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CLAREAMENTO DENTAL
O que é necessário saber ?



     Dentes mais brancos estão sendo cada vez mais exigidos na sociedade. Dentes amarelados, 
manchados ou com diversas colorações trazem uma má impressão. Um sorriso branco e bonito impacta 
tanto na nossa vida social, profissional, quanto na nossa própria auto-estima. 

    Por sabermos que há muita dúvida em relação ao Clareamento Dental, criamos este e-book, 
especialmente para você sanar todas as suas.

Boa leitura !
                                      

                                                                            Cristiano Carvalho Assis 
                                                             Cirurgião-Dentista

Consultório Odontológico
Dr. André e Cristiano Assis



PORQUE CLAREAR OS DENTES ?

Aproveitar a viagem com os amigos ou se relacionar bem com as 
pessoas. 

Qualquer que seja a razão de querer dentes mais 
brancos, você não está sozinho. Com ele temos : 

  Maior segurança e auto-estima 

  Aparência mais jovem. 

  Causar uma primeira impressão positiva. 



PORQUE OS DENTES ESCURECEM ?

Den tes  escu ros  sempre  nos  de i xam 
desconcertados na hora de sorrir. Mas porque 
nossos dentes escurecem?

- Dieta: alimentos e bebidas com corantes 
naturais ou artificiais), enxaguatórios bucais 
com clorexidina e tártaro. 
-

- Trauma nos dentes 
- Processo natural de envelhecimento.

- Ingestão de antibiótico a base de tetraciclina 
na infância.

- Ingestão excessiva de flúor.

- Algumas más formações dentárias     



 
 Os dentes são formados pelo esmalte (camada mais externa) 
e, logo abaixo, a dentina. No Clareamento, usamos uma 
substância chamada peróxido de hidrogênio que reage com a 
dentina escurecida, produzindo o processo do clareamento.

É um procedimento seguro, não invasivo, não necessita de 
anestesia, não danifica as estruturas dentais, portanto não 
enfraquece os dentes e produz excelentes resultados.

 

Como funciona o clareamento? 



Tipos de Clareamento 
                               Clareamento no Consultório

Em nosso consultório este é o método de escolha, por trazer resultados  
extremamente rápidos, seguros e satisfatórios. 

O procedimento envolve o uso controlado do gel de peróxido, após a proteção 
das gengivas.

Pacientes com um escurecimento mais acentuado podem ser aconselhados a 
voltar para uma ou mais sessões .

                                    Clareamento caseiro 

O procedimento é realizado por meios de uma molderia personalizada feita 
pelo dentista e de um gel de peróxido que deverá ser aplicado pelo paciente 
em casa.

Por ser feito em casa pelo paciente e não ter o mesmo controle e segurança, 
elegemos o Clareamento de Consultório  de nossa escolha.



  Contra-indicações ?

O Clareamento Dental é contra-indicado para algumas situações específicas:

- Grávidas e lactantes;
- Para pessoas que apresentam grandes retrações gengivais, 
- Para pessoas alérgicas a água oxigenada;
- Para menores de 16 anos;
- Para fumantes 
- Pacientes com hipersensibilidade dentaria exagerada

   O clareamento pode causar dor?

 Nem todos os casos de clareamento dentário levam à sensibilidade. Quando 
ocorre, esse efeito é temporário, regredindo rapidamente quando suspensas as 
aplicações. 

Utilizamos recursos para amenizar a sensibilidade. Desse modo, enquanto o gel está exercendo sua 
ação, o dente pode ficar mais sensível a alguns estímulos (calor, frio e/ou ar). Entretanto, isso é 
amenizado com alguns cuidados e, após o término do tratamento, tudo volta ao normal, não havendo 
nenhuma seqüela permanente.



A partir de qual idade posso fazer 
clareamento?

O clareamento pode ser feito em qualquer idade, contanto 
que todos os dentes permanentes já estejam presentes na 
boca. 

Porém, um maior cuidado com pacientes jovens é 
necessário para evitar qualquer comprometimento pulpar e 
a sensibilidade, por isso nós realizamos somente para 
pacientes acima de 16 anos.

Pode enfraquecer os dentes?

Não. A estrutura do dente não é afetada. Isso 
já chegou a acontecer quando se usava 
emissão de calor excessiva durante o 
clareamento. Mas esse tipo de procedimento 
não é  mais utilizado.



Os cremes dentais clareadores funcionam?
O mecanismo de ação desses cremes não funciona como clareador. Não há 
substâncias clareadoras em sua composição e, sim, partículas abrasivas que 
provocam um desgaste superficial no dente, removendo parte dos pigmentos 
mais externos dando uma sensação de branqueamento..

É um processo permanente?
O clareamento dental não é uma solução 
permanente e requer manutenção ou retoques para 
um efeito prolongado.e manter os resultados 
alcançados.

E ainda Os resultados do clareamento dental são 
subjetivos, variando consideravelmente de pessoa 
para pessoa. 



Como prolongar o clareamento realizado? 

Para prolongar a longevidade dos dentes recentemente clareados  recomendamos:

Evitar  algumas substâncias em excesso, destacando-se:
 
         -  Alimentos com coloração forte (ex.: beterraba, chocolate, molho)
        - Algumas bebidas com corantes(ex.: café, achocolatados,     refrigerantes à base de cola, 
Chimarrão, vinhos tintos, etc),
          -  Cigarro, 
          -  Soluções para bochecho em excesso. 
         - Sempre que possível use canudo para ingerir bebidas escuras (exemplo: café), assim a  
exposição dos dentes ao líquido é diminuída.
.        - Mantenha a boa higiente bucal: realize a escovação e uso do fio dental após as refeições 
e antes de dormir. 
 
A cada ano fazer uma avaliação do clareamento e, se necessário, realizar apenas uma sessão 
de aplicação.



Como você observa o Clareamento é um procedimento muito realizado, 
mas que precisa de cuidados e o acompanhamento de um bom  
profissional para que você não tenha surpresas desagradáveis.

Esperamos que as informações contidas neste e-book sejam 
importantes para que você tenha segurança e conhecimento sobre o 
Clareamento Dental. 

Nossa intenção foi ajudá-lo de uma forma simples, mas com conteúdo 
que sane suas dúvidas em relação ao procedimento e obtenha um 
tratamento de qualidade.

Grande abraço
                                 Cristiano Carvalho Assis 
                                             Cirurgião-Dentista

Consultório Odontológico
Dr. André e Cristiano Assis



Edf. Medical Jaracati, sala 815
Telefone: (98) 3232-9365

e-mail: consultorioassis@gmail.com
São luís-MA


