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RESUMO 

A hipersensibilidade dentinária (HD) é uma condição dolorosa muito frequente, caracterizada por 

uma dor curta e aguda decorrente da resposta da dentina exposta frente a estímulos térmicos, 

químicos, táteis e osmóticos. Para tratar a HD, há uma grande variedade de condutas clinicas e com 

isso, surgem dificuldades na hora da escolha do melhor tratamento. Esse trabalho tem como 

objetivo realizar, por meio de uma revisão de literatura, um estudo sobre a hipersensibilidade 

dentinária, identificando quais conhecimentos são evidenciados cientificamente, ressaltando as 

peculiaridades inerentes à etiologia, diagnóstico e as possibilidades de tratamento. Realizou-se uma 

busca na plataforma eletrônica PubMed, que resultou em 86 estudos. Em função de critérios de 

exclusão previamente estabelecidos, 24 foram incluídos. O diagnóstico da hipersensibilidade 

dentinária deve ser feito de maneira minuciosa, permitindo a realização de um plano de tratamento 

personalizado, levando em consideração a individualidade de cada paciente, começando com a 

remoção do agente etiológico e opções de tratamento menos invasivas. As evidências cientificas 

sustentadas por revisões sistemáticas e/ou metanálises apoiam o uso dos dentifrícios contendo 

arginina, carbonato de cálcio, fosfossilicato de sódio e cálcio e nano-hidroxiapatita. Também há 

evidência suficiente para apoiar o uso de dessensibilizante contendo glutaraldeído, restaurações e 

uso de terapia a laser.   

Palavras-chave: Hipersensibilidade da dentina e dentifrícios. 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Dentin hypersensitivity (DH) is a very frequent painful condition, characterized by short and acute 

pain resulting from the response of exposed dentin to thermal, chemical, tactile and osmotic 

stimulus. To treat DH, there are a wide variety of approaches, and with that, difficulties arise when 

choosing the best treatment. This work aims to carry out, through a literature review, a study about 

dentine hypersensitivity, identifying what knowledge is scientifically evidenced. Highlighting the 

peculiarities inherent to the etiology, diagnosis and treatment possibilities. A search was carried 

out on the electronic platform PubMed, which resulted in 86 studies, among which 24 were 

included. The diagnosis of dentin hypersensitivity must be made in a thorough manner, allowing 

the realization of a personalized treatment plan, taking into account the individuality of each 

patient, starting with the removal of the etiologic agent and less invasive treatment options. 

Scientific evidence supported by systematic reviews and / or meta-analyzes supports the use of 

toothpaste containing arginine, calcium carbonate, sodium and calcium phosphosilicate and nano-

hydroxyapatite. There is also sufficient evidence to support the use of desensitizers containing 

glutaraldehyde, restorations and the use of laser therapy. 

Keywords: Dentin hypersensitivity and toothpaste. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A hipersensibilidade dentinária (HD) é uma condição dolorosa muito frequente, 

caracterizada por uma dor curta e aguda consequente da resposta da dentina exposta frente a 

estímulos térmicos, químicos, táteis e osmóticos (ADDY; WEST, 2013).   Scaramucci et al. (2014) 

encontraram uma prevalência de HD de 46% entre os indivíduos selecionados no Brasil. Pacientes 

que apresentam HD tem uma redução na sua qualidade de vida, fato que deve ser levado em 

consideração na elaboração do plano de tratamento (BEKES et al., 2009). 

 A etiologia da HD é multifatorial (ADDY; WEST, 2013), tendo os seguintes fatores 

fortemente associados: abrasividade do dentífrico, escovação quatro vezes ao dia, escovação com 

força excessiva, bruxismo, recessão gengival, refluxo gastroesofágico e a terapia periodontal 

(MAFLA; LOPEZ-MONCAYO, 2016; SCARAMUCCI et al., 2014). O diagnóstico é feito por 

exclusão e as características do caso devem ser incompatíveis com outras condições clinicas para 

se chegar ao diagnóstico de HD. Dessa forma, é de extrema importância que se faça um diagnóstico 

cuidadoso, pois há várias condições em que os sintomas se assemelham aos da HD, podendo ser 

confundidas (WEIJDEN, 2017).   

Antes de começar a intervenção, é necessário realizar uma investigação acerca da etiologia 

da HD, além da devida orientação ao paciente, instruindo-o para que ocorra uma mudança em seus 

hábitos alimentares e de higiene. Há duas modalidades de tratamento que podem ser feitas. Uma 

delas age na modificação ou bloqueio da resposta do nervo, promovida pelo uso de 

dessensibilizantes que, quando eficazes, reduzem a excitabilidade dos nervos da polpa. A outra 

forma de intervenção é alterando o fluxo de fluidos nos túbulos dentinários, ocluindo os mesmos 

(WEST; SEONG; DAVIES, 2015). Há disponibilidade de várias alternativas terapêuticas, podendo 

ser caseiras ou realizadas em consultório (RÖSING et al., 2009). 

Diante o exposto, esse trabalho tem como objetivo realizar, por meio de uma revisão de 

literatura, um estudo sobre a hipersensibilidade dentinária, identificando quais conhecimentos são 

evidenciados cientificamente, ressaltando as peculiaridades inerentes à etiologia, diagnóstico e as 

possibilidades de tratamento. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 CONCEITO E ETIOLOGIA 

A hipersensibilidade dentinária é uma condição dolorosa muito frequente, reconhecida por 

uma dor curta e aguda decorrente da dentina exposta frente a estímulos externos (térmicos, 

químicos, táteis e osmóticos).  Estímulos táteis leves como um sopro de ar fresco ou spray de água, 

que não provocariam dor em um dente íntegro, podem provocar uma dor intensa e abrupta em um 

dente com dentina exposta. A HD é considerada uma condição de etiologia multifatorial (ADDY; 

WEST, 2013; HOSSAIN et al., 2019). 

A HD envolve a perda de tecido duro e/ou mole que provoca a exposição da dentina. Na 

porção coronária do dente a sensibilidade ocorre devido à perda de esmalte que revela a dentina, já 

na porção radicular a perda do cemento faz com que a dentina se torne desprotegida, ou seja, a 

exposição do cemento na cavidade oral ocorre devido a uma recessão gengival, processo esse 

caracterizado pelo deslocamento da margem gengival apical à junção cemento-esmalte, como 

sequela o cemento exposto é rapidamente perdido e a dentina fica descoberta. Existem alguns 

fatores capazes de gerar a recessão gengival, como por exemplo: periodontite, terapia periodontal, 

trauma (exemplo: escovação dentária traumática) e tratamento ortodôntico (ADDY; WEST, 2013; 

ASNAASHARI; MOEINI, 2013; WEST et al., 2013). 

A perda de estrutura dental pode ser causada por apenas um ou pela associação dos 

processos de desgaste dental, incluindo erosão, atrição, abrasão e abfração. Sendo a interação entre 

erosão e abrasão a combinação que mais acarreta desgastes dentais e consequentemente, gera a 

sensibilidade dentinária. A abrasão é a perda patológica de estrutura dental em razão da ação de 

forças mecânicas entre os dentes e os objetos externos, principalmente elementos abrasivos. Ela 

geralmente ocorre devido à escovação realizada de forma inadequada ou pelo uso de dentifrícios 

abrasivos. Na erosão, a perda dental é estabelecida por um processo químico, através da ação de 

ácido extrínseco ou intrínseco que atua nas superfícies dentais. Os fatores extrínsecos são: 

alimentos, bebidas, medicamentos e produtos de higiene oral que possuem pH ácido. O fator 

intrínseco: são sucos gástricos – advindos da doença do refluxo, por exemplo - distúrbios 

alimentares, alcoolismo crônico e gravidez. A lesão de abfração é caracterizada pela perda de 

estrutura na região cervical causada por uma força oclusal, promovendo as lesões cervicais não 

cariosas. Já a atrição é o desgaste mecânico da superfície incisal ou oclusal, pode ocorrer devido a 
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hábitos parafuncionais, como o bruxismo (ADDY; WEST, 2013; ASNAASHARI; MOEINI, 2013; 

WEST et al., 2013). 

Quando o paciente apresenta uma lesão profunda e expõe a dentina que está mais próxima 

da polpa, ocorre a exposição de túbulos dentinários de maior calibre, que se situam mais próximos 

uns dos outros. Em decorrência dessa exposição, ocorre um quadro de grande sensibilidade, que 

necessita de maior intervenção para alívio dos sintomas. Por outro lado, se o paciente apresenta 

pequenas lesões, exibindo desgaste dentário mínimo, serão os túbulos dentinários de menor calibre 

que estarão expostos e o reparo necessário será menor. O elemento dental consegue se reparar 

devido a sua capacidade de depositar dentina reacionária, e por isso, podemos observar pacientes 

com grande perda de estrutura dental que não possuem queixa de sensibilidade (ADDY; WEST, 

2013; ASNAASHARI; MOEINI, 2013; WEST et al., 2013). 

Há 3 teorias para explicar o mecanismo de ação que gera essa sensação dolorosa: a Teoria 

Hidrodinâmica dos Fluidos Dentinários, a qual defende que estímulos externos causam o 

movimento dos fluidos dentinários que excitam as fibras nervosas da polpa e provocam dor;  a 

Teoria Neural que sugere que as fibras nervosas que se projetam nos túbulos dentinários respondem 

diretamente a estímulos externos; e a Teoria dos Transdutores de odontoblastos, na qual os próprios 

odontoblastos têm sido sugeridos como transdutores de dor (HOSSAIN et al., 2019). 

