
TODA HISTÓRIA
FELIZ MERECE UM

SORRISO WHITENESS.



O clareamento dental é uma técnica segura e eficaz. 
Conheça os principais questionamentos sobre este 
procedimento.

O QUE FAZ NOSSOS DENTES ESCURECEREM?
Fatores externos ou internos podem fazer com que os dentes 
escureçam. Entre os externos está o consumo contínuo de 
alimentos ricos em corantes, como chás, cafés, molhos, entre 
outros, que poderão alterar a cor ao longo do tempo. Os 
fatores internos podem estar relacionados à sua fisiologia, 
como alterações da estrutura dos dentes e o uso de alguns 
medicamentos ou substâncias que afetam a sua formação.

É POSSÍVEL FAZER O CLAREAMENTO SOZINHO, SEM A 
AJUDA DO DENTISTA?
Antes de iniciar o tratamento, é necessário fazer uma avaliação 
com o dentista. Pois o acompanhamento profissional é 
fundamental na hora de maximizar os resultados e garantir 
conforto durante o clareamento. Além do mais, só o dentista 
está apto a escolher a melhor técnica para cada caso.*

TIRE SUAS
DÚVIDAS SOBRE
CLAREAMENTO 
DENTAL



O DENTE CLAREADO ENFRAQUECE?
Não. Pode ocorrer uma perda mineral, que é revertida 
pela ação da saliva. Porém, a FGM já disponibiliza sistemas 
clareadores contendo cálcio, que minimizam esta perda 
mineral.**

COMO O CLAREAMENTO DENTAL FUNCIONA?
Primeiro, os peróxidos de carbamida ou hidrogênio penetram 
no dente e reagem com os pigmentos responsáveis pelo 
escurecimento. Depois, os quebram em moléculas menores 
que interagem com a luz de maneira diferente e, assim, os 
dentes ficam mais claros.



QUALQUER PESSOA 
PODE FAZER UM 
CLAREAMENTO DENTAL?
Todas as pessoas que desejam 
clarear seus dentes podem procurar 
um cirurgião-dentista. Ele irá avaliar o caso 
e determinar se há alguma contra indicação 
para tratamento.

O CLAREAMENTO DENTAL PODE 
CAUSAR SENSIBILIDADE?
Depende muito de cada paciente. Quando ocorre, ela é 
contida com produtos específicos e caso seja necessário, o 
dentista pode utilizar o Desensibilize KF 2% ou KF 0,2%.

Nota: recomenda-se ao profissional uma leitura criteriosa do manual de instruções dos 
produtos. O fabricante não se responsabiliza por possíveis adversidades ocasionadas 
por descumprimento dos protocolos e não observação às contraindicações.
*Nota: o fabricante não recomenda, como também não se responsabiliza por tratamentos 
realizados sem a supervisão de um cirurgião-dentista.
 **Conforme resultados obtidos através de estudos conduzidos pelo Prof. Marcelo 
Giannini (UNICAMP-SP).



SE VOCÊ JÁ ESTÁ
FAZENDO UM CLAREAMENTO
DENTAL, SIGA ESSAS DICAS:

• Para higienizar a moldeira, utilize apenas água 
corrente, em temperatura ambiente. Depois, basta 
secá-la de forma adequada e guardá-la no porta-
moldeiras;

• A fim de facilitar a aplicação na moldeira, o gel 
clareador contém uma ponteira. Confira se ela está 
bem acoplada à seringa antes de utilizá-la;

• Siga corretamente as instruções do seu dentista 
quanto à quantidade;

• Coloque com cuidado a moldeira em posição, 
evitando que nenhuma área esteja cortante ou 
irritando a gengiva. Se isso ocorrer, informe seu 
dentista;

• Os períodos de tempo de uso do gel devem 
ser respeitados, conforme recomendação do seu 
dentista;

• Em caso de hipersensibilidade dental, comunique 
imediatamente seu dentista, para que ele possa 
utilizar materiais e técnicas para maximizar o 
conforto;

• O acompanhamento profissional é fundamental à 
sua segurança e satisfação. Respeite as reconsultas 
programadas pelo seu dentista.
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