservado a pacientes 

com contraindicação aos BFs orais (Caires et al., 2017). 

Com relação ao conhecimento sobre as complicações (Tabela 3) no presente 

estudo, muitos profissionais (69,3%) relatou conhecê-las e 35% conhecia algum 

tratamento para a osteonecrose dos maxilares; destes, 33,2% adotaria a conduta de 

medicar, debridar e, se necessário, realizar ressecção. Esse achado corrobora com o 

estudo realizado por Sturrock et al., 2019, que constatou que a maioria dos CDs 

ingleses era consciente acerca das consequências da terapia com os BFs, mas 

desconheciam outras drogas associadas à patogênese da OMRM, sendo assim, 

necessária uma educação adicional dos CDs sobre tais medicamentos. 

Com relação à autopercepção (Tabela 4), a maioria dos entrevistados (61,7%) 

julgou o seu conhecimento sobre os BFs como insatisfatório e 86,5% consideram 

importante uma atualização sobre o tema. Apenas 26,3% da amostra saberia detectar 

clinicamente a osteonecrose, sendo que 59, 9% julga o seu conhecimento sobre a 

mesma como insatisfatório; 92% considerou importante uma atualização sobre o tema 

e 90, 9% afirmou que investigam na anamnese as medicações que os pacientes 

fazem uso. Esse achado corrobora com os resultados do estudo de Dahlgren e Wexel, 

em 2019, no qual foi enviado um questionário pela web para 656 CDs suecos e como 

resultado, apenas 13,1% destes afirmou estar confortável com seu nível atual de 

conhecimento sobre o manejo de pacientes tratados com agentes antireabsortivos, 

enquanto o restante dos entrevistados tiveram dúvidas e sentiram-se desconfortáveis. 

Além disso, mais de 70% dos CDs desconheciam os diferentes estágios do OMRM e 

quando deve-se encaminhar o paciente a um especialista. Entre todos os participantes 

da pesquisa, o valor médio do nível de conhecimento ficou abaixo da média, com 
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pontuação 4 de 10 na escala. No Reino Unido, Tanna et al. relataram que 58% dos 

CDs britânicos não se sentiam à vontade para realizar extrações em pacientes com 

osteoporose que tomavam BFs orais há um ano. 

Mesmo o uso dos BFs estando cada vez mais difundido, apenas 41,2% dos 

entrevistados (Tabela 5) atendeu pacientes que usam/usaram esse fármaco e 13,9% 

atenderam pacientes com OMRM. Sendo assim, sua incidência foi elevada em 

comparação com outros estudos. Alhussain et al., em 2015, constataram em seus 

estudos que embora 60% dos CDs clínicos gerais e especialistas de Ontário tinham 

um bom conhecimento sobre o OMRM, a maioria não se sente à vontade em realizar 

cirurgias orais em pacientes em uso de BFs, sugerindo que maiores esforços 

educacionais devem ser feitos para promover o conhecimento dos profissionais 

acerca do tema, corroborando com o resultado desse estudo, no qual 37,2% 

encaminharia o paciente para outro colega que tenha mais domínio sobre o assunto 

para realizar algum procedimento invasivo. Além disso, no presente estudo, apenas 

19,3% contraindicaria procedimentos invasivos em pacientes usuários de BFs, 

indicando desconhecimento sobre o tema e 42% realizaria procedimentos invasivos, 

porém, antes disso, tentariam entrar em contato com o Médico para avaliar o risco 

do paciente. Dahlgren e Wexel, em 2019, evidenciaram que uma experiência de 

trabalho mais longa prediz uma melhor avaliação de quando encaminhar um 

paciente a um especialista. Além disso, os resultados dos seus estudos apontaram 

que 70,7% não tinham conhecimento de quando encaminhar o paciente a um 

especialista ou quando tratá-lo, enquanto 45,7 % encaminharam imediatamente o 

paciente a um especialista. Albussain et al., 2015, evidenciaram em seus estudos 

que em algumas situações clínicas quase 50% dos participantes se não 

encaminhassem o paciente, selecionariam a estratégia de tratamento errada. Essa 

abordagem pode exacerbar ou não resolver a principal condição dentária, pode levar 

