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Os tratamentos estéticos estão sendo cada vez mais procurados, visto que 
influenciam tanto na saúde física quanto no equilíbrio emocional dos pacientes. O 
novo padrão é representado por dentes brancos, alinhados e bem contornados. O 
clareamento dental tornou-se um dos procedimentos, mais requisitados por ser um 
tratamento menos invasivo que ocorre por meio de uma reação química através do 
contato do peróxido de carbamida ou do peróxido de hidrogênio com a estrutura 
dental. O sucesso do clareamento dental depende dos tipos de manchas e do grau 
de escurecimento dental, sendo necessário uma anamnese criteriosa para verificar 
tais causas e determinar um diagnóstico correto. Este estudo tem como objetivo 
geral avaliar a longevidade da técnica de clareamento dental em consultório com a 
aplicação do gel de peróxido de hidrogênio a 35% em 3 sessões. E como objetivos 
específicos: mensurar a alteração de cor, conservação da estrutura dentária e 
verificar a satisfação do paciente quanto a longevidade do clareamento dental. 
Trata-se de um estudo do tipo descritivo de abordagem qualitativa realizado dos 
pacientes que foram atendidos na clínica do adulto do Centro Integrado de Pesquisa 
e Extensão Maria Milza, durante o período de fevereiro a junho de 2017. Foi 
realizado, em um primeiro momento, uma análise documental de 51 prontuários para 
identificação dos pacientes que fizeram clareamento, destes 44 foram descartados 
pelos critérios de inclusão: prontuários completos, aceitar voltar na clínica para 
exame clínico relacionado a longevidade e aceitar assinar o Termos de 
Consentimento Livre e Esclarecido.  No segundo momento foi feita avaliação clínica 
do clareamento realizado a dois anos atrás nos pacientes, sendo mensurada a cor 
pela escala Vita. Como o estudo ainda está em andamento os dados não foram 
analisados, porém será feito o confrontamento dos resultados obtidos com o que 
está descrito na Literatura. Este estudo contribuirá para a ciência, os acadêmicos de 
odontologia, cirurgiões-dentistas, e para a sociedade pois traz conhecimento sobre a 
longevidade do clareamento dentário para elucidar dúvidas a respeito do assunto. 
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