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RESUMO 

Os bisfosfonatos são análogos sintéticos e estáveis do pirosfosfato, sendo os mais 

utilizados o pamidronato e o zoledronato. Eles possuem duas formas de 

administração, a via a oral e a intravenosa. Sendo que normalmente os por via oral 

são utilizados para tratamento de doenças como a osteoporose e a doença de 

Paget. A administração intravenosa tem sido usada em pacientes com hipercalcemia 

associada com mielomas múltiplos e tumores sólidos com metástase, sendo essa 

forma a mais comumente relacionada com o aparecimento da osteonecrose dos 

maxilares. Essa lesão é de suma importância para odontologia, pois tratamentos 

odontológicos podem ser os desencadeadores dessa lesão em pacientes que fazem 

uso de bisfosfonatos. Várias teóricas norteiam o processo pelo qual um bisfosfonato 

é capaz de causar a osteonecrose, dentre elas, a principal, é devido a uma 

disfunção do processo de remodelação óssea. E é por isso que tratamentos 

odontológicos como uma extração, por exemplo, pode ser um desencadeador para o 

aparecimento da lesão, uma vez que o mesmo necessita de remodelação óssea. 

Baseado nisso o presente trabalho tem a intenção através de um estudo transversal, 

com abordagem quantitativa, utilizando um questionário estruturado, conhecer o 

nível de conhecimento dos Cirurgiões-Dentistas sobre os bisfosfonatos, incluindo 

também a pratica e a conduta clínica frente a pacientes que fazem uso do 

medicamento.  

Palavras chaves: bisfosfonatos, osteonecrose, diagnostico  
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INTRODUÇÃO 

Os bisfosfonatos (bps) são uma classe de drogas usadas em uma ampla 

gama de disciplinas, incluindo endocrinologia, oncologia, ortopedia e odontologia. 

[1,2] Os BPs são drogas que tem grande afinidade com o tecido ósseo, e agem 

inibindo a atividade osteoclastica e, consequentemente, a remodelação óssea [3,4]. 

Eles podem ser agrupados em duas categorias básicas: aqueles que contém azoto e 

aqueles sem. Eles variam nas suas potencias anti-reabsorção, uso clinico, e método 

de administração. As novas gerações de bisfofonatos contém a unidade azoto, a 

criação de medicamentos com potencias muito mais elevadas. Estas drogas, ou 

seja, o zolendronato, o pamidronato e alendronato, são também conhecidas por 

acumular-se no osso. A cadeia lateral do azoto impede que estas drogas sejam 

metabolizadas, o que lhes permite acumular com efeitos contínuos [5,6]. 

Os Bisfosfonatos são utilizados em muitas situações clinicas, incluindo a 

prevenção e tratamento da osteoporose primaria e secundaria, a doença do osso, 

hipercalcemia, mieloma múltiplo e doença de Paget associada com metástases 

ósseas de tumores malignos [7]. Os BPs têm uma breve meia-vida de 30 minutos a 

2 horas mp sangue, com 20 a 80% de substancia depositada no osso [8].  Em 2003 

Marx apresentou o que estão ao nosso conhecimento os primeiros casos de 

osteonecrose relacionada com bisfosfonato das mandíbulas (ONB) com 

bisfosfonatos intravenosos [9]. Esta condição é definida como uma não-cicatrização 

de feridas com osso exposto, persistindo por mais de 8 semanas, e um paciente 

bisfosfonatos de recepção e sem historia de terapia de radiação local [10]. 

Eventos que parecem precipitar a ONB incluem uma historia de trauma 

(extrações), cirurgia dentária, ou infecção dental, e a extensão e duração da 

exposição aos bisfosfonatos por via intravenosa parecem ter relação com o risco de 

desenvolver a condição [11,12]. Por isso a Associação Canadense de Oral Maxilo 

Cirurgiões e a Associação Americana de Cirurgiões Orais e Maxilofaciais 

desenvolveram orientações multidisciplinares para profissionais médicos e 

odontológicos, bem como para os patologistas orais e especialistas relacionados. 