a complicações graves para o paciente, ou pode levá-los a desenvolver a OMRM. Em 

particular, tem sido demonstrado que a maioria dos pacientes que tomam BFs não 

está familiarizado com a droga e seus possíveis efeitos colaterais orais. Isto realçaria 

ainda mais a responsabilidade dos CDs de estarem preparados para educar os 

pacientes sobre as complicações orais resultantes do uso de BFs e a necessidade de 

atendimento odontológico. 

Retomando os resultados das tabelas 4 e 5, com relação à anamnese, Sturrock 

et al., 2019, descreveram desafios na obtenção de históricos precisos de 

medicamentos de alguns pacientes. Além disso, esses autores descreveram em seus 

estudos que o grau relativo de tempo que leva quando os CDs precisam entrar em 

contato com médicos generalistas foi visto como uma barreira significativa para 

melhorar o atendimento ao paciente, além de as relações interprofissionais limitadas 
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e inexistência de comunicação com outros profissionais de saúde, como o 

farmacêutico, por exemplo. Esse fator de isolamento profissional é percebido em 

outros estudos e relata-se a necessidade de integração da saúde bucal no sistema de 

saúde mais amplo. Assim, seguindo esse modelo, pode-se otimizar a prevenção do 

OMRM e também abordar outras áreas nas quais a saúde bucal afeta a saúde e o 

bem-estar geral dos pacientes. 

Um maior foco na educação em saúde bucal na formação de outros profissionais 

de saúde poderia desenvolver uma melhor colaboração entre a Odontologia e as 

demais profissões da área da saúde, facilitando uma maior compreensão da 

importância da saúde bucal no contexto da saúde geral (Sturrock et al., 2019). 

Nas associações estatisticamente significativas, observou-se que a faixa etária 

de 25-34 anos teve mais respostas positivas (Tabela 6) sobre o tema abordado, 

sendo, assim, associada a um maior nível de conhecimento. Isso possivelmente se 

deve ao fato de os BFs serem drogas relativamente recentes no mercado, que foram 

mais utilizadas e difundidas nas últimas décadas, reforçando, assim, a necessidade 

de capacitações para os CDs sobre o tema. Um estudo realizado por Alhussain et 

al., no Canadá, em 2015, observou que profissionais na faixa etária de 45 a 54 anos 

tiveram um escore de conhecimento menor em comparação com outros grupos 

etários e um maior nível de conhecimento foi observado na faixa etária de 25- 34 

anos de idade, em comparação com outros grupos, corroborando com este estudo. 

Em ambos os casos, os indivíduos que se descreveram como confortáveis com seu 

nível atual de conhecimento sobre a OMRM tiveram uma pontuação estatisticamente 

maior em comparação com aqueles que não estavam confortáveis tratando tais 

pacientes. Além desses achados, Albussain et al. mostraram que ser especialista e, 

em particular, ser um cirurgião oral e maxilofacial foi associado a maiores escores de 

conhecimento. 

O estudo realizado por Escobedo et al., em 2018, na Espanha, observou que o 

escore baseado no conhecimento da prática clínica correta diminuiu com o passar dos 

anos desde a graduação. Essa observação, embora sem valor estatisticamente 

significativo, já foi descrita por Yoo et al., em 2010, e De Lima et al., em 2015, os quais 

constataram que os CDs com mais experiência profissional (mais que cinco anos de 

formado) possuem maior prática clínica no tratamento de pacientes com OMRM, mas 

surpreendentemente eles tinham um nível mais baixo de conhecimento de 

complicações do que os CDs menos experientes (menos que cinco anos de formado), 

concluindo, assim, que o conhecimento dos CDs sobre efeitos colaterais dos 

medicamentos antirreabsortivos diminui com o passar dos anos. 

