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Na atualidade, é observado que a estética assumiu um papel de destaque na vida das pessoas, 

estabelecendo critérios na vida de muitos indivíduos. Um dos aspectos que tem sido muito 

requisitado na esfera da estética é a harmonia facial, principalmente em relação ao 

alinhamento e clareamento dos dentes. Este último tem sido uma prática recorrente nos 

consultórios odontológicos, principalmente em casos de dentes tratados endodonticamente, 

devido o escurecimento da coroa. Nessa perspectiva, o trabalho tem por objetivo: analisar 

como a literatura tem abordado as técnicas de clareamento interno em dentes tratados 

endodonticamente, quanto as suas limitações e vantagens. Nesse contexto, o estudo tem como 

objetivo geral analisar como a literatura tem abordado as técnicas de clareamento interno em 

dentes tratados endodonticamente, quanto as suas limitações e vantagens. Como objetivos 

específicos: conhecer os agentes clareadores; verificar as técnicas clareamento dental e 

averiguar a efetividade dos agentes clareadores e identificar interferentes que atuam sobre o 

clareamento dental. Para isso será realizada uma revisão integrativa da literatura. A coleta dos 

dados contemplará um período de 2014 a 2019. Serão utilizadas as seguintes bases de dados: 

Scientific Electronic Library on Line Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde, Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde. Como critérios de inclusão: artigos publicados em periódicos indexados, 

monografias, teses de doutorado, dissertações de mestrado e que apresentem documentos 

completos, publicados entre 2014 e 2018. Serão ainda estabelecidos critérios de exclusão: 

documentos publicados em período diferente do recorte temporal pré-estabelecido e que não 

apresentem relevância ao tema proposto. Por fim, os dados serão comparados com a literatura 

existente sobre a temática. Espera-se que os resultados do estudo possam contribuir para a 

formação acadêmica e continuada dos profissionais da odontologia. 
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