Eles sugerem que todos os pacientes oncológicos devem ter um exame 

odontológico completo, que inclui radiografias antes do inicio do tratamento 



intravenoso com bisfosfonatos. Os pacientes osteoporose utilizando bisfosfonatos 

orais ou intravenosos não necessita de um exame radiográfico antes de iniciar o 

tratamento, se eles têm o cuidado dental apropriado e uma boa higiene oral [13,14]. 

Por isso, este trabalho tem como intuito investigar o conhecimento dos 

Cirurgiões-Dentistas sobre os medicamentos à base de bisfostonatos e suas 

consequências na cavidade bucal. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem como objetivo investigar o nível de conhecimento dos 

cirurgiões-dentistas sobre os efeitos dos bisfosfonatos na cavidade oral 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Constatar se os Cirurgiões-dentistas conhecem sobre o medicamento 

bisfosfonatos, 

 Observar se em sua anamnese incluem perguntas sobre o uso de 

medicamentos com enfoque nos bisfosfonatos, 

 Constatar se os cirurgiões-dentistas sabem que os bisfosfonatos podem 

desencadear a osteonecrose dos maxilares e 

 Mensurar se os cirurgiões-dentistas sabem qual a forma de prevenção e o 

tratamento mais adequado para ostenecrose dos maxilares causada por 

bisfosfonatos. 

 

 

JUSTIFICATIVA  

O conhecimento sobre os medicamentos Bifosfonatos é de suma importância 

na Odontologia pois as intercorrências relacionadas com o seu uso precedem 

tratamentos odontológicos. 

 A Osteonecrose relacionada com Bifosfonatos são exclusivas de maxilas , 

pois são locais mais vascularizados devido a intensa remodelação óssea pela 



presença dos dentes. Assim é  papel do cirurgião dentista a prevenção e o 

tratamento . Para isso o melhor prognostico para o paciente depende do 

conhecimento sobre essa droga e suas consequências , buscando os melhores 

métodos e planos de tratamento visando o bem estar do paciente . 

Deste modo, este projeto visa avaliar o nível de conhecimento dos dentistas 

sobre esses fármacos e se desta maneira estão fornecendo os melhores 

tratamentos e prevenções para os seus pacientes.  

 

METODOLOGIA  

A pesquisa será um estudo transversal, caracterizado por uma abordagem 

quantitativa, utilizando um questionário estruturado, com o qual se pesquisará o 

nível de conhecimento dos cirurgiões dentistas sobre os bisfosfonatos, bem como 

sua consequência na cavidade bucal, forma de prevenção e tratamento.  

Serão entrevistados cerca de 200 cirurgiões-dentistas de forma espontânea 

e individual por meio de um questionário. Os mesmos participarão de maneira 

voluntária e serão escolhidos de forma aleatória para responder ao questionário. A 

pesquisa será submetida ao Comitê de ética em pesquisa, antes de ser iniciada. 

O instrumento utilizado para a pesquisa será um questionário, que além de 

possuir características de identificação como tempo de formado e especialidade, 

possuirá cinco questões, as quais serão mistas e de caráter dicotômico, ou seja, 

objetiva para as respostas SIM e NÃO, e caso o pesquisado responde-se SIM ele 

deveria explicar o motivo pelo qual chegou àquela conclusão.  

As cinco questões contidas no questionário eram:  

1) Você sabe o que é o medicamento bisfosfonato? Se sim, pode explicar o 

que é?  

2) Em sua Anamnese existe alguma pergunta relacionada ao uso de 

bisfosfonatos?  

3) Você sabe o que o uso de bisfosfonatos pode causar em um paciente que 

irá fazer algum tratamento odontológico invasivo? Se sim, pode descrever?  



4) Você sabe quais são os procedimentos necessários para a prevenção da 

osteonecrose dos maxilares causada pelo uso de bisfosfonatos? Se sim, pode 

descrevê-los?  

5) Uma vez diagnosticada a osteonecrose de maxilares causada pelo uso de 

bisfosfonatos, você sabe como deverá ser feito o tratamento? Se sim, pode explicar 

como?  

Para análise os dados serão digitados em uma planilha do Excel (Microsoft 

Excel 2010®), no qual cada resposta discursiva de uma questão foi codificada em 

uma letra, iniciando pela letra A e terminando na letra V (Tabela 1). 

  

 

 

 

 

Tabela 1: Relação da Codificação das Respostas Discursivas presente na 

pesquisa 
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