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Um sorriso harmônico é uma característica marcante para definir uma face atrativa.  A forma, 

tamanho, cor dos dentes e o seu posicionamento nos arcos dentais são fatores que envolvem a 

aparência do sorriso e a odontologia estética. Dentes brancos realça a beleza do sorriso e o 

cirurgião-dentista para atender a esse padrão da estética possui a opção de diversos protocolos 

para a remoção de manchas e clareamento de dentes pigmentados. Existem tratamentos mais 

conservadores como o clareamento dental, até tratamentos mais invasivos como facetas em 

cerâmica ou resina composta. O clareamento dental tem sido uma alternativa conservadora 

para tratar dentes com alterações de cor com um bom custo beneficio e resultados 

satisfatórios. Todo protocolo possui, todavia efeitos adverso, pacientes relatam durante e após 

o tratamento a sensibilidade e estudos comprovam alterações morfológicas na superfície do 

esmalte. O clareamento dental é uma das áreas de alto crescimento na odontologia estética e 

restauradora, pois trata-se de um procedimento que envolve clarear a cor do dente através da 

aplicação de agente químico, para oxidar a pigmentação orgânica no dente. Diversos 

protocolos estão no mercado e com variáveis técnicas para remoção dessas manchas, existem 

inovações em busca de um tratamento indolor. A fonte de luz quando utilizada de forma 

coerente a necessidade do paciente esse protocolo se torna benéfico em um tratamento que 

visa além da eficácia do tratamento, a sensibilidade, ou seja, um procedimento indolor. A 

pesquisa tem como objetivo geral:Analisar os efeitos da ativação da luz na eficácia do 

branqueamento e sensibilidade dentária durante/após o tratamento clareador. Relatado como 

objetivos específicos: Analisar os diferentes tipos de luzes utilizados para o clareamento 

dental e identificar quais são os efeitos pós branqueamento com a utilização da luz. O método 

de estudo foi pesquisa descritiva e exploratória, por meio de uma revisão de literatura 

narrativa, com análise qualitativa dos achados. O trabalho consiste em uma revisão de 

literatura integrativa, cuja coleta de dados será realizada nas bases de dados SCIELO, 

PUBMED, GOOGLE ACADÊMICO e MEDLINE, priorizando publicações especificas sobre 

clareamento dental e sensibilidade. A partir dessa pesquisa é possível analisar o efeito da luz e 

as possíveis causas da sensibilidade com o tratamento clareador.   
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