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RESUMO 

 

Esta dissertação foi estruturada sob a forma de artigos científicos para serem 

enviados a revistas especializadas na área de Odontologia. A revisão da 

literatura foi realizada através de pesquisa em bancos de dados eletrônicos 

(PubMed, MEDLINE, LILACS e BBO) bem como por periódicos impressos e 

livros didáticos. Cinco artigos foram formulados segundo a proposição deste 

estudo: O primeiro, intitulado CLAREAMENTO DE DENTES VITAIS - Estudo 

in vitro sobre a eficácia de diferentes técnicas utilizando peróxido de 

hidrogênio, a ser encaminhado a Quintessence International, apresenta um 

ensaio laboratorial, realizado previamente ao estudo clínico, cujo propósito foi 

verificar a influência do tempo de exposição e da ativação com energia 

luminosa sobre a eficácia de diversas técnicas de clareamento utilizando o 

peróxido de hidrogênio a 35%. Esta fase foi essencial para definição do 

protocolo experimental utilizado no ensaio clínico. O segundo artigo: 

CLAREAMENTO DE DENTES VITAIS - Estudo clínico sobre a eficácia de 

diferentes técnicas utilizando peróxido de hidrogênio será enviado para a 

revista Operative Dentistry. Neste trabalho são apresentados os dados 

comparativos da eficácia clareadora de duas técnicas de clareamento de 

consultório: uma controle, definida segundo recomendações dos fabricantes 

dos produtos, e uma experimental, pré-definida de acordo com os resultados 

do estudo laboratorial previamente citado. O artigo seguinte, Influência da 

coloração do gel sobre a eficácia do clareamento vital externo ativado 

com Fonte Híbrida LED/Laser: Estudo in vivo, o qual será postado para a 

revista Dental Materials, destaca a comparação clínica entres os quatro 



produtos clareadores testados, avaliados segundo eficácia e velocidade de 

clareamento, de acordo com a cor do pigmento presente no gel. A opinião dos 

pacientes participantes deste ensaio clínico também foi questionada. Assim, o 

quarto artigo, intitulado QUAL A OPINIÃO DOS PACIENTES SOBRE A 

EXPOSIÇÃO À TÉCNICA E OS RESULTADOS DO CLAREAMENTO 

REALIZADO EM CONSULTÓRIO? traz a análise das respostas dadas pelos 

voluntários participantes desta pesquisa no que diz respeito à técnica aplicada 

e ao resultado alcançado com o tratamento clareador, fornecendo informações 

de grande relevância para o clínico. Este artigo será enviado para a revista 

eletrônica General Dentistry. Um aspecto bastante discutido pela comunidade 

científica, mas que ainda não está bem esclarecido foi abordado no artigo 

LONGEVIDADE DO CLAREAMENTO DE DENTES VITAIS: Evolução dos 

resultados após 15 dias, 1 mês e 6 meses, a ser enviado para o American 

Journal of Dentistry. Esta análise apresenta os resultados obtidos através das 

medições da coloração dentária obtidas imediatamente, com quinze dias, um 

mês e seis meses após o tratamento clareador, revelando, desta maneira, o 

comportamento da cor obtida ao longo do tempo. Neste contexto, o presente 

trabalho apresenta sua relevância e figura como um valioso conjunto de 

informações à comunidade odontológica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estética-dente; Clareamento de dentes; Peróxido de 

Hidrogênio; Espectrofotômetro. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis has been structured in the form of scientific articles to be sent to 

specialized journals in the field of Dentistry. The literature review was carried 

out through banks of electronic data (PubMed, MEDLINE, LILACS and BBO) as 

well as printed journals and textbooks. Five articles were formulated according 

to the proposition of the study: The first, entitled VITAL TEETH WHITENING - 

in vitro study on the effectiveness of different techniques using hydrogen 

peroxide, to be sent to Quintessence International, presents a laboratory test, 

conducted prior to clinical study, which purpose was to assess the influence of 

time of exposure and the activation energy on the effectiveness of various 

techniques of tooth whitening using 35% hydrogen peroxide. This phase was 

essential to defining the experimental protocol used in the clinical trial. The 

second article: VITAL TEETH WHITENING - clinical study on the 

effectiveness of different techniques using hydrogen peroxide will be sent 

to the Operative Dentistry Journal. This paper presents the comparative data 

about the effectiveness of two techniques of in office tooth bleaching: a control, 

defined according recommendations of the manufacturers of products, and an 

experimental, pre-defined according to the results of laboratory study previously 

cited. The following article, Influence of gel color on the effectiveness of 

vital tooth bleaching activated with a hybrid source LED / Laser: in vivo 

study, which will be posted to the Dental Materials Journal, emphasizes the 

comparison between the four clinical products tested, evaluated according to 

bleach effectiveness and speed, related to the color of the pigment presented in 

the gel. The opinion of participating patients in this trial was also questioned. 



The fourth article, entitled WHAT IS THE OPINION OF PATIENTS ON 

EXPOSURE TO TECHNICAL AND THE RESULTS OF IN OFFICE TOOTH 

BLEACHING? brings the analysis of the answers given by volunteers 

participating in this research regarding to applied technique and the results 

reached with the whitening treatment, providing information of great relevance 

to the clinician. This article will be sent to the journal General Dentistry. The last 

paper: LONG TERM RESULTS OF TOOTH WHITENING: Results after 15 

days, 1 month and 6 months will be sent to the American Journal of Dentistry. 

This analysis presents the results obtained through the measurements of tooth 

color obtained in baseline, with fifteen days, one month and six months after 

whitening treatment, revealing in this way, the behaviour of colour obtained over 

the time. In this context, this work presents its relevance and appears as a 

valuable set of information to the dental community. 

 

KEY-WORDS: Tooth-esthetics; tooth whitening; hydrogen peroxide; 

spectrofotometer.
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CLAREAMENTO DE DENTES VITAIS: Estudo in vitro sobre a eficácia de 

diferentes técnicas utilizando peróxido de hidrogênio 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Verificar a influência do tempo de exposição e da ativação com 

energia luminosa sobre a eficácia de diversas técnicas de clareamento 

utilizando o peróxido de hidrogênio a 35% (PH 35%). Materiais e Método: 300 

incisivos bovinos foram divididos em seis grupos: G1 (Pola Office / SDI); G2 

(PH 35% manipulado com solução indicadora /Phormula Ativa); G3 (PH 35% 

manipulado sem solução indicadora /Phormula Ativa); G4 (Mix One/Villevie); 

G5 (Pola Office Red/SDI); G6 (Lase Peroxide Sensy/DMC) - e 10 subgrupos de 

acordo com a técnica utilizada, tendo como controle as técnicas preconizadas 

pelos fabricantes frente a nove técnicas experimentais variando o tempo de 

exposição ao gel (5, 10 ou 15 min) e a forma de ativação (sem ativação; 

ativação com aparelho de LED-Radii/SDI ou LED/Laser-Whitening Lase 

II/DMC). Resultados: O teste F-Anova não revelou diferença significativa 

(p>0,05) entre a maioria dos grupos analisados para todas as técnicas 

experimentais, exceto entre G2XG3 e G2XG4 (p=0,0135) na Técnica 

Experimental - TE2 (10min sem ativação), G2XG1; G2XG4; G2XG5 e G6XG4 

(p=0,0008) na TE5 (10 min + LED). A comparação entre as técnicas em cada 

grupo revelou diferenças apenas no G3 (p=0,0051) e G5 (p=0,0351), onde a 

TE7 (5 min + Laser) e TE4 (5 min + LED), respectivamente, obtiveram 

excelentes resultados clareadores. O uso da energia LED/Laser melhorou a 

eficácia do G4 (p=0,0196) apenas na TE8 (10 min+Laser). Conclusão: Todos 

os produtos analisados foram eficazes em produzir o efeito clareador. A 
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redução do tempo de exposição não influenciou nos resultados. A utilização de 

energia luminosa não influenciou na eficácia do clareamento da maioria dos 

produtos testados, mas aumentou a velocidade do efeito clareador quando o 

tempo de exposição ao gel foi reduzido para cinco minutos.  

 

Palavras-chave: estética; dente; clareamento de dente; peróxido de 

hidrogênio; eficácia; métodos. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O significado dos dentes em um sorriso, e do sorriso na face jamais deve 

ser subestimado. A saúde bucal não apenas influencia a aparência física, como 

também melhora a auto-estima, aspecto importante nos processos de 

relacionamento interpessoais1.  

A busca por dentes brancos, através do clareamento dental, ganhou 

popularidade, e o conceito de beleza passou a estar associado a um sorriso 

perfeito e dentes claros. Todo este fenômeno é influenciado pela divulgação 

destes padrões estéticos pela mídia o que reflete na difusão de novas técnicas 

e materiais para o tratamento dos dentes escurecidos2. 

Neste contexto, o clareamento dental mostra-se como uma opção 

conservadora e pouco dispendiosa na reversão das alterações cromáticas dos 

dentes quando comparada à realização de procedimentos restauradores 

complexos.  

Destaca-se, dentre as técnicas disponíveis: o clareamento realizado em 

consultório, o clareamento supervisionado (realizado pelo próprio paciente sob 

supervisão do cirurgião-dentista) e ainda o clareamento doméstico que faz uso 

de produtos vendidos diretamente ao consumidor (over-the-counter). O 
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clareamento realizado em consultório traz como principais vantagens o maior 

controle do profissional quanto ao resultado final e à segurança, no que diz 

respeito à exposição do paciente ao gel clareador.  

Nesta técnica, o principal agente ativo é o peróxido de hidrogênio a 35% 

(PH 35%) o qual atua como um potente agente oxidante através da formação 

de radicais livres, moléculas de oxigênio reativo e ânions de peróxido. Estes 

produtos oxi-redutores atacam as longas cadeias das moléculas cromóforas, 

responsáveis pelo escurecimento, dividindo-as em moléculas mais claras e 

menores que se difundem mais facilmente através da estrutura dentária. O 

efeito clareador depende principalmente da concentração do agente clareador, 

da habilidade deste agente em alcançar os cromóforos, da duração e do 

número de vezes que a substância entra em contato com estas moléculas3. 

A interação do PH 35% com a estrutura dentária e tecidos moles não 

deve ser subestimada.  A ocorrência de sensibilidade dentária trans e pós-

operatória, o potencial citotóxico e a promoção de carcinogênese reforçam a 

necessidade da adoção de medidas de segurança durante a técnica e controle 

do tempo de exposição ao agente clareador4. Estudos em culturas de células e 

modelos animais reforçam este fato, uma vez que existe uma forte evidência 

relacionada a danos às células de DNA e, conseqüentemente à co-promoção 

de carcinogênese 5,6. 

Uma série de produtos comerciais destinados à utilização em consultório 

está disponível no mercado. Estes materiais variam na concentração do 

peróxido, coloração, forma de apresentação, composição, cor do corante e 

técnica aplicada no que diz respeito ao número de aplicações do produto por 

sessão e à necessidade de aceleração da reação de oxidação por energia 

luminosa, seja através de aparelhos emissores de LED (Laser Emitting Diode) 
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ou sistemas híbridos LED/Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation), o que ainda é questionado na literatura. 

Na verdade, a falta de uniformidade técnica e o acúmulo de aparatos 

adicionais necessários à realização do clareamento realizado em consultório 

contribuem para a falta de consenso entre os profissionais e para a elevação 

dos custos, o que mistifica e limita o acesso da população em geral a esta 

terapia.  

Os tempos de aplicação recomendados atualmente variam em torno de 

10 a 15 minutos, sendo três aplicações por sessão. Ou seja, o peróxido de 

hidrogênio permanece em contato com a estrutura dentária por 30 a 45 

minutos. Será que a redução deste tempo reduziria significativamente a 

eficácia do efeito clareador? Além disso, as vantagens promovidas por esta 

redução, a começar pelo menor tempo da sessão clínica, menor risco de danos 

a polpa e sensibilidade dentária, e ainda menor possibilidade de contato do 

peróxido com tecidos moles, por si só, constituiriam argumento suficiente para 

a revisão do protocolo do clareamento realizado em consultório?  

Este estudo objetivou avaliar a eficácia de diferentes produtos 

clareadores a base de peróxido de hidrogênio a 35% quando empregados sob 

a técnica dos respectivos fabricantes e nove técnicas experimentais as quais 

variaram em relação ao tempo de exposição e à forma de ativação ou não do 

gel com energia luminosa. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
 
(Aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da UFPE, processo no 

018915/2006-97 – Anexo A) 
 

Foram selecionados 300 incisivos bovinos com integridade coronária 

(ausência de facetas de desgaste ou alterações patológicas do esmalte) os 
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quais tiveram manchas extrínsecas e depósitos orgânicos removidos com 

aparelho de ultra-som (Jetsonic/Gnatus). Após lavagem em água corrente, 

foram armazenados em solução fisiológica a 0,9%, sob refrigeração, não 

ultrapassando período máximo de seis meses.  

Os espécimes foram distribuídos aleatoriamente em grupos de acordo 

com o produto e a técnica utilizada (Figura 1): 

 

Figura 1: Distribuição dos espécimes entre os grupos. 

 

 

GRUPOS SUBGRUPOS 

1   Pola Office 
(SDI) 

CONTROLE 

Técnica do 
Fabricante 

n=5 

TE1 

n=5 

TE2 

n=5 

TE3 

n=5 

TE4 

n=5 

TE5 

n=5 

TE6 

n=5 

TE7 

n=5 

TE8 

n=5 

TE9 

n=5 

2 

PH com 
solução 

indicadora 

(Phormula 
Ativa) 

CONTROLE 

Técnica do 
Fabricante 

n=5 

TE1 

n=5 

TE2 

n=5 

TE3 

n=5 

TE4 

n=5 

TE5 

n=5 

TE6 

n=5 

TE7 

n=5 

TE8 

n=5 

TE9 

n=5 

3 

PH sem 
solução 

indicadora 

(Phormula 
Ativa) 

CONTROLE 

Técnica do 
Fabricante 

n=5 

TE1 

n=5 

TE2 

n=5 

TE3 

n=5 

TE4 

n=5 

TE5 

n=5 

TE6 

n=5 

TE7 

n=5 

TE8 

n=5 

TE9 

n=5 

4 Mix One 
(DentalVile) 

CONTROLE 

Técnica do 
Fabricante 

n=5 

TE1 

n=5 

TE2 

n=5 

TE3 

n=5 

TE4 

n=5 

TE5 

n=5 

TE6 

n=5 

TE7 

n=5 

TE8 

n=5 

TE9 

n=5 

5 Pola Office 
Red (SDI) 

CONTROLE 

Técnica do 
Fabricante 

n=5 

TE1 

n=5 

TE2 

n=5 

TE3 

n=5 

TE4 

n=5 

TE5 

n=5 

TE6 

n=5 

TE7 

n=5 

TE8 

n=5 

TE9 

n=5 

6 
Lase 

Peroxide 
(DMC) 

CONTROLE 

Técnica do 
Fabricante 

n=5 

TE1 

n=5 

TE2 

n=5 

TE3 

n=5 

TE4 

n=5 

TE5 

n=5 

TE6 

n=5 

TE7 

n=5 

TE8 

n=5 

TE9 

n=5 



18 
 

As Figuras 2 a 6 apresentam os produtos testados com as respectivas 

técnicas recomendadas pelos fabricantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Características e técnica de aplicação do gel clareador Pola Office 
(SDI). 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricante: SDI Dental Products, Australia 

Composição: Pó (Espessante, catalisadores, pigmento e 
agentes dessensibilizantes); Líquido (Peróxido de Hidrogênio, 
água e estabilizante). 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Azul 

Forma de apresentação: Pote 0,3g (pó) + Seringa 2ml (líquido) 
=Gel 

Modo de preparo: Misturar o conteúdo da seringa sobre o pó. 

Técnica de aplicação: 

1. Profilaxia com pasta de pedra pomes e água 

2. Registro da cor inicial  

3. Misturar o pó e o líquido no recipiente fornecido até obter uma mistura homogênea 

4. Aplicar uma fina camada sobre os dentes 

5. Deixar agir por 8 minutos  

6. Remover o gel com ponta aspiradora 

7. Repetir os passos 4-6 por mais 2 vezes (máximo 3 aplicações) 

8. Após a última aplicação, aspirar e lavar abundantemente 

9. Registro da cor obtida 

POLA OFFICE
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Figura 3: Características e técnica de aplicação do gel clareador manipulado 
(Phormula Ativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricante: Phormula Ativa, Pernambuco, Brasil  

Composição: Peróxido de Hidrogênio + Gel (5g) 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Solução indicadora de Reação = Lilás (Apenas 
para o Grupo 2) 

Forma de apresentação: 1 seringa 5g (Gel de peróxido de 
hidrogênio) + Frasco (Solução Indicadora) 

Modo de preparo: Misturar 1 gota de solução indicadora 
para cada 2,5ml do gel 

Técnica de aplicação: 

1. Profilaxia (pasta de pedra pomes e água) 

2. Registro da cor inicial  

3. Misturar o gel + solução indicadora em pote Dapen (Grupo 2) 

4. Aplicar uma camada sobre os dentes 

5. Ativar com fonte de luz (LED – 10 seg/dente) 

6. Repouso de 2 min eclodindo as bolhas com pincel 

7. Repetição dos passos 4 a 6 por mais duas vezes 

8. Remoção do gel (Aspiração/Lavagem/Secagem) 

9. Repetir passos 3-7 por no máximo 3 vezes por sessão 

10. Registrar a cor final 

GEL CLAREADOR MANIPULADO
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Figura 4: Características e técnica de aplicação do gel clareador Mix One 
(Dentalville). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricante: Villevie – Dentalvile do Brasil, Santa Catarina, Brasil  

Composição: Peróxido de Hidrogênio e espessante 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Amarelo 

Forma de apresentação: Bisnaga única pronta para uso de 
consistência semi-líquida 

Modo de preparo: Aplicar diretamente o conteúdo sobre o esmalte 
vestibular 

 

Técnica de aplicação: 

1. Profilaxia (pasta de pedra pomes e água) 

2. Registro da cor inicial  

3. Dispensar o conteúdo da bisnaga no recipiente disponível e aplicar uma fina camada, com o pincel, sobre o 
esmalte vestibular  

4. Deixar agir por 15 min. Não há necessidade de ativação por luz ou calor. Após 7 min movimentar o gel, sobre 
a estrutura, com o pincel. O produto mantém a mesma coloração durante o procedimento 

5. Retirar o gel com ponta aspiradora e gaze seca 

6. Recomenda-se, no máximo, três aplicações por sessão 

7. Lavagem abundante com água 

8. Registro da cor obtida 

MIX ONE
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Figura 5: Características e técnica de aplicação do gel clareador Pola Office 
Red (SDI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLA OFFICE RED

Fabricante: SDI Dental Products, Australia 

Composição: Pó (Espessante, agente dessensibilizante, 
catalisador, pigmento); Líquido (Peróxido de Hidrogênio, água e 
estabilizante) 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Vermelho 

Forma de apresentação: Recipiente contendo pó (0.3g) + seringa 
contendo líquido (2ml) 

Modo de preparo: Misturar o conteúdo de 1 seringa ao conteúdo do 
recipiente 

 

Técnica de aplicação: 

1. Profilaxia (pasta de pedra pomes e água) 

2. Registro da cor inicial 

3. Misturar o pó do recipiente ao líquido da seringa até obter uma mistura homogênea 

4. Aplique uma camada de aproximadamente 2 mm de espessura, assegurando-se de que o esmalte esteja 
completamente coberto pelo produto 

5. Use uma lâmpada polimerizadora comum (Radii-SDI) em cada dente por 30 segundos. 

6. Remover o gel com ponta aspiradora 

7. Repetir os passos 4 a 6 mais duas vezes 

8. Registro da cor obtida 
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Figura 6: Características e técnica de aplicação do gel clareador Lase Peroxide 
Sensy (DMC). 

