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Resumo 

A hipersensibilidade dentinária (HD) é uma patologia de 
complexa etiologia e decorrente da dentina exposta com 
uma alta prevalência. Condição clínica que pode afetar 
a qualidade de vida do indivíduo ao influenciar 
mudanças nos hábitos, podendo potencializar seu efeito 
sobre a qualidade de vida em indivíduos com doenças 
cardiovasculares crônicas. Foram incluídos no estudo 
146 indivíduos em acompanhamento médico para 
doenças cardiovasculares crônicas no Hospital 
Universitário Regional Dos Campos Gerais de Ponta 
Grossa. Para coleta dos dados foram aplicados os 
questionários SF-36, OHIP-14 e DHEQ-15 além da 
avaliação periodontal e da HD por meio dos testes tátil e 
evaporativo. A percepção da dor foi registrada por meio 
das escalas NRS-11 e VRS. Os resultados mostraram 
que a hipersensibilidade dentinária impacta 
negativamente a qualidade de vida relacionada a saúde 
geral como também bucal. 

Introdução  
A HD é uma resposta dolorosa de curta duração 
decorrente de uma exposição dentinária em resposta à 
estímulos térmicos, evaporativos e táteis. Esta condição 
afeta cerca de 35% da população mundial e apresenta 
maior prevalência na faixa etária dos 30 anos. (Favaro 
et al.2019) O tratamento se da por meio de materiais 
que realizam a obliteração dos túbulos dentinários.  Sem 
tratamento, pode gerar dor e alterar a qualidade de vida 
do indivíduo. Existem instrumentos validados para 
avaliação dessas condições (Oliveira 2018) Além da HD, 
outras condições de saúde que podem afetar 
negativamente a qualidade de vida, são as doenças 
cardiovasculares crônicas (Teston et al, 2016). A 
coexistência de ambas condições pode ter um impacto 
negativo na qualidade de vida. Contudo, apesar de 
serem condições significantes, escassa literatura 
evidenciou o efeito cumulativo da HD em pacientes com 
DCV, sendo assim, o objetivo do estudo foi avaliar se a 
HD tem impacto na qualidade de vida de pacientes com 
doenças crônicas cardiovasculares.  

Material e Métodos 

Foram selecionados 146 indivíduos em 
acompanhamento médico para doenças crônicas 
cardiovasculares. Os indivíduos que se enquadravam 
aos critérios de inclusão/exclusão foram incluídos na 
pesquisa após terem aceito o termo de consentimento 
livre e esclarecido. Realizaram o preenchimento da ficha 
clínica, com dados sociodemográficos, questões sobre a 
saúde geral e a HD. Para avaliação da qualidade de 
vida os indivíduos responderam aos questionários SF- 
 

 
36, OHIP-14 e DHEQ-15. Durante o exame clínico 
avaliou-se parâmetros periodontais como também 
avaliação da HD por meio dos estímulos tátil e térmico. 
Para registro dor em casos de hipersensibilidade foram 
usadas as escalas NRS-11 e VRS.  

Resultados e Discussão 

Indivíduos sem HD tiveram melhor qualidade de vida 
geral (>49). Indivíduos com HD e >10% dos sítios com 
HD avaliados pelo teste tátil e evaporativo tiveram pior 
qualidade de vida relacionada a saúde bucal. Indivíduos 
mais velhos tiveram pior qualidade de vida geral (<49). 
Entre os indivíduos 62% teve HD e 57% responderam 
positivamente à HD com o teste evaporativo.  

Conclusão 

A HD impacta negativamente a qualidade de vida 
relacionada a saúde geral como também a relacionada a 
saúde bucal. Existe uma alta prevalência da HD, na 
população estudada. Indivíduos mais jovens com 
doenças cardiovasculares crônicas aparentemente tem  
melhor qualidade de vida relacionada a saúde geral. 
Indivíduos com pior qualidade de vida relacionada a 
saúde geral tem pior qualidade de vida relacionada a 
saúde bucal. Indivíduos responderam melhor ao teste de 
diagnóstico evaporativo.  
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