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1 INTRODUÇÃO

A odontologia estética teve, na última década, um crescimento vertical
provocado pelo conceito de beleza estética do sorriso que os pacientes adquiriram
através da divulgação maciça da mídia e pelo desenvolvimento muito significativo de
novos materiais dentários e técnicas.
Um sorriso que mostra dentes esteticamente perfeitos e brancos, tem sido o
padrão de beleza buscado por muitos pacientes portadores de manchas de várias
etiologias nos dentes, entre elas: envelhecimento, fluorose, trauma, ingestão de
tetraciclina durante a odontogênese, entre outras. Como o clareamento de dentes é um
procedimento não invasivo, este tem sido a opção que melhor se adequa ao tratamento
estético como alternativa bastante viável e conservadora.
Segundo Goldstein et al.'', a estética dentária se fundamenta em uma base
efetivamente mais sólida: a melhora geral da saúde bucal 62 .
A preocupação não está direcionada somente com a obtenção de dentes bonitos,
mas, principalmente com dentes saudáveis.

O clareamento de dentes já é utilizado há bastante tempo na Odontologia, e com a
demanda cada vez mais freqüente de novos materiais para a área estética, cabe ao
profissional estar inteirado dos beneficios e possíveis limitações e riscos que os agentes
clareadores possam apresentar para evitar transtornos para si e para seus pacientes.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Conceito:

O clareamento de dentes baseia-se em obter uma cor de tonalidade mais clara
que a cor natural dos dentes, vitais e não-vitais, através da aplicação de agentes
químicos, calor, e/ou luz sobre as superficies dos mesmos, que por uma reação de
oxidação, remove pigmentos orgânicos dos dentes
O fato do clareamento não ser um procedimento previsível, não impede que
possa ser empregado em algumas situações e mudar significativamente a aparência dos
dentes, tornando-a esteticamente agradável.
O clareamento de dentes é utilizado ha bastante tempo na Odontologia 17 .
Por uma questão puramente didática, dividimos em clareamento de dentes vitais
e não-vitais. O clareamento de dentes vitais pode ser feito pela técnica de clareamento
caseiro, ou pela técnica de clareamento no consultório, complementada pelo paciente
com uso caseiro.
Em 1877 o clareamento de dentes vitais já era descrito por Chapple; em 1898,
Buchard, descreveu o clareamento dental como opção de tratamento estético 39 . Em 1930
foi introduzido
o uso do peróxido de hidrogênio para clareamento de dentes vitais em consultório, onde
a técnica consistia no uso de soluções de peróxido de hidrogênio a 30 e 35% sobre a
coroa dos dentes, associado ao uso de calor com a finalidade de provocar uma
aceleração da reação39.

A técnica de clareamento dental caseiro, preconizada por William Klusmier e
Jerry Wargner em 1960, foi introduzida formalmente na odontologia em 1989 por
Haywood e Haymann, e, desde esta data, tem se tornado bastante popular 35-40 .
Uma pesquisa de Christensen 16, com dentistas que faziam uso do clareamento
caseiro em seus pacientes, demonstrou que 72% relatavam índice de sucesso, e apenas
12% não estavam satisfeitos devido a ocorrência de sensibilidade dental, irritação dos
tecidos moles bucais, efeitos sistêmicos ou nenhum resultado. Porém, Li 59, demonstrou
que o uso adequado da técnica, sob supervisão profissional, não apresenta efeitos

adversos algum.

2.2 Etiologia das alterações de cor

As alterações de cor dos dentes são determinadas de duas maneiras: as causadas
por fatores extrínsecos, e as causadas por fatores intrínsecos, congênitos ou adquiridas l°
As alterações de cor extrínsecas são muito freqüentes e, portanto, mais
conhecidas do Cirurgião Dentista m . Elas são resultantes da deposição de substancias
sobre a superfície dos dentes ou de sua penetração através dos defeitos do esmalte.
Essas manchas são geralmente associadas ao consumo excessivo de café, chá,
chimarrão, bebidas e alimentos com corantes, fumo e acúmulo de placa. Segundo

