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A demanda pelo clareamento dental é cada vez mais crescente, pois um sorriso bonito 
aumenta a autoestima e traz um grande incentivo para o cuidado da saúde bucal. 

Mas muitas dúvidas acabam surgindo no processo. Qual a melhor técnica? Preciso evitar 
comer alguma coisa durante ou após o tratamento? Quanto tempo dura o efeito do 
tratamento? 

Pensando nessas perguntas, a Dra. Ana Karina elaborou um guia sobre clareamento 
dental para você. Aproveite!

Dra. Ana Karina
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Por que o dente 
muda de cor?

A alteração da cor do dente pode ser 
adquirida durante a vida, mas pode 
também ser congênita (aparece na fase 
de formação do dente). A idade é uma 
das principais causas do amarelamento 
dos dentes. A camada externa de esmalte 
(de cor branca) vai se desgastando e 
as camadas mais internas (de cores 
amareladas) vão aparecendo.

O dente também pode escurecer devido 
a fatores externos ou internos. Entre os 
externos está o consumo contínuo de 
alimentos ricos em corantes (ex.: chás, 
cafés, molhos) que podem alterar a cor 
ao longo do tempo. Já os fatores internos 
podem ser fisiológicos ou não, como 
alterações da estrutura dos dentes, uso de 
alguns medicamentos ou substâncias que 
afetam a formação do dente.
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Tipos de clareamento

Existem três tipos de clareamento:

Caseiro

Sob a orientação 
do seu dentista, o 
paciente realiza o 

clareamento em casa 
com moldeiras. Dura 

em média de 3 a 4 
semanas, com o uso 
diário do gel durante 

30min a 4h, conforme 
indicação.

No Consultório

O gel clareador é 
aplicado pelo dentista 
após as gengivas terem 
sidos protegidas. Ele, 
normalmente, tem 
uma concentração 

mais alta e permanece 
sobre os dentes em 

intervalos de 15 a 20 
minutos, somando uma 

hora, no máximo.

Associado

O clareamento no 
consultório é associado 

à técnica caseira. 
Pode durar, em 

média, 2 semanas de 
tratamento.
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Como o clareamento 
funciona?

Os peróxidos de carbamida e hidrogênio penetram no dente e reagem com os pigmentos 
responsáveis pelo escurecimento, quebrando-os em moléculas menores que interagem 
com a luz de maneira diferente, resultando em dentes mais claros.
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Quanto custa?

O custo do tratamento depende da 
necessidade de cada paciente e de 

diversos fatores como: coloração dos 
dentes, se o clareamento será feito em 
casa ou no consultório (ou em ambos) 
e de quão branco você quer deixar o 
seu sorriso. Por isso é fundamental 

fazer uma avaliação com o seu dentista 
antes de iniciar o clareamento.

A incidência de sensibilidade depende 
muito de cada paciente. Quando 

existente, é facilmente solucionada 
com produtos específicos e, caso seja 

necessário, o dentista pode utilizar 
técnicas para maximizar o conforto.

Sensibilidade
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Cuidados após o 
tratamento 

É importante o uso de uma pasta de dente 
para dentes sensíveis e de um enxaguante 
bucal com flúor para minimizar os impac-
tos da sensibilidade dentinária. A pessoa 
precisa, também, ter cuidado com a ali-
mentação.
Isso porque os dentes ficam mais per-
meáveis e, dessa forma, a chance de 

absorver os pigmentos de determinados 
alimentos é maior. Entre as comidas 
proibidas estão: suco de uva, vinho tinto, 
refrigerantes à base de cola, café, chás e 
beterraba. Além disso, o cigarro é outro 
vilão do clareamento, pois a nicotina ama-
rela os dentes.
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Dúvidas

Posso refazer o clareamento? 
Quanto tempo devo esperar?

Sim. Recomenda-se esperar um intervalo 
de no mínimo um ano e meio a dois anos 
antes de refazer o procedimento.

Qual o melhor clareamento: 
caseiro ou no consultório?

Todas as técnicas são eficientes no 
clareamento, porém a melhor é sempre 
aquela que mais se encaixa às necessidades 
e ao perfil do paciente.

É possível clarear restauraçoes?

Não. O agente clareador age apenas no 
dente natural.

Quanto tempo dura o efeito do 
clareamento?

O dente clareado volta a escurecer, 
mas nunca como era antes. Após 1 
a 2 anos pode haver necessidade de 
uma manutenção. A longevidade do 
clareamento depende do cuidado do 
paciente.

~



9

 Pessoas com hipersensibilidade 
dentária;

 Pessoas que fizeram quimioterapia 
e radioterapia há pouco tempo;

 Menores de 16 anos – nesta idade 
a polpa do dente é ampla tornando os 
efeitos de sensibilidade mais intensos;

 Grávidas e lactantes – pois não 
existem dados suficientes que comprovem 
a segurança do procedimento;

 Dentes manchados por tetraciclina;

 Dentes com manchas brancas.

O clareamento dental fragiliza o 
dente?

O clareamento dentário não altera 
a integridade dos dentes e não os 
torna mais frágeis, fracos e nem mais 
suscetíveis às cáries. Inicialmente, pode 
haver uma pequena perda de mineral 
do esmalte. Mas este mineral é reposto, 
naturalmente, em pouco tempo pela 
própria saliva.

Pastas de dente clareiam os 
dentes?

Os cremes de dentes clareadores ou 
branqueadores têm agentes abrasivos 
que fazem um polimento do esmalte, 
removendo as manchas superficiais e 
provocando uma desmineralização da 
estrutura dentária. O clareamento do 
dente não é satisfatório.

Quais são os malefícios do 
clareamento dentário sem a 
supervisão de um dentista?

Um clareamento dental sem a orientação 
do dentista pode resultar em queimaduras 
na gengiva e na garganta. Aplicar o gel 
em raízes expostas ou em dentes com 
cárie pode gerar um púlpito. Caso isso 
aconteça, o paciente precisará de um 
tratamento de canal. Somente o dentista 
tem a capacidade técnica para aplicar e 
orientar o melhor clareamento para você.

Contra-indicaçoes do 
clareamento dental:

 Dentes com restaurações extensas, 
com tratamento de canal (endodontia) e 
com coroas protéticas;

~
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