Marx relatou em seus estudos que, para avaliar o risco de desenvolvimento de 

osteonecrose em pacientes que necessitam de cirurgias odontológicas, é 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468785518300831?via%253Dihub&!
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recomendado o teste CTX (telopeptídeocarboxiterminal do colágeno tipo I) sérico. O 

CTX consiste num marcador de função osteoclástica que indica a taxa de supressão 

dos osteoclastos causados pelos bisfosfonatos (FLICHY-FERNÁNDEZ et al, 2012). 

O CTX é um marcador bioquímico do metabolismo ósseo do tipo Marcador de 

Reabsorção óssea, que utiliza métodos imunológicos baseados em anticorpos 

específicos que reagem com interligadores C-Terminais de colágeno, encontradas 

na porção terminal de moléculas de colágeno (VIEIRA, 1999). O teste do CTX avalia 

a eliminação de fragmentos específicos produzidos pelo metabolismo do colágeno 

Tipo I e pode ser utilizado para avaliar o risco do desenvolvimento de Osteonecrose 

induzida por bifosfonatos (BROZOSKI et al., 2012). Se o exame identificar números 

abaixo de 100 pg/ml, o paciente é considerado alto risco. De 100 pg/ml a 150 pg/ml, 

é considerado risco moderado, de 150 pg/ml a 299 pg/ml é considerado risco 

mínimo, e se apresentar números maiores que 300 pg/ml, o paciente é considerado 

sem risco algum (FLICHY-FERNÁNDEZ et al., 2012). 

 Assim sendo, com relação ao perfil educacional (Tabela 7), os profissionais 

provenientes das Universidades públicas souberam informar mais corretamente o 

exame necessário para estimar os níveis de remodelação óssea. Essa mesma 

associação significativa se repetiu quando se comparou com o nível de formação 

(Tabela 8), sendo os exames específicos mais conhecidos pelos CDs com pós-

graduação. Retomando os estudos anteriores, Escobedo et al., em 2018, na 

Espanha, que comparou os conhecimentos dos estudantes de Odontologia no último 

ano de graduação com profissionais já formados acerca dos fatores de risco da 

OMRM, concluiu que a área de especialidade, não parecem ter uma influência 

significativa na capacidade do dentista em resolver casos clínicos, diferentemente 

dos achados nos estudos de Albussain, Peel, Dempster, em 2015, no qual ser um 

especialista e, em particular, ser um cirurgião oral e maxilofacial, estando confortável 

em tratar pacientes com OMRM, tendo alguma exposição a casos OMRM em um 

determinado mês, e praticando em grandes centros urbanos foram associados com 

maiores escores de conhecimento. 

Entretanto, muitos estudos, como aqueles realizados por Dal Prá et al., 2016,  

afirmam que o teste CTX pode atuar como auxiliar do CD na tomada de decisões 

clínicas. No entanto, ele não é considerado capaz de prever o aparecimento da 

OMRM nesses pacientes. Corroborando com esses estudo, Mallmann, em 2015, em 

uma revisão sistemática da literatura, concluíram que o teste CTX não tem eficácia 

para determinar o risco de osteonecrose dos maxilares relacionada ao uso de 

bisfosfonatos. 

As limitações desta pesquisa incluem sua natureza transversal e baixa taxa de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468785518300831?via%253Dihub&!
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retorno das respostas dos CDs. No entanto, esses resultados corroboram a premissa 

de que o OMRM continua a exigir mais esforços de ensino em relação às suas 

repercussões na clínica odontológica, bem como com relação à educação dos 

profissionais sobre os medicamentos associados a essa complicação e o importante 

papel que os CD desempenham na sua prevenção. 
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7. CONCLUSÃO 
 

 

Assim, de acordo com os parâmetros utilizados no presente estudo, conclui-se 

que: 
 

- Com relação ao perfil educacional, os profissionais provenientes das 

Universidades públicas souberam informar mais corretamente o exame necessário 

para estimar os níveis de remodelação óssea, mas não houve nenhuma outra 

informação estatisticamente significativa além dessa; 

- Com relação à conduta, poucos profissionais contra-indicariam a realização de 

procedimentos invasivos em pacientes usuários de BFs e muitos encaminhariam para 

outro profissional com mais domínio sobre o assunto, sugerindo pouca informação 

sobre o tema. 

