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RESUMO

A hipersensibilidade dentinária é caracterizada pela perda de esmalte e de cemento 
na região dos dentes e consequente exposição dos túbulos dentinários que levam a 
uma condição dolorosa e de desconforto para o paciente. Este estudo tem como 
objetivo abordar os fatores etiológicos por meio da pesquisa de campo por meio de 
questionários a prevalência e as diversas formas de tratamento relacionadas à 
hipersensibilidade dentinária. O conhecimento da etiologia de qualquer doença ou 
condição bucal é primordial para um tratamento seguro e efetivo, portanto, esse 
projeto tem por finalidade conhecer a etiologia, o nível de incidência da doença de 
sensibilidade na população jovem na cidade de janaúba-MG e os tratamentos 
disponíveis da hipersensibilidade dentinária que tornam-se necessário para uma 
conduta clínica segura e eficaz por parte do Cirurgião-Dentista.

Palavras-chave: Sensibilidade da dentina; Dor; Dente, Cirurgião-dentista
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Referencial teórico:

A hipersensibilidade (hiperestesia) dentinária é caracterizada por dor de curta 
duração, aguda e súbita, sugerida pela exposição dentinária em resposta a 
estímulos térmicos, evaporativos, táteis, osmóticos ou químicos, que não pode ser 
atribuída a nenhuma outra forma de defeito ou patologia dental (ALMEIDA et al., 
2006). Segundo os mesmos autores a causa da hipersensibilidade dentinária está 
diretamente relacionada aos túbulos dentinários abertos, presentes em toda a 
extensão da dentina. Essa exposição dentinária ocorre frequentemente como 
resultado da recessão gengival associada à exposição das superfícies radiculares e 
à perda de esmalte ligada ao desgaste ou ao traumatismo dental. O desgaste 
dentário refere-se à perda irreversível de estrutura dentária e inclui processos de 
recessão gengival, abrasão, erosão, abfração ou associação de dois ou mais 
fatores. Estas lesões são denominadas lesões cervicais.

A hipersensibilidade dentinária pode ser tratada com dentifrícios específicos, 
flúor, dessensibilizantes, adesivos dentários, uso de laser, restaurações, 
cirurgias muco-gengivais e tratamento endodôntico. Com exceção do laser e 
do tratamento endodôntico, todos os outros tratamentos buscam obliterar os 
túbulos dentinários, diminuindo ou cessando a hipersensibilidade. 
Entretanto, o grande desafio da Odontologia Moderna é encontrar uma 
substância que seja eficaz em um curto espaço de tempo, que não cause 
recidiva de hipersensibilidade e que elimine efetivamente a sensação 
dolorosa (ARANHA et al., 2003, p.47).

De acordo com o estudo clássico de Grossman(1935), o material ideal para 
tratamento de hipersensibilidade dentinária deve ser biocompatível, de fácil 
aplicação, ter efeito permanente e ação rápida, não ser irritante pulpar, além de não 
alterar a cor da estrutura dental.

Os pacientes que apresentam dentes sensíveis devem ser submetidos 
primeiramente a uma terapia dessensibilizante, evitando a intervenção restauradora 
ou mutiladora (endodontia ou exodontia); contudo, se houver perda de estrutura 
dental, deve-se optar pelo uso de resinas compostas ou materiais ionoméricos 
(BARBOSA et al., 2005).Realizar exame clínico e diagnóstico corretos e optar por 
um agente dessensibilizante eficaz são as chaves para o sucesso frente ao 
tratamento da hipersensibilidade dentinária. Além disso, os fatores que levam à 
exposição dentinária e consequente hipersensibilidade devem ser controlados e/ou 
eliminados através da orientação da dieta, instruções de escovação e ajuste oclusal, 
para que, assim, um tratamento eficaz seja realizado (ARANHA et al., 2004): 

a) Dentifrícios

O tratamento com dentifrício tem sido amplamente indicado, principalmente por ser 
de baixo custo, de fácil uso e poder ser aplicado na própria casa do paciente.

b) Flúor
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A aplicação tópica de flúor, sob a forma de fluoreto de sódio, sobre a dentina 
exposta também tem sido sugerida como forma de tratamento à hipersensibilidade. 
A vantagem deste tratamento está relacionada com o custo do produto, entretanto é 
necessária a aplicação supervisionada pelo cirurgião-dentista. O mecanismo se dá 
pela formação de cristais de fluoreto de cálcio na superfície de dentina. Entretanto, 
os cristais formados são menores do que o diâmetro dos túbulos dentinários, o que 
implica na necessidade de repetição da aplicação desse produto. Além disso, o 
composto de fluoreto de cálcio é extremamente instável, dissociando-se 
rapidamente e fazendo com que o seu efeito seja de pouca duração.

c) Dessensibilizantes

De acordo com Aranha et al.(2004), os agentes dessensibilizantes mais 
frequentemente utilizados para o tratamento da hipersensibilidade dentinária podem 
ser classificados em: 1) agentes anti-inflamatórios; 2) precipitantes de proteínas; 3) 
agentes de oclusão tubular; 4) selantes de túbulos dentinários (adesivos e resinas) e 
5) variados (laser, associado ou não a outros tratamentos) ou por sua ação oclusiva 
ou neural, como demonstrado no Quadro 1.