 

Todas as técnicas experimentais seguiram um protocolo geral, variando 

apenas quanto ao tempo de exposição ou forma de ativação do gel, conforme 

descrito na Figura 7: 

1. Profilaxia (pasta de pedra pomes e água); 

2. Registro da cor inicial; 

3. Manipulação do gel clareador (segundo instruções dos fabricantes); 

4. Aplicação de uma camada de 1-2mm de espessura sobre o esmalte 

vestibular; 

5. Tempo de espera e ativação segundo a técnica selecionada, conforme 

Figura 7; 

Fabricante: DMC Equipamentos Ltda., São Paulo, Brasil  

Composição: Peróxido de Hidrogênio 33-35%, espessante, corante, extratos 
vegetais, amida, agente sequestrante, glicol e água. 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Vermelho 

Forma de apresentação: Frasco 1 (Peróxido de Hidrogênio – líquido) + 
Frasco 2 (Espesante – líquido) = Gel 

Modo de preparo: Misturar 3 gotas do líquido 1 (peróxido de hidrogênio) para 
1 gota do líquido 2 (Espessante) 

 

Técnica de aplicação: 

1. Profilaxia (pasta de pedra pomes e água) 

2. Registro da cor inicial  

3. Manipulação do produto (Frascos 1 e 2)  

4. Aplicar uma camada de 1-2 mm de espessura do gel, com espátula ou seringa, sobre o esmalte vestibular 

5. Realizar duas irradiações com Whitening Lase por 3 min seguidas por 2 min de descanso 

6. Após 10min, retirar o gel com ponta aspiradora e gaze seca. 

7. Repetir os procedimentos 3-6 por até mais duas vezes dependendo do resultado obtido 

8. Lavagem abundante com água 

9. Registro da cor obtida 

LASE PEROXIDE SENSY
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6. Repetição dos passos 3-5 por mais duas vezes (3 aplicações por sessão);  

7. Registro da cor obtida; 

8. Repetição dos passos 3-8 mais duas vezes (3 sessões). 

 
 

TÉCNICA EXPERIMENTAL 1 (TE1) TÉCNICA EXPERIMENTAL 2 (TE2) TÉCNICA EXPERIMENTAL 3 (TE3) 

 

1. 5 minutos de contato 
com o gel clareador sem 
nenhuma ativação externa; 

2. Retirada do produto 
com ponta aspiradora, lavagem 
com spray de água/ar e 
secagem com jatos de ar. 

 

1. 10 minutos de 
contato com o gel clareador 
sem nenhuma ativação 
externa; 

2. Retirada do produto 
com ponta aspiradora, 
lavagem com spray de 
água/ar e secagem com jatos 
de ar.  

1. 15 min. de contato com o gel 
clareador sem nenhuma ativação 
externa; 

2. Retirada do produto com ponta 
aspiradora, lavagem com spray 
de água/ar e secagem com jatos 
de ar.  

TÉCNICA EXPERIMENTAL 4 (TE4) TÉCNICA EXPERIMENTAL 5 (TE5) TÉCNICA EXPERIMENTAL 6 (TE6) 

 

1. Três ativações do gel com 
aparelho LED (Radii – SDI), 
sendo 10s a cada dente (2’ 30’’) 
seguidas por repouso de 50s. 
Tempo total de contato com o 
gel = 5 min. (Figura 8). 

2. Retirada do produto com ponta 
aspiradora, lavagem com spray 
de água/ar e secagem com jatos 
de ar.  

 

1. Três ativações do gel 
com aparelho LED (Radii – 
SDI), sendo 10s a cada dente 
(2’ 30’’) seguidas por repouso 
de 2’30’’. Tempo total de 
contato com o gel = 10 min. 

2. Retirada do produto 
com ponta aspiradora, lavagem 
com spray de água/ar e 
secagem com jatos de ar.  

 

1. Três ativações do gel 
com aparelho LED (Radii – SDI), 
sendo 10s a cada dente (2’ 30’’) 
seguidas por repouso de 4’10’’. 
Tempo total de contato com o 
gel = 15 min. 

2. Retirada do produto 
com ponta aspiradora, lavagem 
com spray de água/ar e secagem 
com jatos de ar.  

TÉCNICA EXPERIMENTAL 7 (TE7) TÉCNICA EXPERIMENTAL 8 (TE8) TÉCNICA EXPERIMENTAL 9 (TE9) 

1. Duas ativações do gel de 
1’30’’min com LED/Laser 
(Whitening Lase II – DMC) 
seguidas por repouso de 1min. 
Tempo total de contato com o 
gel = 5 min (Figura 8). 

2. Retirada do produto com ponta 
aspiradora, lavagem com spray 
de água/ar e secagem com jatos 
de ar. 

1. Três ativações do gel de 2 
min com LED/Laser 
(Whitening Lase II – DMC) 
intercaladas por repouso de 2 
min Tempo total de contato 
com o gel = 10 min. 

2. Retirada do produto com 
ponta aspiradora, lavagem 
com spray de água/ar e 
secagem com jatos de ar.  

1. Três ativações do 
gel de 2 min com LED/Laser 
(Whitening Lase II – DMC) 
intercaladas por repouso de 
4’30’’. Tempo total de contato 
com o gel = 15 min. 

2. Retirada do 
produto com ponta aspiradora, 
lavagem com spray de água/ar e 
secagem com jatos de ar.  

 
Figura 7: Descrição das técnicas experimentais.
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Aparelho de LEDs (Radii) 

 
• Fabricante: SDI Dental Products, 

Australia  

• Potência: 1200mW/cm2 

• Comprimento de onda: 440-480nm. 

Aparelho híbrido LED/Laser 
(Whitening Lase II) 

  

• Fabricante: DMC Equipamentos 

Ltda., São Paulo, Brasil. 

LEDs: 

• Comprimento de onda: 470nm. 

Laser Infravermelho:  

Potência: 200mW/cm2 

• Comprimento de onda: 808nm 

• Meio Ativo: AsGaAl 
. 

 
Figura 8: Fontes de energia luminosa utilizadas. 

 
 

O registro da cor foi realizado com espectrofotômetro digital portátil 

(EasyShade – VITA, Brea, California, USA)7,8,9 (Figura 9), posicionado no terço 

médio da face vestibular dos espécimes. 

 

 

 

 

 
 

Figura 9: Espectrofotômetro digital (EasyShade – VITA). 
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 Os valores obtidos com o espectrofotômetro, baseados na Escala Vita™ 

Clássica (Vita, Brea, California), foram convertidos para uma escala numérica 

8,9,10 (Figura 10) a fim de facilitar a análise estatística dos dados.  

 

 
Figura 10: Conversão numérica da Escala Vita™ Clássica. 

 

 Para a análise estatística inferencial, a um nível de significância de 5%, 

foram considerados os registros iniciais e aqueles tomados após cada sessão, 

a fim de avaliar a velocidade do clareamento.  Para análise da amplitude do 

efeito clareador, foram consideradas as médias das diferenças de coloração 

entre a avaliação inicial e final (após 3ª sessão). 

 

RESULTADOS 
 
 A tabela 1 ilustra a comparação dos materiais testados entre si, para 

cada técnica utilizada, bem como a comparação entre as técnicas 

experimentais e as técnicas recomendadas pelos fabricantes de cada produto. 

 Considerando os grupos controles (técnica do fabricante), uma diferença 

estatisticamente significante (p<0,05) foi observada somente em relação aos 

Grupos 4 (MixOne/Villevie) e 6 (Lase Peroxide Sensy/DMC) onde o segundo 

obteve melhor resultado. 

 Já para a Técnica Experimental 2 (TE2) os melhores resultados foram 

alcançados pelo Grupo 2 (PH 35% manipulado/Phormula Ativa, com solução 

indicadora) o qual foi significativamente superior apenas aos Grupos 3 (PH 

B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D4 A3 D3 B3 A3,5 B4 C3 A4 C4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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35% manipulado/Phormula Ativa, sem solução indicadora) e 4 

(MixOne/Villevie). 

 O mesmo produto foi superior também na Técnica Experimental 5 

quando comparado aos Grupos 1 (Pola Office/SDI), 4 (Mix One/Villevie) e 5 

(Pola Office Red/SDI). Nas demais técnicas não houve diferenças entre os 

produtos estudados. 

 A comparação entre as técnicas experimentais e a técnica dos 

respectivos fabricantes não revelou diferenças notáveis exceto para o gel Lase 

Peroxide Sensy (DMC) cujo protocolo recomendado pelo fabricante obteve 

resultado superior quando comparado às Técnicas Experimentais 1, 2, 3, 6 e 8. 

 
Tabela 1 – Médias das diferenças entre as cores na avaliação inicial e final 
para cada técnica segundo o grupo. 
 

 Grupo  

Técnica 1 2 3 4 5 6 Valor de p 

        
Controle 4,20 (AB) 5,60 (AB) 4,30 (AB) 1,30 (B) 2,80 (AB) 7,90(A) p(1) = 0,0128* 
TE1 2,20 2,60 4,30 1,40 2,10 3,40 p(1) = 0,4557 
TE2 1,70 (AB) 5,00 (A) 0,70 (B) 1,00 (B) 2,90 (AB) 4,10 (AB) p(1) = 0,0135* 
TE3 1,80 5,80 2,50 4,90 3,50 3,80 p(1) = 0,0657 
TE4 3,50 5,50 3,40 2,90 6,50 5,00 p(1) = 0,3563 
TE5 1,80 (BC) 6,70 (A) 2,70 (ABC) 0,60 (C) 1,60 (BC) 4,80 (AB) p(1) = 0,0008* 
TE6 2,80 7,20 3,70 0,90 4,50 3,70 p(1) = 0,0570 
TE7 3,20 7,30 7,10 5,30 1,60 5,20 p(1) = 0,0662 
TE8 4,00 4,90 1,50 4,60 3,50 4,20 p(1) = 0,3286 
TE9 3,60 6,10 4,70 3,80 2,70 2,40 p(1) = 0,2619 
        
        
p1 p(2) = 0,3245 p(2) = 0,1585 p(2) = 1,0000 p(2) = 0,8743 p(3) = 0,5810 p(2) = 0,0117*  
p2 p (2) = 0,2469 p(2) = 0,7578 p(3) = 0,0849 p(2) = 0,7120 p(3) = 0,9100 p(2) = 0,0404*  
p3 p (2) = 0,2233 p(2) = 0,9150 p(2) = 0,3699 p(2) = 0,0065* p(2) = 0,1909 p(2) = 0,0178*  
p4 p (2) = 0,7609 p(2) = 0,9524 p(2) = 0,6685 p(2) = 0,3147 p(2) < 0,0001* p(2) = 0,1455  
p5 p (2) = 0,2120 p(2) = 0,5447 p(2) = 0,4314 p(2) = 0,2371 p(3) = 0,1795 p(2) = 0,1300  
p6 p (2) = 0,5177 p(2) = 0,5048 p(2) = 0,7452 p(2) = 0,5675 p(3,) = 0,4054 p(2) = 0,0174*  
p7 p (2) = 0,5845 p(2) = 0,4473 p(2) = 0,2175 p(3) = 0,0826 p(3) = 0,2244 p(2) = 0,2693  
p8 p (2) = 0,9191 p(2) = 0,7604 p(2) = 0,1484 p(3) = 0,0863 p(3) = 0,6468 p(2) = 0,0474*  
p9 p (2) = 0,7631 p(2) = 0,8094 p(2) = 0,8203 p(3) = 0,2297 p(3) = 0,9561 p(2) = 0,0041*  
        
 
(*): Diferença significante a 5,0%. 
(1): Através do teste F-ANOVA. 
(2): Através do teste t-Student com variâncias iguais. 
(3): Através do teste t-Student com variâncias desiguais. 
p1 = Para a comparação entre as técnicas controle e TE1; p2 = Para a comparação entre as técnicas controle e TE2; p3 = 
Para a comparação entre as técnicas controle  e TE3; p4 = Para a comparação entre as técnicas controle e TE4; p5 = Para a 
comparação entre as técnicas controle e TE5; p6 = Para a comparação entre as técnicas controle e TE6; p7 = Para a 
comparação entre as técnicas controle e TE7; p8 = Para a comparação entre as técnicas controle e TE8; p8 = Para a 
comparação entre as técnicas controle e TE9. 
Obs: Se todas as letras entre parêntesis são distintas existe diferença significante entre os grupos correspondentes em cada 
técnica. 
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 A Tabela 2 apresenta a comparação entre as técnicas experimentais em 

função do tempo de contato com o gel clareador em cada aplicação: 5, 10 ou 

15 minutos. Para a maioria dos produtos não houve diferenças estatisticamente 

significantes, exceto para os grupos 4 (Mix One/Villevie), onde a permanência 

do produto por 15 minutos, sem ativação de energia luminosa, promoveu os 

melhores resultados quando comparada à permanência por 5 e 10 minutos, e  

para os grupos 3 (PH 35% manipulado sem corante) e 5 (Pola Office Red/SDI). 

Sendo que o G3 apresentou melhores resultados quando o gel permaneceu 

por cinco minutos e foi ativado com Laser, quando comparado aos tempos de 

10 e 15 minutos; e o G5 foi mais eficaz quando exposto por cinco minutos p/ 

aplicação e ativação com aparelho de LEDs Radii (SDI), comparado aos 

tempos de 10 e 15 minutos por aplicação e a mesma forma de ativação.  

 

Tabela 2 – Comparação entre as médias das diferenças das cores na avaliação 
inicial e final entre as técnicas experimentais em função do tempo de exposição. 
 
 
 
Técnica 

 
 

1 

 
 

2 

Grupos  
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 
       
       
TE1 2,20 2,60 4,30 1,40 (B) 2,10 3,40 
TE2 1,70 5,00 0,70 1,00 (B) 2,90 4,10 
TE3 1,80 5,80 2,50 4,90 (A) 3,50 3,80 
       
Valor de p  P(1) = 0,9242 p(1) = 0,1917 p(1) = 0,0687 p(1) = 0,0023* p(1) = 0,5278 p(1) = 0,8657 
       
TE4 3,50 5,50 3,40 2,90 6,50 (A) 5,00 
TE5 1,80 6,70 2,70 0,60 1,60 (B) 4,80 
TE6 2,80 7,20 3,70 0,90 4,50 (AB) 3,70 
       
Valor de p P(1) = 0,5962 p(1) = 0,6278 p(1) = 0,7995 p(1) = 0,1763 p(1) = 0,0351* p(1) = 0,7453 
       
TE7 3,20 7,30 7,10 (A) 5,30 1,60 5,20 
TE8 4,00 4,90 1,50 (B) 4,60 3,50 4,20 
TE9 3,60 6,10 4,70 (AB) 3,80 2,70 2,40 
       
Valor de p P(1) = 0,8011 p(1) = 0,5681 p(1) = 0,0051* p(1) = 0,8169 p(1) = 0,6233 p(1) = 0,3880 
       
(*): Diferença significante a 5,0%. 
(1): Através do teste F-ANOVA. 
Obs: Se todas as letras entre parêntesis são distintas existe diferença significante entre os 
grupos correspondentes em cada técnica. 
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Quando foi analisada a ativação ou não por energia luminosa, os dados 

dispostos na Tabela 3 revelaram que para a maioria dos produtos e das 

técnicas aplicadas o uso da ativação por aparelho de LED ou LED/Laser não 

influenciou significativamente o resultado do tratamento clareador. Diferenças 

foram observadas apenas nos grupos 4 (Mix One/ Villevie), onde a técnica de 

10 min mais ativação com LED/Laser  foi superior à ativação com aparelho de 

LEDs e ativação sem luz pelo mesmo tempo; e ainda no grupo 5 (Pola Office 

Red) onde a ativação com aparelho de LEDs mostrou resultados superiores, na 

técnica de 5 min, quando comparada às demais formas de ativação. 

 

Tabela 3 – Comparação entre as médias das diferenças das cores na avaliação 
inicial e final entre as técnicas experimentais em função do tipo de ativação. 
 
 
 
Técnica 

 
 

1 

 
 

2 

Grupos 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 
       

       
TE1 2,20 2,60 4,30 1,40 2,10 (B) 3,40 
TE4 3,50 5,50 3,40 2,90 6,50 (A) 5,00 
TE7 3,20 7,30 7,10 5,30 1,60 (B) 5,20 
       
Valor de p  P(1) = 0,6699 p(1) = 0,0600 p(1) = 0,1551 p(1) = 0,1503 p(1) = 0,0030* p(1) = 0,6536 
       
TE2 1,70 5,00 0,70 1,00 (B) 2,90 4,10 
TE5 1,80 6,70 2,70 0,60 (B) 1,60 4,80 
TE8 4,00 4,90 1,50 4,60 (A) 3,50 4,20 
       
Valor de p P(1) = 0,1722 p(1) = 0,5752 p(1) = 0,2429 p(1) = 0,0196* p(1) = 0,4351 p(1) = 0,9112 
       
TE3 1,80 5,80 2,50 4,90 3,50 3,80 
TE6 2,80 7,20 3,70 0,90 4,50 3,70 
TE9 3,60 6,10 4,70 3,80 2,70 2,40 
       
Valor de p P(1) = 0,4653 p(1) = 0,7789 p(1) = 0,2223 p(1) = 0,0782 p(1) = 0,6916 p(1) = 0,4416 
       
(*): Diferença significante a 5,0%. 
(1): Através do teste F-ANOVA. 
Obs: Se todas as letras entre parêntesis são distintas existe diferença significante entre os 
grupos correspondentes em cada técnica. 
 

A velocidade do clareamento pôde ser observada através da análise da 

inclinação das retas nos Gráficos 1 a 6 os quais mostram as mudanças de cor 

entre as três sessões de clareamento. A análise dos segmentos de reta dos 

Gráficos 1 a 4 revelam que as três linhas tendem ao paralelismo entre si, o que 

denota semelhança de resultados entre as técnicas. 
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No entanto, o Gráfico 5 apresenta melhores resultados para a Técnica 

Experimental 7 (Cinco minutos de exposição ao gel + Ativação com LED/Laser) 

quando comparada aos tempos de 10 e 15 minutos de exposição e ativação 

com LED/Laser. O Gráfico 6, o qual compara as técnicas de 5 min de 

exposição sem ativação (TE1); 5 min e ativação com aparelho de LED (TE4) e 

5 min e ativação com LED/Laser (TE7), mostra que o uso do aparelho híbrido 

LED/Laser (Whitening Lase II/DMC) aumentou a velocidade de clareamento 

para a Técnica Experimental 7  visto que a linha correspondente apresenta a 

inclinação mais pronunciada. 

 

 
 

Gráfico 1 - Médias das cores segundo a avaliação para as técnicas 
experimentais 1, 2 e 3 independente do grupo. 

 
 

 
 

Gráfico 2 - Médias das cores segundo a avaliação para as técnicas 
experimentais 4, 5 e 6 independente do grupo 
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Gráfico 3 - Médias das cores segundo a avaliação para as técnicas 
experimentais 2, 5 e 8 independente do grupo 

 
 

 
 

Gráfico 4 - Médias das cores segundo a avaliação para as técnicas 
experimentais 3, 6 e 9 independente do grupo 

 

 
 

Gráfico 5 - Médias das cores segundo a avaliação para as técnicas 
experimentais 7, 8 e 9, independente do grupo. 
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Gráfico 6 - Médias das cores segundo a avaliação para as técnicas 
experimentais 1, 4 e 7 independente do grupo. 

 

 
DISCUSSÃO 
 
 
 Existe consenso de que dois dos fatores mais importantes na 

determinação da eficácia do clareamento dental pelo peróxido de hidrogênio é 

sua concentração e o tempo de aplicação 3,11. Ao realizar a técnica de 

clareamento em dentes bovinos com diferentes concentrações de peróxido de 

hidrogênio (de 3 a 30%) um estudo verificou que a exposição prolongada (24 

horas ininterruptas) a altas concentrações do PH tem o potencial de causar 

perdas minerais significativas, notadamente de íons Cálcio e Fósforo, assim 

como diminuir a microdureza Vickers do esmalte e da dentina bovina12,13. É 

bem verdade que na clínica diária o tempo de exposição ao peróxido de 

hidrogênio é mais reduzido quando comparado ao protocolo seguido pelos 

autores e que durante o intervalo entre as sessões a própria saliva tem o poder 

de remineralizar a estrutura dentária recém clareada, como já foi observado por 

diversos trabalhos 13,14,15,16. No entanto, se há a possibilidade de redução do 

tempo clínico, sem prejuízo aos resultados do clareamento, os dados 

apresentados no presente estudo, onde se observou que a redução em cerca 
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de 60% do tempo de exposição ao peróxido (5 min por aplicação) não 

influenciou no resultado do clareamento in vitro (Tabelas 1 e 2), introduz uma 

perspectiva interessante a ser averiguada em futuras pesquisas clínicas.  

Ao realizar a comparação entre as técnicas que utilizavam ativação por 

energia luminosa e aquelas com ativação puramente química nenhuma 

influência positiva foi encontrada neste estudo (Tabela 3) o que levanta 

questionamentos sobre a real importância das fontes de energia luminosa 

sobre o clareamento realizado em consultório. No entanto, os achados 

divulgados em estudos prévios variam consideravelmente 3,4,7,17,18,19,20,21. 