- Os CDs do RN consideram os seus conhecimentos acerca dos BFs 

insatisfatórios, bem como da OMRM; 

- O nível de formação não teve diferença estatisticamente significativa sobre a 

conduta/conhecimento que os CDs têm mediante esses pacientes, apenas sobre qual 

exame solicitar para estimar os níveis de remodelação óssea; a faixa etária de 25-34 

anos teve mais respostas positivas acerca dos conhecimentos e autopercepção sobre 

os BFs e a OMRM; mesmo assim, todas as faixas etárias necessitam de mais 

conhecimentos acerca do tema. 
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APÊNDICE A - Questionário aplicado aos Cirurgiões-Dentistas 

 
De acordo com a leitura do TCLE, você concorda em participar dessa 
pesquisa? 

 
Sim (  ) 
Não ( ) 

 
I PARTE- Perfil socioeconômico e educacional dos profissionais 

 
1. Gênero 

 

Masculino Feminino 
 

2. Faixa etária 
 

25 a 34 anos 
45 a 59 anos 

35 a 44 anos 
60 anos ou mais 

 

3. Instituição de origem 
 

Pública Privada 
 

4. Trabalha em qual setor? 
 

Público Privado 
 

5. Nível de formação 
 

Graduação Doutorado 
 

Especialização Pós-Doutorado 
 

Mestrado Outros 
 
 

6. Se você é especialista, qual a sua área de atuação? 
 

Dentística Ortodontia 
 

Odontopediatria 

Endodontia 

Cirurgia Prótese 
 

Periodontia Outros: 
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II PARTE- Interesse e a auto percepção do profissional sobre os seus 
conhecimentos relacionados aos bisfosfonatos 

 
1. Você sabe o que são os bisfosfonatos? 

 

( ) SIM ( ) NÃO 
 

2. Você conhece as drogas que fazem parte do grupo dos bisfosfonatos? 
 

( ) SIM ( ) NÃO 
 

3. Se a resposta anterior foi SIM, assinale quais dos fármacos a seguir são 
bisfosfonatos: 

 
Alendronato sódico 

Risedronato sódico 

Ácido zoledrônico 

 
4. Você conhece as indicações do uso terapêutico dos bisfosfonatos? 

 
( ) SIM ( ) NÃO 

 

5. Se a resposta anterior foi SIM, assinale a alternativa que possui indicações 
dos bisfosfonatos: 

 
Tratamento de osteoporose e alguns tipos de câncer 

Síndrome de Sjogren e patologias das glândulas salivares 

Displasia ectodérmica hereditária 

6. Como você julga estar o seu nível de conhecimento acerca dos 
bisfosfonatos? 

 
Insatisfatório 

Satisfatório 

Não sei responder 
 

7. O quanto você acha importante atualizar-se sobre esse tema 
(bisfosfonatos)? 

 

Muito Pouco 
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Não considero importante Não sei responder 
 

8. Como você julga estar o seu nível de conhecimento sobre a osteonecrose 
dos maxilares? 

 
Insatisfatório 

Satisfatório 

Não sei responder 
 

9. O quanto você considera importante atualizar-se sobre esse tema 
(osteonecrose dos maxilares)? 

 

Muito Pouco 
 

Não considero importante Não sei responder 
 

10. Você sabe detectar clinicamente uma osteonecrose dos maxilares? 
( ) SIM ( ) NÃO 

 
 
 