Dentre essas teorias a mais aceita é a Teoria Hidrodinâmica, proposta por Brännström em 

1963, a qual defende que um estímulo externo provoca movimentações rápidas, em qualquer 

direção, dos fluidos contidos nos túbulos dentinários, que ativa os nervos sensoriais da polpa, 

desencadeando um processo doloroso. Dentre todos os estímulos, o frio é relatado como o que gera 

maior incômodo. Deve-se ressaltar que nem toda dentina exposta causará HD. Tal condição vai 

depender da quantidade e da largura dos túbulos dentinários expostos. Quanto mais túbulos 

expostos e maiores os diâmetros dos túbulos, maior a possibilidade do estímulo desencadear um 

mecanismo de dor (DABABNEH; KHOURI; ADDY, 1999). 

2.2 DIAGNÓSTICO 

Os sintomas de HD podem ser semelhantes ao de outras condições, como cárie dentinária, 

esmalte fraturado ou lascado, restaurações fraturadas, dor decorrente de pulpite irreversível, 

síndrome do dente rachado, sensibilidade pós-restauração e sensibilidade pós-clareamento dental. 

Sendo assim é de extrema importância que se faça um diagnóstico cuidadoso, pois há várias 
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condições que apresentam sensação dolorosa e que podem ser confundidas com a HD. Portanto, o 

diagnóstico é feito por exclusão, e as características do caso devem ser incompatíveis com as 

demais condições para se chegar ao diagnóstico de HD (DAVARI; ATAEI; ASSARZADEH, 2013; 

GILLAM et al., 2013; RECOMMENDATIONS; HYPERSENSITIVITY, 2003). 

O diagnóstico da doença começa com a investigação da história médica do paciente e com 

exame clínico minucioso. Na investigação da história médica são feitos alguns questionamentos 

sobre as características da dor, o momento do início da HD, a intensidade da dor, a estabilidade da 

dor e os fatores de melhora ou piora da dor. Para ser compatível com HD essa dor deve ser curta e 

geralmente em pontadas. É também questionado quais estímulos provocam dor, pois em um quadro 

de HD, espera-se que estímulos térmicos, táteis, evaporativos, osmóticos e/ou químicos sejam 

relatados. Deve-se investigar os hábitos alimentares desse paciente, atentando-se a costumes de 

ácidos dietéticos e investigar se esse paciente apresenta refluxo gástrico e/ou vômito excessivo. 

Após a anamnese, inicia-se o exame clínico, nesse momento pode-se utilizar de algumas 

ferramentas como o uso do jato de ar, jato de água, testes térmicos, sonda exploradora, sonda 

periodontal, radiografias, teste de percussão e avaliação da oclusão. A dor pode ser quantificada 

em dor leve, moderada ou grave; ou usando uma escala analógica visual (VAS). Caso a anamnese, 

os exames clínicos e complementares sejam correspondentes com HD, o diagnóstico é confirmado 

e o tratamento pode ser iniciado (DAVARI; ATAEI; ASSARZADEH, 2013; GILLAM et al., 2013; 

RECOMMENDATIONS; HYPERSENSITIVITY, 2003). 

2.3 QUALIDADE DE VIDA 

Os pacientes com HD apresentam uma redução da sua qualidade de vida em comparação 

com a população em geral, essa constatação pode influenciar na decisão do tratamento. Pacientes 

que buscaram tratamento para HD e responderam a versão alemã do Oral Health Impact Profile, 

OHIP ‐ G, mostraram através de suas respostas, limitações em seus hábitos alimentares e de higiene 

bucal.  Nas consultas odontológicas, esses pacientes relataram desconforto e dor, sendo a aplicação 

de estímulo frio a causa do maior desconforto. Frequentemente esses pacientes não conseguiram 

ingerir água gelada ou tomar sorvete sem desconforto. Além disso, pessoas acometidas por dores 

bucais ou orofaciais apresentam um comprometimento da autoestima, autoconfiança e das funções 

centrais do sistema estomatognático, como mastigação, comunicação e interação com outras 

pessoas (BEKES et al., 2009). 
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Goh; Corbet e Leung (2016) avaliaram, através de um questionário, o impacto da HD na 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal (OHRQo) em indivíduos que estavam recebendo 

terapia periodontal de suporte, os fatores que mais foram afetados pela presença de HD foram 

limpeza da boca (35,3%), alimentação (34,3%) e estabilidade emocional (10,8%). Já fatores como 

a influência sobre o contato social, sair, relaxar, sorrir e falar eram menores. O tamanho do impacto 

na OHRQo causado por HD está relacionado com a gravidade da HD. Pessoas com idades mais 

avançadas tiveram um maior impacto na qualidade de vida. 

A frequência de períodos que os indivíduos relataram de dor decorrente da HD foi associada 

positivamente com pessoas mais ansiosas. Esses indivíduos apresentaram mais representações 

emocionais negativas da condição e pior qualidade de vida do que indivíduos que experimentaram 

sensações em menor frequência e, sugerindo que a HD tem o potencial de impactar negativamente 

no cotidiano das pessoas.  Indivíduos com baixos níveis de conhecimento da doença e altos níveis 

de ansiedade foram mais propensos a relatar pior qualidade de vida relacionada à saúde bucal e à 

saúde geral.  Deste modo esse estudo trouxe evidências de que o entendimento de um indivíduo 

sobre sua condição tem o potencial de influenciar como ele cuida da sua condição e o quanto 

impacta sua qualidade de vida. A ansiedade, as representações emocionais negativas, a falta de 

conhecimento da doença e o uso de mecanismos de enfrentamento passivos (tendências para 

restringir atividades por causa da dor e/ou dependência de outras pessoas para ajudar no controle 

da dor) foram associados a piores resultados de qualidade de vida em indivíduos com HD 

(PORRITT et al., 2014). 

Boiko et al. (2010) desenvolveram e validaram uma medida específica que relaciona 

qualidade de vida à saúde bucal para a HD. O questionário foi denominado “Questionário de 

Experiência de Hipersensibilidade Dentinária (DHEQ)”. O DHEQ detectou limitações funcionais 

(como problemas ao comer gelados e levar mais tempo para realizar as refeições), mudanças 

comportamentais para enfrentar os sintomas dessa condição (tal como, aquecimento ou 

resfriamento de alimentos / bebidas), impactos emocionais (a exemplo irritação, ansiedade e 

frustação), sociais (por exemplo: dificuldades de conversação) e de identidade (tendo como 

exemplo o relato de paciente que se sente velho ou danificado). 
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2.4 TRATAMENTO 

Os pacientes relatam graus variados de dor devido a HD, portanto é de suma importância 

que o cirurgião-dentista possua o conhecimento dos diversos tratamentos disponíveis e decida qual 

o tratamento mais apropriado com base no caso clínico de cada paciente. Para tratar a condição 

corretamente, o profissional e o paciente devem levar em consideração os fatores de risco e a causa 

inicial da HD, traçando um adequado plano de tratamento e atingindo o resultado desejado. Como 

em qualquer condição, deve-se eliminar os agentes causadores e, em seguida, selecionar a opção 

menos invasiva que se acredita fornecer o resultado desejado (CLARK; LEVIN, 2016).  

O tratamento da HD deve ser baseado no diagnóstico, considerando a severidade, condições 

gerais ou locais, eliminação de possíveis causas de dor e prevenção. Sendo assim, é de suma 

importância que se aconselhe o paciente com relação a seus hábitos alimentares para evitar e 

minimizar os danos. Assim, sugere-se evitar ingestão de frutas e bebidas ácidas, ou seja, com pH 

baixo; bem como fornecer informações sobre a higienização e os procedimentos corretos de 

escovação, tipo de escova e os dentifrícios ideais (GILLAM; ORCHARDSON, 2006). 

Os tratamentos podem ser classificados com base no modo de administração ou com base 

no mecanismo de ação. Com base no mecanismo de ação, há duas modalidades de tratamento que 

podem ser feitas. Uma delas age na modificação ou bloqueio da resposta do nervo, promovida pelo 

uso de dessensibilizantes, que quando eficazes reduzem a excitabilidade dos nervos da polpa. A 

outra forma de intervenção é alterando o fluxo de fluidos nos túbulos dentinários, através da 

oclusão dos túbulos dentinários. Há disponibilidade de várias alternativas terapêuticas, podendo 

ser caseiras ou realizadas em consultório. A maior parte do tratamento é caseira utilizando produtos 

como dentifrício, sendo os agentes aplicados profissionalmente geralmente reservados para casos 

mais graves ou não responsivos (DAVARI; ATAEI; ASSARZADEH, 2013; RÖSING et al., 2009; 

WEST; SEONG; DAVIES, 2015). 

2.4.1 Tratamentos domésticos 

Os dentifrícios e os enxaguantes bucais contendo princípios ativos dessensibilizantes são 

os produtos mais utilizados no tratamento caseiro para o alívio da sintomatologia causada pela HD. 