Tavares et al. em 2003, não só concluíram que a luz produzida por um 

aparelho de arco de plasma aumentou a eficácia do clareamento com peróxido 

de hidrogênio a 15% como também apresentou um efeito clareador quando 

aplicada sozinha7. Outros estudos relataram efeitos positivos de fontes de 

iluminação externa sobre a eficácia do clareamento 18,19. No entanto, a 

evidência mostra que os sistemas de energia luminosa não clareiam os dentes 

sem a associação ao gel de peróxido20. 

A maioria dos autores que questionam esta influência da luz sobre a 

eficácia do clareamento alertam principalmente para o risco de aumento 

significativo da temperatura intra-pulpar quando estes recursos são utilizados 

bem como para o aumento dos custos do tratamento 3,4, 21. Diversas pesquisas 

alcançaram resultados semelhantes aos aqui apresentados onde a ativação 

com energia luminosa, seja ela por aparelhos de LED ou híbridos LED/Laser 

não influenciou significativamente o resultado do clareamento para a maioria 

dos produtos utilizados (Tabelas 1 e 3) 22,23,24.  

Por outro lado, a análise do Gráfico 6 revelou que quando o tempo de 

exposição foi reduzido para cinco minutos por aplicação, a ativação por LEDs 
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ou LED/Laser, aumentou a velocidade do clareamento sem apresentar, no 

entanto, diferenças estatisticamente significantes quanto à amplitude do efeito 

clareador. Resultados semelhantes foram encontrados previamente numa 

pesquisa in vitro, onde a utilização da associação LED/Laser, com 

características de comprimento de onda e potência idênticas às do aparelho 

utilizado neste estudo, permitiu bons resultados de clareamento com a redução 

do tempo de exposição para cinco minutos24. Estes achados apontam para 

uma reflexão importante: se a fonte de luz for eficaz em aumentar o poder de 

clareamento do peróxido de hidrogênio a 35% aplicado em tempo reduzido, de 

modo a produzir os mesmos resultados estéticos que as técnicas 

convencionais (Gráfico 5), surgirá a possibilidade de diminuir o tempo da 

sessão clínica além de reduzir a possibilidade de danos biológicos causados 

pela interação com peróxidos de alta concentração. Esta é de fato uma 

proposta interessante para ser testada num ensaio clínico controlado. 

 

CONCLUSÕES 

 

• Todos os produtos analisados foram eficazes em produzir o efeito 

clareador.  

• A redução do tempo de exposição para cinco minutos não influenciou 

nos resultados. 

• A utilização de energia luminosa não influenciou na eficácia do 

clareamento da maioria dos produtos testados, mas aumentou a 

velocidade do efeito clareador quando o tempo de exposição foi reduzido 

para cinco minutos.  
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Relevância Clínica: A redução do tempo de exposição ao peróxido de 

hidrogênio para cinco minutos por aplicação foi eficaz em produzir efeitos 

clareadores. Estes resultados abrem o precedente para uma técnica de 

clareamento realizado em consultório mais segura, confortável e igualmente 

efetiva em corrigir as alterações cromáticas dos dentes, respeitando o caráter 

citotóxico do peróxido de hidrogênio a 35% e os aspectos biológicos do 

paciente. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Verificar a influência da redução do tempo de exposição ao peróxido 

de hidrogênio a 35% (PH 35%) sobre a eficácia do clareamento realizado em 

consultório utilizando quatro produtos clareadores. Materiais e método: 76 

pacientes, ambos os gêneros, maiores de 21 anos de idade foram 

aleatoriamente distribuídos em quatro grupos de acordo com o produto 

utilizado: G1 (Pola Office / SDI); G2 (PH 35% manipulado + solução indicadora 

/Phormula Ativa); G3 (PH 35% manipulado sem solução indicadora /Phormula 

Ativa); G4 (Mix One/Villevie) e dois subgrupos de acordo com a técnica 

aplicada (Controle: Técnica preconizada pelo fabricante; Experimental: 5 min 

de exposição ao gel por aplicação, sendo 3 aplicações por sessão + ativação 

com aparelho híbrido LED/Laser (Whitening Lase II/DMC). Foram conduzidas 3 

sessões de clareamento, com intervalo de uma semana entre elas. O registro 

da cor foi realizado com espectrofotômetro digital portátil (Vita EasyShade) no 

baseline e após cada sessão. Resultados: O teste F-Anova não revelou 

diferenças estatisticamente significantes entre os produtos testados para 

ambas as técnicas (p>0,05). A comparação entre as técnicas testadas, através 
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do teste T-Student, revelou diferenças estatisticamente significantes apenas 

para os grupos 2 (p=0,0125) e 4 (p=0,0039), com melhores resultados para a 

técnica do fabricante. Conclusão: Todos os produtos testados foram eficazes 

em produzir o efeito clareador. A redução do tempo de exposição ao peróxido 

de hidrogênio a 35% produziu resultados clareadores satisfatórios com redução 

de 4 a 5 tons na Escala VITA™ Clássica, com melhor desempenho nos Grupos 

1 e 3. 

 

Palavras-chave: estética; dente; clareamento de dente; peróxido de 

hidrogênio; eficácia; métodos; avaliação clínica; espectrofotômetro; cor; luz. 

 

INTRODUÇÃO 

  

O conceito de beleza, valorizado pela mídia, e associado a dentes 

claros, incentiva a busca por dentes brancos e populariza o clareamento dental, 

o que induz a difusão de novas técnicas e materiais para o tratamento dos 

dentes escurecidos. 

Apesar da variedade de produtos e formas de apresentação, o peróxido 

de hidrogênio a 35% (PH 35%) figura como princípio ativo dos géis 

clareadores. Atua como um potente agente oxidante através da formação de 

radicais livres, moléculas de oxigênio reativo e ânions de peróxido, que reagem 

com as longas cadeias das moléculas cromóforas, responsáveis pelo 

escurecimento dentário, dividindo-as em moléculas mais claras e menores que 

são eliminadas pela difusão mais fácil através da estrutura dentária. O efeito do 

clareamento depende principalmente da concentração do agente clareador, da 

habilidade deste agente em alcançar os cromóforos, bem como da duração e 
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do número de vezes que a substância entra em contato com estas moléculas 

1,2. 

Estudos clínicos relatam efeitos adversos após a terapia clareadora, 

como a ocorrência de sensibilidade dentária, cujo mecanismo através do qual 

se desencadeia ainda não foi bem estabelecido3,4,5,6. Alguns experimentos in 

vitro mostraram que o peróxido de hidrogênio pode penetrar no esmalte, na 

dentina e também no interior da câmara pulpar. A quantidade deste peróxido 

no interior da câmara variou de acordo com a concentração da substância e 

com a marca comercial, porém, não pôde ser determinada quantitativamente. A 

significância clínica destes achados relacionada ao comportamento fisiológico 

do tecido pulpar frente a esta interação com o peróxido de hidrogênio ainda 

não foi esclarecida7. 

Tecidos moles bucais e peri-bucais expostos a altas concentrações de 

PH por curtos períodos de tempo revelam injúria química sob a forma de 

eritema ou branqueamento da mucosa, enquanto a exposição prolongada pode 

causar inflamação ou hiperplasia8. Estudos em culturas de células e modelos 

animais reforçam a necessidade de precauções na utilização desta substância 

uma vez que existe uma forte evidência sobre a relação entre citotoxicidade, 

danos às células de DNA e, conseqüentemente a promoção de carcinogênese 

8,9,10,11. 

A despeito da eficiência do peróxido de hidrogênio, e apesar das 

vantagens do clareamento realizado em consultório no que diz respeito ao 

controle do profissional durante a exposição dos dentes e tecidos moles ao 

agente oxidante e à melhor previsão dos resultados, a utilização do peróxido de 

hidrogênio em concentrações elevadas (30-38%) deve ser conduzida com 

máxima cautela uma vez que se trata de uma substância citotóxica de baixo 
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peso molecular que pode se difundir facilmente através da estrutura dentária12. 

O objetivo da comunidade científica deve ser o de aliar bons resultados 

estéticos a uma técnica segura que produza o menor número de efeitos 

colaterais como sensibilidade dentária e irritação gengival.  

Neste sentido, o presente estudo clínico, motivado pelos resultados 

obtidos em ensaio laboratorial previamente realizado13, procurou verificar a 

influência da redução do tempo de exposição ao peróxido de hidrogênio a 35% 

para cinco minutos por aplicação sobre a eficácia do clareamento realizado em 

consultório, utilizando quatro produtos clareadores. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
(Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Pernambuco, processo CEP/CCS/UFPE no 217/06).  

 
Uma amostra de conveniência de 76 pacientes de ambos os gêneros, 

maiores de 21 anos, que procuraram tratamento clareador nas clínicas de 

atendimento do Curso de Odontologia, foi selecionada de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão apresentados na Figura 1: 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

 
 Presença de todos os dentes ântero-superiores 

naturais e vitais. 
 
 Escurecimento natural ou fisiológico, com média de 

coloração entre os seis dentes ântero-superiores 
igual ou maior a 6 de acordo com a Escala VITA 
(Figura 5). 

 
 

 Ausência de restaurações ou próteses que 
envolvam as faces vestibulares dos dentes 
anteriores. 

 
 Ausência de lesões cariosas. 

 
 Ausência de doença periodontal. 

 

 Presença de sensibilidade dentária, lesões cervicais ou 
fraturas. 

 Fumantes. 

 Gestantes e lactantes. 

 História pregressa de lesões cancerígenas. 

 Clareamento prévio. 

 

 
Figura 1: Critérios de inclusão e exclusão. 
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Após anamnese e exame físico, os pacientes receberam orientações 

quanto à higiene bucal, dieta e aspectos referentes à terapia clareadora 

(mecanismo de ação, reações adversas, precauções trans e pós tratamento) e 

foram distribuídos aleatoriamente, por ordem de procura pelo tratamento, entre 

os grupos e subgrupos descritos nas Figuras 2 e 3. 

PRODUTO ESPECIFICAÇÕES  

 
Pola Office (SDI) Fabricante: SDI 

Composição: Pó (Espessante, catalisador, pigmento e agentes 
dessensibiliazntes); Líquido (Peróxido de Hidrogênio, água e 
estabilizante) 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Azul 

Forma de apresentação: Pote 0,3g (pó) + Seringa 2ml  (líquido) =Gel 

Modo de preparo: Misturar o conteúdo da seringa ao pó. 

  
PH 35% manipulado (Phormula Ativa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Com solução indicadora) 

Fabricante: Phormula Ativa 

Composição: Peróxido de Hidrogênio + Gel (5g) 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Solução indicadora de Reação = Lilás  

Forma de apresentação: 1 seringa 5g (Gel de peróxido de hidrogênio) 
+ Frasco (Solução Indicadora) 

Modo de preparo: Misturar 1 gota de solução indicadora para cada 
2,5ml do gel. 

  
PH 35% manipulado (Phormula Ativa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sem solução indicadora) 
 

Fabricante: Phormula Ativa 

Composição: Peróxido de Hidrogênio + Gel (5g) 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Nenhum   

Forma de apresentação: 1 seringa 5g (Gel de peróxido de hidrogênio)  

Modo de preparo: Aplicar diretamente sobre os dentes 

  
Mix One (Villevie) 

 

 

Fabricante: Villevie  

Composição: Peróxido de Hidrogênio e  espessante 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Amarelo 

Forma de apresentação: Frasco único pronto para uso, de consistência 
gelatinosa 

Modo de preparo: Aplicar diretamente o conteúdo sobre o esmalte 
vestibular 

Figura 2: Descrição dos produtos avaliados. 
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SUBGRUPOS 
GRUPO 

 

CONTROLE – TÉCNICAS DOS FABRICANTES 

 

TÉCNICA EXPERIMENTAL 

  

1 
-  
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E 

(S
D

I) 

N
 =

 9
 

1. Profilaxia (pasta de pedra pomes e água). 

2. Registro da cor inicial. 

3. Posicionamento do afastador labial. 

4. Aplicação da barreira gengival (Gengival Barrier – SDI). 

5. Fotopolimerização circular por 10-20 segundos (Radii – SDI). 

6. Misturar o pó e o líquido no recipiente fornecido até obter uma 
mistura homogênea. 

 

5. Aplicar uma fina camada sobre os dentes. 

6. Deixar agir por 8 minutos.  

7. Remover o gel com ponta aspiradora. 

8. Repetir os passos 6-9 por mais 2 vezes . 

9. Após a última aplicação, aspirar e lavar abundantemente. 

10. Remover a barreira destacando-a de uma extremidade a 
outra. 

11. Registro da cor obtida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 
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N
= 

10
 

1. Profilaxia (pasta de pedra pomes e água). 

2. Registro da cor inicial. 

3. Posicionamento do afastador labial. 

4. Aplicação da barreira gengival Fotopolimerização por 20 
segundos. 

5. Misturar o gel + solução indicadora em pote Dapen. 

6. Aplicar uma camada sobre os dentes. 

7. Ativar com fonte de luz (LED – 10 seg/dente). 

8. Repouso de 2 min eclodindo as bolhas com pincel. 

9. Repetição dos passos 7 e 8 por mais duas vezes. 

10. Remoção do gel (Aspiração/Lavagem/Secagem) 

11. Repetir passos 7-11 por no máximo 3 vezes por sessão. 

12. Retirar a barreira e registrar a cor final. 

 
 
 
 
 
 

 

N
=1

0 

1. Profilaxia (pasta de pedra pomes e água). 

2. Registro da cor inicial. 

3. Posicionamento do afastador labial. 

4. Aplicação da barreira gengival Fotopolimerização por 20 
segundos. 

5. Misturar o gel + solução indicadora em pote Dapen.  

6. Aplicar uma camada sobre os dentes. 

7. Ativar com fonte de luz (LED – 10 seg/dente). 

8. Repouso de 2 min eclodindo as bolhas com pincel. 

9. Repetição dos passos 7 e 8 por mais duas vezes. 

10. Remoção do gel (Aspiração/Lavagem/Secagem) 

11. Repetir passos 7-11 por no máximo 3 vezes por sessão. 

12. Retirar a barreira e registrar a cor final. 
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N
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0 

1. Profilaxia (pasta de pedra pomes e água). 

2. Registro da cor inicial. 

3. Posicionamento do afastador labial. 

4. Secagem do tecido gengival com jatos de ar. 

5. Aplicação da barreira gengival sobre 2 mm da gengiva marginal 
(Gengi Dam  

6. – DMC). 

7. Fotopolimerização por 20 segundos a cada 3-4 dentes.  

8. Aplicar uma fina camada, com o pincel, sobre o esmalte 
vestibular . 

9. Deixar agir por 15 min. Não há necessidade de ativação por 
luz ou calor. Após 7 min movimentar o gel, sobre a estrutura, 
com o pincel.  

10. Retirar o gel com ponta aspiradora e gaze seca. 

11. Realizar três aplicações por sessão. 

12. Após lavagem abundante com água, retirar a barreira gengival 
destacando-a com uma sonda. 

13. Registro da cor obtida. 

 

 

1. Profilaxia (pasta de pedra pomes e água). 

2. Registro da cor inicial. 

3. Posicionamento do afastador labial. 

4. Secagem do tecido gengival com jatos de ar. 

5. Aplicação da barreira gengival. 

6. Fotoativação por 20 segundos (Radii – SDI). 

7. Manipulação do produto (segundo 
recomendações dos fabricantes). 

8. Aplicação de uma camada de 1-2 mm de 
espessura do gel sobre o esmalte vestibular. 

9. Ativação com aparelho híbrido LED/Laser 
(Whitening Lase II – DMC) sendo 1’30’’ no 
arco superior e 1’30’’ no arco inferior 
seguida de repouso por 2 min. TEMPO 
TOTAL DE CONTATO COM O GEL = 5 min. 
Aspiração do gel com ponta aspiradora, 
lavar com spray de água/ar e secar com 
jatos de ar. 

10. Repetir os procedimentos 7-9 por mais duas 
vezes. 

11. Remoção da barreira gengival. 

12. Registro da cor obtida. 

Figura 3: Descrição dos subgrupos 
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Cada paciente foi submetido a três sessões de clareamento, as quais 

envolveram, simultaneamente, as arcadas superior e inferior, do primeiro pré-

molar direito ao primeiro pré-molar esquerdo, com intervalo entre sessões de 

sete dias. Todas as medidas de segurança foram utilizadas, como: afastador 

labial, protetor lingual, sugador, gorro, avental descartável, óculos de proteção 

e barreira gengival fotopolimerizável. Em caso de contato acidental com o gel 

clareador, uma pelota de algodão embebida em solução de bicarbonato de 

sódio a 7% foi aplicada sobre o local para neutralização do peróxido. 

 O registro da cor foi realizado com espectrofotômetro digital portátil 

(EasyShade – VITA, Brea, California, USA)14,15,16 (Figura 4), inicialmente (antes 

da aplicação do agente clareador) e imediatamente após cada sessão (sendo 3 

sessões). Foram tomadas como referência as colorações do terço médio dos 

seis elementos ântero-superiores (do 13 ao 23).. Os valores obtidos com o 

espectrofotômetro, baseadas na Escala Vita™ Clássica (Vita, Brea, California), 

foram convertidos para uma escala numérica 15,16,17 (Figura 5) a fim de gerar 

uma média aritmética dos seis valores registrados, conforme ilustra a Figura 6. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Espectrofotômetro digital (EasyShade – VITA). 
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Figura 5: Conversão numérica da Escala Vita™ Clássica. 
 
 
 

 
DENTES COR INICIAL NÚMERO 

INICIAL 
COR 

1ª SESSÃO 
NÚMERO 

1ª SESSÃO 
COR 

2ª SESSÃO
NÚMERO 

2ª SESSÃO
COR 

3ª SESSÃO 

 
NÚMERO 

3ª SESSÃO 
 
 

13         
12         
11         
21         
22         
23         

MÉDIA     

 
Figura 6: Formulário para registro dos valores numéricos. 

 
 

 Para a análise estatística inferencial, a um nível de significância de 5%, 

foram considerados os registros iniciais e aqueles tomados após cada sessão, 

a fim de avaliar a velocidade do clareamento.  Para análise da amplitude do 

efeito clareador, foram consideradas as médias das diferenças de coloração 

entre a avaliação inicial e final (após 3ª sessão). 

 Diversos fatores envolvidos com a etapa clínica podem exercer 

influência no resultado final do experimento. Assim, foram padronizadas todas 

as etapas para controlar a influência de algumas variáveis de confundimento 

(Figura 7). 

 

 

 

B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D4 A3 D3 B3 A3,5 B4 C3 A4 C4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Figura 7: Controle de qualidade da pesquisa. 

 

RESULTADOS 
 

• Caracterização da amostra 
 

A idade dos voluntários variou de 21 a 47 anos, com média de 24,11 anos, 

desvio padrão à igual 4,15 anos e coeficiente de variação de 17,23%. Dentre as 

causas do escurecimento identificadas destacaram-se causa natural 

(escurecimento fisiológico), dieta demasiadamente rica em corantes (café, 

refrigerante à base de cola, etc) ou hábito pregresso de fumo, interrompido há 

mais de três anos. A tabela 1 caracteriza quantitativamente a amostra quanto à 

idade e a possível causa do escurecimento. 

 
Tabela 1 – Distribuição dos pacientes segundo as variáveis: gênero, faixa 
etária (em anos) e causa do escurecimento dos dentes. 
   
Variáveis  n % 
   
   
TOTAL 76 100,0 
   
   
• Faixa etária (em anos)   
21 a 24 50 65,8 
25 ou mais  26 34,2 
   
• Causa do escurecimento dos dentes   
Natural 59 77,7 
Dieta rica em corantes 15 19,7 
Ex-fumante  2 2,6 
   

 

CONTROLE DE QUALIDADE DA PESQUISA 
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• Três operadores previamente calibrados para 

o uso do espectrofotômetro e realização dos 

procedimentos clínicos. 

• Mensuração cromática digital. 

• Protocolos clínicos pré-estabelecidos. VA
R

IÁ
VE

IS
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O
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O
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IS
 

 

• Tipo de pigmentação apresentada pelos 

dentes. 

• Idade dos pacientes. 

• Sensibilidade individual quanto aos produtos 

utilizados. 

• Grau de reversão cromática entre pacientes. 

• Seguimento das recomendações quanto à 

higiene e dieta. 
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Foi observada diferença estatisticamente significante entre as médias 

das colorações dentárias iniciais segundo o gênero, revelando uma tendência a 

que pacientes do gênero masculino apresentassem dentes com maior 

saturação de cor que os do gênero feminino (Tabela 2). Da mesma forma, a 

Tabela 3 revelou diferenças entre os gêneros no que diz respeito à amplitude 

do efeito clareador, com melhor resultado para o gênero masculino. 

