
O presente projeto tem o objetivo de realizar a prevenção, instrução e tratamento 

da hiperestesia causada por desgaste dentário, realizada pelos discentes 

atuantes, nos diferentes níveis de complexidade, tendo como publico alvo a 

comunidade geral do município de Lagarto. Implementar-se-ão ações de 

atenção bucal odontológica baseada na prevenção com orientação de higiene e 

avaliação da dieta, exames clínico e tratamento da dor com instrução através de 

folhetos, com recuperação da saúde e acolhimento do indivíduo. Promover 

mudanças na formação profissional de modo a aproximá-la dos conceitos e 

princípios que possibilitarão atenção integral e humanizada à população e 

aprimoramento do conhecimento teórico e científico do aluno. 

Objetivo Geral: O objetivo deste trabalho é diminuir/eliminar a hiperestesia 

dentinária em dentes acometidos pelo desgaste dental. Educar a população 

sobre os hábitos deletérios e saudáveis para evitar a progressão da lesão e 

aumento da dor. Benefícios Esperados: Aprendizado teórico e clínico, pelo aluno 

contemplado, sobre a etiologia e tratamento em como diminuir e/ou eliminar a 

hiperestesia dentinária causada pela exposição da dentina. Assim, reduzir-se-á 

a demanda de pacientes na Clínica Odontológica de do DOL, bem como nas 

Unidades Básicas de Atendimento à Saúde. Melhoria, também, da qualidade de 

vida dos pacientes que sentem a dor. 

Introdução A transformação da odontologia de essencialmente curativa para 

preventiva refletiu-se no intenso controle da cárie dentária (PETERSON; 

BRATTHALL, 1996), mas uma outra alteração bucal, o desgaste dentário, vem 

apresentando um crescimento significativo de sua prevalência nos últimos anos 

(AL-DLAIGAN; SHAW; SMITH, 2001; DEERY et al., 2000; HOLBROOK; 

ARNADOTTIR; KAY, 2003). Tais perdas, que são denominadas não cariosas por 

ocorrerem na ausência de atividade bacteriana, talvez em função da 

conservação dos dentes por mais tempo durante a vida das pessoas (ECCLES, 

1982), e em decorrência de diversos fatores etiológicos, que costumam ocorrer 

em combinação/simultaneamente, podem evoluir e atingir níveis patológicos, 

para os quais intervenções terapêuticas, como a aplicação de 

dessensibilizantes, passam a ser indicados. A hipersensibilidade ou hiperestesia 

dentinária cervical é descrita como uma resposta exacerbada a um estimulo 

sensorial não nocivo tais como: estímulos táteis e térmicos e alguns estímulos 



químicos, que, quando aplicados à superfície dentinária exposta, geram a dor 

sem provocar alterações patológicas no complexo dentino pulpar (Pereira JC., 

1995). O tratamento destas lesões deve ser iniciado sempre pelo controle do 

fator etiológico. Em seguida, devem ser levadas em conta a presença de 

sensibilidade dentinária e a necessidade do tratamento restaurador. Em casos 

onde a perda dentaria foi pequena mas houve exposição dentinária, o uso de 

agentes dessensibilizantes é o mais indicado. Os agentes e terapias anti 

hiperestésicas possuem diferentes modo de ação e podem ser classificados de 

acordo com as suas características físicas ou químicas de ação: anti- 

inflamatória, efeito oclusivo dos canalículos dentinários e despolarização das 

terminações nervosas. O gel dessenbilizante à base de oxalato de potássio, 

indicado para o tratamento da hiperestesia dentinária, ao reagir com o cálcio da 

dentina, promovem deposição de cristais de oxalato de potássio no interior dos 

canalículos, reduzindo de forma significativa a condutibilidade hidráulica, 

reduzindo gradualmente a dor e bloqueando a movimentação dos fluidos 

(PASHLEY, 1986; PEREIRA JC, NICOLAU MR, 1993; PASHLEY et al, 2001; 

CUNHA-CRUZ et al, 2011). Seu uso, assim, tem demonstrado resultados 

satisfatórios no tratamento da hiperestesia dentinária, e diminui ou elimina a dor 

dos pacientes que a sentem.  