Baratieri e cols. m a intensidade desse tipo de manchamento piora quando houver efeitos
no esmalte superficial, quando a dentina se encontra exposta, ou quando unia recessão
desnuda a superfície da raiz. Essas manchas, entretanto, podem ser removidas através de
uma profilaxia adequada , com a conseqüente remoção da causa As alterações de cor
por fatores intrínsecos são mais complicadas e dificeis de serem tratadas m , sendo
divididas em congênitas e adquiridas. Elas são mais dificeis de serem tratadas porque
são incorporadas à estrutura dental e sua remoção implica em procedimentos mais
radicais (desgaste e/ou restauração).
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Dentre as alterações de cor intrínsecas congênitas encontram-se a dentinogènese
imperfeita e a fluorose; e as alterações de cor intrínsecas adquiridas são classificadas em
pré-eruptivas (uso indevido de tetraciclinas e do fluor), e pós-eruptivas (traumatismos,
necroses e calcificações pulpares, reabsorção dentindria

interna ou externa

e

envelhecimento dental).

2.3 Agentes clareadores

0 primeiro relato na literatura de procedimentos de clareamento de dentes vitais,
data de 1868 com a utilização de um ácido oxdlico 42 . Em 1911, Fisher utilizou pela
primeira vez o peróxido de hidrogênio com o intuito de promover o clareamento de
dentes incluindo um instrumento aquecido m .
Haywood & Heymann em 1991, descrevem que para a realização do
clareamento dental caseiro, são utilizadas basicamente duas classes de peróxidos:
a. per6xido de hidrogênio — utilizado na odontologia a mais de 80 anos;
b. peróxido de carbamida — agente clareador mais utilizado para o
clareamento de dentes vitais.
0 mecanismo pelo qual os agentes clareadores removem as manchas dos dentes
ainda não está bem compreendido, mas, basicamente, é um processo de oxidação, onde
os materiais orgânicos são convertidos em CO2 (dióxido de carbono), e em agua,
removendo conseqüentemente os pigmentos da estrutura dentária por difusdo 3040 .
Didaticamente, os agentes clareadores podem ser divididos em duas categorias
diferentes: aqueles que são usados no consultório e aqueles que são auto-administrados
pelos pacientes, sob supervisão do cirurgião-dentistam.

2.3.1 Agentes clareadores usados no consultório

2.3.1.1 Peróxido de Hidrogénio

Este parece ser, ainda hoje, o agente mais efetivo para clarear dentes. As
concentrações mais usadas são de 30-35%.

O peróxido de hidrogênio deve ser usado sempre o mais novo possível, uma vez
que, o tempo de armazenagem parece ser o fator mais importante no seu potencial de
clarear os dentes. Deve-se ter no consultório um produto sempre novo, e para que isso
aconteça, o mesmo deve ser adquirido e estocado em pequenas quantidades, para que

não envelheça na prateleira. Os produtos à base de peróxido de hidrogênio são
relativamente instáveis, e por isso devem ser armazenados em vidro âmbar e no
refrigerador, podendo perder mais de 50% do seu potencial oxidante num período de
seis meses°1 , quando for armazenado fora do refrigerador, contra uma quarta parte
quando armazenado sobre refrigeração 36 .
0 poder clareador do per6xido de hidrogênio pode ser aumentado com

o

emprego de calor, segundo relatos na literatura. 19'77 .
Atualmente, o laser de argônio e o laser de CO2 também estão empregados com
o propósito de catalisar a reação, uma vez que o aumento da temperatura é um dos
fatores que contribui para o clareamento 32 . 0 laser de argônio ativa o clareador e
energiza as moléculas corantes de cor escura da estrutura dental. 0 laser de CO2 é
menos efetivo, porém pode complementar a ação do laser de argônio 29 .
Christensen 16, acha que a laserterapia nos procedimentos de clareamento de
dentes, por ser uma alternativa recente, necessita de maiores investigações a longo
prazo, devido ao custo elevado, sugerindo indicações desta terapia em pacientes
portadores de manchas severas, dificeis de serem clareadas pelos métodos
convencionais.

12
0 manuseio destes produtos, devido a serem extremamente cáusticos, deverá ser
feito com bastante cuidado a fim de evitar-se possíveis danos ao paciente e/ou operador.
Por essa razão, mesmo correndo o risco de sua menor efetividade, muitos clínicos
preferem empregar o peróxido de hidrogênio a 10%.