A vantagem do uso desses produtos de higiene é que são considerados como não invasivos, simples 

e de baixo custo e, por esses motivo, são muitas vezes a primeira opção de abordagem no tratamento 

(HONG; LIM; HERR, 2016). 
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2.4.1.1 Dentifrício 

Com o intuito de tratar a HD, certos ingredientes são adicionados aos dentifrícios. Os 

cremes dentais são os veículos mais comuns para agentes dessensibilizantes, principalmente 

porque não são invasivos, são facilmente encontrados, de baixo custo, fácil aplicação e eficazes, 

sem sacrificar necessariamente outros benefícios dos mesmos (como por exemplo, prevenção de 

cáries). O objetivo desses ingredientes é aliviar a HD, eliminando a condução nervosa ou ocluindo 

os túbulos dentinários. Tais ingredientes incluem nitrato de potássio, acetato de estrôncio, arginina 

e carbonato de cálcio e fosfossilicato de sódio e cálcio. Embora exista pouca evidência para 

determinar a superioridade de um agente dessensibilizante sobre outro, há evidências suficientes 

de que os dentifrícios dessensibilizantes fornecem a redução da sintomatologia (CLARK; LEVIN, 

2016; GILLAM; ORCHARDSON, 2006; RECOMMENDATIONS; HYPERSENSITIVITY, 

2003). 

2.4.1.1.1 Sais de estrôncio 

Os sais de estrôncio, como o cloreto e acetato de estrôncio, são utilizados em dentifrícios 

dessensibilizantes devido a sua capacidade de ocluir os túbulos dentinários. O seu mecanismo de 

ação é dado pela desnaturação odontoblástica através da troca entre íons de estrôncio e íons de 

cálcio da dentina, causando a formação de cristais de estrôncio dentro dos túbulos dentinários e, 

por conseguinte a vedação desses túbulos dentinários, o que impede a circulação de líquidos em 

seu interior, tendo uma ação oclusiva (CLARK; LEVIN, 2016; GILLAM; ORCHARDSON, 2006). 

2.4.1.1.2 Fosfato de sódio e cálcio (CSPS) 

 O fosfato de sódio e cálcio é um material bioativo particulado incorporado aos dentifrícios 

dessensibilizantes, quando suas partículas entram em contato com uma solução aquosa, como a 

saliva, ocorre à precipitação de uma camada oclusiva do tipo hidroxicarbonato apatita-fosfato de 

cálcio sobre a dentina exposta, sendo assim, o CSPS promove obliteração dos túbulos dentinários 

(MASON et al., 2017). 
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2.4.1.1.3 Arginina (Ar) e carbonato de cálcio 

A combinação da arginina com carbonato de cálcio obstrui os túbulos dentinários 

impedindo o movimento de fluidos que causariam sensibilidade. A junção dessas substâncias forma 

um complexo positivo que se atrai com a superfície da dentina, facilitando a oclusão dos túbulos. A 

alcalinidade da arginina e do carbonato de cálcio também permite a captação aprimorada de íons 

cálcio e fosfato na saliva, que são depositados na superfície da dentina (CLARK; LEVIN, 2016). 

2.4.1.1.4 Sais de potássio 

Os íons de potássio atuam diretamente nas fibras nervosas, aumentando a concentração 

extracelular dos íons de potássio, assim, inibem a despolarização das fibras nervosas e por 

consequência impedem a geração do potencial de ação e da transmissão do impulso nervoso que 

geraria a condição dolorosa da HD. É o único agente dessensibilizante neural, atua no processo de 

despolarização e previne a repolarização das terminações nervosas. Porém, é importante ressaltar 

que esse efeito gerado pelo potássio é transitório e reversível (GODINHO; GRIPPI; COSTA, 2011; 

PEACOCK; ORCHARDSON, 1995). 

2.4.1.1.5 Nano-hidroxiapatita (n-HAP) 

A nano-hidroxiapatita apresenta excelentes características, como: boa biocompatibilidade, 

não toxicidade e inocuidade. As nanopartículas de hidroxiapatita são semelhantes aos cristais de 

apatita do esmalte dentário em morfologia e composição, eles apresentam a capacidade de 

remineralização.  Portanto, seu mecanismo de ação ocorre pela oclusão dos túbulos dentinários 

expostos, responsáveis pela sensibilidade dentária (PEI; MENG; LI; LIU; LU, 2019; YUAN; LIU; 

LV; LIU; MA; XU, 2019). 

2.4.1.2 Enxaguatórios bucais  

A literatura relata que enxaguantes bucais contendo nitrato de potássio e fluoreto de 

sódio, citrato de potássio, fluoreto de sódio ou uma mistura de fluoretos podem ser efetivos na 

redução da condição dolorosa relatada por pacientes acometidos por HD (ORCHARDSON; 

GILLAM, 2006). 
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2.4.2 Tratamento de consultório  

Existem também tratamentos que devem ser realizados em consultório para o alívio de 

sintomas da HD, como a aplicação de dessensibilizantes, lasers, restauração e cirurgia de 

recobrimento radicular (CLARK; LEVIN, 2016). 

2.4.2.1 Agentes químicos   

Os dessensibilizantes aplicados por profissionais possuem diversos princípios ativos, como 

flúor, metacrilato de hidroxietila, glutaraldeído, oxalato e nitrato de potássio, podendo haver 

combinações desses compostos. Esses agentes dessensibilizantes ocluem os túbulos dentinários 

para aliviar a sensibilidade, exceto o nitrato de potássio que possui ação de despolarização neural 

(CLARK; LEVIN, 2016). 

2.4.2.1.1 Fluoretos 

Para tratar a HD diversas formulações de fluoretos são utilizadas, incluindo fluoreto de 

sódio, fluoreto de estanho (SnF 2), monofluorfosfato de sódio, fluorsilicatos e fluoreto combinado 

com iontoforese. Os fluoretos agem através da precipitação de cristais de fluoreto de cálcio dentro 

dos túbulos dentinários, diminuindo a permeabilidade dentinária. O fluoreto de sódio aplicado por 

dentistas em consultório possui concentração de 2% e quando acidulado possui a capacidade de 

formar precipitados no interior dos túbulos dentinários, apresentando maior resistência a remoção 

mecânica da saliva (DAVARI; ATAEI; ASSARZADEH, 2013; MIGLANI; AGGARWAL; 

AHUJA, 2010). 

2.4.2.1.2 Oxalatos 

O oxalato reage com os íons de cálcio da dentina e forma cristais de oxalato de cálcio dentro 

os túbulos dentinários, bem como na superfície dentinária, isso resulta na redução da 

permeabilidade dentinária e obstrução dos túbulos dentinários. O efeito dessensibilizante dos 

oxalatos diminui com o passar do tempo, isso se deve a remoção dos cristais de oxalato de cálcio 

pelos atos de higiene bucal e pela dieta ácida. Essa condição pode ser revertida com o uso de 

condicionamento ácido prévio sobre a superfície dentinária, aumentando assim a profundidade de 

penetração dos cristais de oxalato de cálcio profundamente nos túbulos dentinários (MIGLANI; 
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AGGARWAL; AHUJA, 2010). 

2.4.2.1.3 Metacrilato de hidroxietila e glutaraldeído  

O Gluma Desensitizer (Heraeus Kulzer, Hanau, Alemanha) contém metacrilato de 

hidroxietila (HEMA), cloreto de benzalcônio, glutaraldeído e fluoreto. O gluteraldeído coagula as 

proteínas do interior dos túbulos dentinários, e o metacrilato de hidroxietila causa a formação de 

marcadores resinosos profundos e oclui os túbulos dentinários. A literatura mostra que o Gluma 

possuiu bons resultados no manejo da HD (MIGLANI; AGGARWAL; AHUJA, 2010). 

2.4.2.2 Lasers 

Os lasers são métodos promissores para o tratamento da HD. Eles provocam diferentes 

reações teciduais a depender do princípio ativo, comprimento de onda, potência e com as 

propriedades ópticas do tecido alvo. Os lasers usados para o tratamento da HD são divididos em 

dois grupos: 

1- Lasers de baixa potência: laser de hélio-neon (He-Ne), laser de arsenieto de gálio e alumínio 

(GaAlAs) e laser de diodo; 

2- Lasers de alta potência: laser de dióxido de carbono (CO2), laser de cristal de granada-alumínio-

ítrio dopado com neodímio (Nd: YAG), laser de cristal de granada-alumínio-ítrio dopado com érbio 

(Er: YAG) e laser de cristal de granada-gálio-escândio- ítrio e érbio dopado com cromo 

(Er,Cr:YSGG). 

 O tratamento com laser de baixa potência minimiza a sintomatologia da HD, visto que essa 

terapia inibe a despolarização das fibras nervosas responsáveis pela transmissão da dor. Em 

contraste, os efeitos dos lasers de alta potência atuam com o aumento na temperatura da superfície 

o que pode resultar na recristalização da superfície dentinária e oclui os túbulos dentinários 

(ARANHA; DE PAULA EDUARDO, 2012).  

O laser GaAlAs é um tipo de laser semicondutor, que tem como mecanismo de ação alterar 

a permeabilidade da membrana da fibra nervosa por meio das bombas de sódio e potássio, assim 

aumenta o potencial de ação das terminações nervosas e estimula a formação de endorfinas nos 

axônios, o que alivia a dor. Além disso, pode também produzir reação secundária, que estimula a 

produção de dentina secundária (HU et al., 2019). 
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Com o seu efeito térmico, o laser Nd: YAG tem a capacidade de derreter o túbulo de dentina 

em um instante, assim ocorre o bloqueio do fluxo de fluido no túbulo, fazendo com que as fibras 

nervosas não transmitam a percepção de dor. Em relação do efeito ao longo prazo, o mecanismo 

de ação é pela promoção da formação de dentina restauradora após a irradiação (HU et al., 2019). 