 

Tabela 2 – Comparação entre o gênero e a média da coloração inicial dos 
dentes.  
 
 Gênero   
Estatísticas Masculino Feminino Grupo total Valor de p 
 (n = 33) (n = 43) (n = 76)  
     
Média  8,84 7,88 8,30 p(1) = 0,0314* 
Mediana 9,00 7,17 8,50  
Desvio padrão 1,74 1,96 1,92  
Coeficiente de variação 19,71 24,88 23,07  
Mínimo 5,50 5,67 5,50  
Máximo 12,33 13,00 13,00  
     
(*): Diferença significante a 5,0%. 
(1): Através do teste t-Student com variâncias iguais. 
 
 
 
 

Tabela 3 – Diferença de coloração entre avaliação inicial e 3a sessão segundo 
o gênero.   
 
 Gênero   
Estatísticas Masculino Feminino Grupo total Valor de p 
 (n = 33) (n = 43) (n = 76)  
     
Média  6,12 5,09  p(1) = 0,0124* 
Mediana     
Desvio padrão 1,78 1,69   
Coeficiente de variação 29,00 33,17   
Mínimo 2,67 3,00   
Máximo 9,83 9,50   
     
(*): Diferença significante a 5,0%. 
(1): Através do teste t-Student com variâncias iguais. 
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 A tabela 4 revela a comparação entre as médias das diferenças entre a 

cor inicial e a obtida após o clareamento segundo a faixa etária dos pacientes, 

onde não foram observadas diferenças estatisticamente significantes. 

 

Tabela 4 – Comparação entre a faixa etária (em anos) e as médias das 
diferenças entre as cores inicial e imediatamente após o clareamento. 
  
 Faixa etária (em anos)  
Estatísticas 21 a 24 25 ou mais Valor de p 
 (n = 50) (n = 26)  
    
Média  5,71 5,22 p(1) = 0,2624 
Mediana 5,67 4,67  
Desvio padrão 1,80 1,77  
Coeficiente de variação 31,41 33,95  
Mínimo 2,67 3,00  
Máximo 9,83 8,67  
    
(*): Diferença significante a 5,0%. 
(1): Através do teste t-Student com variâncias iguais. 

 

 

• Comparação entre os produtos e técnicas avaliadas 

 

As Tabelas 5 e 6 apresentam as comparações entre os grupos e as 

técnicas aplicadas quando consideradas as médias de cor entre duas 

sessões consecutivas bem como o resultado final do clareamento. 

A comparação entre os grupos, em ambas as análises, não revelou 

diferenças significativas (p>0,05). No entanto, ao considerar a técnica 

aplicada, diferenças estatisticamente significantes foram observadas 

apenas considerando a primeira sessão no Grupo 4 (Mix One, Dentalville, 

Joinvile, Santa Catarina, Brasil) e segunda sessão no Grupo 2(PH 35% 

manipulado, Phormula Ativa, Recife-PE, Brasil). 

Ao analisar a amplitude do efeito clareador (Tabela 6), diferenças 

estatisticamente significantes foram identificadas apenas nos Grupos 2 e 4. 
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Tabela 5 – Média e desvio padrão das diferenças das cores entre duas 
sessões consecutivas segundo o grupo e a técnica. 
 
  Técnica  

 
 

Diferença Grupos Fabricante - Controle Experimental Valor de p 
  Média ± DP Média ± DP  
     

• Inicial x 1 1,41 ± 1,31 0,88 ± 0,67 p(1) = 0,2803 
1a sessão 2 1,70 ± 0,95 1,26 ± 0,94 p(1) = 0,3339 

 3 2,58 ± 1,86 1,52 ± 2,04 p(1) = 0,2502 
 4 2,21 ± 1,99 0,37 ± 0,36 p(2) = 0,0122* 
     
Valor de p  p(3) = 0,4055 p(3) = 0,2387  
     

•  1a sessão x 1 2,44 ± 2,05 2,75 ± 1,30 p(1) = 0,6999 
2a sessão  2 4,20 ± 1,10 2,48 ± 0,77 p(1) = 0,0014* 

 3 3,35 ± 0,70 2,59 ± 1,23 p(1) = 0,1129 
 4 4,17 ± 1,91 3,40 ± 1,54 p(1) = 0,3604 
     
Valor de p  p(3) = 0,0609 p(3) = 0,4467  
     

•  2a sessão x 1 1,13 ± 0,95 0,77 ± 1,41 p(1) = 0,5248 
3a sessão 2 0,43 ± 0,40 0,76 ± 0,43 p(1) = 0,1065 

 3 0,93 ± 1,07 1,13 ± 0,67 p(1) = 0,6431 
 4 0,47 ± 0,40 1,02 ± 0,90 p(2) = 0,1387 
     
Valor de p  p(3) = 0,1393 p(3) = 0,7883  
     
(*): Diferença significante a 5,0%. 
(1): Através do teste t-Student com variâncias iguais. 
(2): Através do teste t-Student com variâncias desiguais. 
(3): Através do teste F-ANOVA. 
 

Tabela 6 – Média e desvio padrão das diferenças entre as cores na avaliação 
inicial e 3a sessão segundo a técnica e o grupo. 
 
 Técnica  

 
 

Grupos Fabricante - Controle Experimental Valor de p 
 Média ± desvio padrão Média ± desvio padrão  
    
1 4,98 ± 1,86 4,40 ± 1,10 p(1) = 0,4136 
2  6,33 ± 1,66  4,50 ± 1,03 p(1) = 0,0125* 
3  6,87 ± 1,94  5,24 ± 1,98 p(1) = 0,0887 
4  6,85 ± 1,50  4,79 ± 1,02 p(1) = 0,0039* 
    
Valor de p p(2) = 0,0810 p(2) = 0,5467  
    
(*): Diferença significante a 5,0%. 
(1): Através do teste t-Student com variâncias iguais. 
(2): Através do teste F-ANOVA. 
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Os Gráficos 1 a 4 ilustram a velocidade do clareamento das técnicas 

avaliadas para cada grupo. Nota-se que a técnica experimental apresentou 

comportamento semelhante à técnica controle, com exceção das áreas 

destacadas nos Gráficos 2 e 4, nas quais a técnica controle obteve 

resultados clareadores significativamente  superiores (p<0,05). 
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Gráfico 1 – Média das cores segundo a sessão e a técnica no Grupo 1(Pola 

Office/SDI Dental Products, Australia). 
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Gráfico 2 – Média das cores segundo a sessão e a técnica no Grupo 2 (PH 

35% manipulado, Phormula Ativa, Recife-PE, Brasil). 
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Gráfico 3 – Média das cores segundo a sessão e a técnica no Grupo 3 (PH 

35% manipulado, sem solução indicadora, Phormula Ativa, Recife-PE, Brasil). 
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Gráfico 4 – Média das cores segundo a sessão e a técnica no Grupo 4 (Mix 
One, Dentalville do Brasil, Joinvile – SC, Brasil).
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DISCUSSÃO 
 

A percepção cromática é um procedimento complexo e de natureza 

subjetiva que sofre influência de diferentes componentes como o observador, o 

objeto e a luz incidente.  

Para a avaliação da cor em Odontologia são empregados tanto os 

sistemas de medição subjetivos (escalas de cores, mapas cromáticos e 

registros fotográficos) quanto os objetivos (colorímetros, espectrofotômetros e 

análise computadorizada de imagens digitais18). Métodos subjetivos 

apresentam inconvenientes, como influência da experiência clínica e opinião 

individual do observador, fadiga, tipo de iluminação do ambiente e 

multiplicidade de cores presentes nos elementos dentários, as quais nem 

sempre encontram correspondência nas escalas. Os colorímetros e 

espectrofotômetros surgiram com o intuito de superar estas dificuldades 

fornecendo um registro mais objetivo que não sofra influência dos fatores 

citados anteriormente19.  

O espectrofotômetro VITA Easy Shade (Vident, Brea, Califórnia, USA) 

apresentou os maiores valores de reprodutibilidade (95%) e coincidência 

(86,6%) num estudo previamente realizado, apontando-o como um meio 

confiável para o registro da cor dos elementos dentários19. Estes valores são 

significativamente superiores aos obtidos através de escalas de cores, os quais 

não ultrapassam 60% de reprodutibilidade. Da mesma forma, outros autores 

concluíram que o VITA Easy Shade apresenta excelente repitabilidade e por 

isso figura como uma opção segura para o registro da coloração dentária em 

estudos deste tipo 16,17. 

No entanto, a aplicação clínica destes aparelhos pode ser dificultada 

pela convexidade da superfície dentária o que impede o correto 
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posicionamento da ponta leitora do aparelho, crucial para a tomada de registros 

confiáveis 15,18,19. Desta forma, as medições devem ser realizadas sobre o terço 

médio da face vestibular dos dentes, como foi realizado neste estudo, pois este 

apresenta uma superfície mais plana que permite o posicionamento da ponteira 

segundo um ângulo ideal de refração da luz. Além disso, o terço médio do 

dente tem sido apontado como o que melhor representa sua cor visto que o 

terço incisal é muito translúcido, sofrendo influência do fundo escuro da 

cavidade bucal e o terço cervical tem sua coloração afetada pelo espalhamento 

da luz refletida pela gengiva e pela coloração mais saturada da dentina 

subjacente à fina camada de esmalte que o envolve 17,20. 

Entre os anos de 1976 e 1978 a “Comission Internationale de 

l´Enclairage” (CIE) desenvolveu um novo sistema conhecido como CIElab*, 

onde pela primeira vez foi possível classificar e correlacionar as cores 

dentárias, e calcular a diferença entre duas cores distintas através de um 

número conhecido como ∆E16. Neste sistema, a cor é localizada num espaço 

tridimensional onde o valor L* representa a medida de luminosidade de um 

objeto, onde o preto representa um L* igual a zero e o branco L* igual a 100. O 

valor de “a” mede quanto o objeto se aproxima do vermelho (valor de a 

positivo) ou do verde (valor de a negativo). O valor de “b”, por sua vez, 

representa a tendência do objeto para o amarelo (b positivo) ou azul (b 

negativo). Apesar deste sistema constituir um padrão de medição das 

alterações cromáticas em pesquisas sobre clareamento 4,6,17, optou-se neste 

estudo pela adoção dos valores da escala Vita™ Clássica de modo a facilitar a 

compreensão do resultados obtidos pela grande maioria dos clínicos. Além 

disso, diferenças estatisticamente significantes fornecidas pelo sistema CIElab* 

muitas vezes não podem ser percebidas pelo olho humano e portanto não 
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fornecem resultados que possam ser utilizados como parâmetros na clínica 

diária 21,22,23. 

Estudos clínicos previamente conduzidos revelaram uma relação 

significativa entre a idade do pesquisado e a magnitude do efeito clareador, 

onde os indivíduos mais jovens experimentavam clareamentos mais 

pronunciados 5,6,20,24. Da mesma forma, verificaram uma relação entre idade e 

a coloração inicial apresentada pelos dentes. Este comportamento pode ser 

justificado pela maior deposição de dentina esclerosada, a qual pode limitar a 

reversão da cor em apenas dois tons na escala devido à dificuldade de 

penetração do peróxido na intimidade da estrutura dentária com o avançar da 

idade 20,25. O presente estudo, no entanto, não observou diferenças 

relacionadas à faixa etária dos pacientes (Tabela 4). Contudo este resultado 

pode ter sido influenciado pela baixa média de idade da amostra (24,11 anos) 

onde 65,3% possuíam menos de 25 anos.  

Os homens participantes deste estudo apresentaram coloração dentária 

mais saturada que as mulheres no baseline (Tabela 2), o que também foi citado 

por outro trabalho20. Por outro lado, apresentaram maior amplitude de 

clareamento, considerando a diferença de coloração entre a primeira e a última 

avaliações (Tabela 3). Na verdade, a relação gênero versus coloração dentária 

ainda não está bem estabelecida. Enquanto alguns autores não identificaram 

correspondências entre estas variáveis24, outros observaram clareamentos de 

maior amplitude em pacientes do gênero feminino 5,6.   

 Os fatores primordiais que afetam a eficácia do clareamento dental são a 

concentração e o tempo de aplicação do peróxido 3,6,14. No entanto, 

concentrações mais baixas podem alcançar resultados semelhantes àquelas 

mais elevadas quando utilizadas por um tempo maior 24. Considerando que 
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uma sessão clínica de clareamento realizado em consultório normalmente dura 

uma hora e trinta minutos, o aumento deste tempo tornaria a técnica 

extremamente longa e desconfortável para profissionais e pacientes. Por isto, o 

propósito deste estudo foi avaliar a influência não da redução na concentração, 

mas do tempo de aplicação ao gel clareador baseado em estudo laboratorial 

previamente realizado13, o qual apresentou dois dados interessantes: o 

primeiro mostrou que a redução do tempo de exposição ao gel para cinco 

minutos por aplicação não influenciou significativamente a eficácia do 

clareamento; e o segundo constatou que a ativação do gel com a energia 

LED/Laser acelerou a descoloração dos dentes quando empregada a técnica 

com tempo de exposição reduzido. Proposta semelhante foi testada por outros 

autores no que diz respeito à redução do tempo de exposição ao peróxido de 

hidrogênio a 35%, onde também não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes26. 

A avaliação dos grupos, ou dos produtos clareadores utilizados, entre si, 

não revelou diferenças estatisticamente significantes para nenhuma das 

técnicas aplicadas, onde todos foram eficazes em produzir o efeito clareador 

(Tabelas 5 e 6). Da mesma forma, a avaliação dos resultados obtidos com a 

técnica experimental, onde o gel clareador, ativado com energia LED/Laser, 

permanece em contato com a estrutura dentária por cinco minutos em cada 

aplicação, revelou diferenças significativas apenas para os produtos 2 (PH35% 

manipulado associado à solução indicadora de reação, Phormula Ativa, Recife-

PE, Brasil) e 4 (Mixone, Dentalville do Brasil, Joinvile, Santa Catarina, Brasil). 

Mesmo nestes casos, a diferença entre as técnicas ocorreu em um único 

momento para cada produto, como ilustraram os Gráficos 2 e 4. Além disso, 
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correspondeu a apenas dois tons na Escala VITA™ Clássica, o que poderia se 

revertido em mais uma sessão de clareamento.  

Os resultados obtidos, ilustrados nas Figuras 8 e 9, motivam uma 

importante discussão: Considerando os benefícios biológicos da redução do 

tempo de exposição ao peróxido de hidrogênio a 35%, como menor 

sensibilidade, menor potencial de irritação gengival e dano pulpar, não seria a 

técnica em questão mais vantajosa, mesmo considerando a necessidade de 

mais uma sessão clínica? 

Há uma unanimidade entre os autores ao afirmarem que o efeito térmico 

da energia luminosa sobre o gel de peróxido é que pode ser responsabilizado 

pelo clareamento, e não o efeito da luz por si só sobre a estrutura dentária ou 

sobre os cromóforos21,27. Isto ocorre porque a liberação de radicais hidroxila 

pelo peróxido de hidrogênio é acelerada por um aumento da temperatura 

segundo a equação: H2O2 + 211 kJ/mol → 2HO● – reação conhecida como 

termocatálise.  Significa que um aumento de temperatura em 10 ○C provoca um 

aumento na velocidade de reação em 2,2 vezes. Quanto maior a liberação de 

íons hidroxila durante a termocatálise espera-se que maior também seja o 

efeito clareador 25,28,29,30. No entanto, este aumento de temperatura deve ser 

criteriosamente controlado para evitar a possibilidade de danos pulpares 2,27,31. 

Pelo fato da técnica experimental avaliada utilizar o peróxido de hidrogênio 

segundo um tempo de exposição reduzido, a termo-catalisação por energia 

luminosa torna-se útil para que esta produza resultados clareadores 

semelhantes às técnicas atualmente preconizadas13. Ensaios clínicos 

randomizados ainda são necessários a fim de comparar o efeito clareador 

desta técnica associada ou não a estas fontes de luz.  
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Os resultados aqui demonstrados reafirmam que uma única sessão de 

clareamento dental em consultório geralmente não é suficiente para alcançar 

resultados clareadores significativos, contrariando a opinião de alguns 

autores28. Por isso, esta técnica é utilizada em três a cinco sessões ou 

associada à técnica de clareamento supervisionado 4,6,27 . O grau de reversão 

cromática obtido com esta técnica foi compatível com aqueles observados em 

outros estudos 4,6. No entanto, a quantidade de ensaios clínicos controlados 

disponíveis na literatura sobre o clareamento realizado em consultório é 

escassa, de modo que a comparação dos resultados aqui obtidos foi 

dificultada. 

A grande contribuição dos dados fornecidos pelo presente estudo foi a 

possibilidade de tornar a técnica de clareamento realizado em consultório mais 

segura, confortável e igualmente efetiva em corrigir as alterações cromáticas 

dos dentes, respeitando o caráter citotóxico do peróxido de hidrogênio a 35% e 

os aspectos biológicos dos pacientes. No entanto as questões a cerca desta 

modalidade de clareamento ainda não estão esgotadas e ensaios clínicos 

controlados ainda são necessários para reafirmar estas vantagens. 

 

 

 

 

 

Figura 8: A. Aspecto clínico inicial. B. Resultado do clareamento após 3 
sessões com Pola Office (SDI Dental Products, Australia) – Técnica 

Experimental. (*) Médias de coloração do elemento 13 ao 23. 
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Figura 9: Comparação da evolução do tratamento. Produto utilizado: PH 35% 
manipulado com solução indicadora (Phormula Ativa, Recife-PE, Brasil). (*) 

Médias de coloração do elemento 13 ao 23. 
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CONCLUSÕES 

 

 Todos os produtos testados foram eficazes em produzir o efeito 

clareador. 

 A redução do tempo de exposição ao peróxido de hidrogênio a 35% 

produziu resultados clareadores satisfatórios com redução de 4 a 5 tons 

na Escala VITA™ Clássica, com melhor desempenho nos Grupos 1 e 3. 
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RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar, através de um ensaio clínico, a eficácia de diferentes géis 

clareadores em função de sua coloração, quando ativados por uma fonte de luz 

híbrida LED/Laser. Materiais e método: 37 pacientes, ambos os gêneros, 

maiores de 21 anos de idade foram aleatoriamente distribuídos em quatro 

grupos de acordo com o produto utilizado: G1 (Pola Office / SDI); G2 (PH 35% 

manipulado + solução indicadora /Phormula Ativa); G3 (PH 35% manipulado 

sem solução indicadora /Phormula Ativa); G4 (Mix One/Villevie). Três sessões 

de clareamento realizado em consultório foram conduzidas segundo técnica 

experimental previamente testada em estudo in vitro: 5 minutos de exposição 

ao gel por aplicação, sendo três aplicações por sessão + ativação com energia 

LED/Laser (Whitening Lase II/DMC). O registro da cor foi realizado com 

espectrofotômetro digital portátil (Vita EasyShade) no baseline e após cada 

sessão. Resultados: O teste F-Anova não revelou diferenças estatisticamente 

significantes entre os produtos testados (p>0,05) quando foram comparadas as 

médias das diferenças de coloração entre a avaliação final e a terceira sessão 

de clareamento nem as diferenças de coloração entre duas sessões 

consecutivas. Conclusão: Todos os produtos avaliados foram eficazes em 

produzir efeito clareador e a coloração do gel não exerceu nenhuma influência 

sobre o clareamento. 

 

Palavras-chave: estética; dente; clareamento de dente; peróxido de 

hidrogênio; eficácia; métodos; avaliação clínica; espectrofotômetro; cor; luz. 
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INTRODUÇÃO 

 

O apelo estético por dentes brancos aumentou a demanda pelos 

tratamentos odontológicos cosméticos contribuindo para o desenvolvimento de 

novas técnicas clareadoras, realizadas em consultório, que atendam os 

requisitos de eficácia, praticidade e longevidade.  

O peróxido de hidrogênio a 35% (PH 35%) consiste de uma substância 

instável que se decompõe lentamente, liberando oxigênio. Atua como um 

potente agente oxidante através da formação de radicais livres, moléculas de 

oxigênio reativo e ânions de peróxido, que reagem com as longas cadeias das 

moléculas cromóforas, responsáveis pelo escurecimento dentário, dividindo-as 

em moléculas mais claras e menores que são eliminadas pela difusão mais 

fácil através da estrutura dentária. O efeito do clareamento depende 

principalmente da concentração do agente clareador, da habilidade deste 

agente em alcançar os cromóforos, bem como da duração e do número de 

vezes que a substância entra em contato com estas moléculas [1]. Esta 

decomposição pode ser acelerada pela luz, recurso este que é utilizado em 

algumas técnicas de clareamento chamadas “power bleaching” ou clareamento 

“high-tec” [2,3]. 