2.3.1.2 Perborato de Sódio

Pode ser obtido em sua forma pura USP, ou pode ser encontrado no mercado
com nome de AMOSSAN (Coopercore, Inc. Palo Alto, Califórnia — U.S.A.) é utilizado
como curativo de demora para a realização de clareamentos de dentes desvitalizados,
isoladamente ou misturado com o peróxido de hidrogênio a 30-35%, até a obtenção de
uma massa espessa 10 .

2.3.1.3 Acido Clorídrico

O Acido cloridrico, também conhecido como ácido muridtico, não é na realidade
um agente clareador. Este ácido é empregado para fazer uma micro erosão/abrasão
controlada no esmalte, em casos onde a alteração de cor se deve a fluorose dental. Ele
pode ser usado a 36%, mas deve, preferencialmente, ser diluído até 18%, e então ser
misturado com pedra pomes. Uma outra alternativa é empregar cinco partes de Acido
Clorídrico em combinação com: 01 parte de éter anestésico e 05 partes de per6xido de
hidrogênio a 30-35%, associado ou não com pedra pomes 10 .
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Sendo o ácido clorídrico tão cáustico quanto o peróxido de hidrogênio a 3035%, seu manuseio deve ser feito com o máximo de atenção possível para evitar-se
danos ao operador e/ou ao paciente.
0 mecanismo de ação do ácido clorídrico é fácil de entender: ele desmineraliza
o esmalte de forma não seletiva juntamente com a mancha, expondo uma camada subsuperficial não manchada.

2.3.1.4 Hidroxilite

um agente clareador recentemente introduzido no mercado corn a intenção de
controlar a ocorrência de sensibilidade dentária na técnica de clareamento Possibilita
obter a liberação de oxigênio sem a presença de peróxido 28 .

2.3.2 Agentes clareadores auto-administrados pelo paciente (Agentes
clareadores caseiros)

2.3.2.1 Peróxido de carbamida a 10-25%;

0 peróxido de carbamida (CH4N20-H202) tem sido a formulação mais utilizada
para a técnica de clareamento vital caseiro. Sua composição é baseada na associação de
peróxido de hidrogênio e de uréia, com ou sem Carbopol, um polímero espessante que
atua na velocidade de liberação de oxigênio. Assim, temos:
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a) Soluções de Per6xido de Carbamida a 10% com Carbopol (lenta
liberação de oxigênio):
b) Soluções de Peróxido de Carbamida a 10% sem Carbopol (rápida
liberação de oxigênio)

0 Carbopol foi introduzido na formulação com o intuito de aumentar o tempo de
permanência do gel clareador em contato com os dentes. A presença do carbopol, além
de aumentar a viscosidade e estabilidade do agente clareador, faz com que ele apresente
uma liberação lenta de oxigênio, possibilitando seu uso noturno. 0 peróxido de
carbamida sem carbopol, apresenta uma liberação máxima de oxigênio em menos de
uma hora, necessitando de trocas do agente clareador com mais freqüência 10•40
Além das duas classes de agentes clareadores de per6xido de carbamida a 10%,
soluções a 15% (Nu-Smile) e 35% (Quikstart) acham-se também disponíveis. Esses
últimos não são recomendados para o uso caseire.
Atualmente, soluções de per6xido de hidrogênio em concentrações mais baixas,
entre 1,0 a 10%, a maioria na forma de gel, têm sido usadas para clareamento caseiro
Alguns desses produtos para clareamento caseiro vêm acompanhados de Nor
para aplicação tópica. O flúor contido nestes produtos teria como objetivo:
a) diminuir uma possível sensibilidade;
b) potencializar o efeito do clareamento;
c) estabilizar o efeito do clareamento.

