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Clareamento Dental

m 2009 a técnica de clarea-

mento dental  supervisionado

com moldeiras completa 20

anos de excelentes resultados

e alta segurança para pacientes e pro-

fissionais. O que começou com bai-

xas concentrações do princípio ativo

(peróxido de hidrogênio – PH) e 8 ho-

ras de utilização durante à noite,

transformou-se em 30 minutos diári-

os dependendo da indicação.

Na busca da dimuição do tempo

de duração deste tratamento, foram

criadas novas formas de se ministrar

o PH à superfície dental. Maiores con-

centrações utilizadas no consultório

para acelerar o processo conhecidas

como “Jump start”, foram muito utili-

zadas no final dos anos 90.

Com este cenário, apareceram os

clareamentos em uma única sessão

com a utilização do laser. Concentra-

ções mais altas sob a influência de

uma energia luminosa transforman-

do-se em energia térmica no gel, que

acelera a difusão do PH para a

Dentina, parte do dente responsável

pela cor do elemento dental  onde es-

tão presentes os agentes pigmen-

tantes que geram o escurecimento”,

salienta

Muitos colocaram como a solu-

ção única do clareamento dental.

Desta forma, extrapolando a indica-

ção, depararam-se com os efeitos

colaterais durante e após os trata-

mentos. Es-

tes fatos

aler-taram a

ciência e

seus pesqui-

s a d o r e s .
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Existia algo errado acontecendo.

Por outro lado, pacientes busca-

vam a qualquer custo o “branquea-

mento” com uma auto medicação pro-

pagada pela venda direta de géis

clareadores no mercado. Diagnósti-

co e prescrição de concentração ade-

quadas foram colocados em um se-

gundo plano por algumas pessoas

que sofreram a dura restrição da na-

tureza em ter seus dentes danificados

ou não clareados da maneira espera-

da.

Hoje, 20 anos depois, as avali-

ações nos trazem uma nova reali-

dade no clareamento dental onde

tratamentos rápidos e traumáticos

não são os responsáveis pelo me-

lhor resultado clínico. Caso a irra-

diação luminosa opcional seja uti-

lizada, as baixas dosagens são as

mais indicadas. Segurança e

longevidade são as palavras-cha-

ve no conceito de diagnóstico e

prognóstico do clareamento Dental.

Após 12 meses, o paciente já pode

fazer pequenos retoques com seu pro-

fissional, pois todo clareamento pre-

cisa de colaboração do paciente e ma-

nutenção para uma longevidade se-

gura.

Assim sendo a técnica mista que

utiliza as moldeiras utilizadas desde

1999 e as altas concentrações em ses-

sões no consultório dentário, depen-

dendo do diagnóstico que estuda as

causas da hipercromia dental, é hoje

em dia consenso entre profissionais

e pesquisadores do mundo inteiro.

Com menores intensidades, o esmal-

te dental responde favoravelmente as

mudanças estruturais que o

clareamento gera. Com isso os proce-

dimentos restauradores podem ser

feitos 20 dias após o final do trata-

mento clareador sem danos ao esmal-

te dental.

Os resultados obtidos com esta

técnica promovem maior longevidade

e menor índice de efeitos colaterais,

desta forma maior conforto e satisfa-

ção por parte de nossos pacientes.
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