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INTRODUÇÃO 
 
O clareamento caseiro e de consultório é atualmente um dos tratamentos estéticos mais 
realizados, pois melhora a aparência do sorriso e é considerado conservador (GRAZIOLI 
et al 2017; MARAN et al 2018). O objetivo deste trabalho é apresentar aspectos do 
clareamento dental, incluindo variáveis dos pacientes, agentes clareadores e técnicas 
importantes para adequado uso clínico.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Uma revisão da literatura foi realizada na base de dados PUBMED utilizando as palavras-
chave: clareamento dentário (tooth bleaching), agente clareador (bleaching agent), 
peróxido de carbamida (carbamide peroxide), peróxido de hidrogênio (hydrogen 
peroxide), caso clínico (clinical case) e estudo clínico (clinical trial). Foram incluídos 
estudos na língua inglesa de 2000 a 2019, relevantes para o objetivo do estudo.   
Resultados. O clareamento é indicado para dentes manchados intrinsecamente, 
escurecidos pela idade ou naturalmente escuros, traumatismo dentário, dentes 
manchados por pigmentos extrínsecos como café, tabaco, chá ou medicamentos. O 
principal componente da maioria dos clareadores é o peróxido de hidrogênio, fornecido 



 

como peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida (CAREY et al., 2014). A técnica 
caseira é realizada, em geral, com o peróxido de carbamida a 10% e 16% sendo este 
aplicado em uma moldeira individualizada, usada diariamente pelo paciente por 
algumas horas (1 a 2h), por 2 a 4 semanas. Na técnica de consultório, o gel mais 
comumente utilizado é o peróxido de hidrogênio a 35%. Na técnica em consultório, 
aplica-se o gel à estrutura dental por 45 minutos por sessão, em 3 aplicações de 15 
minutos (ALMEIDA et al .,2015).. Apesar da relevante alteração de cor 
(branqueamento), o clareamento pode apresentar efeitos colaterais, como a 
sensibilidade dentinária, irritação dos tecidos moles bucais (gengiva marginal e mucosa 
oral). Os efeitos colaterais e sua severidade estão relacionados com a concentração do 
gel  clareador (MARAN et al .,2018).  
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
O clareamento de consultório apresenta resultados mais rápidos, mas tão eficientes 
quanto o clareamento caseiro, contudo, como usa concentração maior, pode aumentar 
a ocorrência de efeitos adversos. 
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente UMA página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 
 
 
 
 
 
 