A promessa de clareamento mais rápido em única sessão incentivou o 

desenvolvimento de fontes de iluminação externas para ativação do agente 

clareador. No entanto, a evidência científica atual mostra que mesmo com a 

associação de fontes de luz, duas até seis sessões [4] são necessárias para 

atingir um resultado satisfatório. Dentre os tipos de fontes de luz destinadas ao 

clareamento realizado em consultório, destacam-se os Lasers (Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation) de Argônio e Xenônio, 
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Aparelhos de LEDs (Light Emitting Diodes) e equipamentos híbridos LED/Laser 

[5]. 

Quando a luz é projetada sobre a camada do gel clareador, uma 

pequena fração desta energia é absorvida e convertida em calor. A liberação 

de radicais hidroxila pelo peróxido de hidrogênio é acelerada por um aumento 

da temperatura segundo a equação: H2O2 + 211 kJ/mol → 2HO● –conhecida 

como termocatálise.  Isto significa que um aumento de temperatura em 10 ○C 

provoca um aumento na velocidade de reação de 2,2 vezes. Para que haja um 

aumento na taxa de absorção de luz pelo gel, alguns produtos clareadores são 

misturados a corantes específicos os quais possuem alto coeficiente de 

absorção quando irradiados por luzes de comprimento de onda específicos [6]. 

Como conseqüência destes achados, o mercado de produtos 

clareadores destinados ao clareamento realizado em consultório disponibiliza 

géis das mais variadas colorações além de novos aparelhos emissores de luz 

em comprimentos de onda diferentes daqueles usualmente emitidos por LED´s 

e Equipamentos híbridos LED/Laser emissores de luz azul, como os LEDs 

verdes, destinados a ativação de géis clareadores de coloração vermelha [5,7]. 

Esta variedade exagerada de produtos, técnicas e aparelhos confundem 

profissionais e pacientes que carecem de evidências científicas que 

comprovem a efetividade destes recursos. 

Uma vez que a maioria dos achados disponíveis na literatura científica 

sobre este tema é baseada em estudos in vitro, há a necessidade de 

questionar: Será que as fontes de energia luminosa realmente aceleram e 

melhoram significativamente o efeito clareador? E a presença de corantes 

específicos, de fato influencia na aquisição de melhores resultados sob o ponto 

de vista clínico? 
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O presente estudo objetivou comparar, através de um ensaio clínico, a 

eficácia de géis clareadores em função de sua coloração quando ativados por 

uma fonte de luz híbrida LED/Laser. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

(Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Pernambuco, processo CEP/CCS/UFPE no 217/06). 

  

 
Uma amostra de conveniência de 37 pacientes de ambos os gêneros, 

maiores de 21 anos, que procuraram tratamento clareador nas clínicas de 

atendimento do Curso de Odontologia, foi selecionada de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão apresentados na Figura 1: 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

 
 Presença de todos os dentes ântero-superiores 

naturais e vitais. 
 
 Escurecimento natural ou fisiológico, com média de 

coloração entre os seis dentes ântero-superiores 
igual ou maior a 6 de acordo com a Escala VITA 
(Figura 5). 

 
 

 Ausência de restaurações e próteses que 
envolvam as faces vestibulares dos dentes 
anteriores. 

 
 Ausência de lesões cariosas. 

 
 Ausência de doença periodontal. 

 

 Presença de sensibilidade dentária, lesões cervicais ou 
fraturas. 

 Fumantes. 

 Gestantes e lactantes. 

 História pregressa de lesões cancerígenas. 

 Clareamento prévio. 

 

 
Figura 1: Critérios de inclusão e exclusão. 

 

Após anamnese e exame físico, os pacientes receberam orientações 

quanto à higiene bucal, dieta e aspectos referentes à terapia clareadora 

(mecanismo de ação, reações adversas, precauções trans e pós tratamento) e 

foram distribuídos aleatoriamente, por ordem de procura pelo tratamento, entre 

os grupos descritos na Figura 2. 
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PRODUTO ESPECIFICAÇÕES  

 
Pola Office  
Lote no 058188 

Fabricante: SDI Dental Products, Australia 
 
Composição: Pó (Espessante, catalisador , pigmento e agentes 
dessensibilizantes); Líquido (Peróxido de Hidrogênio, água e 
estabilizante) 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Azul 

Forma de apresentação: 1 pote 0,3g (pó) + seringa 2ml (líquido) =Gel 

Modo de preparo: Misturar o conteúdo da seringa sobre o pó. 

  
PH 35% manipulado  

Lote no 23986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Com solução indicadora) 

Fabricante: Phormula Ativa Recife, PE, Brasil  

Composição: Peróxido de Hidrogênio + Gel (5g) 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Solução indicadora de Reação = Lilás  

Forma de apresentação: 1 seringa 5g (Gel de peróxido de hidrogênio) 
+ Frasco (Solução Indicadora) 

Modo de preparo: Misturar 1 gota de solução indicadora para cada 
2,5ml do gel. 

  
PH 35% manipulado  

Lote no 23986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sem solução indicadora) 
 

Fabricante: Phormula Ativa Recife, PE, Brasil  

Composição: Peróxido de Hidrogênio + Gel (5g) 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Nenhum   

Forma de apresentação: 1 seringa 5g (Gel de peróxido de hidrogênio)  

Modo de preparo: Aplicar diretamente sobre os dentes 

  
Mix One  
Lote no 030 

 

Fabricante: DentalVile do Brasil, Joinvile, SC, Brasil  

Composição: Peróxido de Hidrogênio e  espessante 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Amarelo 

Forma de apresentação: Frasco único pronto para uso, de consistência 
gelatinosa 

Modo de preparo: Aplicar diretamente o conteúdo sobre o esmalte 
vestibular 

 
Figura 2: Formação dos grupos de acordo com o material utilizado. 
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A técnica aplicada, padronizada para todos os pacientes, seguiu o 

protocolo descrito na Figura 3.  

TÉCNICA EXPERIMENTAL 

 

1. Posicionamento do afastador labial. 

2. Profilaxia (pasta de pedra pomes e água). 

3. Registro da cor inicial.  

4. Secagem do tecido gengival com jatos de ar. 

5. Aplicação da barreira gengival fotopolimerizável. 

6. Fotoativação por 20 segundos. 

7. Manipulação do produto. 

8. Aplicação de uma camada de 1-2 mm de espessura do gel, com espátula ou seringa, sobre o 
esmalte vestibular. 

9. Ativação com Equipamento híbrido LED/Laser (Whitening Lase II – DMC) sendo 1’ 30’’ no 
arco superior e 1’30’’ no arco inferior seguida de repouso por 2 min.TEMPO TOTAL DE 
CONTATO COM O GEL = 5 min. Retirar o gel com ponta aspiradora, lavar com spray de 
água/ar e secar com jatos de ar. 

10. Repetir os procedimentos 1-3 por até mais duas vezes. 

11. Após aspiração do produto, remover a barreira gengival destacando-a com uma sonda. 

12. Registro da cor obtida. 

 

 

Figura 3: Descrição do protocolo experimental. 

 

Cada paciente foi submetido a três sessões de clareamento, as quais 

envolveram, simultaneamente, as arcadas superior e inferior, do primeiro pré-

molar direito ao primeiro pré-molar esquerdo, com intervalo entre sessões de 

sete dias. Todas as medidas de segurança foram utilizadas, como: afastador 

labial, protetor lingual, sugador, gorro, avental descartável, óculos de proteção 

e barreira gengival fotopolimerizável. Em caso de contato acidental com o gel 

clareador, uma pelota de algodão embebida em solução de bicarbonato de 

sódio a 7% foi aplicada sobre o local para neutralização do peróxido. 
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 O registro da cor foi realizado com espectrofotômetro digital portátil 

(EasyShade – VITA, Brea, California, USA) [8,9,10] (Figura 4), inicialmente 

(antes da aplicação do agente clareador) e imediatamente após cada sessão 

(sendo 3 sessões). Foram tomadas como referência as colorações do terço 

médio dos seis elementos ântero-superiores (do 13 ao 23). Os valores obtidos 

com o espectrofotômetro, baseadas na Escala Vita™ Clássica foram 

convertidos para uma escala numérica [9,10,11] (Figura 5) a fim de gerar uma 

média aritmética dos seis valores registrados, conforme ilustra a Figura 6. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Espectrofotômetro digital (EasyShade – VITA). 

 

 

 

 

 
Figura 5: Conversão numérica da Escala Vita™ Clássica. 

 
 
 
 
 
 
 

B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D4 A3 D3 B3 A3,5 B4 C3 A4 C4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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DENTES COR INICIAL NÚMERO 

INICIAL 
COR 

1ª SESSÃO 
NÚMERO 

1ª SESSÃO 
COR 

2ª SESSÃO
NÚMERO 

2ª SESSÃO
COR 

3ª SESSÃO 

 
NÚMERO 

3ª SESSÃO 
 
 

13         
12         
11         
21         
22         
23         

MÉDIA     

 
Figura 6: Formulário para registro dos valores numéricos. 

 

 Para a análise estatística inferencial, a um nível de significância de 5%, 

foram considerados os registros iniciais e aqueles tomados após cada sessão, 

a fim de avaliar a velocidade do clareamento.  Para análise da amplitude do 

efeito clareador, foram consideradas as médias das diferenças de coloração 

entre a avaliação inicial e final (após 3ª sessão). 

 Diversos fatores envolvidos com a etapa clínica podem exercer 

influência no resultado final. Assim, foram padronizadas todas as etapas para 

controlar a influência de algumas variáveis de confundimento (Figura 7). 
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• Três operadores previamente calibrados para 

o uso do espectrofotômetro e realização dos 

procedimentos clínicos. 

• Mensuração cromática digital. 

• Protocolos clínicos pré-estabelecidos. VA
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• Tipo de pigmentação apresentada pelos dentes 

• Idade dos pacientes. 

• Sensibilidade individual quanto aos produtos 

utilizados. 

• Grau de reversão cromática entre pacientes. 

• Seguimento das recomendações quanto à 

higiene e dieta. 

 
Figura 7: Controle de qualidade da pesquisa. 
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RESULTADOS 
 

As Tabelas 1 e 2 apresentam as comparações entre os grupos 

quando consideradas as médias de coloração entre duas sessões 

consecutivas e o resultado final do clareamento. 

A comparação entre os grupos, em ambas as análises, não revelou 

diferenças significativas a um nível de significância de 5%. A amplitude do 

efeito clareador, segundo a técnica utilizada, variou de 4,4 a 5,2 tons na 

escala Vita™ Clássica. 

 
Tabela 1 – Média e desvio padrão das diferenças das cores entre duas 
sessões consecutivas segundo o grupo. 
 
 Grupos 

 
 

Diferença 1 2 3 4 Valor de p 

      
      
  Inicial  X 1ª sessão 0,88 ± 0,67 1,26 ± 0,94 1,52 ± 2,04 0,37 ± 0,36 p(1) = 0,2387 
      

      
1ª sessão X 2ª sessão 2,75 ± 1,30 2,48 ± 0,77 2,59 ± 1,23 3,40 ± 1,54 p(1) = 0,4467 
      
      
      
 2ª sessão X 3a sessão 0,77 ± 1,41 0,76 ± 0,43 1,13 ± 0,67 1,02 ± 0,90 p(1) = 0,7883 
         
      
Não houve diferenças significantes a 5,0%. 
(1): Através do teste F-ANOVA. 

 

Tabela 2 – Média e desvio padrão da diferença entre a avaliação inicial e 3a 
sessão segundo o grupo. 
  

Grupos Média ± desvio padrão 
  

  
1 4,40 ± 1,10 

2 4,50 ± 1,03 

3 5,24 ± 1,98 

4 4,79 ± 1,02 

  
Valor de p p(1) = 0,5467 
  
  Não houve diferenças significantes a 5% 
 (1) Através do teste F-ANOVA.  
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O gráfico 1 ilustra a velocidade do clareamento entre os Grupos 2 (PH 

35% manipulado com solução indicadora, Phormula Ativa, Recife-PE, Brasil) e 

3 (PH 35% manipulado sem solução indicadora, Phormula Ativa, Recife-PE, 

Brasil).  A inclinação das retas obtidas revela o comportamento semelhante dos 

dois produtos em questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1: Média das cores segundo a sessão e o grupo. 

 

 

DISCUSSÃO  

 

A técnica de clareamento dental realizada em consultório envolve múltiplos 

aspectos relacionados à natureza física da luz, princípios de óptica, percepção 

de cor e espectrofotometria. Esta multifatorialidade, associada ao efeito 

químico do peróxido de hidrogênio a 35%, contribui para o surgimento de 

especulações e subjeções sobre qual a melhor técnica, qual o melhor produto e 

necessidade de fontes ativadoras. 

A superfície dos corpos pode refletir ou absorver luz, exercendo uma 

ação seletiva sobre todas as radiações que as atingem, ou sobre uma parte 

delas. A resultante, ao atingir o aparelho ocular, induz o observador a 
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classificá-la como determinada cor, a qual corresponde a um comprimento de 

onda específico, no espectro visível. Por não ter intensidade própria, a cor 

depende diretamente da luz, logo não é uma matéria, mas representa apenas 

uma informação processada pelo sistema nervoso central [12]. 

Os pigmentos ou corantes disponíveis na natureza atuam como 

seletores ou filtros de luz. Cada substância tem seu próprio poder seletor, ou 

seja, absorve uma ou mais radiações e refletem outras. A radiação refletida 

corresponde àquela que é captada. Por outro lado, cada cor possui uma cor 

correspondente que representa o comprimento de onda de maior absorção, por 

exemplo: a cor complementar ao laranja é o azul, assim, pigmentos na cor 

laranja absorvem primordialmente luzes no comprimento de onda azul [6,12]. A 

Figura 8 apresenta, de duas formas distintas, o círculo cromático que 

representa o espectro da luz visível disposto de forma circular. Em ambas as 

representações, cores diametralmente opostas são complementares entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Duas representações do círculo cromático que mostra a 

correspondência entre as cores (Disponível em: http://www.wikipedia.org). 
 

 

Assim, a maioria dos géis clareadores destinados ao uso associado a fontes 

de luz inclui a adição de um ativador ou corante com a função de aumentar a 
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absorção da energia e diminuir o aquecimento dentário, como o caroteno, 

presente em grande número de produtos clareadores [3,4,5,6,13]. 

Teoricamente, a cor do pigmento presente no gel deveria ser complementar ao 

comprimento de onda da fonte de luz ativadora, a fim de garantir maior 

absorção desta energia. Estudo previamente realizado mostrou que 

determinados géis clareadores livres de corantes absorvem fortemente luzes 

com comprimento de onda menor que 300nm (na faixa do ultra violeta), mas 

também aquelas que apresentem de 2.800 a 3.600nm, e ainda maiores que 

6.000nm. Tal informação sugere que as fontes de luz atualmente utilizadas 

para o clareamento dental que apresentam comprimento de onda entre 400 e 

500nm não seriam bem absorvidas por géis transparentes [14].  

Outros autores discutem o poder de catalisação de outros tipos de 

substâncias, como Fe/Na-Y (Ferro/Sódio – Y) ou o Mn/Na-Y (Manganês/Sódio 

– Y), catalisadores moleculares que em associação a ativação com fontes de 

luz, aceleraram a reação do clareamento realizado in vitro [15]. 

Apesar de todos os fatores apresentados, relacionados à coloração dos 

géis clareadores, a maioria dos resultados divulgados na literatura baseia-se 

em trabalhos experimentais in vitro ou análises espectrofotométricas em 

laboratório. Os achados clínicos fornecidos neste estudo não revelaram 

nenhuma diferença entre os géis clareadores testados em função de sua 

coloração (Tabelas 1 e 2), apresentando todos a mesma eficácia clareadora 

cuja variação de cor foi de quatro a cinco tons da Escala VITA™ Clássica 

(Figura 9). 

Também foi avaliada, neste estudo, a eficácia do peróxido de hidrogênio a 

35% manipulado (Phormula Ativa, Recife-PE, Brasil), em função da adição ou 

não da solução indicadora de reação que acompanha o produto, a qual produz 
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ao ser misturada ao peróxido, um gel de coloração lilás. Esta solução é um 

pigmento fotossensível, bastante útil para a visualização da quantidade de 

produto aplicada bem como para impedir que o gel escoe para áreas 

indesejáveis sem a percepção do profissional – inconveniente comum dos géis 

clareadores transparentes. No entanto, a comparação dos resultados clínicos 

entre os produtos, no que diz respeito à velocidade e à amplitude do 

clareamento (Gráfico 1) não revelou nenhuma diferença entre a utilização ou 

não desta solução corante sobre a eficácia clínica do gel clareador manipulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPO 1: Pola Ofice / SDI

GRUPO 2: Peróxido de Hidrogênio 35% + Solução indicadora / Phormula Ativa 

GRUPO 3: Peróxido de Hidrogênio 35% sem Solução indicadora / Phormula Ativa

GRUPO 4: Mix One / Dentalville

6.3* 2.5* 

9.0* 2.8* 

9.0* 2.6* 

6.5* 2.5* 

Figura 9: Exemplos ilustrativos dos resultados obtidos com os produtos 
testados. (*) Médias de coloração do elemento 13 ao 23. 

 



79 
 

Outro fator que influencia a absorção de luz pelos produtos clareadores é a 

quantidade de corante presente no gel. Estudos observaram que o aumento na 

concentração do corante resultou em aumento significativo da temperatura do 

gel, o que significa maior absorção da luz. Estudos clínicos confirmaram esta 

relação ao observar maiores diferenças de coloração após o clareamento 

quando utilizada maior quantidade de corante [12]. Esta análise, no entanto, 

não foi testada no presente trabalho. 

 Uma dificuldade importante que reside no estudo da influência dos 

pigmentos sobre a eficácia do clareamento é o fato da maioria dos fabricantes 

não divulgar o nome da substância corante por uma questão de segredo 

industrial. Dessa maneira, o isolamento destes pigmentos para análise 

comparativa pela comunidade científica fica prejudicado [6,12]. 

As variáveis coloração do gel e influência da energia luminosa sobre a 

eficácia do clareamento dentário estão fortemente relacionadas. No entanto, as 

vantagens da ativação por fontes externas no clareamento dental ainda são 

controversas e provocam discussões acirradas dentro da comunidade 

científica. Enquanto alguns trabalhos afirmam que o uso de agentes 

clareadores ativados por fontes de luz promove aumento na velocidade do 

clareamento, com aumento de temperatura controlado, uma vez que o gel 

absorve a maior parte da energia ao invés da estrutura dentária [7, 8, 14, 16, 

17], outros não vêem vantagens nesta associação e alertam para os riscos de 

danos pulpares pela falta de controle sobre o aumento da temperatura [1,4, 6, 

18, 19]. 

Dentre os tipos de fontes de luz destinadas ao clareamento realizado em 

consultório, destacam-se as lâmpadas halógenas, Laser de Argônio, Laser de 

Xenônio, LEDs e Diodo Lasers [5]. Apesar dos LEDs se apresentarem como 
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uma alternativa de melhor custo benefício devido ao fato de necessitarem 

menor quantidade de energia para gerar luz, produzirem menos calor e custar 

menos [16], optou-se neste estudo pela utilização do equipamento híbrido 

LED/Laser baseado nos resultados de um ensaio laboratorial previamente 

realizado onde a ativação por este tipo de energia acelerou a velocidade do 

clareamento quando o gel foi exposto por apenas cinco minutos em cada 

aplicação [20,21].  

No aparelho híbrido utilizado aqui, a principal fonte de energia 

aproveitada para catalisar a reação de clareamento provém dos LEDs que 

emitem luz visível num comprimento de onda de 470nm. Os diodos lasers 

também produzidos por este aparelho, emitem radiação na faixa do infra-

vermelho. Embora essas ondas sejam capazes de produzir certa elevação da 

temperatura do gel e contribuir para acelerar a reação de decomposição do PH, 

seu objetivo principal é o de produzir efeitos não-térmicos no tecido pulpar, 

conhecidos como efeitos de biomodulação, visando diminuir a sensibilidade 

trans e pós-operatória. Por este motivo, os diodos lasers infravermelhos são de 

pequena potência, em torno de 200mW [12]. 

