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Introdução
O clareamento é um tratamento conservador, simples e
considerado uma técnica não invasiva. Quando
corretamente indicado, o clareamento pode ser utilizado
para tratar dentes com alteração de cor. No entanto, os
agentes clareadores podem causar alterações
estruturais na superfície do esmalte. O objetivo deste
trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre a
perda mineral associada ao clareamento dental.
Metodologia
Esta revisão de literatura foi do tipo narrativa, realizada
através de buscas por artigos científicos, em bases de
dados como SCIELO, EBSCO e PUBMED/ MEDLINE,
artigos em língua portuguesa e em língua estrangeira.
Foram abrangidos, no estudo, trabalhos que
envolvessem termos como “clareamento dental”,
“desmineralização” e “esmalte dentário” para investigar
se os estudos encontraram perda mineral associada ao
clareamento dental.

Descrição e análise de dados
Sendo que apenas 16,13% dos estudos
relataram não ter ocorrido nenhuma perda
significativa na estrutura do esmalte. . Nossos
resultados estão de acordo com uma revisão de
literatura realizada por Elfallah e Swain (2013),
que relataram perda de dureza associada ao
tratamento clareador.
Considerações Finais
Concluiu-se que, com base na literatura
pesquisada, embora este procedimento seja
considerado
conservador,
os
agentes
clareadores e seu uso desmedido causam danos
irreversíveis a estrutura do esmalte. Portanto,
formas de minimizar a perda mineral ou
remineralizar o tecido dentário devem ser
investigadas.

Referências
Descrição e análise de dados
Foram avaliados 31 artigos, e os resultados obtidos
foram que, deste total, 83,87% dos estudos relataram
haver perda mineral em esmalte após o tratamento
clareador. Soares et al (2016) e Sasaki et al (2009)
relataram que a perda de esmalte foi de 80% e em
todos grupos respectivamente.
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