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O tratamento endodôntico é realizado em várias fases, tem como principal objetivo 

desinfeccionar a unidade dentária, afim de restabelecer sua estética e função. Umas das 

principais etapas é o preparo químico mecânico, que tem como objetivo fundamental a 

modelagem e a desinfecção dos sistemas de canais radiculares. A higienização assim como as 

etapas que consiste todo tratamento endodôntico é de grande relevância pois é através dela 

que é possível manter a cadeia asséptica, favorecendo ao paciente um procedimento seguro e 

eficaz. Dentro dessa perspectiva o estudo buscará responder o seguinte problema: como a 

literatura tem abordado a limpeza mecânica das limas endodônticas pré uso e pós 

esterilização? Como objetivo geral o de avaliar como a literatura tem abordado a higienização 

e limpeza das limas endodônticas e, como objetivo específico de identificar os benefícios da 

limpeza mecânica, posteriores malefícios causados caso não haja a desinfecção adequada, e 

como o cirurgião-dentista tem tratado a técnica da limpeza mecânica. Para isso, os 

procedimentos metodológicos utilizados serão baseados em uma revisão de literatura de 

característica integrativa, formada por produções científicas de estudos teóricos e empíricos 

de bases eletrônicas nacionais como Biblioteca Virtual de Saúde e Scientific Eletronic Library 

Online, possibilitando um levantamento de tudo o que há de mais recente na odontologia a 

respeito da limpeza mecânica. Para seleção dos trabalhos será empregado os seguintes 

critérios de inclusão: artigos, monografias e teses que estejam de acordo com a temática, 

disponíveis nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados no período de 2010 a 2018. 

A exclusão será empregada a de artigos, teses e monografias que não apresentam relevância 

com o tema proposto, e apresentados fora das bases selecionadas. Assim, será realizada uma 

leitura flutuante de todo material encontrado, observando semelhança ao tema tratado. 

Posteriormente será feita uma leitura analítica que possibilitará selecionar e identificar os 

conteúdos manifestos e os latentes. Logo após, leituras interpretativas, que irão nortear os 

resultados e a discussão dos dados. O estudo tem grande relevância, pois, o intuito maior é 

mostrar aos alunos e cirurgiões dentistas o quanto é importante não negligenciar a etapa de 

higiene dos materiais e assim será possível proporcionar tanto para o profissional quanto para 

o paciente um tratamento seguro em relação a biossegurança e assim sem riscos de infecção 

cruzada ou outros transtornos que a presença de sujidades podem causar ao procedimento. 
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