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Resumo  

Devido à alta procura por dentes mais claros, se faz necessário que o profissional tenha 
conhecimentos sobre técnicas clareadoras disponíveis e, sobretudo, suas indicações, vantagens 

e desvantagens, proporcionando o tratamento mais adequado para cada paciente. A pesquisa foi 
realizada em bancos de dados: Scielo e Pubmed, no período de 2010 até 2018, com os 
descritores Clareamento Dental, Clareadores, Estética Dentária. O clareamento dental é 

indicado para alterações de cor causadas por corantes da dieta, pelo envelhecimento ou 
formação dentária. Para se obter o clareamento em dentes vitais existe basicamente duas 

técnicas, o tratamento caseiro e o realizado em consultório. No clareamento ambulator ia l, 
utiliza-se peróxido de hidrogênio com concentração entre 35% a 38% e peróxido de carbamida 
a 35%, que devido as altas concentrações seu manuseio implica na proteção dos tecidos moles, 

portanto esse procedimento deve ser realizado e supervisionado pelo profissional. Já no 
clareamento dental caseiro utiliza-se peróxido de hidrogênio com concentrações que variam 

entre 4% a 8% e peróxido de carbamida em concentrações de 10% a 22%, é um procedimento 
administrado pelo paciente utilizando uma moldeira para a aplicação do gel, e necessita do 
comprometimento do paciente afim de obter um resultado satisfatório. Ambas as técnicas e 

substâncias são eficazes. O clareamento de consultório proporciona um melhor controle do 
tratamento pelo profissional, uma vez que não depende da colaboração do paciente, porém 

possui um custo mais elevado devido ao tempo de consultório necessário para realizar o 
procedimento. E, segundo a literatura, o clareamento de consultório possui maior índice de 
recidiva em um curto prazo. No clareamento caseiro, o tempo do tratamento é maior em 

comparação ao outro método, porém é conservadora, econômica, eficaz e possuí ótima 
estabilidade de cor e baixa recidiva em curto prazo. 