2.4 Mecanismo de ação dos agentes clareadores

0 dente escuro é assim visualizado em função de uma maior absorção de luz
provocada pela presença de cadeias moleculares longas e complexas no interior da
estrutura dental. Já o dente com coloração normal apresenta uma absorção de luz menor,

C,
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gerando a percepção ótica de uma superficie mais clara, devido a uma maior reflexão de
luz3"
Os agentes clareadores, baseados em soluções de perkidos, possuem baixo peso
molecular (30g/mol) e uma capacidade de desnaturar proteínas, aumentando, assim, o
movimento de ions através da estrutura dental. Por serem fortes agentes oxidantes, essas
substancias reagem com as macromoléculas responsáveis pelos pigmentos. Por um
processo de oxidação, os materiais orgânicos são eventualmente convertidos em dikido
de carbono e em água, removendo, conseqüentemente, os pigmentos da estrutura
dentária por difusão 30'40 .
As soluções de perkido de carbamida têm sua composição baseada na
associação de perkido de hidrogênio e de uréia, e por serem muito instáveis,
dissociam-se em contato com os tecidos ou com a saliva. As soluções de perkido de
carbamida de 10% até 15% decompõe-se em perkido de hidrogênio de 3% a 5% e
uréia 7% a 10%. 0 perkido de hidrogênio decompõe-se, ainda mais, em oxigênio e
água, ao passo que a uréia se decompõe em amônia e dikido de carbono. 0 perkido de
hidrogênio é considerado o agente ativo,enquanto o per6xido de uréia tem um papel
importante na elevação do pH da placa i ".
A uréia também possui baixo peso molecular (64g/mol) e também se move
livremente através do esmalte e dentina. Em função disto, e do intenso movimento livre
desses perkidos, estes agentes clareadores são capazes de clarear regiões dentais
profundas, mesmo quando estas se encontram cobertas por amplas restaurações de
resinas compostas ou porcelanas, como no caso de facetas 38.43

2.5 Efeitos dos agentes clareadores sobre os dentes e tecidos

moles bucais

Muitas soluções clareadoras apresentam pH baixo, variando entre 2,8 a 7,8. 0
caráter ácido dessas soluções sugere uma possível desmineralização do esmalte, e
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conseqüentemente, uma preocupação, tanto para o cirurgião-dentista quanto para o
paciente, sobre o que poderá ocorrer com o uso prolongado desses clareadores 10 .
0 efeito colateral mais comum, quando do uso das soluções clareadoras dentais,
é uma moderada sensibilidade as trocas térmicas. Esta sensibilidade é passageira e surge
nas primeira hora após a remoção da moldeira, ou assim que é iniciado o tratamento 39 .
Acredita-se que esta sensibilidade transitória esteja relacionada com a dosagem
do clareador, e é devida ao livre trânsito das substâncias de baixo peso molecular do
agente clareador que podem chegar até a polpa. A sensibilidade não está relacionada
com o pH da solução. Segundo Herald° Riehl 45 , quanto mais concentrado for um
peróxido ou maior o seu tempo de uso, independente da concentração, maior é o risco
de porosidade e permeabilidade no esmalte. "0 peróxido alcança, não só o esmalte, mas
também a dentina e o tecido pulpar. Portanto, quanto menor a concentração e o tempo
de uso dos peróxidos para se conseguir o efeito de recuperação da cor original, menores
os riscos de danos aos tecidos dentários" explica.' A diminuição do número de horas de
uso é sugerido neste caso, até que a sensibilidade diminua. Também tem sido sugerido o
uso de fluoreto de sódio após o término do tratamento clareador, utilizando a moldeira
individual.
De acordo com Li 56, os possíveis achados de desconforto, sensibilidade severa
ou irritação pulpar, estão associados a aplicação inadequada da técnica ou mesmo ao
abuso em sua forma de utilização.
Quanto aos tecidos moles, os efeitos colaterais são quase nulos. E quando
surgem traumatismos ou irritações são geralmente causados por ma adaptação da
moldeira individual que mantém o gel em contato com os dentes. Um ajuste na moldeira
e o problema sera solucionado. Haywood 4° relatou que os efeitos do peróxido de
carbamida sobre os tecidos são menores ou iguais aos causados pelo eugenol.
Muitas substâncias clareadoras apresentam um pH inicial, abaixo do pH critico,
que é de 5,2 a 5,8 27 . 0 caráter acido destas soluções sugere uma possível
desmineralização do esmalte. Leonard et a1 51 , em 1994, avaliaram as mudanças no pH
da placa e da solução de peróxido de carbamida a 10% durante o clareamento caseiro
com moldeiras Foi medido o pH da placa e da solução inicial para controle e após a
aplicação em intervalos de cinco minutos durante duas horas. 0 pH da solução so se
apresentou abaixo do ponto critico 5,5, durante os primeiros 5 minutos, chegando ate
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8,6 após 30 min., decrescendo ligeiramente e mantendo-se básico até o final do período.
A mudança do pH da saliva também foi avaliada, e ocorreu diminuição significativa
somente nos primeiros 15 minutos, se mantendo acima do ponto critico até o final do
período de duas horas. A uréia tern função de elevar o pH da saliva42 e além de ser
resultado da degradação do peróxido de hidrogênio