A dessensibilização alcançada pelo laser Er: YAG é obtida pela absorção de moléculas de 

água pela hidroxiapatita para produzir um efeito de microjateamento e deposição de sais insolúveis, 

que obstruem os túbulos dentinários. O laser Er, Cr: YSGG atua de forma similar ao laser Er: YAG 

(HU et al., 2019). 

Os lasers de diodo podem degenerar as células da dentina, que por consequência causa a 

deposição de sal de cálcio e o fechamento dos túbulos dentinários. Além do que, a irradiação por 

laser de diodo, também altera a permeabilidade da membrana da fibra nervosa, o que leva ao 

aumento dos potenciais de ação, que causam efeito analgésico (HU et al., 2019). 

As vantagens da terapia a laser para o tratamento da HD incluem confiabilidade, rapidez e 

efeito analgésico reproduzível. Já como desvantagens apontadas quando comparado com as demais 

abordagens, o tratamento apresenta alto custo, complexidade de uso e redução da eficácia com o 

passar do tempo (ASNAASHARI; MOEINI, 2013; KONG et al., 2020). 

2.4.2.3 Materiais adesivos 

Quando há perda de estrutura dentária a restauração também é uma opção para o tratamento 

da HD, tendo em vista que a deposição do material restaurador sobre o dente irá cobrir a dentina 

exposta, ocorre o vedamento dos túbulos dentinários, eliminando assim os sintomas de 

hipersensibilidade. As restaurações possuem a vantagem de fornecer um alívio mais imediato da 

sintomatologia causada pela HD (CLARK; LEVIN, 2016; PORTO; ANDRADE; MONTES, 2009; 

VEITZ-KEENAN et al., 2013). 

Quando não há perda de estrutura dentária, adesivos dentinários e vernizes podem ser 

indicados. Esses produtos funcionam vedando as entradas dos túbulos dentinários abertos, o efeito 

no alívio da condição dolorosa é imediato, porém são facilmente removidos (PORTO; ANDRADE; 

MONTES, 2009). 

2.4.2.4 Recobrimento radicular 

A exposição da raiz devido à recessão gengival pode causar hipersensibilidade dentinária 

cervical. O tratamento adequado seria a inserção de um enxerto gengival para cobrir os túbulos 
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dentinários expostos. Um estudo realizado em 2013, com pacientes com recessão gengival classe 

1 de Miller, submeteu esses pacientes a cirurgias com retalho posicionado coronalmente mais 

enxerto de tecido conjuntivo, e o resultado demonstrou uma redução estatisticamente significativa 

da hipersensibilidade dentinária cervical e melhora da qualidade de vida do paciente após o 

tratamento (OLIVEIRA; MARQUES; AGUIAR-CANTUÁRIA; FLECHA; GONÇALVES, 

2013). 
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3 OBJETIVOS  

3.1     OBJETIVO GERAL 

Realizar, por meio de uma revisão de literatura, um estudo sobre a hipersensibilidade 

dentinária, identificando quais conhecimentos possuem evidência científica atestada por revisões 

sistemáticas e/ou metanálises.  

 

3.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Demonstrar a importância em realizar um diagnóstico correto para que o tratamento seja 

adequado; 

- Avaliar o que se sabe sobre o impacto da hipersensibilidade dentinária na qualidade de vida das 

pessoas; 

- Relatar o que já é conhecido sobre os tratamentos caseiros e suas eficácias; 

- Expor as condutas para tratamentos em consultório e suas evidências. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho é uma revisão de literatura, cujo tema é hipersensibilidade dentinária. 

Objetivando uma busca eficaz e bem articulada, adotou-se a estratégia de buscar artigos científicos 

localizados no banco de dados da plataforma Pubmed, utilizando as seguintes palavras: ("Dentin 

Sensitivity" OR "Dentine Hypersensitivity" OR "Dentine Sensitivity" OR "Tooth Sensitivity" OR 

"Dentin Hypersensitivities" OR "Dentin Sensitivities" OR "Tooth Sensitivities" OR "Dentin 

Hypersensitivity") AND ("systematic review"). A pesquisa foi limitada aos artigos publicados nas 

línguas portuguesa e inglesa e não apresentou limitação temporal. Foram excluídos todos os artigos 

relacionados a clareamento dental.  
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 A busca realizada resultou na seleção de 24 revisões sistemáticas, sendo 12 delas com 

metanálise, que resultaram na elaboração de 19 perguntas, as quais estão expostas abaixo. E por 

fim, foi confeccionada uma tabela (Tabela 1) com os tratamentos disponíveis e suas eficácias. 

1. Qual a prevalência de hipersensibilidade? 

Com o objetivo de estimar a prevalência de hipersensibilidade dentinária, uma revisão 

sistemática e meta-análise foi realizada por Livia Favaro Zeola, Paulo Vinícius Soares e Joana 

Cunha-Cruz em 2019, com um total de 65 artigos inclusos na revisão sistemática e meta-análise. 

A maioria dos estudos foram confeccionados no continente Europeu e Asiático, durante ou após o 

ano de 2010 e em ambientes universitários. Os métodos utilizados para mensurar a HD foram: 

exame clínico, questionário e questionário associado a exame clínico. As prevalências relatadas 

variaram entre 1,3% e 92,1%. Essa heterogeneidade pode ser associada às peculiaridades de cada 

estudo, como por exemplo, a faixa etária dos participantes. Os resultados deste estudo indicaram 

uma estimativa da hipersensibilidade dentinária de 11,5% e 33,5% para a meta-análise de efeitos 

fixos e aleatórios, respectivamente, ou seja, a melhor estimativa para prevalência sem 

heterogeneidade é de aproximadamente 11,5%, e a média de todos os estudos foi 33,5% (FAVARO 

ZEOLA; SOARES; CUNHA-CRUZ, 2019). 

 

2. A prevalência de sensibilidade radicular aumenta após o tratamento periodontal? 

Birgitta von Troil, Ian Needleman e Mariano Sanz em 2002 revisaram sistematicamente as 

evidências sobre a prevalência de sensibilidade radicular após a terapia periodontal. Esta revisão 

incluiu apenas 2 estudos, sendo eles: Fischer et al. (1991) e Tammaro et al. (2000). O artigo de 

Fischer et al. (1991) incluiu indivíduos de 28 até 77 anos, nesse estudo apenas incisivos inferiores 

foram avaliados. A intervenção incluiu uma sessão de raspagem supragengival e após uma semana, 

uma sessão de raspagem subgengival, a avaliação clínica dos pacientes ocorreu após 1, 4 e 8 

semanas.  

No estudo de Tammaro et al. (2000) os participantes receberam orientações de higiene oral e 

raspagem radicular em um quadrante. A cada semana subsequente um novo quadrante foi raspado 

e um exame foi realizado após quatro semanas do início do estudo. Os resultados foram avaliados 

mecanicamente, através de uma sonda, por estímulo com jato de ar e por avaliação subjetiva dos 
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participantes. A prevalência de sensibilidade radicular antes da intervenção era de 9-23% e após a 

intervenção passou a ser de 54-55%.  

Portanto os dois estudos mostraram que a sensibilidade radicular ocorre em aproximadamente 

metade dos pacientes após a terapia periodontal. Os autores recomendaram que os pacientes sejam 

informados sobre a possibilidade de sensibilidade após o tratamento periodontal (VON TROIL; 

NEEDLEMAN; SANZ, 2002). 

 

3. Há diferença significativa na redução da HD tratada com nano-hidroxiapatita em 

comparação aos dessensibilizantes sem n-HAP e o placebo? 

Com a finalidade de avaliar o efeito dessensibilizante da n-HAP na hipersensibilidade 

dentinária, uma revisão sistemática e meta-análise foram confeccionadas pelos autores Alencar, 

Paula, Ortiz, Magno, Silva e Maia (2019). Oito ensaios clínicos randomizados foram incluídos na 

revisão sistemática e seis estudos foram incluídos na meta-análise. 

O n-HAP foi usado na forma de dentifrício auto administrado em cinco estudos e foi aplicado 

no consultório em três estudos, onde as concentrações variaram de 1% até 20% e os tempos de 

acompanhamento variaram de 4 semanas a 3 meses. O diagnóstico foi realizado através da 

provocação da dor por estímulos evaporativos, táteis, térmicos ou elétricos, 6 estudos usaram VAS 

e 2 usaram uma escala de 0 a 3 para as mensurações. Os resultados dessa revisão sistemática e meta-

análise indicaram que os agentes dessensibilizantes contendo n-HAP são mais eficazes para o 

alívio da HD em tratamentos caseiros e no consultório quando comparados tratamentos sem n-HAP 

e o placebo (ALENCAR; PAULA; ORTIZ; MAGNO; SILVA; MAIA, 2019). 

 

4. O tratamento com fosfosilicato de sódio e cálcio (CSPS) no tratamento da HD é eficaz?  

Este questionamento foi sanado em um artigo publicado em 2015 por Zhu, Li, Chen, Mei, Yao, 

Tian e Li em 2015, para o qual foram aceitos 11 ensaios clínicos randomizados comparando CSPS 

com um controle negativo e desses apenas 6 foram aceitos para a meta-análise. A CSPS foi 

administrada na forma de dentifrício ou pasta profilática de aplicação profissional, com 

concentrações entre 2,5% e 15%. Os tempos de acompanhamento variaram de 15 dias a 8 semanas. 

