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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A hipersensibilidade dentinária (HD) é
definida como o aumento da sensibilidade da dentina devido à presença de dentina exposta e
túbulos dentinários abertos. (SILVA e GINJEIRA 2011) Ela pode ser caracterizada como uma dor
aguda, de curta duração e localizada, em resposta a um estímulo mecânico, químico, osmótico,
térmico ou evaporativo. (VIEIRA-JUNIOR et al. 2014). Diversos tratamentos são descritos para a
HD. Nos casos onde não há perda de estrutura dentária, o uso de dentifrícios tem sido amplamente
utilizado, em virtude de seu baixo custo, aplicação doméstica e facilidade de uso. (VIEIRAJUNIOR et al. 2014) (MATIAS et al. 2010). Atualmente, utilizam-se dentifrícios que atuam na HD
através de dois mecanismos diferentes: agindo pela oclusão física dos túbulos dentinários, ou pelo
bloqueio químico da condução nervosa ao tecido pulpar, despolarizando as sinapses nervosas.
Destes, o primeiro método é o mais utilizado. (GRINGS et al.2014) Outrossim, dentifrícios
contendo nanohidroxiapatita são um tratamento válido, agindo através da oclusão dos túbulos, pelo
seu potencial dessensibilizante associado ao alívio rápido dos sintomas. (VANO et al. 2014) O
presente estudo tem como objetivo avaliar a prevalência de HD após a realização de uma ou mais
sessões de tratamento periodontal e avaliar a eficácia de um dentifrício à base de nanohidroxiapatita
no tratamento desta, e sua influência na qualidade de vida de pacientes da clínica de Periodontia do
Centro Universitário da Serra Gaúcha-FSG. MATERIAL E MÉTODOS: Será realizado um
estudo clínico longitudinal, após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, no qual os
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pacientes atendidos na Clínica de Periodontia do Centro Universitário da Serra Gaúcha que
relatarem apresentar hipersensibilidade dentinária após uma ou mais sessões de tratamento
periodontal utilizarão um dentifrício à base de nanohidroxiapatita (Restore®-Jeunesse) por 30 dias
e serão submetidos ao teste tátil e por jateamento de ar e questionados através de EVA (Escala
Visual Analógica) aos 7, 14, 21 e 30 dias, e responderão ao questionário validado DHEQ-15, antes
e após a utilização do dentifrício, a fim de possibilitar a comparação das respostas. Os dados serão
analisados por porcentagem, no caso da prevalência, dividida em leve, moderada e severa, e pelo
Teste Exato de Fisher. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os resultados esperados são que o
dentifrício à base de Nanohidroxiapatita mostre-se eficaz no tratamento dos sintomas da
Hipersensibilidade Dentinária associada à terapia periodontal, agindo na oclusão dos túbulos
dentinários expostos, e que os pacientes apresentem redução da HD e melhora na qualidade de vida
após o seu uso.
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