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Seu novo sorriso
em 3 passos!

CLAREAMENTO
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Seja bem vindo!

Esse material foi feito com muito carinho e seriedade. Nosso principal 
objetivo foi o de orientar pessoas como você, para que seu clareamento 
dental seja uma experiência agradável, segura e, principalmente, te
traga os resultados que você sonha nesse momento.

É muito mais do que um guia rápido e bem feito, esse E-book contém as 
principais informações que você precisa, com os pontos importantes 
de observação, que vão te ajudar a encontrar estética e harmonia do seu 
sorriso, com tons de branco que destaquem seu sorriso e sua beleza 
facial como um todo.
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Ao longo dos anos de estudo e experiência, aprendemos que todos 
podem dar um passo a frente e ficar mais felizes com seu sorriso. 
Também aprendemos que é nossa responsabilidade oferecer a melhor 
informação e conduzir cada pessoa pelo caminho mais seguro, 
respeitando cada ser humano em suas necessidades e desejos. Por 
isso, leia com atenção, sem pressa e, se tiver dúvidas, fique a vontade 
em nos enviar uma pergunta por e-mail ou então pelo nosso WhatsApp 
(51) 9993 1858. Será um prazer poder ajudar você nesse momento.
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Passo 1:
Clareamento dental

é para mim?
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Um dos questionamentos mais comuns das pessoas em geral é sobre 
indicações e benefícios do clareamento. De fato, essa é uma fase 
importantíssima: Quando clareamos nossos dentes uma cascata de 
benefícios começam a surgir, um após o outro. Nosso relatos incluem 
aumento da auto estima, sensação de auto realização, pessoas ao redor 
comentam que você está mais jovem, seu hálito tende a melhorar pela 
melhor atenção ao cuidado com os dentes e os elogios começam a 
chegar de todos os lados: tanto em ambientes profissionais, como 
também na vida pessoal.
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Dentes brancos estão associados ao sucesso, higiene e beleza.
Pessoas com dentes brancos se destacam dos demais porque, 
intuitivamente, nosso cérebro associa dentes brancos com 
higiene, cuidado com a saúde, virilidade e sucesso. As pessoas não 
claream seus dentes por vaidade, mas sim porque dentes brancos 
realmente são agradáveis para todos ao redor, além das já citadas
associações acima.
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Seu sorriso é a primeira coisa percebida por 84% 
das pessoas.

Você já ouviu aquele ditado popular: “o sorriso é o seu cartão de 
visitas”? A Odontologia atual já é capaz de recuperar sorrisos,
mesmos os mais danificados. Dentes amarelados por diversas 
causas já podem ser recuperados em poucos dias.



Um detalhe muito importante precisa ser revelado agora:
O clareamento dental precisa ser indicado considerando
alguns fatores:

- Você, seus desejos e qual seria o resultado ideal;
- A causas e origem da cor alterada no seu dente;
- O tipo de sorriso que você tem, tamanho dos dentes,
alinhamento e posicionamento;
- Outros tratamentos que você porventura tenha feito
em seus dentes;
- Idade, estado de saúde geral e bucal;
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Esses fatores, anteriormente citamos, são apenas os básicos,
comuns para todas as pessoas. Assim que você passar por uma
consulta outros atributos serão analisados para chegar ao
seguinte resultado: Como você terá os melhores resultados com o 
maior conforto? Como esse clareamento ficará bom e estável por 
muito tempo? Essas duas perguntas acima são fundamentais 
para que o dentista defina o tipo de clareamento indicado, o 
tempo e acompanhe corretamente a evolução do seu caso.
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A velha dúvida entre clareamento com 
moldeira versus com laser.

Essa é uma das maiores dúvidas dos nossos pacientes
ao longo de nossos anos de estudo e experiência com 
clareamentos. As pessoas querem saber da comparação entre 
clareamento com moldeiras ou com laser.

O primeiro ponto a esclarecer: não existe clareamento melhor 
por ter laser ou por ter moldeira. Existe CLAREAMENTO 
MELHOR PORQUE É O INDICADO PARA O SEU CASO.
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NÃO EXISTE TÉCNICA MELHOR PARA TODO MUNDO,
EXISTE TÉCNICA MELHOR PARA VOCÊ!

A decisão entre qual usar dependerá de sua boca, seu sorriso e 
outros fatores que serão analisados em sua consulta. É claro que 
existem casos onde tanto o clareamento com placa, quanto o 
clareamento a laser são indicados. Nessa situação o dentista vai
dizer os pontos que são positivos de cada técnica aplicada ao 
SEU CASO ESPECÍFICO e te orientar no processo de decisão.
O que vai direcionar essa escolha são as informações 
específicas da sua boca.
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Passo 2:
O clareamento dental.



Como você percebeu 90% da atenção e cuidado está em entender
você, suas características e necessidades. Feito isso nós faremos um 
planejamento que inclui:

- Como você será tratada com o clareamento;
- Quais produtos e técnicas vamos usar;
- Como será o acompanhamento;
- Resultados onde chegaremos.

Como disse anteriormente, a fase mais importante é o planejamento,
pois ela é personalizada para cada pessoa e suas necessidades,
sonhos, desejos e dará uma noção muito próxima do
resultado alcançado.
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A forma como você será tratado inclui a atenção para seu 
conforto e para que seus dentes se tornem brancos de maneira 
uniforme, evitando qualquer surpresa desagradável.

O acompanhamento profissional nessa fase é um diferencial
entre você alcançar bons resultados agora ou ter que procurar 
um dentista para corrigir depois. Em muito pouco tempo você 
chegará ao sorriso ideal.
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Passo 3:
Pós tratamento.



A primeira coisa que toda pessoa que fez clareamentos quer é mostrar o belo 
sorriso para todo lado. E você deve mesmo! Afinal, todos gostam de sorrisos 
brancos e encantadores. No nosso caso ainda faremos seu acompanhamento 
por mais alguns meses, pois sabemos que nós temos condições de ajudar 
você a manter essa brancura por muitos e muitos anos.

Assim como foi na fase inicial de PLANEJAMENTO, nós aqui também vamos 
oferecer o CUIDADO PÓS TRATAMENTO de forma personalizada, pois seu 
sorriso, tipo de dentes, hábitos de higiene, tipos de alimentos e muitos 
outros fatores influenciam a manutenção do sorriso branco. Não se preocupe 
que você receberá essas informações PERSONALIZADAS ao final do 
tratamento.
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Agora posso te ajudar com mais um detalhe. Ao chegar até aqui você já 
obteve tudo de mais importante sobre suas possibilidades de conquistar 
um belo sorriso.

Entretanto é comum que algumas dúvidas possam estar aí, na sua 
mente. Eu e minha equipe disponibilizamos um canal específico
para orientar pessoas sobre essas dúvidas, basta escolher a forma mais 
fácil de nos contatar. 

Whats App: (51) 9993 1858
E-mail: contato@expressaoodonto.com
Telefone fixo: (51) 33427012

Um abraço e sucesso com seu novo sorriso.
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Andreia Poletto Fernanda A. NoronhaRicardo KrauseCarolina Nery

Conheça nossa equipe
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Av. Dom Pedro II, 367 sala 302
Porto Alegre - RS
51 3342 7012 | 51 3029 6906
    51 9993 1858

Cfacebook.com/expressaoodonto
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