A dor de HD foi provocada por estímulos táteis, evaporativos ou térmicos, e dois estudos também 

relataram sensibilidade auto avaliada. Diferentes escalas foram usadas para quantificar a HD, sendo 

a VAS a mais utilizada. 
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Com base nos resultados da meta-análise, o CSPS é mais eficaz do que os controles negativos 

no alívio dos sintomas da HD, usado como dentifrício ou pasta profilática para tratar HD. As 

evidências sugeriram que o creme dental contendo 5% de CSPS é eficaz para uso como tratamento 

caseiro para aliviar a HD. A pasta de profilaxia contendo 15% de CSPS também é preferida em 

relação a um controle negativo na redução da hipersensibilidade (ZHU et al., 2015). 

 

5. Tratamento com arginina são eficazes na redução da HD?  

A revisão sistemática de Mohammad O. Sharif, Samina Iram e Paul A. Brunton publicada em 

2013, teve por objetivo avaliar a eficácia dos dentifrícios dessensibilizantes contendo arginina em 

comparação com os agentes de controle na redução da HD. Apenas dois estudos foram incluídos, 

o número total de participantes que completaram os dois estudos totalizou 243. Foram utilizados 

estímulos táteis e de jato de ar como instrumento de diagnóstico nos dois estudos. Em um dos 

estudos os dados foram coletados após 2, 4 e 8 semanas de uso do produto e no outro imediatamente 

após a aplicação tópica direta no primeiro dia e a seguir após 3 dias de escovação regular. 

Os pacientes teste utilizaram creme dental Pro-Argin contendo 8,0% de arginina, carbonato de 

cálcio de alta limpeza e 1450ppm de flúor e os pacientes controle utilizaram creme dental contendo 

carbonato de cálcio e 1450ppm de flúor. O grupo teste mostrou redução significativamente maior 

na HD em resposta a estímulos táteis e de jato de ar do que o creme dental de controle negativo. 

Portanto os autores da revisão sistemática concluíram que os estudos inclusos na revisão indicaram 

que os cremes dentais contendo arginina são eficazes no controle da HD (SHARIF; IRAM; 

BRUNTON, 2013).  

 

6. A literatura apoia o uso de dentifrício possuindo estrôncio e potássio para tratar a 

HD? 

Uma revisão sistemática publicada em 2013 por Belkais Karim e David Gillam, com a 

finalidade de revisar a literatura publicada com o objetivo de determinar se havia alguma evidência 

da eficácia dos cremes dentais de estrôncio e potássio no tratamento da HD. 7 artigos (1 para 

dentifrícios à base de estrôncio e 6 para dentifrícios à base de potássio) foram aceitos para inclusão. 

A duração dos estudos variou entre 8 e 12 semanas, as quais os participantes do grupo teste foram 

orientados para realizar o uso doméstico diário de cremes dentais / géis contendo estrôncio ou 
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potássio, já o grupo controle utilizou cremes dentais de mesma composição exceto pela ausência 

do potássio ou estrôncio.  

Os métodos de avaliação de HD dos 7 estudos incluídos foram: térmicos, evaporativos e 

avaliação subjetiva da dor do paciente durante sua experiência diária.  Em relação à avaliação 

subjetiva de HD, VAS foi a principal escala subjetiva utilizada. Embora os dentifrícios à base de 

estrôncio e potássio tenham demonstrado reduzir os sintomas clínicos de HD nos estudos clínicos, 

a conclusão da presente revisão sistemática sugerem que não há evidências suficientes para 

confirmar se os sais de estrôncio e potássio são realmente eficazes na redução da HD (KARIM; 

GILLAM, 2013).  

A revisão sistemática publicada em 2006 por POULSEN et al., (2006) teve o objetivo de avaliar 

a eficácia dos cremes dentais contendo potássio na redução da HD. A revisão sistemática e meta-

análise incluíram seis ensaios clínicos randomizados nos quais dentifrícios contendo potássio 

foram comparados com dentifrícios sem potássio. Todos os seis estudos tiveram um desenho de 

grupo paralelo; quatro duraram por 8 semanas e dois por 12 semanas. Os pacientes do grupo 

experimental foram instruídos a escovar duas vezes ao dia com creme dental contendo 5% de 

nitrato de potássio, enquanto as pastas de controle não continham nitrato de potássio. No total, 

esses seis estudos foram baseados em 390 participantes. 

A sensibilidade foi avaliada por pressão com uma sonda padronizada, estimulação térmica 

(calor / frio) ou jato de ar, além disso, a avaliação subjetiva da sensibilidade dos pacientes também 

foi registrada. A meta-análise revelou diferenças significativas quando utilizados os métodos táteis, 

térmicos e jato de ar, porém não houve diferença significativa na avaliação subjetiva. O estudo 

concluiu que não há evidências para apoiar o uso de cremes dentais contendo potássio para 

tratamento da HD (POULSEN et al., 2006).  

 

7. Pro-Argin ou NovaMin? Qual tem maior eficácia no alívio HD? 

A revisão sistemática e meta-análise realizada por Diandra Costa Arantes, Francisco Ivison 

Rodrigues Limeira, Monica Yamauti, Allyson Nogueira Moreira, Lucas Guimarães Abreu e 

Cláudia Silami de Magalhães em 2019, teve por objetivo responder a seguinte pergunta: há 

diferença na eficácia clínica entre dentifrícios contendo Pro-argin (arginina e carbonato de cálcio) 

e contendo NovaMin (fosfossilicato de cálcio e sódio) para reduzir HD? Para sanar esse 

questionamento cinco ensaios clínicos randomizados foram selecionados, mas apenas três eram 
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adequados para meta-análise com um total de 331 pacientes (380 dentes). Em dois estudos a 

aplicação do dessensibilizante foi realizada pelo cirurgião dentista, dois estudos os indivíduos 

foram orientados a escovar seus dentes duas vezes ao dia usando o dentifrício dessensibilizante em 

casa e um estudo combinou tratamento caseiro e em consultório. O período de acompanhamento 

variou entre quatro e 11 semanas. 

Em quatro estudos a avaliação da redução da HD após estímulo tátil foi avaliado por meio da 

VAS usando uma régua imaginária de 100mm com pontuações de 0 (sem dor) a 100 (pior dor). 

Essa mesma escala foi usada para medição de HD após estímulo de jato de ar em três estudos. Em 

três estudos a avaliação da redução de HD após o estímulo de jato de ar também foi medido usando 

a escala Schiff. Por fim, os resultados mostraram a eficácia de ambos os dentífricos Pro-argin e 

NovaMin para a diminuição dos sintomas de HD. Além disso, a meta-análise não apresentou 

diferença estatisticamente significativa entre os cremes dentais Pro-argin e NovaMin para o 

tratamento de HD em qualquer tempo de acompanhamento (ARANTES et al., 2019).  

 

8. As evidências apoiam o tratamento da HD com oxalatos? 

Uma revisão sistemática realizada por Cunha-Cruz, J et al. em 2011, contendo 12 estudos, 

sendo que 8 avaliaram oxalato de mono-hidrogênio-monopotássio e os outros incluíram oxalato 

férrico, oxalato di-potássico ou resina pré-polimerizada contendo oxalato. Os intervalos de 

acompanhamento variaram de imediato a 1 ano; 4 semanas foi o tempo de acompanhamento mais 

comum (5 estudos). A dor de HD foi provocada por estímulos táteis, evaporativos, térmicos ou dor 

provocada por atividades de rotina. Oito dos 12 estudos usaram mais de um estimulador para 

provocar dor.  

Esta revisão sistemática sugeriu que os oxalatos não possuem nenhum benefício no tratamento 

da HD, além de um efeito placebo. Em conclusão, as evidências disponíveis sugerem que os 

oxalatos não são eficazes na redução da HD quando comparados com o placebo, com uma possível 

exceção de oxalato de mono-hidrogênio-monopotássio a 3%. Sendo assim, é necessário que mais 

evidencias sejam disponíveis para que o tratamento com oxalato seja recomendado. Portanto, com 

a possível exceção de oxalato de mono-hidrogênio-monopotássio de 3%, as evidências disponíveis 

atualmente não apoiam a recomendação do tratamento de HD com oxalatos (CUNHA-CRUZ et 

al., 2011). 
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9. Há diferença na eficácia de dentifrícios dessensibilizantes à base de arginina e acetato 

de estrôncio?  

Magno et al (2015), através de uma revisão sistemática investigaram se há superioridade na 

eficácia entre o tratamento com creme dental possuindo acetato de estrôncio e à base de arginina. 

Seis estudos foram inclusos, sendo ensaios clínicos randomizados realizados na Europa, EUA e 

Reino Unido, abrangendo 664 participantes e totalizando 1.484 dentes acometidos por HD. Todos 

os estudos utilizaram os escores de hipersensibilidade de Yeaple Probe e Schiff, com exceção de 

um, que utilizou a VAS de 10 cm para medição de hipersensibilidade tátil e evaporativa. O período 

de acompanhamento variou de imediato após a aplicação única para 112 dias. 

A maioria dos estudos encontrou melhores resultados para arginina em comparação com 

acetato de estrôncio no alívio da HD. Apenas um artigo mostrou eficácia superior do acetato de 

estrôncio, e apenas para estímulos táteis, após 8 semanas de uso doméstico. O creme dental à base 

de arginina forneceu o alívio da hipersensibilidade dentinária em um período de uso mais curto do 

que o creme dental à base de estrôncio. Conclui-se, portanto que o dentifrício contendo arginina 

proporcionou uma maior eficácia nos alivio da HD do que o creme dental à base de estrôncio 

(MAGNO et al., 2015). 