Metodologia O presente projeto consistirá na atenção à hiperestesia dentária de 

pacientes da comunidade geral do município de Lagarto – SE, com foco na 

prevenção através da instrução explicativa com folheto pelo bolsista e aplicação 

de agente dessensibilizante nos dentes acometidos. Os pacientes serão triados 

na Clínica Odontológica da Universidade Federal de Sergipe, selecionados pela 

ordem de inscrição como voluntário no projeto para atendimento odontológico 

preventivo e restaurador. O atendimento será realizado na clínica odontológica 

da Universidade Federal de Sergipe, Campus de Lagarto por alunos do Quarto 

Ciclo de Odontologia. Na triagem diagnosticar-se-á o tipo de desgaste do dente 

de cada paciente, se erosão, abrasão, abfração ou atrição que possa ter exposto 

a dentina pelo aluno previamente calibrado teórica e clinicamente. Em seguida 

o aluno fará a explicação ao paciente sobre a etiologia e tratamento da lesão não 

cariosa através de folheto confeccionado por ele mesmo e supervisionado pelo 

orientador. A orientação envolverá aspectos relacionados à etiologia e 



tratamento das lesões não cariosas: 1) A atrição que é o resultado da oclusão 

dentária e envolve, portanto, o contato entre dentes antagonistas, seja em 

situações funcionais, seja em situações parafuncionais. Ocorre quando os 

dentes são friccionados, por exemplo, durante a mastigação, a deglutição e a 

fonação usualmente nas superfícies oclusais, incisais ou palatinas dos dentes 

superiores, ou nas superfícies oclusais, incisais ou labiais dos dentes inferiores. 

A fim de se evitar sua progressão, deve-se intervir nos fatores etiológicos, por 

meio de ajustes oclusais, quando houver interferência significativa, instalação de 

placas interoclusais, controle dos hábitos parafuncionais e mesmo por meio de 

manobras mais complexas, já relacionadas a tratamento propriamente dito. 2) A 

abrasão ocorre por processo friccional mecânico que não resulte do contato 

entre dentes antagonistas. É o desgaste dos tecidos duros dentários por meio 

de forças mecânicas anormais que envolvem objetos estranhos ou substâncias 

repetidamente introduzidas no ambiente bucal e tocando os dentes. A fim de se 

evitar sua instalação e/ou progressão, deve-se intervir nos fatores etiológicos, 

principalmente instruindo-se o paciente quando às técnicas de escovação mais 

adequadas, quanto ao uso de dentifrícios menos abrasivos e quanto à 

eliminação dos hábitos deletérios. 3) A abfração, é, em teoria, resultante de 

forças oclusais da mastigação e da parafunção mastigatória, que levam à 

degradação das estruturas mineralizadas do dente à distância dos pontos de 

contato oclusa. Pequenas cavidades que não causam dor ou comprometimentos 

estéticos, geralmente, não necessitam de restauração, mas podem exigir apenas 

ajustes oclusais ou instalação de placas interoclusais, a fim de se impedir a 

progressão das mesmas 4) A erosão é uma perda progressiva dos tecidos 

dentários, após seu amolecimento superficial, causada, sobretudo, por um 

processo químico, decorrente da ação de ácidos intrínsecos ou extrínsecos, que 

não envolve a ação bacteriana. Para minimizar a progressão da erosão dentária 

e seus possíveis efeitos deletérios, cabe instruir o paciente a modificar seus 

padrões comportamentais e de dieta, tentar aumentar a resistência dos tecidos 

dentários aos agentes ácidos e estimular o aumento do fluxo salivar. Reduzir o 

contato dos dentes com alimentos, bebidas e demais substâncias ácidas é, 

obviamente, um dos cuidados mais efetivos. Ao final da explicação, o aluno fará 

a aplicação do gel dessensibilizante à base de oxalato de potássio (Painless 

Office, BM4). O procedimento envolve: 1) Isolamento relativo com rolete de 



algodão. 2) Aplicação do gel por 4 minutos. 3) Remoção do gel com algodão. 

Repetir a aplicação por 3 sessões. 
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