Os resultados aqui fornecidos sugerem a necessidade de outros ensaios 

clínicos controlados, utilizando outras fontes de ativação, bem como outros 

tipos de pigmento, contribuindo para elucidação dos fatores que realmente 

interferem nos resultados clínicos do clareamento realizado em consultório, 

evitando assim especulações de caráter comercial. 
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CONCLUSÕES 

 

• Todos os produtos avaliados foram eficazes em produzir efeito 

clareador. 

• A coloração do gel não exerceu nenhuma influência sobre o resultado do 

clareamento. 
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RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar o grau de satisfação dos pacientes no que diz respeito a 

características do tratamento bem como ao efeito clareador obtido por uma 

técnica experimental com tempo reduzido de exposição ao peróxido de 

hidrogênio. Materiais e método: 76 pacientes, ambos os gêneros, maiores de 

21 anos de idade foram aleatoriamente distribuídos em quatro grupos de 

acordo com o produto utilizado: G1 (Pola Office / SDI); G2 (PH 35% 

manipulado + solução indicadora /Phormula Ativa); G3 (PH 35% manipulado 

sem solução indicadora /Phormula Ativa); G4 (Mix One/Villevie), e dois 

subgrupos de acordo com a técnica aplicada (Controle: Técnica preconizada 

pelo fabricante; Experimental: 5 minutos de exposição ao gel por aplicação, 

sendo três aplicações por sessão + ativação com energia LED/Laser 

(Whitening Lase II/DMC). Foram conduzidas 3 sessões com intervalo de uma 

semana entre elas. O registro da cor foi realizado com espectrofotômetro digital 

portátil (Vita EasyShade) no baseline e após cada sessão. O grau de satisfação 

foi obtido através de um formulário contendo perguntas objetivas sobre a 

técnica e o resultado final do tratamento. Resultados: A análise das respostas 

obtidas no formulário apontou elevado índice de satisfação, acima de 80%, em 

relação às técnicas utilizadas e ao resultado final do clareamento. O Teste 

Exato e Fisher não mostrou diferenças nem entre as técnicas nem entre os 

grupos, para um nível de significância de 5%. Conclusão: As técnicas 

recomendadas pelos fabricantes e a técnica experimental, com reduzido tempo 

de exposição, produziram elevado grau de satisfação entre os pacientes 

participantes, quanto aos seus resultados. 
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Palavras-chave: estética; dente; clareamento de dente; peróxido de 

hidrogênio; eficácia; métodos; avaliação clínica; espectrofotômetro; cor; 

satisfação do paciente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 50 o termo “saúde” foi definido, pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), como um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não simplesmente como ausência de doença. Esta definição 

implica que as iniciativas de promoção de saúde não sejam apenas dirigidas ao 

controle de sintomas, diminuição da mortalidade ou aumento da expectativa de 

vida, mas valorizem igualmente aspectos como o bem-estar e a qualidade de 

vida da população 1.  

Por “qualidade de vida” entende-se o grau de satisfação do indivíduo em 

relação à vida familiar, amorosa, social, ambiental e à própria existência. 

Pressupõe-se a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os 

elementos que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e 

bem-estar. O termo abrange muitos significados, que refletem conhecimentos, 

experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam em 

variadas épocas, espaços e histórias diferentes sendo, portanto uma 

construção social com a marca da diversidade cultural2. 

A atenção dada atualmente aos tratamentos odontológicos estéticos, por 

exemplo, reforçam este conceito. De fato, o significado dos dentes em um 

sorriso, e de um sorriso em uma face jamais deve ser subestimado. 

Desarmonias marcantes na forma e cor dos dentes interferem de forma direta 

na harmonia do sorriso e pode acarretar conseqüências, em diferentes graus, à 
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vida pessoal, ao perfil psicológico e até mesmo à atitude profissional do 

indivíduo, podendo trazer reflexos negativos significativos na saúde3.  

A fim de acompanhar este panorama o objetivo atual da Odontologia 

Estética é criar um sorriso bonito, com dentes proporcionalmente dispostos e 

alinhados de forma harmoniosa com a gengiva, lábios e face. Os próprios 

pacientes já adquiriram este grau de exigência e, hoje, procuram os 

consultórios odontológicos não apenas para restaurar dentes comprometidos 

por lesões cariosas, fraturas ou doença periodontal, mas para agregar saúde 

bucal a um sorriso perfeito 4,5. 

Dentre as opções de tratamento estético disponíveis, o clareamento 

dental vem sendo o mais procurado por permitir efeitos rápidos, a um custo 

reduzido e com maior preservação de estrutura dentária sadia que os 

procedimentos restauradores mais complexos como facetas e próteses fixas. 

Diversas modalidades de tratamento são disponibilizadas, como o clareamento 

realizado em consultório, o clareamento supervisionado (realizado pelo próprio 

paciente sob supervisão do cirurgião-dentista) e ainda o clareamento 

doméstico que faz uso de produtos vendidos diretamente ao consumidor (over-

the-counter). As vantagens da técnica de consultório incluem controle do 

profissional, diminuição do contato com tecidos moles e ingestão do material. 

Além disso, o tempo de tratamento reduzido e os resultados rapidamente 

alcançados aumentam o grau de satisfação e motivação dos pacientes 6 . 

O fato de utilizar o PH em concentrações mais elevadas (30-40%) 

reforça a preocupação da comunidade científica quanto aos aspectos 

relacionados à segurança da técnica de clareamento realizada no consultório. 

Isto porque diversos estudos clínicos relatam efeitos adversos após esta 

terapia, como a ocorrência de sensibilidade dentária, cujo mecanismo através 
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do qual se desencadeia ainda não foi bem estabelecido. Alguns experimentos 

in vitro mostraram que o peróxido de hidrogênio pode penetrar no esmalte, na 

dentina e também no interior da câmara pulpar. A quantidade deste peróxido 

no interior da câmara variou de acordo com a concentração da substância e 

com a marca comercial, porém, não pôde ser determinada quantitativamente 7. 

Além disso, os tecidos moles orais e peri-orais expostos a altas 

concentrações de PH por curtos períodos de tempo revelam injúria química sob 

a forma de eritema ou branqueamento da mucosa, enquanto a exposição 

prolongada pode causar inflamação ou hiperplasia8. Estudos em culturas de 

células e modelos animais reforçam a necessidade de precauções na utilização 

desta substância uma vez que existe uma forte evidência sobre a relação entre 

danos às células de DNA e, conseqüentemente a promoção de carcinogênese 

9,10. 

Neste contexto, o presente estudo objetivou avaliar o grau de satisfação 

dos pacientes no que diz respeito a características do tratamento bem como ao 

efeito clareador obtido por uma técnica experimental com tempo reduzido de 

exposição ao peróxido de hidrogênio. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
 
(Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 
Pernambuco, processo CEP/CCS/UFPE no 217/06).  
 
 

Uma amostra de conveniência de 76 pacientes, de ambos os gêneros, 

maiores de 21 anos, que procuraram tratamento clareador nas clínicas de 

atendimento do Curso de Odontologia, foi selecionada de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão apresentados na Figura 1. 
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Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

 
 Presença de todos os dentes ântero-superiores 

naturais e vitais. 
 
 Escurecimento natural ou fisiológico, com média de 

coloração entre os seis dentes ântero-superiores 
igual ou maior a 6 de acordo com a Escala VITA 
(Figura 5). 

 
 

 Ausência de restaurações e ou próteses que 
envolvam as faces vestibulares dos dentes 
anteriores. 

 
 Ausência de lesões cariosas. 

 
 Ausência de doença periodontal. 

 

 Presença de sensibilidade dentária, lesões cervicais ou 
fraturas. 

 Fumantes. 

 Gestantes e lactantes. 

 História pregressa de lesões cancerígenas. 

 Clareamento prévio. 

 

 
Figura 1: Critérios de inclusão e exclusão. 

 

Após anamnese e exame físico, os pacientes receberam orientações 

quanto à higiene bucal, dieta e aspectos referentes à terapia clareadora 

(mecanismo de ação, reações adversas, precauções trans e pós tratamento) e 

foram distribuídos aleatoriamente, por ordem de procura pelo tratamento, entre 

os grupos e subgrupos descritos nas Figuras 2 e 3. 
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PRODUTO ESPECIFICAÇÕES  

 
Pola Office  Fabricante: SDI Dental Products, Australia 

Composição: Pó (Espessante, catalisador , pigmento e agentes 
dessensibilizantes); Líquido (Peróxido de Hidrogênio, água e 
estabilizante) 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Azul 

Forma de apresentação: Pote 0,3g (pó) + Seringa 2ml (líquido) =Gel 

Modo de preparo: Misturar o conteúdo da seringa ao pó. 

  
PH 35% manipulado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Com solução indicadora) 

Fabricante: Phormula Ativa, Recife – PE, Brasil  

Composição: Peróxido de Hidrogênio + Gel (5g) 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Solução indicadora de Reação = Lilás  

Forma de apresentação: 1 seringa 5g (Gel de peróxido de hidrogênio) 
+ Frasco (Solução Indicadora) 

Modo de preparo: Misturar 1 gota de solução indicadora para cada 
2,5ml do gel. 

  
PH 35% manipulado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sem solução indicadora) 
 

Fabricante: Phormula Ativa, Recife – PE, Brasil  

Composição: Peróxido de Hidrogênio + Gel (5g) 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Nenhum   

Forma de apresentação: 1 seringa 5g (Gel de peróxido de hidrogênio)  

Modo de preparo: Aplicar diretamente sobre os dentes 

  
Mix One  

 

 

Fabricante: Dentalvile do Brasil, Santa Catarina, Brasil  

Composição: Peróxido de Hidrogênio e  espessante 

Agente Clareador: Peróxido de Hidrogênio 

Concentração: 35% 

Pigmento: Amarelo 

Forma de apresentação: Frasco único pronto para uso, de consistência 
gelatinosa 

Modo de preparo: Aplicar diretamente o conteúdo sobre o esmalte 
vestibular 

 
Figura 2: Descrição dos produtos avaliados. 
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SUBGRUPOS 
GRUPO 

 

CONTROLE – TÉCNICAS DOS FABRICANTES 

 

TÉCNICA EXPERIMENTAL 
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7. Profilaxia (pasta de pedra pomes e água). 

8. Registro da cor inicial. 

9. Posicionamento do afastador labial. 

10. Aplicação da barreira gengival (Gengival Barrier – SDI). 

11. Fotopolimerização circular por 10-20 segundos (Radii – SDI). 

12. Misturar o pó e o líquido no recipiente fornecido até obter uma 
mistura homogênea. 

 

12. Aplicar uma fina camada sobre os dentes. 

13. Deixar agir por 8 minutos.  

14. Remover o gel com ponta aspiradora. 

15. Repetir os passos 6-9 por mais 2 vezes. 

16. Após a última aplicação, aspirar e lavar abundantemente. 

17. Remover a barreira destacando-a de uma extremidade a outra. 

18. Registro da cor obtida. 
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13. Profilaxia (pasta de pedra pomes e água). 

14. Registro da cor inicial. 

15. Posicionamento do afastador labial. 

16. Aplicação da barreira gengival Fotopolimerização por 20 segundos. 

17. Misturar o gel + solução indicadora em pote Dapen. 

18. Aplicar uma camada sobre os dentes. 

19. Ativar com fonte de luz (LED – 10 seg/dente). 

20. Repouso de 2 min eclodindo as bolhas com pincel. 

21. Repetição dos passos 7 e 8 por mais duas vezes. 

22. Remoção do gel (Aspiração/Lavagem/Secagem) 

23. Repetir passos 7-11 por no máximo 3 vezes por sessão. 

24. Retirar a barreira e registrar a cor final. 
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13. Profilaxia (pasta de pedra pomes e água). 

14. Registro da cor inicial. 

15. Posicionamento do afastador labial. 

16. Aplicação da barreira gengival Fotopolimerização por 20 segundos. 

17. Misturar o gel + solução indicadora em pote Dapen.  

18. Aplicar uma camada sobre os dentes. 

19. Ativar com fonte de luz (LED – 10 seg/dente). 

20. Repouso de 2 min eclodindo as bolhas com pincel. 

21. Repetição dos passos 7 e 8 por mais duas vezes. 

22. Remoção do gel (Aspiração/Lavagem/Secagem) 

23. Repetir passos 7-11 por no máximo 3 vezes por sessão. 

24. Retirar a barreira e registrar a cor final. 
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14. Profilaxia (pasta de pedra pomes e água). 

15. Registro da cor  inicial. 

16. Posicionamento do afastador labial. 

17. Secagem do tecido gengival com jatos de ar. 

18. Aplicação da barreira gengival sobre 2 mm da gengiva marginal 
(Gengi Dam  

19. – DMC). 

20. Fotopolimerização por 20 segundos a cada 3-4 dentes.  

21. Aplicar uma fina camada, com o pincel, sobre o esmalte 
vestibular . 

22. Deixar agir por 15 min. Não há necessidade de ativação por luz 
ou calor. Após 7 min movimentar o gel, sobre a estrutura, com o 
pincel.  

23. Retirar o gel com ponta aspiradora e gaze seca. 

24. Realizar três aplicações por sessão. 

25. Após lavagem abundante com água, retirar a barreira gengival 
destacando-a com uma sonda. 

26. Registro da cor obtida. 

 

 

13. Profilaxia ( pasta de pedra pomes e água). 

14. Registro da cor inicial. 

15. Posicionamento do afastador labial. 

16. Secagem do tecido gengival com jatos de ar. 

17. Aplicação da barreira gengival. 

18. Fotoativação por 20 segundos (Radii – SDI). 

19. Manipulação do produto (segundo 
recomendações dos fabricantes). 

20. Aplicação de uma camada de 1-2 mm de 
espessura do gel sobre o esmalte vestibular. 

21. Ativação com aparelho híbrido LED/Laser 
(Whitening Lase II – DMC) sendo 1’30’’ no 
arco superior e 1’30’’ no arco inferior 
seguida de repouso por 2 min. TEMPO 
TOTAL DE CONTATO COM O GEL = 5 min. 
Aspiração do gel com ponta aspiradora, 
lavar com spray de água/ar e secar com 
jatos de ar. 

22. Repetir os procedimentos 7-9 por mais duas 
vezes. 

23. Remoção da barreira gengival. 

24. Registro da cor obtida. 

N
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N
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Figura 3: Descrição dos subgrupos. 
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Cada paciente foi submetido a três sessões de clareamento, as quais 

envolveram, simultaneamente, as arcadas superior e inferior, do primeiro pré-

molar direito ao primeiro pré-molar esquerdo, com intervalo entre sessões de 

sete dias. Todas as medidas de segurança foram utilizadas, como: afastador 

labial, protetor lingual, sugador, gorro, avental descartável, óculos de proteção 

e barreira gengival fotopolimerizável. Em caso de contato acidental com o gel 

clareador, uma pelota de algodão embebida em solução de bicarbonato de 

sódio a 7% foi aplicada sobre o local para neutralização do peróxido. 

 O registro da cor foi realizado com espectrofotômetro digital portátil 

(EasyShade – VITA, Brea, California, USA)11,12,13, inicialmente (antes da 

aplicação do agente clareador) e imediatamente após cada sessão (sendo 3 

sessões). Foram tomadas como referência as colorações do terço médio dos 

seis elementos ântero-superiores (do 13 ao 23). Os valores obtidos com o 

espectrofotômetro, baseados na Escala Vita™ Clássica foram convertidos para 

uma escala numérica12,13,14 a fim de gerar uma média aritmética dos seis 

registros obtidos para quantificação dos resultados. 

Para a medida do grau de satisfação15 os pacientes foram solicitados a 

preencher um formulário, cuja validade de conteúdo e de construto foi 

previamente verificada. O instrumento compunha-se de cinco perguntas 

referentes a aspectos da técnica aplicada e ao resultado final do tratamento, 

cujas respostas variavam conforme esquema apresentado na Figura 4 

(Apêndice A): 
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PERGUNTAS 

Como você se sentiu em relação ao: 

1. Tempo gasto nas consultas? 

2. Conforto durante as consultas? 

3. Número de sessões necessárias para atingir o resultado desejado? 

4. Resultado final do clareamento? 

OPÇÕES DE RESPOSTAS 
 

SIGNIFICADO DOS ESCORES 
 

 
Figura 4: Descrição do formulário de satisfação (Apêndice A). 

 

 Diversos fatores envolvidos com a etapa clínica podem exercer 

influência no resultado final do estudo. Assim, foram padronizadas todas as 

etapas para controlar a influência de algumas variáveis de confundimento 

(Figura 5). 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DA PESQUISA 
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• Três operadores previamente calibrados para 

o uso do espectrofotômetro e realização dos 

procedimentos clínicos. 

• Mensuração cromática digital. 

• Protocolos clínicos pré-estabelecidos. VA
R
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IS
 

 

• Tipo de pigmentação apresentada pelos 

dentes. 

• Idade dos pacientes. 

• Sensibilidade individual quanto aos produtos 

utilizados. 

• Grau de reversão cromática entre pacientes. 

• Seguimento das recomendações quanto à 

higiene e dieta. 

A B C D E

A B C D E 
Muito satisfeito Satisfeito Indiferente Insatisfeito Muito insatisfeito
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Figura 5: Controle de qualidade da pesquisa. 

 Os dados obtidos foram tabulados e submetidos à análise estatística do 

tipo inferencial para um nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados da eficácia clareadora dos produtos e técnicas utilizadas, 

em função das médias das diferenças de cor entre a avaliação inicial e a última 

sessão do clareamento estão dispostos na Tabela 1. Observa-se que a 

comparação entre os grupos, para cada técnica, não revelou diferenças 

estatisticamente significantes (p>0,05). Por outro lado, a comparação entre as 

técnicas avaliadas apresentou diferenças significativas apenas para os Grupos 

2 e 4. 

 

Tabela 1 – Média e desvio padrão da diferença entre a avaliação inicial e 3a 
sessão segundo a técnica e o grupo. 
 
 Técnica  

 
 

Grupos Fabricante - Controle Experimental Valor de p 
 Média ± desvio padrão Média ± desvio padrão  
    
1 4,98 ± 1,86 4,40 ± 1,10 p(1) = 0,4136 
2  6,33 ± 1,66  4,50 ± 1,03 p(1) = 0,0125* 
3  6,87 ± 1,94  5,24 ± 1,98 p(1) = 0,0887 
4  6,85 ± 1,50  4,79 ± 1,02 p(1) = 0,0039* 
    
Valor de p p(2) = 0,0810 p(2) = 0,5467  
    
(*): Diferença significante a 5,0%. 
(1): Através do teste t-Student com variâncias iguais. 
(2): Através do teste F-ANOVA. 
 

Dos 76 participantes da pesquisa, 74 (97,4%) preencheram o formulário 

sobre o grau de satisfação com a técnica, cujos dados estão distribuídos na 

Tabela 2. 
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Tabela 2 – Distribuição dos pacientes pesquisados segundo o grau de 
satisfação com o tratamento. 
 
   
Satisfação com o tratamento n % 
   
   
• Tempo gasto nas consultas   
Muito satisfeito 34 45,9 
Satisfeito 28 37,8 
Indiferente 6 8,1 
Insatisfeito  3 4,1 
Muito insatisfeito 3 4,1 
   
TOTAL 74 100,0 
   
• Conforto durante as consultas   
Muito satisfeito 32 43,2 
Satisfeito 26 35,1 
Indiferente 7 9,5 
Insatisfeito  7 9,5 
Muito insatisfeito 2 2,7 
   
TOTAL 74 100,0 
   
• Número de sessões necessárias    
Muito satisfeito 38 51,4 
Satisfeito 31 41,9 
Indiferente 1 1,4 
Insatisfeito  4 5,4 
Muito insatisfeito - - 
   
TOTAL 74 100,0 
   
• Resultado final do tratamento   
Muito satisfeito 47 63,5 
Satisfeito 22 29,7 
Indiferente - - 
Insatisfeito  2 2,7 
Muito insatisfeito 3 4,1 
   
TOTAL 74 100,0 
   
 

 

Para as inferências apresentadas nas Tabelas 3 e 4, foram somadas as 

respostas A (Muito satisfeito) e B (Satisfeito) bem como as respostas D 

(Insatisfeito) e E (muito insatisfeito) pelo fato dessas representarem 

graduações de uma mesma opinião. Dessa forma foi possível realizar 

comparações dos graus de satisfação em função do produto utilizado (Tabela 

3) bem como das técnicas avaliadas (Tabela 4). 
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Tabela 3 – Resultados da avaliação do grau de satisfação dos pacientes segundo o 
grupo. 
 