III PARTE- Conduta do profissional mediante pacientes que usam bisfosfonatos 
 

1. Na anamnese, você pergunta quais medicações os pacientes fazem uso? 
(  ) SIM ( ) NÃO ( ) Ocasionalmente 

 
 

2. Você conhece as complicações orais decorrentes do uso de bisfosfonatos? 
 

( ) SIM ( ) NÃO 
 

3. Se a resposta anterior foi SIM, assinale a alternativa que corresponde a uma 
complicação oral decorrente do uso dos bisfosfonatos: 

 
Osteonecrose dos maxilares 

Osteorradionecrose dos maxilares 

Exostoses ósseas 

4. Você já fez atendimento de pacientes que fazem ou fizeram uso de 
bisfosfonatos? 

 
( ) SIM ( ) NÃO 
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5. Você realizaria um procedimento invasivo (extrações, instalações de 
implantes) em pacientes que usam os bisfosfonatos? 

 
( ) SIM, sem restrições. 

 
( ) NÃO, contraindicaria o procedimento. 

 

( ) NÃO, encaminharia para outro colega que tenha mais domínio sobre o assunto 
 

( ) SIM, porém, antes de realizar o procedimento, entraria em contato com o Médico 
do paciente para avaliar o risco que este tem em desenvolver a osteonecrose. 

 
6. Você já atendeu pacientes com lesões relacionadas ao uso de 
bisfosfonatos? 

 
( ) SIM ( ) NÃO 

 
7. Você conhece algum tratamento para as complicações orais induzidas pelo 
uso de bisfosfonatos? 

 
( ) SIM ( ) NÃO 

 
8. Se a resposta anterior foi SIM, qual o tratamento mais indicado? 
( ) Medicação, debridamento e, se necessário, ressecção. 
( ) Apenas medicação 
( ) Não é necessário intervenção 

 

9. Qual o exame indicado para se estimar os níveis de remodelação óssea? 
( ) hemograma 
( ) densitometria 
( ) teste serum CTX 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Campus Mossoró 

Programa de Pós- Graduação em Saúde e Sociedade 

 
 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
 

ESCLARECIMENTOS 

Este é um convite para você participar da pesquisa “NÍVEL DE CONHECIMENTO DO 
CIRURGIÃO-DENTISTA SOBRE A RELAÇÃO DOS BISFOSFONATOS COM A 

ODONTOLOGIA” coordenada pelo Prof. Fernando José de Oliveira Nóbrega que 
segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de 
Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que significa que você 
poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe 
traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você irá responder a um questionário 
estruturado, dividido em três sessões: perfil socioeconômico e educacional dos 
profissionais, interesse e auto percepção do profissional sobre o seu conhecimento 
relacionado aos bisfosfonatos e, por fim, a conduta do profissional mediante pacientes 
que usam bisfosfonatos, totalizando vinte e cinco perguntas sobre o tema 
proposto.cuja responsabilidade de aplicação é de Sandy Rabelo Lima, Cirurgiã- 
Dentista, aluna do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade, da 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Os questionários serão enviados para 
os e-mails dos Cirurgiões-Dentistas, que atuam tanto na rede pública quanto na 
privada de todo o estado do Rio Grande do Norte. Os endereços de e-mail serão 
obtidos no Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio Grande do Norte, o 
qual tem as informações sobre todos os Cirurgiões- Dentistas ativos neste estado, e 
não terão a identificação nominal dos profissionais. No conteúdo do e-mail, haverá um 
link que irá redirecionar à plataforma Google Forms, a qual conterá o 
questionário e o TCLE, sendo possível, assim, responder as perguntas via 
online. Caso aceite participar desta pesquisa, você deverá clicar no link que aparece 
no corpo do e-mail e responder o questionário, concordando, automaticamente, com 
os termos desse documento. 