 

10. Quais princípios ativos, usados em dentifrícios, tem sua ação dessensibilizante 

apoiada? 

Ao avaliar a ação dessensibilizante de dentifrícios que contêm ingredientes que atuam contra 

a HD e comparar este efeito com controles negativos, a revisão sistemática e mata-análise 

incluíram 53 ensaios clínicos randomizados que comparavam dentifrícios dessensibilizantes com 

dentifrícios sem componente dessensibilizante em pacientes adultos comprometidos com 

hipersensibilidade dentinária. Dentre os 53 estudos, 18 relataram os efeitos do potássio, 13 de 

arginina, 9 de fluoreto de estanho, 7 de estrôncio, 6 fosfossilicato de sódio e cálcio, 3 de potássio 

e estrôncio ou contendo potássio e fluoreto estanoso, 2 contendo nano-hidroxiapatita e fosfato de 

cálcio amorfo. 

Os tempos de acompanhamento variaram de 3 dias a 12 semanas, a condição dolorosa dos 

participantes foi mensurada usando as escalas de Schiff e VAS. Com base nos resultados 

desta meta-análise, dentifrícios dessensibilizantes contendo potássio, fluoreto de 

estanho, potássio e estrôncio, potássio e fluoreto estanoso, cálcio e sódio, arginina e nano-
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hidroxiapatita são mais eficazes do que o controle negativo no alívio da HD, mas não houve 

diferença significativa no efeito dessensibilizante na HD entre o grupo de intervenção que foi 

tratado com cremes dentais dessensibilizantes contendo estrôncio ou fosfato de cálcio amorfo e o 

grupo de controle negativo. 

Os dentifrícios contendo estrôncio e fosfato de cálcio amorfo não tiveram efeito 

dessensibilizante superior ao do controle negativo. Assim, este artigo apoia o uso de cremes dentais 

contendo potássio, fluoreto estanoso, potássio e estrôncio, potássio e fluoreto de estanho, 

fosfossilicato de cálcio e sódio, arginina e nano-hidroxiapatita aliviam os sintomas de HD, mas não 

aconselha o uso de dentifrícios que contenham estrôncio e fosfato de cálcio amorfo (HU; ZHENG; 

ZHANG; YAN; LI; LIN, 2018). 

 

11. Todos os dentifrícios dessensibilizantes apresentam o mesmo desempenho? 

Esse questionamento foi respondido pela revisão sistemática publicada em 2020, cujo autor 

principal foi Ben Balevi. Os autores selecionaram 30 ensaios clínicos randomizados que 

investigavam a eficácia do creme dental dessensibilizante, usando a Escala de Sensibilidade do Ar 

Frio de Schiff, após 2, 4 e 8 semanas de uso. Esses dentifrícios continham os seguintes ingredientes 

dessensibilizantes ativos: potássio (K), estrôncio (Sr), SnF 2, Ar, CSPS ou n-HAP. O resultado não 

apresentou diferença significativa no efeito dessensibilizante entre os cremes dentais contendo K, 

Sr e CSPS. O creme dental contendo n-HAP mostrou a maior eficácia na 2º e na 4º semanas. A 

pasta de dentes contendo Ar apresentou maior eficácia na 8º semanas. Assim o resultado desta 

revisão classificou o n-HAP como o princípio ativo dessensibilizante mais eficaz para controlar a 

HD, com Ar em segundo lugar. Concluiu-se então que os cremes dentais dessensibilizantes que 

contêm n-HAP e Ar podem ser recomendados para o tratamento da HD (BALEVI, 2020). 

 

12. Há evidência para o uso de enxaguatórios bucais para tratar HD?  

Em 2017, Molina et al. publicaram um artigo que teve por objetivo analisar as evidências sobre 

a eficácia dos enxaguatórios bucais dessensibilizantes. Sete artigos atenderam aos critérios de 

inclusão para a revisão sistemática e meta-análise, todos ensaios clínicos randomizados, paralelos, 

duplo-cegos e controlados por placebo. Os agentes dessensibilizantes avaliados foram nitrato de 

potássio (5 artigos), lactato de alumínio (1 artigo) e fluoreto de sódio (1 artigo). Em todos os casos, 

a formulação para bochechos do placebo era igual ao enxaguante teste, porém sem o agente 
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dessensibilizante testado. A maioria dos artigos orientou os participantes a enxaguar duas vezes 

por dia utilizando 10 ou 15ml durante 30 ou 60segundos. Em relação a duração, quatro estudos 

duraram 6 semanas, enquanto os três estudos restantes duraram 8 semanas. 

A HD foi avaliada por meio da resposta a estímulos táteis, estímulos térmicos ou evaporativos 

e percepção subjetiva. As respostas dos pacientes foram registradas por meio das escolas: escala 

de avaliação verbal (VRS), escala de avaliação numérica (NRS) ou a VAS. Os resultados da 

metanálise demonstraram reduções estatisticamente significativas nos escores de sensibilidade 

quando avaliados por meio da experiência de dor auto-referida. Nenhum efeito significativo foi 

detectado em resposta a estímulos táteis ou térmicos / evaporativos. Ainda que esse estudo tenha 

encontrado efeitos benéficos de diminuição de sintomatologia quando avaliado subjetivamente, os 

autores não forneceram recomendações do uso dos enxaguantes bucais (MOLINA et al., 2017). 

 

13. A fotobiomodulação é eficaz para o tratamento da hipersensibilidade dentinária? 

Com a finalidade de avaliar a eficácia da fotobiomodulação (PBM) no tratamento da 

hipersensibilidade dentinária (HD) como método alternativo para o controle da dor, uma revisão 

sistemática foi publicada pelos autores Alana Cristina Machado, Ítallo Emídio Lira Viana, Aloisio 

Melo Farias-Neto, Mariana Minatel Braga, Carlos de Paula Eduardo, Patricia Moreira de Freitas e 

Ana Cecilia Corrêa Aranha em 2018. 

Foram inclusos três estudos randomizados que compararam o laser de baixa potência (GaAlAs) 

com tratamentos com placebo ou algum outro tratamento em consultório para HD. Como método 

de diagnóstico, dois estudos usaram estímulo térmico-evaporativo e tátil e um estudo usou apenas 

estímulo térmico. Dois artigos utilizaram a VAS e um artigo utilizou escalas numéricas específicas 

para medir a HD. 

O PBM usando lasers de baixa potência oferece um método alternativo para o controle da dor, 

que induz mudanças na transmissão nervosa da polpa dentária, além disso, o PMB apresenta efeito 

regenerativo capaz de promover maior produção de dentina terciária. A revisão sistemática 

constatou que o PBM é uma terapia eficaz para o tratamento da HD e que não causa efeitos 

adversos, desde que sejam utilizados adequadamente (MACHADO et al., 2018). 

Para responder se os lasers são resolutivos na redução da HD, Hu, Zheng, Han, Yang, Zhang e 

Lin (2019) publicaram um artigo que teve como objetivo avaliar o efeito dessensibilizante imediato 

e de longo prazo dos lasers na redução da HD em comparação com controles negativos. Os artigos 
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considerados aptos para inclusão eram ensaios clínicos randomizados e controlados que tivessem 

intervenção e grupos de controle compostos por participantes adultos e avaliassem o efeito dos 

lasers na HD, a partir desse critério foram incluídos 22 estudos na análise quantitativa final.  Esses 

artigos incluíram os seguintes lasers: GaAlAs, Nd: YAG, Er:YAG, Er,Cr:YSGG e lasers de diodo. 

Os resultados dessa meta-analise mostraram que todos os esses tipos de lasers tiveram melhores 

efeitos dessensibilizantes imediatos e de longo prazo na HD do que os controles negativos (HU et 

al., 2019). 

Esse mesmo resultado positivo dos lasers foi encontrado na revisão sistemática e meta-analise 

publicada por F. Sgolastra, A. Petrucci, M. Severino, R. Gatto, A. Monaco em 2013. Após a 

seleção, 13 ensaios clínicos randomizados comparando um tipo de laser com placebo foram 

incluídos na meta-análise. Os artigos incluíam os lasers do tipo Er, Cr: YSSG, Er: YAG, Nd: YAG 

e GaAIAs. Todos os estudos que relataram a avaliação evaporativa da HD usaram jato de ar com 

seringa, embora o tempo de exposição e a intensidade da estimulação tenham variado.  

Como instrumento de registro da HD, 2 estudos utilizaram a escala VRS e os 11 estudos 

restantes utilizaram a VAS que variou de 0 a 5 ou 10 cm. O acompanhamento variou de 

imediatamente a 6 meses após o tratamento. Os lasers Er: YAG, Nd: YAG e GaAlAs se mostraram 

eficazes na redução da HD quando comparados com placebo (SGOLASTRA et al., 2013). 

