
1 em cada 2 pessoas que sofrem de 
sensibilidade não refere ao Profissional 

de Saúde Oral que sente dor.1

É uma destas pessoas?

Saiba mais sobre as causas da sensibilidade 
dentária e sobre o que pode fazer

Não sofra em silêncio

SENSITIVE PROFESSIONAL



Qual é a causa da sensibilidade 
dentária?

Como poderá prevenir e tratar a 
sensibilidade dentária?

A sensibilidade dentária é um problema comum, também conhecido 
por hipersensibilidade dentinária. Ocorre quando a dentina está 
exposta. 

Quando a dentina está exposta, milhões de canais microscópicos, 
chamados dentina tubular, estão abertos. Em consequência, os 
estímulos tais como o frio, o quente ou o ar acionam os nervos, 
causando uma dor aguda ou um desconforto.

Tente reduzir 
o consumo 
de alimentos 
ácidos e de 

refrigerantes.

Pergunte ao 
seu Profissional 
de Saúde Oral  
como pode 

evitar escovar demasiado 
os dentes e utilizar uma 
escova de dentes com 
filamentos suaves. Usar 
água tépida durante a 
escovagem pode ajudar.

Peça ao seu 
Profissional 
de Saúde 
Oral  que lhe 

recomende um dentífrico 
desenvolvido para aliviar 
a dor causada pela 
sensibilidade, tal como o 
elmex® SENSITIVE 
PROFESSIONAL™.

A hipersensibilidade dentinária pode ser causada por vários fatores, 
entre os quais:

•  Recessão das gengivas: ocorre quando as gengivas se retraem, 
expondo a dentina. A gengivite é a principal causa da retração das 
gengivas.

•  Desgaste do dente: ocorre quando o esmalte que cobre a coroa 
desaparece devido a escovagens realizadas com demasiada força e 
/ ou ao consumo de bebidas e de alimentos ácidos.
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Como atua o elmex® SENSITIVE 
PROFESSIONAL™?
O dentífrico elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ contém uma 
tecnologia Pro-Argin® única que liga e sela a dentina tubular com 
uma camada rica em cálcio, proporcionando um alívio imediato*2 da 
dor causada pela sensibilidade.

A camada é uma barreira capaz de resistir às bebidas e aos 
alimentos ácidos e é fortalecida pela utilização regular do dentífrico, 
garantindo um alívio duradouro da dor causada pela sensibilidade.3,4

PRO-ARGIN®

TECNOLOGIA

DepoisAntes

Para um alívio 
imediato:

Para um alívio 
duradouro:

Aplicar o dentífrico diretamente na área 
sensível e, com a ponta do dedo, massajar 
delicadamente durante um minuto.

Escovar os dentes duas 
vezes por dia com uma 
escova de dentes com 
filamentos suaves.

2x 
día

CNP: 6609206

* Para um alívio imediato, aplicar diretamente no dente sensível com a ponta do dedo e massajar delicadamente  
 durante um minuto.



elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ - 
para dentes sensíveis

Dentífrico elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™
Alívio imediato*2 e duradouro da dor em dentes sensíveis2, 3 a partir 
da primeira utilização.

Elixir elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™
Elixir oral com tecnologia clinicamente comprovada que alivia a dor 
em dentes sensíveis.5

Escova de dentes elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™
Os filamentos suaves eliminam a placa dos espaços interdentais e 
da margem das gengivas, proporcionando uma lavagem profunda e 
suave dos colos dos dentes abertos e dos dentes sensíveis.

«É um facto que este dentífrico reduz a sensibilidade dentária.»6

Inquirido que sofre de sensibilidade, Polónia, 2017

* Para um alívio imediato, aplicar diretamente no dente sensível com a ponta do dedo e massajar delicadamente 
durante um minuto

1 Colgate-Palmolive. Estudo de mercado realizado pela Zapera. Dados em arquivo. 2009. 2 Nathoo S., et al. J Clin 
Dent. 2009; 20 (edição especial): 123–130. 3 Docimo R., et al. J Clin Dent. 2009; 20 (edição especial): 17–22. 4 
Relatório Deon Hines-0003, 2016.  5 Boneta A., et al. J Dent. 201; 41: 34–41. 6. Ipsos, Programa de Experiência 
do Paciente na Polónia com o elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ Repara e Previne, resultados recolhidos após 
duas semanas de experiência, 325 inquiridos, 2017.

elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ dentífrico e elixir são dispositivos médicos para o alívio da sensibilidade 
dentária. Para alívio imediato da dor, massaje de forma suave diretamente na área do dente sensível com a ponta 
do dedo por 1 minuto, 2 vezes ao dia. Crianças com menos de 12 anos: Não utilize a aplicação com a ponta do 
dedo para alívio imediato da dor. Crianças até 6 anos: utilizar uma quantidade do tamanho de uma ervilha, com 
supervisão durante a escovagem para minimizar a deglutição. Se estiver a tomar flúor proveniente de outras fontes, 
consulte o seu dentista ou o seu médico. Leia cuidadosamente a rotulagem. Data de revisão: Novembro 2020. 
Código interno 004.

Não sofra em silêncio! Peça ao seu 
Profissional de Saúde Oral informação sobre 
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™.
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