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Introdução: 

Atualmente, o clareamento dental é um dos procedimentos odontológicos mais solicitados 
pelos pacientes que desejam um sorriso mais agradável e próximo de um padrão de beleza e saúde.1 
O clareamento dental tem sido o tratamento de escolha para dentes com alterações de cor, sendo um 
procedimento seguro, efetivo e conservador.2 Este procedimento é normalmente realizado com a 
aplicação de um gel de peróxido de hidrogênio ou de carbamida sobre a estrutura dentária, podendo 
ser realizado em casa, sob supervisão de um dentista, ou no consultório. Embora o clareamento 
caseiro seja bastante eficaz e fácil de ser realizado, alguns pacientes não se acostumam com as 
moldeiras utilizadas para carregar o gel nos dentes, ou desejam observar os resultados de maneira 
mais acelerada, já que o clareamento caseiro pode demorar em média de 4 a 6 semanas para que se 
alcancem os resultados desejados. Para estes pacientes, o clareamento em consultório parece ser a 
melhor alternativa, já que os resultados podem ser observados após uma ou duas consultas. 

Apesar da sua efetividade, no entanto, alguns efeitos adversos são evidenciados quando se 
realiza este tipo de procedimento. Dentre estes, a sensibilidade dentária é a mais reportada.3 Esta 
sensibilidade que pode atingir de 67 a 100% dos casos ainda parece ter uma causa não muito bem 
definida, e é relatada como a principal causa de desistência de alguns pacientes que iniciam o 
tratamento e o interrompem.4 Algumas linhas de pesquisa atualmente tem procurado diminuir este 
efeito adverso, e uma das linhas mais fortes neste sentido tem mostrado a importância de serem 
utilizados clareadores com pH neutro, o que, pelo menor teoricamente, diminuiria o risco e a 
intensidade da sensibilidade. Além disso, tem se procurado indicar clareadores de auto-mistura, 
auto-proporção, evitando assim que se utilizem proporções e quantidades erradas e/ou exageradas 
de peróxido de hidrogênio sobre a estrutura dentária. 

Seguindo então esta tendência, a SDI lançou o Clareador Pola Office Plus. Este clareador, a 
base de Peróxido de Hidrogênio a 37,5%, é um produto de auto-mistura, com pH neutro, que 
promete resultados clareadores já na primeira consulta, com reduzida ou com nenhuma 
sensibilidade dentária.  Procurando avaliar este clareador, são demonstrados a seguir 04 casos de 
clareamento dental realizado com Pola Office Plus, onde foram observados, além do efeito 
clareador, a presença ou não de sensibilidade dentária. 

Relato de Caso: 

Paciente PF, 25 anos de idade, sexo masculino, procurou o nosso serviço na Universidade 
queixando-se da cor dos seus dentes. Durante exame inicial, foi observado que a paciente possuía 
dentes na cor 2,5M2. (Figura 1)  Foi proposto para o mesmo o tratamento de clareamento de 
consultório com o produto Pola Office Plus (Figura 2).  



  

Foram realizadas duas consultas de clareamento, com uma semana de intervalo entre elas, seguindo 
as instruções do fabricante, a saber: 
- Realização de Profilaxia com Pedra-Pomes e água 
- Afastamento dos tecidos moles (bochechas e lábios) com Afastador Optragate (Ivoclar) que 
acompanha o kit clareador. (Figura 3) 

!  

- Aplicação da barreira gengival SDI e fotopolimerização da mesma com fotopolimeirzador Radii- 
cal (SDI). (Figuras 4 e 5)  

   
- Aplicação do clareador, e manutenção do mesmo sobre a estrutura dentária por 8 minutos. (Figura 
6) 

!  



- Remoção do clareador com lavagem abundante com água, secagem e nova aplicação do clareador. 
Esta aplicação de clareador foi realizada 4 vezes na mesma consulta. E como foi dito, foram 
realizadas duas consultas, com um intervalo de 1 semana entre elas. 
Após as duas sessões de clareamento, aguardou-se 15 dias para análise final da cor. O paciente ficou 
extremamente satisfeito, pois atingiu-se a cor final 1M1 (Figura 7). 

!  

Paciente HF, 23 anos de idade, sexo feminino, procurou o nosso serviço na Universidade 
queixando-se da cor dos seus dentes. Durante exame inicial, foi observado que a paciente possuía 
dentes na cor 2,5M2. (Figura 8)  

!  
Foi proposto para a mesma o tratamento de clareamento de consultório com o produto Pola Office 
Plus. Foram realizadas duas consultas de clareamento, com uma semana de intervalo entre elas, 
seguindo as instruções do fabricante, já previamente descritas. 
Após as duas sessões de clareamento, aguardou-se 15 dias para análise final da cor. A paciente ficou 
extremamente satisfeita, pois atingiu-se a cor final 1M1 (Figura 9). 



!  

Paciente LB, 22 anos de idade, sexo masculino, procurou o nosso serviço na Universidade 
queixando-se da cor dos seus dentes. Durante exame inicial, foi observado que o paciente possuía 
dentes na cor 2M2. (Figura 10)  

!  
Foi proposto para o mesmo o tratamento de clareamento de consultório com o produto Pola Office 
Plus. Foram realizadas duas consultas de clareamento, com uma semana de intervalo entre elas, 
seguindo as instruções do fabricante, já previamente descritas. 
Após as duas sessões de clareamento, aguardou-se 15 dias para análise final da cor. O paciente ficou 
extremamente satisfeito, pois atingiu-se a cor final 1M1 (Figura 11). 



!  
Paciente SS, 21 anos de idade, sexo feminino, procurou o nosso serviço na Universidade 
queixando-se da cor dos seus dentes. Durante exame inicial, foi observado que a paciente possuía 
dentes na cor 4M2. (Figura 12)  

!  
Foi proposto para a mesma o tratamento de clareamento de consultório com o produto Pola Office 
Plus. Foram realizadas duas consultas de clareamento, com uma semana de intervalo entre elas, 
seguindo as instruções do fabricante, já previamente descritas. 
Após as duas sessões de clareamento, aguardou-se 15 dias para análise final da cor. A paciente ficou 
extremamente satisfeita, pois atingiu-se a cor final 1M1,5 (Figura 13). 



!  
Cabe ressaltar que os quatro pacientes relataram a presença de sensibilidade dentária, apenas na 
segunda consulta, considerada pelos mesmos como extremamente leve, que não atrapalhou em nada 
o seu dia-a-dia, e que durou menos de 24 horas. Os quatro pacientes relataram que fariam o 
procedimento novamente no futuro, e certamente indicariam o procedimento para outros pacientes. 
Como se pode perceber nestes relatos, o clareador Pola Office Plus, pelo menos nestes quatro casos, 
cumpriu aquilo que foi prometido pelo fabricante SDI, clareamento dental em poucas consultas, de 
maneira eficaz, e com pouca ou nenhuma sensibilidade dentária. 
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