
O que é o Clareamento Dental e suas principais vantagens 

  

  

 

 

 

Apesar do Clareamento dental ser um dos procedimentos estéticos mais 

realizados no país, de acordo com especialistas, são poucas as pessoas que 

realmente sabem o que ele é e quais são as suas vantagens. 

Diante dessa realidade, elaboramos este post para esclarecer, definitivamente, as 

principais dúvidas sobre esse tratamento. Ao terminar a leitura você saberá quais 

os resultados pode obter com o clareamento. Confira: 

 

O que é o Clareamento dental 

Você realmente sabe o que é o clareamento dental? De maneira geral, esse 

procedimento estético da odontologia tem como principal objetivo deixar os 

dentes mais brancos e com uma aparência mais agradável. 

Para isso, o paciente necessita passar por todo o procedimento do clareamento. 

Ele consiste na aplicação do gel de peróxido de hidrogênio sobre o esmalte 

dental. 

Esse produto possui substâncias capazes de oxidar os pigmentos responsáveis 

pelo surgimento de manchas e o escurecimento dos dentes. Depois da aplicação 

do gel, tais pigmentos são transformados em carbono e se dissolvem na água. 

  

Tipos de clareamentos 

Atualmente, existe uma grande variedade de clareamentos dentários. A depender 

do caso, eles podem ser feitos tanto no consultório, quanto na casa do paciente e 

promovem resultados igualmente eficazes. 

É importante destacar que a escolha do tipo de clareamento não depende do 

paciente. É preciso que você passe por uma avaliação profissional antes de iniciar 

o tratamento. 



Será o dentista que irá indicar o melhor procedimento para o seu caso. De 

maneira geral, os tipos de clareamento mais indicados pelos profissionais são os 

seguintes: 

 

● Clareamento dental caseiro 

● Clareamento a laser 

● Clareamento conjugado 

 

Outro ponto que merece destaque é que independente do tipo de clareamento, 

ele não deixa os dentes mais brancos do que o seu tom natural. O que isso 

significa?  

Que ele só consegue clarear os dentes até a sua tonalidade original. Saber disso 

antes de fazer o procedimento é importante, pois evita a insatisfação do paciente 

ao terminar o tratamento. 

 

Principais vantagens  

O clareamento dental é a melhor opção para quem deseja conquistar um sorriso 

bonito, com dentes brancos e saudáveis por muito mais tempo. Mas sabia que 

esses não seus únicos benefícios? Confira abaixo as principais vantagens de 

realizar esse procedimento: 

 

Aumenta a autoestima  

Sorrir sem se preocupar com a aparência amarelada ou manchada dos dentes, é 

uma excelente maneira de elevar a autoestima de qualquer pessoa.  

 

Rejuvenesce  

Isso mesmo! Após uma sessão de clareamento dental é possível obter uma 

aparência mais jovem e saudável. A principal razão desse efeito está associada 

ao fato de que as linhas de expressão são levemente suavizadas.  

 

É simples, rápido e indolor  



Diferente de muitos tratamentos odontológicos, o clareamento nos dentes é um 

dos procedimentos que oferecem os melhores resultados de uma forma prática, 

indolor e prática.  

 

  

Após conhecer todas as informações sobre o clareamento dental o que você 

acha de iniciar esse tratamento e conquistar aquele sorriso lindo que tanto 

deseja? O primeiro passo é consultar o seu dentista e marcar sua sessão de 

clareamento.  


