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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A hipersensibilidade dentinária (HD) é uma
condição clínica odontológica relativamente comum e dolorosa da dentição permanente,
manifestando-se de maneira desconfortável para o paciente. Causada pela exposição da dentina ao
meio bucal, por consequência da perda do esmalte e do cemento (IMONDINI et al., 1995). Essa
perda de estrutura da região cervical pode ocorrer por diferentes razões, tais como, cárie, abrasão,
erosão, abfração, sendo ainda mais comum a associação de dois ou mais fatores (GARONE FILHO,
1996). Caracteriza-se por uma dor aguda, de curta duração, causada por estímulos tipicamente
térmicos, táteis, osmóticos e químicos que não pode ser explicada por nenhuma outra forma de
patologia dental (PATIL et al., 2015). Quanto à faixa etária constatou-se que os pacientes mais
afetados pela HD se apresentam entre 20 e 50 anos de idade com predileção para o sexo feminino
(GILLAM et al., 2002). Para explicar a hipersensibilidade dentinária existem várias teorias, no
entanto a teoria Hidrodinâmica é a mais aceita pela literatura. De acordo com esta teoria, alterações
no fluxo do fluido intratubular podem estimular terminações nervosas pulpares presentes, causando
dor (BRANNSTROM, 1963). Essa alteração pode se dar, por exemplo, pela ação de estímulos
térmicos. O calor causa a expansão do fluido dentro dos túbulos, criando um fluxo que ocorre no
sentido da polpa, enquanto o frio causa a contração do fluido, gerando um fluxo contra a polpa
(MATHEWS et al.,1996).

O objetivo do presente trabalho será comparar qualitativamente a

eficácia do dessensibilizante Nano P® desenvolvido com base na tecnologia de fosfato de cálcio
nanoestruturado, organizado na forma cristalina de hidroxiapatita, com o tratamento restaurador
convencional. MATERIAL E MÉTODOS: Este estudo será constituído por uma comparação
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qualitativa, de caráter boca dividida entre o tratamento para com Nano-P e com Resina Composta.
Os pacientes que procurarem atendimento na Clínica de Triagem do Curso de Odontologia do
Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) e que cumpra os requisitos dos critérios de inclusão e
exclusão entre os meses de Outubro de 2019 e Dezembro de 2019 serão convidados a participar do
estudo. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A metodologia de análise de dados se dará através de
uma análise descritiva através de tabulação de dados para constatação de alteração de estágio inicial
baseadas em registros fotográficos e escala de percepção de dor. CONCLUSÃO: Espera-se com
esse estudo encontrar a presença de fatores etiológicos que possam gerar Hipersensibilidade
Dentinária; a percepção do paciente em relação a Hipersensibilidade Dentinária; e ainda como
objetivo principal a avaliação qualitativa do tratamento oferecido pelo Nano P

®

contra a

Hipersensibilidade Dentinária comparado com o tratamento restaurador com resina composta.
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