 

 Fonte: Aranha et al. (2004)

http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-38882010000300004
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d) Adesivos

Mostram-se efetivos ao apresentarem efeito imediato, são de fácil aplicação e 
manuseio e indolores durante a Quadro 1: Agentes dessensibilizantes: classificação, 
exemplos e mecanismo de ação aplicação. Os sistemas adesivos têm efeito selador 
sobre os túbulos dentinários pela formação da camada híbrida. Camadas adicionais 
de adesivo podem ser aplicadas, sempre que ocorra um aumento da sensibilidade.

e) Restaurações

Segundo Soares et al. (2005), as restaurações com finalidade de eliminar a 
hipersensibilidade dentinária podem ser feitas com resina composta ou ionômero de 
vidro. Para Sobral (2003), quando vai se eleger um material restaurador para uma 
cavidade com sensibilidade, ou seja, na presença de uma lesão cervical não cariosa 
com sensibilidade, deve-se ter em mente os fatores responsáveis pela formação da 
lesão.

De acordo com Conceição (2000), frente a lesões de pequena magnitude, mesmo 
em presença de hipersensibilidade associada, o dentista deve tomar medidas 
preferencialmente não-restauradoras, como o uso de substâncias para promover a 
obliteração dos canalículos dentinários ou realização de ajuste oclusal.

f) Laser

Segundo Shintomeet al. (2007), os lasers utilizados no tratamento de 
hipersensibilidade dentinária podem ser divididos em dois grupos. Os lasers de 
baixa potência: Hélio-Neônio (He- Ne) e Arseneto de Gálio e Alumínio (As-GaAl) e 
os de alta potência: laser de Neodímio Ytrio Alumínio Grana¬do (Nd:YAG) e o de 
dióxido de carbono (C02).

Os lasers de baixa potência têm ação sobre a transmissão nervosa, enquanto os de 
alta potência ocluem túbulos dentinários por fusão.

Ambos os lasers proporcionam uma diminuição significante na hipersensibilidade 
dentinária, porém o laser de baixa potência tem a vantagem de ser um aparelho 
mais acessível economicamente, de mais fácil manuseio, que oferece menor risco à 
integridade pulpar e, portanto, possível de uso na clínica diária.

É evidente que existem diversos tratamentos propostos na literatura, sendo que 
todos apresentam efetividade em diferentes graus e tempo (2005). O grande desafio 
para vencer a hipersensibilidade dentinária é encontrar uma terapêutica que elimine 
efetivamente a sensação dolorosa e não recidive com o passar do tempo.

O objetivo do trabalho será avaliar a população que apresenta sensibilidade 
dentária, verificar se conhecem as causas, o tratamento e prevenção e promover um 
melhor conhecimento sobre práticas corretas de tratamento a população a cerca da 
hipersensibilidade dentária que atualmente é tema pouco discutido.

http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-38882010000300004
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Material e Métodos

A pesquisa será realizada por meio de uma pesquisa de campo, no qual 
corresponde à observação, coleta, análise e interpretação de fatos e fenômenos que 
ocorrem dentro de seus nichos, cenários e ambientes naturais de vivência 
(PADILHA et al., 2021).

Segundo os mesmos autores, esta é uma etapa importante da pesquisa, pois é 
responsável por extrair dados e informações diretamente da realidade do objeto de 
estudo. Ela também define os objetivos e hipóteses da pesquisa, assim como define 
a melhor forma para coletar os dados necessários, como o uso de entrevistas ou 
questionários avaliativos, que darão respostas para a situação ou problema 
abordado na pesquisa.

Normalmente, a pesquisa de campo é realizada após o estudo bibliográfico ou 
revisão literária nas pesquisas científicas, acadêmicas ou nos trabalhos de 
conclusão de curso (TCC). Nesta etapa, o pesquisador já deve possuir um bom 
conhecimento sobre o assunto estudado (PADILHA et al., 2021).

Na pesquisa de campo, cabe ao pesquisador realizar a observação minuciosa do 
objeto de estudo e como ele se comporta no seu ambiente real. (PADILHA et al., 
2021).

Segundo os mesmos autores, além do supracitado, deve-se realizar a coleta de 
dados referentes ao objeto e, por último, fazer a análise e a interpretação destes 
dados. Tudo isso deve estar baseado na fundamentação teórica previamente feita, 
buscando sempre compreender e explicar o objeto de estudo da pesquisa. 

O trabalho será realizado no consultório x, y e zdo município de Janaúba – MG. 
Serão questionados 50 pacientes que apresentaram sensibilidade dentária em 
alguma época em tratamento odontológico.

Os pacientes selecionados para participarem da pesquisa deverão ter entre 25 e 35 
anos, dessa forma excluir-se-á os pacientes menores de 25 e maiores de 35 anos, 
porque nessa idade foi relatado o maior índice de problemas relacionados 
sensibilidade dentária na população em geral. Apenas pacientes que já relataram 
sensibilidade dentária poderão participar dessa pesquisa mediante aceitação do 
Termo de conduta livre esclarecido (TCLE). A pesquisa como será de campo e 
participativa precisará da liberação do comitê de ética para ser executado.

