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A sociedade contemporânea evidencia uma nova realidade na saúde bucal, pois a cada dia é 

mais frequente na rotina do cirurgião-dentista o diagnóstico de lesões cervicais não cariosas, 

associadas ou não com hipersensibilidade dentinária. Estas lesões possuem etiologias distintas 

variando desde uma alimentação ácida a hábitos parafuncionais. Uma avaliação 

multidisciplinar é fundamental para que um protocolo de tratamento estabelecido seja adequado 

a cada tipo de lesão cervical não cariosa. O conhecimento minucioso de todas as Lesões 

Cervicais Não Cariosas é essencial para um diagnóstico conclusivo, mas para que isso ocorra, 

a etiologia deve ser explorada para prevenir e impossibilitar a evolução das lesões. 

Compreendendo que o mesmo paciente pode ter lesões com diferentes etiologias entre os arcos 

opostos. Diante do exposto, o estudo tem como objetivo analisar na literatura, nas bases 

indexadas eletrônicas, os fatores que contribuem para o aparecimento das lesões cervicais não 

cariosas e da hipersensibilidade dentinária bem como seus mecanismos de progressão e os 

protocolos de tratamento atualmente utilizados. Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura, nas quais vão ser utilizados os bancos de dados do BVS, Scielo, os descritores serão: 

retração gengival, atrofia gengival e dentística. O recorte temporal será no período de 2013 a 

2017, e seus critérios de inclusão: texto disponível na íntegra em inglês, português, do tipo de 

artigos, dissertações e também será utilizado documentos impressos referentes ao objeto de 

estudo. Considerando a mudança do panorama da saúde bucal em relação a doença cárie e a 

grande incidência das lesões cervicais não cariosas, o conhecimento dos cirurgiões-dentistas 

sobre o diagnostico e tratamento destas lesões é importante para a identificação de como as 

lesões se apresentam e como tratá-las. 
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