
Anamnese 

Paciente do sexo masculino, 27 anos.  

Com queixa de escurecimento no 23 antes do 
tratamento endodôntico. 

Exame Clínico 

Dente com pigmentação amarronzada na 
região cervical. 

Exame radiográfico 

Corte da obturação insuficiente. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

RELATO DE CASO 

     O clareamento dental é um tratamento cosmético muito solicitado nos consultórios odontológicos devido ao apelo estético por dentes brancos e bem 

alinhados. Este relato pretende descrever o caso de  um paciente que optou pelo clareamento interno ao invés de  um tratamento restaurador mais 

invasivo – facetas de porcelana e coroas protéticas. 
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Figura 2 – Radiografia Inicial 

A conduta clínica consistiu na associação das 

técnicas de demora (mediata) e termocatalítica 

(imediata). Após três sessões, o dente atingiu uma 

coloração satisfatória e compatível com as 

expectativas do paciente.  

 

      
Vantagens 

• Técnica simples; 

• Evita o desgaste da estrutura dentária; 

• Resultado estético satisfatório; 

• Baixo custo; 

Desvantagens 

•Reabsorção cervical  externa; 

•Fratura; 

       Figura 1 – Inicial 

Figura 3 – Final 
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     O clareamento interno de dentes sem vitalidade pelo seu alto índice de sucesso, pela técnica extremamente conservadora e pelo baixo custo é um 

procedimento com grande indicação. Alguns cuidados devem ser tomados para que problemas, como o de reabsorção cervical externa, não venham a 

comprometer o sucesso clínico do tratamento.  
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