A utilização dos lasers também foi apoiada pela meta-análise de rede realizada afim de 

comparar diferentes lasers, placebo e nenhum tratamento foi publicada em 2019 por Kong, Y., Lei, 

Y., Li, S. et al. Foram inclusos 11 estudos que abordaram sobre os lasers GaAlAs, Nd: YAG, Er: 

YAG e Er, Cr: YSSG. Os resultados indicaram que os lasers Er, Cr: YSGG, Nd: YAG, Er: YAG e 

GaAlAs tiveram melhores efeitos dessensibilizantes na HD do que nenhum tratamento a prazo 

imediato e a longo prazo (1 mês), mas não foram melhores do que o placebo, exceto o Er, Cr: 

YSGG no efeito imediato. O estudo concluiu que não houve diferenças  significativas 

estatisticamente entre os lasers Er, Cr: YSGG, Nd: YAG, Er: YAG e GaAlAs, tanto no prazo 

imediato quanto no longo prazo (1 mês) (KONG et al., 2020). 

Portanto, este trabalho aponta para um resultado positivo para o uso da terapia a laser, tendo 

em vista que os artigos mostraram uma redução na sintomatologia da HD para os lasers de alta e 

de baixa potência, tanto no tratamento imediato quanto ao longo prazo. 
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14. A terapia a laser ou agentes dessensibilizantes tópicos? Qual é melhor para o 

tratamento da hipersensibilidade dentinária? 

Markus B Blatz publicou em 2012 uma revisão sistemática que incluiu 8 ensaios clínicos 

randomizados, envolvendo 234 participantes. A maioria dos artigos usou pontuações da VAS ou 

outras ferramentas subjetivas.  Os grupos testes receberam terapia a laser, enquanto os grupos de 

controle receberam agentes dessensibilizantes tópicos, como verniz fluoretado, agentes adesivos 

de dentina ou outros. Entretanto, os tipos de lasers e agentes dessensibilizantes, diferiram entre os 

artigos inclusos.  

Quatro artigos compararam os lasers GaAlAs com vários agentes dessensibilizantes tópicos; 

porém, as descobertas foram conflitantes. Dois ensaios indicaram que o laser GaAlAs e os agentes 

dessensibilizantes de controle tiveram desempenho semelhante. Outro estudo demonstrou que a 

aplicação de um agente de união foi significativamente melhor do que um laser de GaAlAs na 

redução da hipersensibilidade. E um estudo mostrou um efeito dessensibilizante imediato e de 

longo prazo significativamente maior do laser em comparação ao controle. Os estudos restantes 

envolveram Nd: YAG, Er: YAG e CO2 lasers, todos relatando uma diminuição ligeiramente maior 

na sensibilidade em comparação com agentes dessensibilizantes tópicos. Os autores concluíram 

que os resultados obtidos nos 8 artigos incluídos nesta revisão sistemática eram conflitantes, mas 

indicavam uma pequena vantagem clínica da terapia a laser sobre os medicamentos tópicos no 

tratamento da HD (BLATZ, 2012). 

 

15. Os tratamentos em consultório para HD superam o efeito placebo? 

Lin e colaboradores em 2012 realizaram uma revisão sistemática e meta-análise de rede, 

verificando a eficácia entre as diversas terapias utilizadas em consultório para o tratamento da HD. 

Quarenta estudos foram incluídos, os quais foram divididos em seis grupos: placebo, oclusão física 

(pasta de pedra-pomes, bicarbonato de sódio, hidroxiapatitas, biovidros, ionômeros de vidro, 

agentes de união de dentina e resinas), oclusão química (fluoretos, oxalatos, agentes à base de 

glutaraldeído e compostos de cálcio), dessensibilização de nervo (nitratos de potássio e 

guanetidina), terapia a laser e tratamentos combinados. O tempo de acompanhamento variou de 

imediato até nove meses. A maioria dos estudos utilizou a escala VAS para mensurar a HD. 

Os resultados da meta-análise de rede demostraram que, com exceção do grupo 

dessensibilização de nervo, todos os outros grupos (incluindo grupo de oclusão física, grupo de 
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oclusão química, grupo de terapia a laser e grupo de tratamento combinado) foram 

significativamente superiores ao placebo. O grupo de tratamento combinado teve melhores 

resultados do que os outros, porém essa diferença não foi significativa. A meta-análise da rede 

mostrou que, em relação à eficácia do tratamento da HD, os produtos em consultório foram mais 

eficazes do que o placebo (LIN et al., 2013). 

 O resultado dessa meta-análise pode ser questionado uma vez que foram agrupados vários 

princípios ativos diferentes em um mesmo grupo, podendo o resultado superior de um princípio 

ativo ter mascarado um resultado negativo de outro princípio ativo, como, por exemplo: o oxalato 

que, quando analisado isoladamente no artigo de CUNHA-CRUZ et al., (2011), apresentou 

resultados negativos e não teve seu uso apoiado. Isso diverge do resultado deste artigo que aponta 

o oxalato como um tratamento eficaz. 

 

16. O tratamento caseiro e de consultório tem a mesma eficácia? 

Com o desígnio de comparar a eficácia dos tratamentos caseiros com o de consultório para 

tratar HD, uma revisão sistemática e meta-análise foi publicada em 2018 pelos autores Vittorio 

Moraschini, Larissa Salina da Costa e Gustavo Oliveira dos Santos. A revisão sistemática e meta-

análise incluíram vinte e cinco artigos publicados entre os anos de 1992 e 2016. 

Para tratamentos domiciliares, os resultados mostraram que os subgrupos tratados com oclusão 

química dos túbulos dentinários e alteração da resposta nervosa exibiram uma diferença 

estatisticamente significativa do placebo. Já os resultados dos tratamentos em consultório, 

mostraram que os subgrupos tratados com oclusão química ou física dos túbulos dentinários e 

alteração da resposta do nervo tiveram uma diferença estatisticamente significativa daqueles 

tratados com placebo. 

Concluiu-se que a oclusão do túbulo dentinários (química ou física) e a dessensibilização do 

nervo fornecem os melhores resultados para o tratamento de HD em consultório. Não houve 

diferença significativa na comparação direta entre os grupos de tratamento. Para tratamentos 

domiciliares, apenas a oclusão química dos túbulos dentinários e a dessensibilização do nervo 

mostraram uma maior eficácia do tratamento do que o placebo, e a diferença foi estatisticamente 

significativa (MORASCHINI; DA COSTA; DOS SANTOS, 2018). 

Já a revisão sistemática produzida por Nicola X. West, Joon Seong e Maria Davies em 2015, 

foi também confeccionada com o objetivo de examinar a eficácia de tratamentos caseiros e de 
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consultório aplicados para a redução da sintomatologia de HD. Os estímulos predominantemente 

usados foram jato de ar, tátil ou térmico. Os autores desta revisão concluíram que arginina, fluoreto 

de estanho, fosfossilicato de sódio e cálcio e estrôncio, como dentifrício autoadministrado, são 

eficazes na redução da sintomatologia da HD. O uso diário (por duas vezes ao dia) dos quatro 

princípios ativos proporciona o alívio rápido e considerável dos sintomas da HD, durante o uso do 

produto.  

Os produtos aplicados profissionalmente (CSPS, SnF 2, Ar, resinas e lasers) são eficazes no 

tratamento da hipersensibilidade dentinária, entretanto, não há evidências suficientes para que os 

autores recomendem um agente em comparação com outro. Além disso, os resultados da revisão 

sugerem que há evidência limitada para a recomendação de oxalatos auto-aplicados ou 

administrados profissionalmente no tratamento da HD. E que as evidências são limitadas para a 

eficácia dos sais de potássio no alívio da HD e que não pode recomendar seu uso para o tratamento 

da hipersensibilidade dentinária (WEST; SEONG; DAVIES, 2015). 

 

17. Quais agentes dessensibilizantes são os mais eficazes na redução da HD em curto e 

longo prazo? 

Comparar os tratamentos utilizados para tratar a HD, com base em sua eficácia e duração do 

efeito foi a proposta do estudo de Marto et al. (2019). A revisão sistemática incluiu 74 ensaios 

clínicos randomizados, contendo pacientes de 16 a 65 anos, os estudos usavam VAS e o método 

de estimulação evaporativa como método de avaliação da HD. O tamanho da amostra variou de 7 

a 250 dentes. Os tempos de acompanhamento foram definidos como: imediato (até um dia) ou 

médio prazo (2 a 7 dias, 8 a 15 dias ou 15 a 30 dias) ou longo prazo (de 1 a 6 meses). 

Para acompanhamento imediato, os tratamentos com glutaraldeído, cimentos de ionômero de 

vidro e lasers demonstraram diferenças estatisticamente significativas em comparação ao placebo. 

Em médio prazo os tratamentos com glutaraldeído, laser, cimento de ionômero de vidro, 

hidroxiapatita e fluoreto de estanho mostraram ter uma eficácia estatisticamente significante. E ao 

longo prazo nitrato de potássio, arginina, glutaraldeído, hidroxiapatita, sistemas adesivos, cimentos 

de ionômero de vidro e lasers. Concluíram que tratamentos em consultório como glutaraldeído com 

HEMA, cimentos de ionômero de vidro ou Laser são eficazes na redução imediata da dor associada 

à HD, mantendo sua eficácia ao longo do tempo. Para efeitos de longa duração, tratamentos 
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caseiros, como nitrato de potássio, arginina ou hidroxiapatita, também podem ser usados para tratar 

HD com resultados significativos (MARTO et al., 2019). 