A coleta de dados será realizada em local reservado e individual ou via online por 
meio de um questionário no qual o participante poderá responder em hora e local 
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que se sentir mais confortável e seguro à sua escolha; o participante tem o direito de 
se recusar a responder a questão ou pergunta que constragê-lo; os dados serão 
analisados e os resultados apresentados de forma a não identificar o participante, a 
equipe se responsabiliza pela garantia do sigilo.

Os dados serão analisados por meio de tabulação via excel para posterior análise 
dos resultados obtidos.

Questionário

Nome:_____________________________________________________
Data:__/__/__ sexo: (  )F (  )M idade:__Anos data Nasc.__/__/__

1-Você sente dor ao ingerir alimentos ou bebidas geladas?
(  ) SIM (  ) NÃO

2-Você sente dor ao ingerir alimentos ou bebidas quentes?
(  ) SIM (  ) NÃO

3-Você sente dor ao ingerir alimentos doces ou azedos?
(  ) SIM (  ) NÃO

4-Você sente dor ao inspirar ar frio?
(  ) SIM (  ) NÃO 

5-Você sente dor ao escovar os dentes?
(  ) SIM (  ) NÃO

6-Você vai frequentemente a um cirurgião dentista?
(  ) SIM (  ) NÃO

07-Você já fez algum tipo de clareamento dental?
(  ) SIM (  ) NÃO

08-Você usa algum tipo de creme dental contra a sensibilidade dentaria?
(  ) SIM (  ) NÃO 
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RESULTADOS ESPERADOS

A hipersensibilidade dentinária é uma ocorrência comum na clínica odontológica 
diária, sendo vista pelo paciente como uma sensação incômoda e desconfortável. 
Sendo assim, o cirurgião-dentista tem uma grande responsabilidade nesse 
processo, pois é dele o dever de fazer o diagnóstico correto e escolher o melhor 
tratamento. Portanto, conhecer a etiologia, o nível de incidência da doença 
de sensibilidade na população jovem e os tratamentos disponíveis da 
hipersensibilidade dentináriatornam-se necessário para uma conduta clínica 
segura e eficaz por parte do Cirurgião-Dentista.

Riscos/benefícios

Considera-se que toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco. O dano 

eventual poderá ser imediato ou tardio, comprometendo o indivíduo ou a 

coletividade. Não obstante os riscos potenciais, as pesquisas envolvendo seres 

humanos serão admissíveis quando: oferecerem elevada possibilidade de gerar 

conhecimento para entender, prevenir ou aliviar um problema que afete o bem-estar 

dos sujeitos da pesquisa e de outros indivíduos, o risco se justifique pela importância 

do benefício esperado, e o benefício seja maior, ou no mínimo igual, as alternativas 

já estabelecidas para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento.

Devolutiva

Os resultados serão apresentados aos participantes do trabalho na forma de folder, 

que será entregue pessoalmente ou via eletrônica. 

CRONOGRAMA
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ATIVIDADES M A M J J A S O N D

1-Levantamento de literatura x x x x x x x x

2- Montagem de questionários x x

3 – Submissão ao comitê de ética x x

4 - Aplicação dos questionários e coleta 

das amostras

x

7 – Análise de Dados x x

8 – Escrita do projeto e do artigo x

9 - Apresentação de trabalho em Simpósio x

10 - Entrega do artigo x x

12. ORÇAMENTO

Item Unid

.

Quantidade Valor 

unitário (R$)

Valor 

(R$)

1-Impressões Un. 12 0,10 1,20

2- Canetas Un. 02 1,00 2,00

3 - Gasolina L. 5 6,09 30,45

TOTAL 33,65
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Nome:_____________________________________________________
Data:__/__/__ sexo: (  )F (  )M idade:__Anos data Nasc.__/__/__

Questionário sobre a hipersensibilidade dentária:

1-Você sente dor ao ingerir alimentos ou bebidas geladas?
(  ) SIM (  ) NÃO

2-Você sente dor ao ingerir alimentos ou bebidas quentes?
(  ) SIM (  ) NÃO

3-Você sente dor ao ingerir alimentos doces ou azedos?
(  ) SIM (  ) NÃO

4-Você sente dor ao inspirar ar frio?
(  ) SIM (  ) NÃO 

5-Você sente dor ao escovar os dentes?
(  ) SIM (  ) NÃO

6-Você vai frequentemente a um cirurgião dentista?
(  ) SIM (  ) NÃO

07-Você já fez algum tipo de clareamento dental?
(  ) SIM (  ) NÃO

08-Você usa algum tipo de creme dental contra a sensibilidade dentaria?
(  ) SIM (  ) NÃO 

ANEXOS 1 – Agentes dessensibilizantes: classificação, exemplos e 
mecanismo de ação.
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 Fonte: Aranha et al. (2004)




