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Revista FGM artigos para renovar

• Superando desafios em clareamento dental: manchamento por tetraciclina. Avaliação clínica e radiográfica inicial: manchamento por 
tetraciclina de grau 2 evidenciando faixas de cor marrom pardo e amarelo. Clareamento caseiro supervisionado com o uso de peróxido de 
carbamina 16%... whiteness perfect fgm - Cortesia CIRO centro de implantes reabilitação oral ortodontia. 

• Clareamento com peróxido de carbamina 10% com tempo diário de uso reduzido em paciente com sensibilidade dentária. Prof. Fabiano 
carlos manson – whitness perfect 10% - uso reduzido a 1 hora de uso diário durante 21 dias. Confecções de moldeira em silicone, 
orientações sobre o uso do gel clareador, dieta e higiene...inicio do tratamento.

• Clareamento dental em consultório: praticidade efetividade e conforto. – materiais utilizados peróxido de hidrogêncio 35% autmixx FGM 
em 2 sessões de 45 minutos cada com intervalo de 7 dias e controle da sensibilidade utilizando dessensibilize 2% FGM



BELEZA
A beleza é um conceito dinâmico. 

A definição do que se considera belo é encontrada em diferentes 

representações ao longo da história e em diferentes culturas. 

Influências: mídia, cinema, moda, valores, costumes da sociedade...







Beleza

Qualidade do que é belo.

Essência do ser ou daquilo que pode incitar uma sensação de êxtase; que desperta 
admiração ou prazer por meio dos sentidos: a beleza das sinfonias de Beethoven; 
aquela lasanha estava uma beleza.

Particularidade do que contém equilíbrio, simetria, grandiosidade, harmonia etc.: a 
beleza de uma obra artística; a beleza de uma música; a beleza de um sorriso.
Característica do que ou de quem provoca admiração e/ou de identificação (moral 
ou intelectual) por seu conteúdo: boas intenções de pensamento.



Maias 
Fenícios 
Etruscos
Séculos IV a IX a.C.

A busca da beleza...





Classificação das alterações cromáticas dentais:

Manchamento intrínseco

• Podem envolver esmalte e/ou 
dentina.

• Resultado da presença de 
substâncias cromogênicas no 
interior desses tecidos dentais 
que são depositados durante a 
fase de formação do elemento 
dental.

Manchamento extrínseco

• Depósito de substâncias 
pigmentadas sobre a superfície 
dental após a erupção.

• Exemplos: café, chá, 
refrigerantes, cigarro, 
enxaguatórios bucais à base de 
Clorexidina. 



Manchamento extrínseco

A intensidade do manchamento extrínseco depende da:

• Utilização, quantidade e frequência de alguns produtos.

• Qualidade da higiene bucal do paciente.

• Características superficiais do esmalte (rugosidades, trincas, fendas, 
sulcos).



REMOÇÃO: raspagem e polimento do elemento dental
❖ Acompanhamento periódico para manutenção. 
❖ Orientação de medidas preventivas.



Manchamento intrínseco

Pré eruptivas 

• Fluorose

• Tetraciclina

• Dentinogênese imperfeita

• Amelogênese imperfeita

• Hipoplasia de esmalte

• Eritoblastose fetal

• Porfiria eritropoiética 
congênita

Pós eruptivas

• Traumatismo dental

• Escurecimento fisiológico

• Iatrogenias





HISTÓRICO

• 1864 Truman: clareamento em dentes não vitais

• 1872 e 1877 Bogue e Charpel: ácido oxálico (vitais e não vitais)

• 1924 Prinz: técnica termocatalítica: perborato de sódio + peróxido de hidrogênio 
a 30% + fonte de calor (não vitais)

• 1937 Ames: peróxido de hidrogênio a 30% + éter + calor (vitais com fluorose) 

• 1960 Dr. Bill Klusmier: peróxido de carbamina

• 1989 Haywood e Heymann: técnica para manchas intrínsecas (peróxido de 
carbamina a 10% em moldeira de uso noturno – 5 semanas).



Técnicas de clareamento dental

• Peróxido de carbamina (10% a 22%) 

• Peróxido de hidrogênio (3 a 35%)

• Perborato de sódio 

• Indicações: todas as alterações cromáticas dos elementos dentais 
exceto em casos de Hipoplasia de esmalte.



Clareamento de dentes vitais

• Exame clínico, radiográfico e foto inicial 
• Profilaxia e registro da cor
• Proteção dos tecidos moles  
• Preparo e aplicação da substância clareadora - (peróxido + espessante)

• Tempo de ação do agente clareador e número de repetições
• Aceleração por calor
• Procedimentos finais
• Registro da cor final
• Registro fotográfico final e após 3 aplicações consecutivas





Aceleração do clareamento



Técnica de auto-aplicação supervisionada

• Exame clínico e radiográfico

• Profilaxia e registro de cor

• Moldagem para confecção de moldeiras individuais 

de acetato ou silicone.

• Escolha do material clareador: tempo x concentração

• Instruções e demonstração de uso

• Avaliação periódica dos resultados

• Procedimentos finais



• Técnica de clareamento interno

• Dentes submetidos a tratamento endodôntico

• Técnica mediata e/ou imediata

Clareamento de dentes não vitais



CONTRAINDICAÇÃO

• Pacientes que apresentam sensibilidade térmica; 

• Dentes com comprometimento pulpar;

• Lesões de erosão/abrasão e abfração;

• Pacientes com câmara pulpar ampla;

• Recomenda-se a substituição de restaurações defeituosas previamente ao 
tratamento e a reversão de quadros de periodontites e gengivites antes de 
iniciar o clareamento; 

• Pacientes com xerostomia, somente recomendado a técnica do 
clareamento no consultório, devido a baixa produção de saliva;

• Pacientes portadores de condições pré- cancerígenas como fumantes, 
alcoólatras e pessoas com lesões na mucosa bucal.



❖Literatura escassa

❖ Características dos dentes decíduos: 

• maior porção de esmalte aprismático, 

• menor espessura de esmalte e dentina, 

• maior permeabilidade do esmalte, 

• câmara pulpar mais volumosa.

❖ Características permanentes jovens:

• Calcificação completa 2 anos após erupção,

• Formação do ápice incompleto,

• Ampla câmara pulpar.

Clareamento de dentes em crianças e adolescentes



❖CLAREAMENTO DE DENTES NÃO VITAIS

• Reabsorção interna

❖CLAREAMENTO DE DENTES VITAIS 

• Sensibilidade pós operatória

Agentes adversos



CASO CLÍNICO 1 - CLAREAMENTO

• Barreira gengival
• Gel clareador de peróxido de hidrogênio a 38% 
• 3 aplicações de 10 minutos
• Repetição do protocolo 4 dias depois e 

7 dias após a segunda



CASO CLÍNICO 1 – CLAREAMENTO

INICIAL FINAL

Cor inicial: A3 Cor final: A1



CASO CLÍNICO 2 – MICRO ABRASÃO

• Manchas brancas opacas estriadas, compatíveis com 
fluorose.

• Transiluminação: profundidade das lesões. 
• Pasta para abrasão químico-mecânica: 6,6% de ácido 

clorídrico e partículas de carbeto de silício.

• Taça de borracha: movimentos circulares (5 a 10’).
• 10 aplicações em uma única seção.
• Polimento dental e aplicação tópica de flúor neutro por 5’.



CASO CLÍNICO 2 – MICRO ABRASÃO

INICIAL FINAL





CLAREAMENTO DENTAL PARTE 1



CLAREAMENTO DENTAL PARTE 2



MICROABRASÃO
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