As informações coletadas serão organizadas em banco de dados em programa 
estatístico e analisadas a partir de técnicas de estatística descritiva e inferencial. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Conhecer a abordagem dos 
Cirurgiões-Dentistas que atuam nas redes pública e privada mediante os paciente que 
fazem uso dos bisfosfonatos”. E como objetivos específicos: 
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 Correlacionar o perfil educacional do Cirurgião-Dentista com a sua conduta 
clínica mediante pacientes que usam bisfosfonatos; 

 Analisar os conhecimentos básicos do Cirurgião-Dentista sobre os 
bisfosfonatos; 

 Identificar a conduta dos Cirurgiões-Dentistas mediante os pacientes que 
fazem uso destes fármacos; 

 Compreender a auto-percepção e o interesse que os Cirurgiões-Dentistas tem 
sobre os seus conhecimentos acerca dos bisfosonatos, bem como as suas 
consequências na cavidade bucal; 

 Avaliar qual especialidade odontológica conhece mais sobre a conduta que 
deve ser tomada mediante pacientes usuários de bisfosfonatos. 
O benefício desta pesquisa é a possibilidade de contribuir diretamente para a 

avaliação da conduta e do nível de conhecimento do Cirurgião-Dentista, tanto da rede 
pública quanto privada, mediante pacientes que usam bisfonatos. Além disso, as 
informações fornecidas neste estudo possibilitam o incentivo no desenvolvimento de 
ações de prevenção, visto que esta é a melhor forma para que não ocorram 
complicações decorrentes do tratamento odontológico em pacientes usuários de 
bisfosfonatos. Ademais, a divulgação deste estudo possibilitará a conscientização dos 
profissionais de saúde bucal sobre o assunto. 

Os riscos que o participante da pesquisa estará exposto são mínimos, 
considerando que não haverá exposição dos profissionais após responder o 
questionário. As respostas podem revelar fragilidade acerca do tema exposto, o que 
será minimizado, ao não divulgar dados individualizados. 

Esses riscos serão minimizados mediante: garantia do anonimato/privacidade 
do participante da pesquisa, o qual não irá se identificar; sigilo das informações por 
ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que 
identifique o participante e garantia que o mesmo se sinta à vontade para responder 
aos questionários. Para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, 
apenas a discente Sandy Rabelo Lima enviará e receberá os questionários e somente 
a mesma e o orientador responsável poderão manusear e arquivá-los. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM, 
guardado por, no mínimo, cinco anos, sob a responsabilidade do pesquisador 
responsável (orientador) no Departamento de Odontologia, a fim de garantir a 
confidencialidade, a privacidade e a segurança das informações coletadas, e a 
divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os participantes e o 
responsável. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador Sandy 
Rabelo Lima, do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus Mossoró, no endereço: 
Rua Atirador Miguel Antônio da Silva Neto - Aeroporto, Mossoró - RN, CEP: 59607- 
360. Tel.(84) 3315-2248. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser 
questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário 
Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48 Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, 
Costa e Silva.Tel: (84) 3312-7032. e-mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 
participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – 
cobertura material para reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – 
compensação material, exclusivamente de despesas do participante e seus 

https://www.google.com.br/search?ei=EfaCW8OlMcT5wgTrh7QY&q=facs%2Buern&oq=facs%2Buern&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1.78295.81478.0.81801.17.17.0.0.0.0.208.1895.0j11j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.13.2042.6..35i39k1j0i67k1j0i131k1j0i10k1j0i19k1j0i22i30i19k1.152.pJHuFBHyw2s
mailto:cep@uern.br
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acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação – sob a 
responsabilidade da pesquisadora Sandy Rabelo Lima. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os 
dados coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos 
científicos e publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará 
à disposição para qualquer esclarecimento durante todo o processo de 
desenvolvimento deste estudo. Após todas essas informações, agradeço 
antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 
 

CONSENTIMENTO LIVRE 

Concordo em participar da pesquisa “NÍVEL DE CONHECIMENTO DO CIRURGIÃO- 
DENTISTA SOBRE A RELAÇÃO DOS BISFOSFONATOS COM A 
ODONTOLOGIA”. Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido 
quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido (a) 
e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim 
esclarecimentos que venham a solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da 
participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer 
prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação dos dados 
da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha 
identificação. 