 Grupo   
Variável 1 2 3 4 Grupo total Valor de p 
 N % n % n % n % n %  
            
TOTAL 18 100,0 18 100,0 19 100,0 19 100,0 74 100,0  
            
• Tempo gastos nas             
   Consultas            
Muito satisfeito / satisfeito 15 83,3 15 83,3 16 84,2 16 84,2 62 83,8 p(1) = 1,0000 
Indiferente 2 11,1 2 11,1 1 5,3 1 5,3 6 8,1  
Insatisfeito / muito insatisfeito  1 5,6 1 5,6 2 10,5 2 10,5 6 8,1  
            
• Conforto durante as             
   consultas            
Muito satisfeito ou satisfeito 14 77,8 11 61,1 15 78,9 18 94,7 58 78,4 p(1) = 0,3464 
Indiferente 2 11,1 3 16,7 2 10,5 - - 7 9,5  
Insatisfeito / muito insatisfeito  2 11,1 4 22,2 2 10,5 1 5,3 9 12,2  
            
• Número de sessões             
  necessárias para atingir            
  o resultado desejado            
Muito satisfeito ou satisfeito 18 100,0 17 94,4 18 94,7 16 84,2 69 93,2 p(1) = 0,1841 
Indiferente - - 1 5,6 - - - - 1 1,4  
Insatisfeito / muito insatisfeito  - - - - 1 5,3 3 15,8 4 5,4  
            
• Avaliação do resultado             
   final do tratamento            
Muito satisfeito ou satisfeito 16 88,9 17 94,4 18 94,7 18 94,7 69 93,2 p(1) = 0, 8693 
Insatisfeito /muito insatisfeito  2 11,1 1 5,6 1 5,3 1 5,3 5 6,8  
            

(1): Através do teste exato de Fisher. 
 
 
 

Tabela 4 – Resultados da avaliação do grau de satisfação dos pacientes segundo a 
técnica. 
 
 Técnica   
Variável 1 2 Grupo total Valor de p 
 N % n % n %  
        
TOTAL 38 100,0 36 100,0 74 100,0  
        
• Tempo gastos nas 
consultas 

       

Muito satisfeito / satisfeito 32 84,2 30 83,3 62 83,8 p(1) = 0,5850 
Indiferente 2 5,3 4 11,1 6 8,1  
Insatisfeito / muito insatisfeito  4 10,5 2 5,6 6 8,1  

• Conforto durante as consultas        
Muito satisfeito / satisfeito 31 81,6 27 75,0 58 78,4 p(1) = 0,5541 
Indiferente 4 10,5 3 8,3 7 9,5  
Insatisfeito / muito insatisfeito  3 7,9 6 16,7 9 12,2  

• Número de sessões necessárias para 
atingir o resultado desejado 

       

Muito satisfeito / satisfeito 35 92,1 34 94,4 69 93,2 p(1) = 1,0000 
Indiferente 1 2,6 - - 1 1,4  
Insatisfeito / muito insatisfeito  2 5,3 2 5,6 4 5,4  

• Avaliação do resultado final do 
tratamento 

       

Muito satisfeito / satisfeito 35 92,1 34 94,4 69 93,2 p(1) = 1,0000 
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Insatisfeito /muito insatisfeito  3 7,9 2 5,6 5 6,8  

(1): Através do teste exato de Fisher. 
 
 A fim de verificar se o resultado final do tratamento realmente 

influenciou no grau de satisfação dos pacientes, foram comparadas as médias 

de coloração dentária após o clareamento em função da resposta dada à 

pergunta 4. Verificou-se que os pacientes que se disseram muito satisfeitos 

ou satisfeitos com o clareamento, possuíam, após a última sessão, uma 

média de coloração dentária de 2,66, enquanto os que afirmaram insatisfação 

ou muita insatisfação apresentaram uma coloração dentária da ordem de 

4,07. A aplicação do teste T-Student com variâncias iguais não revelou 

diferenças estatisticamente significantes (p=0,1641) entre estes valores. 

 

DISCUSSÃO 

 

O interesse pela avaliação da qualidade não é um fenômeno novo. 

Mecanismos para garantir e manter a qualidade de um serviço existem há 

muito tempo, no entanto, a novidade do movimento moderno , é colocar a 

opinião do usuário como um aspecto determinante. Afinal, os maiores 

interessados no aperfeiçoamento e desenvolvimento de novas terapias são os 

pacientes, e, de certo modo, sua insatisfação poderia implicar no não 

seguimento das recomendações fornecidas, interferindo negativamente nos 

resultados do tratamento15,16,17. 

Por outro lado, a opinião dos pacientes deve ser avaliada com cautela, 

porque geralmente as respostas satisfatórias são elevadas (acima de 80%), até 

mesmo quando as expectativas são negativas16. Isto ocorre, provavelmente, 

pelo medo destes de se constrangerem perante o profissional quando do 
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fornecimento de uma resposta negativa. De modo a prevenir a ocorrência de 

vieses deste tipo, foram tomadas algumas precauções importantes: todos os 

pacientes foram alertados em avaliar somente o tratamento sem considerar 

qualquer aspecto, positivo ou negativo referente ao operador especificamente; 

o formulário foi preenchido em espaço físico reservado, longe da presença do 

pesquisador e a identificação do paciente no formulário foi feita através do 

número de registro, evitando correspondências imediatas entre as respostas 

fornecidas e o sujeito. 

Uma das críticas mais freqüentes às pesquisas de satisfação recai sobre 

o seu aspecto subjetivo, uma vez que há o envolvimento de diversos 

determinantes como: grau de expectativa e exigência individuais em relação ao 

atendimento e características individuais do paciente como idade, gênero, 

classe social e estado psicológico. Os pacientes podem estar condicionados a 

diminuir as suas expectativas quanto aos serviços públicos de saúde relatando 

altos índices de satisfação apenas como fruto de uma baixa capacidade crítica. 

O contrário também pode acontecer, ou seja, uma avaliação mais baixa pode 

ser feita por pacientes com alto grau de exigência 18. 

No que diz respeito à metodologia aplicada, estudos previamente 

realizados mostraram elevada sensibilidade e concordância do sistema de 

medida utilizado neste estudo 15,17. 

A redução do tempo de exposição ao peróxido de hidrogênio, segundo a 

técnica experimental proposta, reduziu em 50% o tempo clínico total de cada 

sessão, tornando a consulta mais dinâmica e mais confortável para ambos - 

profissional e paciente. No entanto não se verificou diferença no grau de 

satisfação em função do tempo gasto em cada consulta quando comparadas 
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as duas técnicas avaliadas. Estes resultados denotam que o mais importante, 

para os pacientes submetidos ao tratamento clareador, é o resultado final em 

si, pouco importando o tempo clínico despendido, tendo em vista o desejo e a 

ansiedade destes em terem os dentes claros. Ainda assim, além dos aspectos 

biológicos quanto à exposição dentária a peróxidos de alta concentração, a 

redução do tempo clínico contribui sobremaneira para simplicidade e conforto 

do operador durante o tratamento. 

Também não foram observadas diferenças no grau de satisfação 

considerando os produtos testados (Tabela 3). No entanto este resultado já era 

esperado pelo fato do estudo ser cego para o pesquisado, ou seja, os 

pacientes não tiveram acesso visual aos produtos clareadores utilizados. 

Mesmo utilizando a técnica com tempo de exposição reduzido, o grau de 

satisfação com o resultado final do tratamento também se mostrou bastante 

elevado, acima de 90% (Tabela 4). Alguns resultados clínicos que motivaram 

estas respostas estão ilustrados na Figura 6.  

Foi observado que o grau de satisfação com o tratamento manteve 

relação positiva com a amplitude do efeito clareador, ou seja, quanto mais 

claros os dentes após o tratamento, maior o grau de satisfação do paciente. 

Ambas as técnicas foram capazes em gerar altos índices de aprovação neste 

sentido. 

A importância do clareamento dentário para os pacientes vem 

aumentando drasticamente, o que se reflete no número de produtos e 

procedimentos disponibilizados para o clareamento dos dentes. Grande parte 

da população, jovens e adultos, procura o consultório dentário ou sente 

vontade em clarear os dentes mesmo que não apresente alterações de cor 
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muito marcantes. Concomitantemente, houve um rápido crescimento na 

publicação de estudos sobre o tema, apesar da maior parte destes constituírem 

ensaios laboratoriais e relatos de casos clínicos isolados e de resultados 

conflitantes. O desenvolvimento de técnicas e produtos que venham a melhorar 

o processo do clareamento dental fornece benefícios significantes a 

Odontologia Estética. Estes avanços são os principais responsáveis pelas 

melhorias na relação profissional-paciente e na satisfação destes com os 

resultados clareadores 4,19. 
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GRUPO 1: Pola Ofice / SDI 

GRUPO 2: PH 35% + Solução indicadora / Phormula Ativa 

GRUPO 3: PH 35% sem Solução indicadora / Phormula Ativa 

GRUPO 4: Mix One / Dentalville
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Figura 6: Exemplos ilustrativos dos resultados obtidos com a técnica 
controle X Técnica Experimental. 
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CONCLUSÃO 

 

Tanto as técnicas recomendadas pelos fabricantes quanto a técnica 

experimental com reduzido tempo de exposição ao peróxido produziram 

elevado grau de satisfação entre os pacientes participantes. 
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LONGEVIDADE DO CLAREAMENTO DE DENTES VITAIS: Avaliação dos 

resultados obtidos após 15 dias, 1 mês e 6 meses 

 

RESUMO 

 
Proposição: Avaliar o grau de reversão dos resultados obtidos com o 

clareamento realizado em consultório nos períodos de 15 dias, 1 mês e seis 

meses após a sessão segundo a técnica recomendada pelo fabricante e uma 

técnica experimental com tempo de exposição reduzido. Materiais e método: 

76 pacientes, ambos os gêneros, maiores de 21 anos de idade foram 

aleatoriamente distribuídos em quatro grupos de acordo com o produto 

utilizado: G1 (Pola Bulk / SDI); G2 (PH 35% manipulado + solução indicadora 

/Phormula Ativa); G3 (PH 35% manipulado sem solução indicadora /Phormula 

Ativa); G4 (Mix One/Villevie), e dois subgrupos de acordo com a técnica 

aplicada: Controle (Técnica preconizada pelo fabricante) e Experimental (5 

minutos de exposição ao gel por aplicação, sendo três aplicações por sessão + 

ativação com energia LED/Laser - Whitening Lase II/DMC). Foram conduzidas 

3 sessões consecutivas de clareamento, com intervalo de uma semana entre 

elas. O registro da cor foi realizado com espectrofotômetro digital portátil (Vita 

EasyShade) no baseline, imediatamente após cada sessão, e após 15 dias, 1 

mês e seis meses.  Resultados: O teste t-Student não apontou diferenças 

significantes (p<0,05) entre as técnicas avaliadas quanto à reversão do efeito 

clareador. Após 15 dias, foi observado leve clareamento quando comparado à 

cor imediatamente após a sessão. Após um mês, a média de coloração 

aumentou em 0,2 tons da Escala Vita™ Clássica e após seis meses este 

aumento variou de 0,3 a 0,5. 
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Significância Clínica: Tanto a técnica do fabricante quanto a técnica 

experimental, com tempo de exposição ao peróxido reduzido para cinco 

minutos por aplicação, apresentaram comportamento semelhante quanto à 

reversão de coloração, a qual não passou de 0,5 tom na Escala VITA™ 

Clássica após seis meses. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O clareamento dental realizado em consultório passou a ser a primeira 

opção para a reversão das alterações cromáticas dos dentes visto que se trata 

de uma técnica não invasiva e pouco dispendiosa quando comparada à 

realização de procedimentos restauradores complexos. Devido à associação 

entre simplicidade e rápidos resultados, o clareamento dental ganhou 

popularidade na última década, e o conceito de beleza associado a dentes 

brancos, hoje, é fortemente influenciado por uma intensiva divulgação na mídia 

que conduz as opiniões das grandes massas populacionais e participa na 

difusão de novas técnicas e materiais para o tratamento dos dentes 

escurecidos1,2 . 

A avaliação clínica do tratamento clareador realizado em consultório tem 

recebido uma atenção diferenciada. Isto porque muitas questões ainda geram 

dúvidas como a longevidade dos resultados, limitações quanto à intensidade do 

escurecimento e aspectos sobre a segurança do tratamento, como: 

sensibilidade, irritação gengival e efeitos sistêmicos3. 

Atualmente, os fabricantes de produtos destinados ao clareamento 

realizado em consultório recomendam que o peróxido de hidrogênio a 35% seja 
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aplicado de 10 a 15 minutos, sendo três aplicações por sessão. Dessa forma, o 

gel permanece em contato com a estrutura dentária por 30 a 45 minutos. No 

entanto, estudos in vitro propuseram a redução deste tempo de exposição ao 

gel clareador sem prejuízos ao resultado final do tratamento4,5, porém não há 

dados clínicos disponíveis que comprovem estes achados. 

 A longevidade do clareamento realizado em consultório também traz 

controvérsias na literatura6,7 . O processo de regressão do escurecimento é 

pouco compreendido e precariamente estudado de modo que desde o 

surgimento das técnicas de clareamento, no século XIX, até os dias de hoje, o 

profissional não dispõe de dados fiéis que apontem uma previsão segura dos 

resultados clareadores, principalmente da técnica conduzida em consultório8. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a longevidade dos resultados 

clareadores obtidos através de duas técnicas com diferentes tempos de 

exposição o peróxido, nos períodos de 15 dias, 1 mês e seis meses após o 

tratamento.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 
(Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 
Pernambuco, processo CEP/CCS/UFPE no 217/06).  
 

 
Uma amostra de conveniência de 76 pacientes de ambos os gêneros, 

maiores de 21 anos, que procuraram tratamento clareador nas clínicas de 

atendimento do Curso de Odontologia, foi selecionada de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão apresentados na Figura 1(Artigo 2, pag. 42). 

Após anamnese e exame físico, os pacientes receberam orientações 

quanto à higiene bucal, dieta, aspectos referentes à terapia clareadora 

(mecanismo de ação, reações adversas, precauções trans e pós tratamento) e 
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foram distribuídos aleatoriamente, por ordem de procura pelo tratamento, entre 

os grupos e subgrupos descritos nas Figuras 2 e 3 (Artigo 2, pag. 43 e 44). 

Cada paciente foi submetido a três sessões de clareamento, as quais 

envolveram, simultaneamente, as arcadas superior e inferior, do primeiro pré-

molar direito ao primeiro pré-molar esquerdo, com intervalo entre sessões de 

sete dias. Todas as medidas de segurança foram utilizadas, como: afastador 

labial, protetor lingual, sugador, gorro, avental descartável, óculos de proteção 

e barreira gengival fotopolimerizável. Em caso de contato acidental com o gel 

clareador, uma pelota de algodão embebida em solução de bicarbonato de 

sódio a 7% foi aplicada sobre o local para neutralização do peróxido. 

 O registro da cor foi realizado com espectrofotômetro digital portátil 

(EasyShade – VITA, Brea, California, USA)3,9,10 (Figura 4, Artigo 2, pag. 45), 

inicialmente (antes da aplicação do agente clareador), imediatamente após 

cada sessão (sendo 3 sessões) e subseqüentemente após 15 dias, 1 mês e 6 

meses. Foram tomadas como referência as colorações do terço médio dos seis 

elementos ântero-superiores (do 13 ao 23). (Vita, Brea, California). Os valores 

obtidos com o espectrofotômetro, baseados na Escala Vita™ Clássica foram 

convertidos para uma escala numérica 9,10,11 a fim de gerar uma média 

aritmética conforme ilustram as Figuras 5 e 6 (Artigo 2, pag. 46). 

 Diversos fatores envolvidos com a etapa clínica podem exercer 

influência no resultado final do estudo. Assim, foram padronizadas todas as 

etapas para controlar a influência de algumas variáveis de confundimento 

(Figura 7, Artigo 2, pag. 47). 
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 Para a análise estatística inferencial, a um nível de significância de 5%, 

foram considerados os registros iniciais e aqueles tomados em cada momento 

de avaliação, a fim de avaliar o comportamento da cor ao longo do tempo.   

 Os dados obtidos foram analisados através do Teste t-Student para 

comparações entre as técnicas e do Teste F (ANOVA) para comparação entre 

os produtos testados. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados da eficácia clareadora dos produtos e técnicas utilizadas, 

em função das médias das diferenças de cor entre a avaliação inicial e a última 

sessão do clareamento estão dispostos na Tabela 1. Observa-se que a 

comparação entre os grupos, para cada técnica, não revelou diferenças 

estatisticamente significantes (p>0,05). Por outro lado, a comparação entre as 

técnicas avaliadas apresentou diferenças significativas apenas para os Grupos 

2 e 4. 

 
Tabela 1 – Média e desvio padrão da diferença de coloração entre a avaliação 
inicial e a 3º sessão de clareamento segundo a técnica e o grupo. 
 
 Técnica   
Grupos 1 2 Valor de p 
 Média ± desvio padrão Média ± desvio padrão  
    
1 4,98 ± 1,86 4,40 ± 1,10 p(1) = 0,4136 
2  6,33 ± 1,66  4,50 ± 1,03 p(1) = 0,0125* 
3  6,87 ± 1,94  5,24 ± 1,98 p(1) = 0,0887 
4  6,85 ± 1,50  4,79 ± 1,02 p(1) = 0,0039* 
    
Valor de p p(2) = 0,0810 p(2) = 0,5467  
    
(*): Diferença significante a 5,0%. 
(1): Através do teste t-Student com variâncias iguais. 
(2): Através do teste F-ANOVA. 
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 O gráfico 1 ilustra o comportamento da cor no decorrer das avaliações 

para cada técnica e a Tabela 2 apresenta a análise inferencial entre as 

técnicas, não revelando diferenças estatisticamente significantes (p>0,05). As 

médias de coloração nas avaliações de 15 dias mostraram-se levemente 

menores que na avaliação realizada imediatamente após a 3ª sessão. Nas 

avaliações subseqüentes de 30 dias e 6 meses nota-se uma pequena reversão 

do escurecimento, o que justifica um valor negativo para as diferenças entre 

estas e as avaliações anteriores. 

 

 

Gráfico 1: Médias de coloração em cada momento de avaliação segundo a 
técnica de clareamento aplicada. 

 

Tabela 2 – Média e desvio padrão das diferenças das cores entre avaliações 
sucessivas segundo a técnica 
 
 Técnica   
Variáveis 1 2 Grupo total Valor de p 
 Média ± DP Média ± DP Média ± DP  
     
• Imediatamente – 15 dias 0,26 ± 0,61 0,19 ± 0,35 0,23 ± 0,51 p(1) = 0,6035 
• 15 dias – 30 dias -0,23 ± 0,35 -0,21 ± 0,42 -0,22 ± 0,38 p(2) = 0,9001 
• 30 dias – 180 dias -0,30 ± 0,50 -0,46 ± 0,37 -0,34 ± 0,46 p(2) = 0,5829 
     
(1): Através do teste t-Student com variâncias desiguais. 
(2): Através do teste t-Student com variâncias iguais. 
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DISCUSSÃO 

 

A avaliação dos grupos, ou dos produtos clareadores utilizados, entre si, 

não revelou diferenças estatisticamente significantes para nenhuma das 

técnicas aplicadas, onde todos foram eficazes em produzir o efeito clareador 

(Tabela 1). Da mesma forma, a avaliação dos resultados obtidos com a técnica 

experimental, onde o gel clareador, ativado com energia LED/Laser, 

permanece em contato com a estrutura dentária por cinco minutos em cada 

aplicação, revelou diferenças significativas apenas para os produtos 2 (PH35% 

manipulado associado à solução indicadora de reação, Phormula Ativa, Recife-

PE, Brasil) e 4 (Mixone, Dentalville do Brasil, Joinvile, Santa Catarina, Brasil).  

A Figura 8 (Artigo 2, pag. 58) ilustra alguns resultados alcançados com 

as técnicas avaliadas e motivam uma importante discussão: Considerando os 

benefícios biológicos da redução do tempo de exposição ao peróxido de 

hidrogênio a 35%, como menor sensibilidade, menor potencial de irritação 

gengival e dano pulpar, não seria a técnica experimental vantajosa, mesmo 

considerando a necessidade de mais uma sessão clínica?  