Os trabalhos inclusos neste presente trabalho apresentam uma divergência nos resultados sobre 

a eficácia do dentífricos contendo nitrato de potássio. 3 artigos concluíram que não há evidencia 

suficiente para o apoio do uso de sais de potássio, sendo eles: KARIM; GILLAM (2013); WEST; 

SEONG; DAVIES (2015); POULSEN et al. (2006). Já o trabalho de HU; ZHENG; ZHANG; YAN; 

LI; LIN (2018) apoia o uso dos sais de potássio, e o trabalho de MARTO et al., (2019) apoia apenas 

para tratamento ao longo prazo. Devido a esta divergência nos resultados, este trabalho concluiu 

que ainda não há evidência suficiente para apoiar o uso dos sais de potássio. 

 

18. Cirurgia de recobrimento radicular é eficaz para o tratamento da HD? 

Procedimentos cirúrgicos de recobrimento radicular resultam na redução de HD, em pacientes 

com recessão gengival Classe I e II de Miller? Essa foi a pergunta em foco de uma revisão 

sistemática publicada em 2013 por Dhelfeson Willya Douglas de Oliveira, Fernanda Oliveira ‐ 

Ferreira, Olga Dumont Flecha e Patricia Furtado Gonçalves. Nove ensaios clínicos randomizados 

foram inseridos, sendo seis realizados no Brasil, dois na Itália e um nos Estados Unidos. 

As intervenções cirúrgicas tinham por objetivo o recobrimento radicular, como regeneração 

tecidual guiada, proteína da matriz do esmalte, enxerto gengival livre, retalhos posicionados 

lateralmente (LPF), retalho avançado coronalmente (CAF), enxerto de tecido conjuntivo (CTG) 

subepiteliais isolados ou combinados com LPF ou CAF, retalhos semilunares e acelulares enxertos 

de matriz dérmica. A HD foi avaliada pela opinião dos pacientes em seis estudos, com estímulos 

evaporativos em dois estudos e um artigo não mencionou o método usado para avaliar a 

sensibilidade. 

Ocorreu uma diminuição na HD após a cirurgia periodontal para recobrimento radicular, 

porém, os autores concluíram que os resultados da revisão sistemática devem ser avaliados com 

cautela, tendo em vista que a maioria dos estudos revisados tinha um alto risco de viés, portanto a 

conclusão foi que não havia evidências suficientes para concluir que os procedimentos de 

recobrimento radicular reduzem previsivelmente a HD (DOUGLAS DE OLIVEIRA et al., 2013). 

 

19. O tratamento da HD impacta positivamente na qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal? 
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Com o objetivo de avaliar, se os tratamentos de HD são capazes de melhorar a qualidade de 

vida relacionada à saúde bucal, uma revisão sistemática foi realizada e publicada por Douglas-de-

Oliveira, Vitor, Silveira, Martins, Costa e Cota (2018), selecionando um total de 6 ensaios clínicos.  

Os estudos de revisão incluíram 604 indivíduos, com idade variando de 18 a 60 anos. Os estudos 

foram realizados: dois no Brasil, um na Suécia, dois nos Estados Unidos e Canadá. O período de 

acompanhamento variou de 2 a 6 meses.  

O tratamento de HD foi realizado no consultório em três ensaios clínicos, um com aplicação de 

verniz e adesivo, outro com cirurgia de cobertura radicular e outro com laser de baixa intensidade, 

e três ensaios clínicos com tratamentos caseiros utilizando dentifrícios, sendo que um artigo 

utilizava dentifrício em combinação com enxaguatório bucal. Todos os ensaios clínicos incluídos 

na presente revisão usaram jato de ar evaporativo como estimulação HD. Dois artigos relataram o 

uso de estímulos de frio e três relataram estímulos táteis. A HD foi avaliada quantitativamente por 

meio da escala numérica, escala de Schiff e escala visual analógica.  

Assim, o tratamento pode ser indicado para indivíduos que se queixam do impacto negativo da 

HD em suas atividades diárias, uma vez realizado o tratamento, o nível de HD diminui, por 

consequência houve a melhora na qualidade de vida, essa melhora pode ocorrer principalmente nas 

dimensões dor física e conforto psicológico (DOUGLAS-DE-OLIVEIRA et al., 2018). 

 

Há uma grande variedade de condutas que podem ser tomadas para o tratamento da HD, porém 

ainda não foi estabelecido um padrão ouro e com isso, surgem dificuldades na hora da escolha do 

melhor tratamento. Portanto, é de suma importância que o cirurgião dentista conheça as diversas 

opções de tratamento disponíveis e se suas eficácias são comprovadas cientificamente, para assim 

poder escolher o tratamento mais apropriado com base no caso clínico de cada paciente. A 

confecção da tabela 1 teve por objetivo fornecer um resumo geral dos agentes disponíveis para 

tratar a HD, exibindo seu mecanismo de ação, apresentação e sua evidência com base nas revisões 

sistemáticas e/ou metanálises inclusas nesse estudo.  

Tabela 1- Resumo dos tratamentos disponíveis e suas eficácias 

Agente 

Dessensibilizante 

Mecanismo 

de ação 

Apresentação Evidencia Autor 

Nano-

hidroxiapatita 

Obstrução dos 

túbulos 

dentinários 

Dentifrício Eficácia 

comprovada 

HU; ZHENG; 

ZHANG; YAN; 

LI; LIN (2018); 

DE MELO 

ALENCAR et al. 
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(2019); BALEVI 

(2020) 

 

Fosfosilicato de 

sódio e cálcio  

Obstrução dos 

túbulos 

dentinários. 

Dentifrício ou 

pasta profilática 

aplicada 

profissionalmente 

 

Eficácia 

comprovada 

WEST; SEONG; 

DAVIES (2015); 

ZHU et al. (2015); 

HU; ZHENG; 

ZHANG; YAN; 

LI; LIN (2018); 

ARANTES et al. 

(2019) 

 

Arginina Obstrução dos 

túbulos 

dentinários. 

Dentifrício ou 

pasta profilática 

aplicada 

profissionalmente 

 

Eficácia 

comprovada 

WEST; SEONG; 

DAVIES (2015); 

SHARIF; IRAM; 

BRUNTON 

(2013); HU; 

ZHENG; 

ZHANG; YAN; 

LI; LIN (2018); 

BALEVI (2020) 

 

Arginina + 

carbonato de cálcio 

 

Obstrução dos 

túbulos 

dentinários 

 

Dentifrício  Eficácia 

comprovada 

ARANTES et al. 

(2019) 

Estrôncio Obstrução dos 

túbulos 

dentinários 

Dentifrício Não há evidencia 

suficiente para 

apoiar o uso 

 

KARIM; 

GILLAM (2013); 
HU; ZHENG; 

ZHANG; YAN; 

LI; LIN (2018) 
 

Sais de potássio Bloqueio neural Dentifrício Não há evidencia 

suficiente para 

apoiar o uso 

 

KARIM; 

GILLAM (2013); 

WEST; SEONG; 

DAVIES (2015); 

POULSEN et al. 

(2006) 

 

Sais de potássio Bloqueio neural Dentifrício Eficácia 

comprovada 

HU; ZHENG; 

ZHANG; YAN; 

LI; LIN (2018); 

MARTO et al., 

(2019) 

 

Sais de potássio Bloqueio neural Aplicado 

profissionalmente 

Não há evidencia 

suficiente para 

apoiar o uso 

 

LIN et al. (2013) 

Nitrato de potássio, 

lactato de alumínio 

e fluoreto de sódio 

Ocluir túbulos 

dentinários ou 

interromper a 

transmissão neural 

 

Enxaguante bucal Não há evidencia 

suficiente para 

apoiar o uso 

 

MOLINA et al. 

(2017) 
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Oxalatos Obstrução dos 

túbulos 

dentinários 

Aplicação 

profissional 

Não há evidencia 

suficiente para 

apoiar o uso 

 

CUNHA-CRUZ et 

al. (2011) 

Glutaraldeido com 

HEMA 

Obstrução dos 

túbulos 

dentinários 

 

Aplicação 

profissional 

Eficácia 

comprovada 

MARTO et al., 

(2019) 

Restaurações 

(Resina e ionômero 

de vidro) 

 

Obstrução dos 

túbulos 

dentinários 

Aplicação 

profissional 

Eficácia 

comprovada 

WEST; SEONG; 

DAVIES, (2015); 

MARTO et al., 

(2019) 

 

Laser 

 

Ocluir túbulos 

dentinários e/ou 

interromper a 

transmissão neural 

GaAlAs, Nd: 

YAG, Er:YAG, 

Er,Cr:YSGG e 

lasers de diodo 

Eficácia 

comprovada 

SGOLASTRA 

et al., (2013); HU 

et al. (2019) 
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6 CONCLUSÃO 

A hipersensibilidade dentinária impacta negativamente na qualidade de vida, 

comprometendo as funções do sistema estomatognático e a estabilidade emocional do paciente.   O 

diagnóstico da hipersensibilidade dentinária deve ser feito de maneira minuciosa, permitindo a 

realização de um plano de tratamento personalizado, levando em consideração a individualidade 

de cada paciente. As evidencias cientificas sustentadas por revisões sistemáticas e/ou metanálises 

apoiam o uso dos dentifrícios contendo arginina, carbonato de cálcio, fosfossilicato de sódio e 

cálcio e nano-hidroxiapatita. Também há evidencia suficiente para apoiar o uso de 

dessensibilizante contendo glutaraldeído, restaurações e uso de terapia a laser.  Além disso, foi 

comprovado que o tratamento impacta positivamente na qualidade de vida. 
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ANEXO A - Ata de Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso 

 