 

 

  ,  /  /  . 
 
 
 
 

Assinatura do Pesquisador 
 
 
 
 

Assinatura do Participante 

 
 

Sandy Rabelo Lima - Aluna do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Mossoró, na Rua Atirador 
Miguel Antônio da Silva Neto S/N- Aeroporto, Mossoró - RN, CEP: 59607-360. Tel.(84) 3315- 
2248. 
Prof Fernando José de Oliveira Nóbrega (Orientador da Pesquisa – Pesquisador 
Responsável) - Curso de Odontologia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 
UERN, Campus Caicó, no endereço Av. Rio Branco, 725, Caicó - RN, 59300-000. Tel.(84) 
3421-6513 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de 
Convivência. BR 110, KM 48 Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312- 
7032. 
e-mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090 

https://www.google.com.br/search?ei=EfaCW8OlMcT5wgTrh7QY&q=facs%2Buern&oq=facs%2Buern&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1.78295.81478.0.81801.17.17.0.0.0.0.208.1895.0j11j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.13.2042.6..35i39k1j0i67k1j0i131k1j0i10k1j0i19k1j0i22i30i19k1.152.pJHuFBHyw2s
https://www.google.com.br/search?ei=EfaCW8OlMcT5wgTrh7QY&q=facs%2Buern&oq=facs%2Buern&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30k1.78295.81478.0.81801.17.17.0.0.0.0.208.1895.0j11j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.13.2042.6..35i39k1j0i67k1j0i131k1j0i10k1j0i19k1j0i22i30i19k1.152.pJHuFBHyw2s
https://www.google.com.br/search?ei=Z_aCW9KNC8PAwATWsaXICQ&q=campus%2Bcaic%25C3%25B3%2Buern&oq=campus%2Bcaic%25C3%25B3%2Buern&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1.1851436.1854667.0.1854941.17.17.0.0.0.0.316.2331.0j10j2j1.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.13.2327...0j0i67k1j0i131k1j35i39k1.0.KBpWBcKbS44
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ANEXO A - Tabela 9: Estadiamento clínico da OMRM com base na AAOMS. 
 
 
 

Estágio Descrição Tratamento 

Em risco Sem osso necrótico aparente em pacientes 

que foram sujeitos a terapêutica com 

bifosfonatos. 

Orientação ao paciente 

Estágio 0 Sem evidência clínica de osso necrótico, mas 

achados clínicos, alterações radiográficas e 

sintomas não específicos. 

Sintomático, manejo 

conservador dos fatores 

locais, medicação. 

Estágio 1 Osso exposto e necrótico ou fístulas 

originadas no osso em pacientes 

assintomáticos e sem sinais de infecção 

Utilização diária de 

antimicrobianos orais. 

Estágio 2 Osso exposto e necrótico ou fístulas 

originadas no osso associadas a infeção 

evidenciada por dor e eritema na região de 

exposição óssea com ou sem drenagem 

purulenta 

Utilização diária de 

antimicrobianos orais, 

antibioticoterapia. 

Estágio 3 Osso exposto e necrótico ou fístulas 

originadas no osso associadas a infeção com 

um ou mais dos seguintes: osso necrótico 

exposto com extensão além da região do 

osso alveolar (ramo e bordo inferior na 

mandíbula, seio maxilar e zigomático na 

maxila) resulta em fratura patológica, físitula 

extraoral, comunicação oronasal ou oroantral 

ou osteólise com extensão ao bordo inferior 

da mandíbula e chão sinusal 

Debridamento, ressecção, 

antibioticoterapia, 

reconstrução. 

 

Adaptado de: SANTOS et al., 2015. 


