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O conhecimento sobre as causas de qualquer doença é necessário para a implementação de 

um tratamento seguro e efetivo. A perda de estrutura dental na região cervical dos dentes e 

consequente exposição dos túbulos dentinários configura uma condição dolorosa e de grande 

desconforto para o paciente, caracterizada por lesão cervical não cariosa o que leva a um 

quadro de hipersensibilidade dentinária. Este estudo tem como objetivo geral analisar como a 

literatura tem abordado as lesões cervicais não cariosas/hipersensibilidade dentinária, quanto 

as principais técnicas de prevenção e tratamento e como objetivos específicos apontar 

possíveis fatores de risco para o desenvolvimento das lesões cervicais não-cariosas/ 

hipersensibilidade dentinária e descrever medidas preventivas adotadas pelo cirurgião-dentista 

para a prevenção da hipersensibilidade dentinária e lesões cervicais não cariosas nos pacientes 

que apresentam essas lesões. O procedimento metodológico contempla uma revisão de 

literatura integrativa, possuindo caráter descritivo, sendo formada a partir de pesquisas nas 

bases de dados eletrônicas nacionais e internacionais como Biblioteca Virtual Saúde e 

Scientific Electronic Library Online. Como critério de inclusão serão empregados: artigos de 

periódicos nacionais, teses e monografias publicados nos períodos de 2013 a 2018. A 

exclusão será estabelecida a partir de artigos, teses e monografias que não atendem aos 

critérios de inclusão propostos referentes ao objeto de estudo. Tendo como descritores as 

palavras: Abrasão dentária, Erosão dentária, Sensibilidade da dentina. O estudo destaca 

relevância tanto social, teórica e profissional. Deixando de forma evidente como os impactos 

que as LCNC/HD causam nos pacientes acometidos por esses problemas como também 

fornecer subsídios, para que o cirurgião dentista, no que se refere à prevenção e tratamento 

dessas lesões, possam adotar técnicas e instrumentos capazes de fornecer o conforto ao 

paciente e que, assegurem a prevenção e/ou minimização dos riscos do desenvolvimento das 

lesões cervicais não-cariosas/hipersensibilidade dentinária.  
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