A desidratação dentária provoca alterações significativas na coloração 

da superfície 12. Dentes desidratados, seja pelo isolamento absoluto, por 

procedimentos de moldagem ou pela própria técnica de clareamento dental, 

revelam valores menos saturados e de maior luminosidade. A maioria dos 

autores afirma que ao avaliar os resultados finais do tratamento clareador, o 

profissional deve levar em consideração a desidratação dentária imediatamente 

após a sessão, devendo-se aguardar em torno de 7 a 15 dias para avaliar a cor 

dos elementos, evitando desta forma avaliações entusiásticas6,8,12,13,14,15,16 . De 
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fato, os dados deste estudo comprovaram uma variação de cor após 15 dias do 

tratamento, mas surpreendentemente está alteração mostrou valores menores 

de coloração, ou seja, os dentes apresentaram uma coloração ainda mais clara 

após 15 dias. 

A explicação para este fenômeno reside no próprio mecanismo de ação 

do peróxido de hidrogênio o qual atua através da clivagem das longas cadeias 

dos cromóforos responsáveis pelo escurecimento, produzindo moléculas 

menores, capazes de difundir-se passivamente para o exterior da estrutura 

dentária devido a diferenças no gradiente de concentração. Esta difusão 

necessita de tempo para processar-se e depende das características 

histológicas da dentina e do esmalte, do tamanho das moléculas após clivagem 

e da pressão positiva do tecido pulpar vital, que favorece a difusão destes 

pigmentos para o exterior, de forma gradual, não imediata.   

No entanto, outros autores atribuem este efeito à permanência do 

oxigênio residual por períodos mais longos no interior da estrutura dentária, 

produzindo um efeito clareador prolongado8. No entanto, isto pode variar de 

paciente para paciente tendo em vista as diferenças histológicas da estrutura 

dentária no que diz respeito ao grau de porosidade do esmalte e da dentina 

que determinará a velocidade de difusão do oxigênio livre.  

Ocorreu uma leve reversão da coloração após 1 mês e 6 meses. Esta, 

no entanto, representou um escurecimento de apenas 0,3 a 0,5 tom da Escala 

Vita™ Clássica, o que não pode ser interpretado como uma real reversão do 

efeito, visto que as médias de coloração permaneceram muito diferentes da cor 

inicial, observadas antes do tratamento (Gráfico 1). A Figura 9 ilustra como esta 

reversão se apresentou clinicamente após seis meses. São necessárias 
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avaliações subseqüentes a fim de averiguar a longevidade a longo prazo dos 

tratamentos clareadores aqui realizados, considerando também a percepção 

visual dos pacientes quanto à necessidade de retratamentos. Estes dados 

serão de grande valia à comunidade científica uma vez que estudos 

específicos sobre a longevidade do clareamento realizado em consultório são 

escassos na literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Exemplo ilustrativo da regressão do efeito clareador após seis meses 
(Produto utilizado: Mix One/ Dentalville). (*) Médias de coloração do elemento 13 ao 23. 

 

 

Algumas teorias tentam explicar o mecanismo através do qual se dá a 

reversão dos resultados. Fisiologicamente qualquer terapia clareadora tem a 

capacidade de aumentar os níveis de oxigênio nascente no complexo dentino-

pulpar, o que pode induzir um estresse oxidativo nas células desses tecidos. 

Isto resultaria em diferenciação celular, maior atividade de fosfatase alcalina 
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sobre os odontoblastos da polpa coronária e células endoteliais, com produção 

de heme-oxigenase-1. Essa substância, pelo excesso de peróxido na dentina, 

iniciaria uma reação inflamatória na polpa. Hipoteticamente, depois de se 

recuperar de uma possível hiperemia, os odontoblastos presentes na polpa 

depositariam dentina terciária, geralmente mais mineralizada e com maior 

croma, o que explicaria a recidiva após o clareamento17. 

Outras teorias consideram simplesmente a ocorrência de nova 

pigmentação da estrutura dentária em função da re-incorporação dos 

pigmentos normalmente presentes na dieta alimentar dos pacientes8. 

A comparação entre as técnicas avaliadas não mostrou diferenças 

significativas quanto à reversão da coloração após seis meses (Tabela 2). Este 

dado reafirma a atuação satisfatória da técnica experimental aplicada, cujo 

tempo de exposição ao peróxido foi reduzido para cinco minutos por aplicação, 

o que poderia tornar a técnica de clareamento realizado em consultório menos 

agressiva aos tecidos dentais e promover resultados clareadores igualmente 

satisfatórios. Estes dados vão de encontro a alguns trabalhos que pregam que, 

em regra, várias aplicações de 40 minutos do peróxido de hidrogênio a 35% 

são necessárias para obter um clareamento significativo17. Mas é claro que as 

questões a cerca desta modalidade de clareamento ainda não estão esgotadas 

e ensaios clínicos controlados ainda são necessários para reafirmar estas 

vantagens. 

 

CONCLUSÃO 

Ambas as técnicas avaliadas tiveram comportamento semelhante quanto 

à reversão do efeito clareador: Após 15 dias, foi observado leve clareamento 
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quando comparado à cor imediatamente após a sessão. Após um mês, a 

média de coloração aumentou em 0,2 tons da Escala Vita™ Clássica e após 

seis meses este aumento variou de 0,3 a 0,5. 
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ANEXOS 

A. Parecer do comitê de Ética em Experimentação Animal 
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B. Parecer do comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
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C. Normas para publicação Quintessence International 
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• Title (capitalize the first letter of the first word) e.g. Comparison of the color stability of ten new composites. 

• Authors (first name, middle initial, surname) e.g. Kenneth J. Anusavice 1, Victoria Marker 2 

• Authors' addresses (abbreviated) e.g.  

1 Department of Biomaterials, University of Florida, Gainesville, Florida, USA 

2 Department of Biomaterials Science, Baylor College of Dentistry, Dallas, Texas, USA 

• Short Title (45 characters) e.g Color stability of composites 

• Corresponding Author details (essential): Name, complete address, phone, fax, and E-mail numbers  

 

Abstract (structured format) 

• 250 words or less. 

• subheadings should appear in the text of the abstract as follows: Objectives, Methods, Results, Significance. (For 

Systematic Reviews: Objectives, Data, Sources, Study selection, Conclusions). The Results section may incorporate 

small tabulations of data, normally 3 rows maximum. 

 

Keywords  

Up to 10 keywords should be supplied e.g. dental material, composite resin, adhesion. 

 

Introduction  

This must be presented in a structured format, covering the following subjects, although actual subheadings should not 

be included: 

• succinct statements of the issue in question;  

• the essence of existing knowledge and understanding pertinent to the issue (reference); 

• the aims and objectives of the research being reported relating the research to dentistry, where not obvious.  

 

Materials and methods  

• describe the procedures and analytical techniques. 

• only cite references to published methods. 

• include at least general composition details and batch numbers for all materials. 

• identify names and sources of all commercial products e.g. 

"The composite (Silar, 3M Co., St. Paul, MN, USA)..." 

"... an Au-Pd alloy (Estheticor Opal, Cendres et Metaux, Switzerland)." 

• specify statistical significance test methods. 

 

Results  

• refer to appropriate tables and figures. 

• refrain from subjective comments. 

• make no reference to previous literature. 

• report statistical findings. 

 

Discussion  

• explain and interpret data. 

• state implications of the results, relate to composition. 

• indicate limitations of findings. 

• relate to other relevant research. 

• suggest directions for future research. 
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Conclusion (if included) 

• must NOT repeat Results or Discussion 

• must concisely state inference, significance, or consequences 

 

Acknowledgements  

As appropriate, e.g.: 

"Based on a thesis submitted to the graduate faculty, University of Virginia, in partial fulfilment of the requirements for 

the M.S. degree." 

"This investigation was supported in part by Research Grant DE 00000 from the National Institute of Dental Research, 

Bethesda, MD 20892." 

 

References - must now be given according to the following numeric system: 

Cite references in text in numerical order. Use square brackets: in-line, not superscript e.g. [23]. All references must be 

listed at the end of the paper, double-spaced, without indents. For example: 

1. Moulin P, Picard B and Degrange M. Water resistance of resin-bonded joints with time related to alloy surface 

treatments. J Dent, 1999; 27:79-87. 

2. Taylor DF, Bayne SC, Sturdevant JR and Wilder AD. Comparison of direct and indirect methods for analyzing wear of 

posterior composite restorations. Dent Mater, 1989; 5:157-160. 

Avoid referencing abstracts if possible. If unavoidable, reference as follows: 

3. Demarest VA and Greener EH . Storage moduli and interaction parameters of experimental dental composites. J 

Dent Res, 1996; 67:221, Abstr. No. 868. 

 

Tables and figures  

All tables and figures must be thoroughly discussed in the text of the manuscript. 

 

Tables  

• one table to a page, each with a title. 

• number tables in order of mention using Arabic numerals. 

• must be able to "stand alone" apart from text. 

• when appropriate, standard deviations of values should be indicated in parentheses; (do NOT use ± notation). 

• results of statistical analysis must be included, use superscript letters to indicate significant differences. 

• for explanatory footnotes, use symbols (*, #,**,##). 

 

Figures  

• Do not import the figures into the text file but, instead, indicate their approximate locations directly in the electronic 

text. Images to be supplied separately in jpg, gif or other graphics file. 

• only black and white photographs for print publication. 

• omit titles and other information contained in the figure caption. 

• maximum of 6 figures per manuscript. 

• figures grouped together should have similar dimensions and be labelled "a, b, c", etc. 

• place magnification markers directly on the micrographs. 

• authors should consider that the majority of figures will be reduced to the width of a single column (approximately 85 

mm). Preferably figures should exactly match, or be no more than 1.5 times that width. 

• authors can indicate if they feel a figure should be full page width. 

 

Dental Materials has been selected for inclusion in a new 'colourful e-products' workflow. Figures that appear in black 

and white in the printed version of the journal can be IN COLOUR, online, in ScienceDirect. Authors wishing to make 

use of this facility should ensure that 1. the artwork is in an acceptable format (TIFF, EPS or MS Office files) and at the 

correct resolution 2. RGB colourspace is used and 3. for colour online and black and white in print, both colour and 

black and white artwork (file and/or hardcopy) is provided. There will be no charges to the authors for colour figures 
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online.  
 

Graphs  

• unique, concise axis labels; do not repeat the Figure caption. 

• uniform size for graphs of similar type. 

• type size that will be easily read when the graph is reduced to one column width. 

• lines that are thick and solid (100% black).  

 

Captions to tables and figures  

• list together on a separate page. 

• should be complete and understandable apart from the text. 

• include key for symbols or abbreviations used in Figures. 

• individual teeth should be identified using the FDI two-digit system.  

 

General Notes on Text  
Abbreviations and acronyms: terms and names to be referred to in the form of abbreviations or acronyms must be given 

in full when first mentioned. 

Correct Usage  

• use S.I. units (International System of Units). If non-SI units must be quoted, the SI equivalent must immediately follow 

in parentheses. 

• use correct symbols for μ, L (as in μm, mL, etc.) 

• put leading zeros in all numbers less than 1.0 

• write out number of ten or fewer (ten rats) except when indicating inanimate quantities (10 mL) 

• always use digits for dates, dimensions, degrees, doses, time, percentages, ratios, statistical results, measurements, 

culture cells, and teeth. 

• the complete names of individual teeth must be given in the text.  

 

General Policy  

• receipt of manuscripts will be acknowledged. 

• after initial review, authors will be notified of status. 

• every effort is made to obtain timely reviews; please remember that the referees and the editor are volunteers. 

• a list of revisions and responses to reviewers' critiques must accompany resubmitted revised manuscripts. 

 

On Submission: Agreement, by the act of ticking a box, to the statement, "This paper has been compiled with the 

knowledge, input and approval of all the named authors." 

 

On acceptance, authors will be required to sign a transfer of copyright agreement . If figures, tables, or other 

excerpts, are included from copyrighted works the author is responsible for obtaining written permission from the 

copyright holder prior to submitting the final version of the paper. Full credit must be given to such sources. 

 

Offprints and page charges: no page charges are levied on articles published in Dental Materials. Each corresponding 

author receives 25 offprints of their article free of charge after it has been published; they will also have the opportunity 

to order additional copies. 

 

Submission Package Checklist: 
• letter of transmittal signed by all authors. 

• One electronic copy of the manuscript. 

• One electronic copy of each image and table, all labelled. 

For further guidance on electronic submission, please contact Author Services, Log-In Department, Elsevier Ltd, The 

Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford, OX5 1GB, UK. E-mail: authors@elsevier.co.uk, fax: +44 (0)1865 843905, 

tel: +44 (0)1865 843900. 

mailto:authors@elsevier.co.uk
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F - Normas para publicação Revista General Dentistry 

 

General Dentistry invites submission of original clinical manuscripts that have not been published in the past, or for 
which publication elsewhere is not pending. 

Readership: 35,000+ general dentists 

Content: Articles cover the full range of procedures general dentists perform, as well as the popular Pharmacology 
Today, Restorative Dentistry, and Dental Materials columns. If you are interested in writing a column for General 
Dentistry, please contact the managing editor, Chris Zayner at chris.zayner@agd.org or 312.440.4338, directly 
with your idea. 

Publication schedule: General Dentistry is published bi-monthly. 

All manuscript submissions must be written in English and consist of:  

1. Cover Letter  
2. Article File  

a. cover page  
b. abstract  
c. body of text (including acknowledgments at end, if applicable)  
d. literature cited  
e. appendices (if any)  
f. figure captions  

3. Tables and Figures  

Within the article file, each section should begin on a new page. Tables and figures must be submitted as separate, 
independent files and not included as part of the article file. Electronic submissions are preferred, but faxed or 
mailed submissions are accepted as well. 

 

The journal is peer-reviewed; the process may take up to two months. To ensure that your manuscript moves through 
the review process as quickly as possible, please follow the steps below when preparing your submission: 

Step One:  The Manuscript 

Manuscripts should be double-spaced with one-inch margins. Use block style. Manuscripts should be five to fifteen 
pages in length and the pages should be numbered. Please do not include author names on actual article. 

Readers of the journal have come to expect research and clinical findings presented in such a way that allows them to 
apply the research or technique to everyday practice. Technique and treatment planning details are balanced by 
scientific protocol and industry benchmarks. 

Technique papers and clinical reports or findings 
Should be clear, concise, thorough descriptions of a clinical or laboratory procedure and cite references to recognize 
contributions of others or to clarify information. Manuscripts that feature information about specialized or improved 
techniques or treatments should be supported by the documented experience, but need not relate specifically to 
individual cases. 

Research reports, or clinical or laboratory investigations 
Should reflect a practical application to general dentistry and inform readers of etiology, diagnosis, treatment, or 
prevention of disease or abnormality. Identify and document the purpose and plan, the methods, and the controls. 

Case reports 
Should demonstrate a comprehensive treatment plan and indicate why one course of action was chosen in lieu of 
others. Document and illustrate results in general practice applications. 

 

Step Two: References 

http://www.agd.org/publications/?pubID=17
mailto:chris.zayner@agd.org
http://www.agd.org/publications/?pubID=17
http://www.agd.org/publications/gd/authorinfo/peer/
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Literature citations 
References must be cited in the text accurately and numerically and should be listed on the last page of the manuscript 
in order of appearance in the text. References should be no more than five years old, unless used in a historical 
context. General Dentistry follows the AMA Manual of Style for all citations. 

Product references 
The first mention in the manuscript of a brand name of a product must be followed by a reference containing information 
about the product’s manufacturer. These references should be enclosed in parentheses and list the manufacturer’s 
name and location (city and state); for example, Doe Burs (John Doe Corp., Waukegan, IL). 

When the same company is the manufacturer of more than one product mentioned in a manuscript, only the company’s 
name is required for additional products; for example, Doe Toothpaste (John Doe Corp.). 

 

Step Three: Graphics (Tables, Charts, Graphs, and Figures) 

Digital files are preferred for publication. Product-only figures should not be included. All images must be of professional 
quality and sharply focused. Relevant illustrative material should be distinguishable from background material. 

Tables and charts should be organized logically and included as a part of the manuscript with title and footnotes when 
needed. Tables and charts should be numbered consecutively and cited in the text. They should clarify or add to data 
presented, rather than simply repeat material in the text. 

Each figure should be numbered (Fig. 1, Fig. 2, etc.) and correspond with a caption. The figure number and orientation 
(top, left, and right) must be indicated on all figures. Captions must be submitted for all figures as part of the manuscript 
on a separate page, not on the figures. For photomicrographs, magnification and stain must be specified. Faces will be 
masked to prevent identification in patient photographs. 

Figures for initial submission/review may be submitted as lower resolution PDFs for faster upload; however, high 
resolution files are needed for print production. Figures should be submitted as separate files, not embedded in text files 
or as a single PDF and should not include any numbering or identification in the photo. 

For best reproduction results, digital files should be in TIFF, Jpeg, Postscript, or EPS formats. Please follow these 
guidelines for the final submission of figures for accepted manuscripts: 

Halftone images (for example, color or grayscale images/photographs prepared with software such as Adobe 
Photoshop) should be submitted as TIFF (.tif) files with a resolution of at least 300 dpi, although 600 dpi is preferred for 
optimal results. If the figure contains text (beyond figure part labels), the file must be at least 400 dpi. 

Bitmap images (for example, exclusively black and white scans of graphs, drawings, or maps prepared with software 
such as Adobe® Photoshop) should be submitted as bitmapped (1 bit) TIFF (.tif) files with a resolution of 1200 dpi. 

Vector or line drawings or files prepared with software such as Adobe Illustrator® (.ai) or CorelDRAW® (.cdr) should be 
submitted as EPS (.eps) files. 

Graphs can be submitted as Postscript, EPS, or PDF formats. 

 

Step Four: Cover Letter 

The cover letter should contain the title of the manuscript, the names and affiliations of all authors, and contact 
information for the corresponding author (include all methods of contact). Include a brief, current biographical sketch of 
each author. If the author holds a teaching position, the title, department, and school should be included. The sketch 
should include rank or title and station of authors who are in federal service. 

Address the cover letter to: 

Roger Winland 
Editor 
211 East Chicago Avenue  
Suite 900  
Chicago, Illinois 60611-1999  

http://www.agd.org/publications/gd/authorinfo/literature/
http://www.agd.org/publications/?pubID=17
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Step Five: Author Agreement and Disclosure Statement 

Copyright release 
Articles that have been published, or for which publication is pending elsewhere, are not acceptable. Other materials 
(including tables, photographs, and radiographs) that have been published previously must be accompanied by written 
permission from the proper copyright holder. This is the author’s presubmission responsibility. 

All manuscripts must be accompanied by a copyright release, signed by all authors, that contains the following 
statement: “In consideration of the Academy of General Dentistry taking action in reviewing and editing my submission, 
the author(s) undersigned transfer(s), assign(s), and/or otherwise convey(s) all copyright ownership to the Academy of 
General Dentistry in the event that such work is published in General Dentistry. Such ownership encompasses all 
print and electronic rights, including but not limited to audio and digital forms, posting on the Academy’s Web site, and 
the broadcast or transmission thereof.”   

Please print, sign, and return the copyright release form to the journal specialist when you submit your manuscript. You 
may submit the copyright release form either by fax 312.335.3427, or by e-mail at generaldentistry@agd.org. 

Disclosure statement (if applicable)  
Authors are required to include a statement that discloses any financial, economic, commercial, and/or professional 
interests related to topics presented in the manuscript. This statement must be signed by each author and should be 
included along with the submission, if necessary. Please submit a disclosure statement either by fax 312.335.3427 or by 
e-mail at generaldentistry@agd.org. 

 

Step Six: Submit Your Manuscript  

Once all the above steps are completed, you may submit your manuscript to General Dentistry for review.  
To submit electronically, e-mail all files as attachments to generaldentistry@agd.org.  

To mail your submission, please include a hard copy and disk or CD containing all the above-mentioned files.  Mail to: 

Specialist, General Dentistry 
211 East Chicago Avenue  
Suite 900  
Chicago, Illinois 60611-1999  

Please note that if any of the above-mentioned steps are missing from your manuscript submission, the review 
process will be delayed until all of the materials are received. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agd.org/publications/?pubID=17
mailto:rachel.holmes@agd.org
mailto:rachel.holmes@agd.org
http://www.agd.org/publications/?pubID=17
http://www.agd.org/publications/?pubID=17
mailto:rachel.holmes@agd.org
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APÊNDICE 

 Formulário de Satisfação 

REGISTRO: ____ 
 
 
Como você se sente em relação ao: 
 

 
1. Tempo gasto nas consultas:  

  
          
        A                         B                       C                       D                       E     

      
 
 
 

2. Conforto durante as consultas: 

  
          
        A                         B                       C                       D                       E     
 
 
 
3. Número de sessões necessárias para atingir o resultado desejado: 

  
          
        A                         B                       C                       D                       E     
 
 
 
4. Resultado final do tratamento: 

  
          

        A                         B                       C                       D                       E     
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