é

também produzida

espontaneamente pelas glândulas salivares, principalmente a parotida. É observado um
aumento do fluxo salivar, contribuindo também para o aumento do pH, devido
capacidade tampão da saliva. Alterações na superficie do esmalte exposto à ação de
agentes clareadores são comprovadas em diversos trabalhos, porém, é entendido que a
desmineralização resultante é moderada pela exposição à saliva ° .
Segundo McCracken & Haywood ° , desde que soluções ativas de peróxido de
hidrogênio transitam livremente pelo esmalte e dentina, é concebível que alterações na
superficie do esmalte possa acorrer. Eles compararam os desgastes ocorridos no
esmalte, após a aplicação do agente clareador peróxido de carbamida 10% (25 pm), a
procedimentos comuns de consultórios, como simples profilaxia (5-50 pm) ou
condicionamento ácido do esmalte (10-15 pm). Durante a remoção de bandas
ortodemticas ocorre um desgaste que varia de 5-50 pm. Afirmam também que o esmalte
exposto durante seis horas em peróxido de carbamida 10% se compara à exposição de
2,5 minutos a refrigerantes, como Coca Cola, freqüentemente ingeridos pela população.
Muitos estudos sobre superfícies de esmalte tratado com agentes clareadores de
peróxido de carbamida, com uso de microscopia eletrônica, têm mostrado pouca ou
nenhuma alterecdo morfológica. As principais alterações relatadas incluem depressões
rasas, aumento da porosidade, e/ou leve erosão 83 .
Seghi e Denry 78 em 1992, verificaram in vitro que o esmalte tratado com
,

peróxido de carbamida a 10% apresentava uma menor resistência à abrasão e nenhuma
mudança significativa na dureza. Por sua vez, Shannon et al. 79, em 1993, afirmaram
que, com a diminuição do pH da solução de per6xido de carbamida, ocorreram
alterações mais severas na superficie morfológica e na microdureza do esmalte dentário
Ainda avaliando a microdureza do esmalte clareado, McCracken & Haywood °,
em 1995, reportam um estudo que mostrou que um gel de peróxido de carbamida 10% (
um antisséptico bucal) diminuiu a dureza do esmalte até uma profundidade de 25

p in
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abaixo de sua superficie. Este gel tinha um pH de 5,3. Um material similar, com pH 7,2
não causou efeitos sobre a dureza do esmalte 83 .
Outro estudo mostrou uma leve redução da dureza, que posteriormente reverteu,
provavelmente pela exposição à saliva artificial usada neste experimento 79 .
Finalmente, estudo recente usando um ciclo de clareamento/re-mineralização,
mostrou que um tratamento com peróxido de carbamida 10% diminuiu
significativamente a dureza do esmalte". A aplicação de tluoreto melhorou a remineralização do esmalte.

2.6 Efeitos dos agentes clareadores sobre as restaurações

Há uma diminuição da adesão entre o esmalte dental e as resinas compostas, em
dentes expostos As substâncias clareadoras 81 . A diminuição da adesão deve ocorrer
devido ao oxigênio residual na interface restauração/esmalte 42 . Estes resíduos são
liberados após sete a quatorze dias, não existindo necessidade de substituição das
restaurações após a aplicação da técnica clareadora, exceto se a estética estiver
comprometida, e, neste caso, é indicada a espera de duas semanas para a confecção das
restaurações definitivas.
Embora os efeitos dos agentes clareadores à base de peróxidos sobre a adesão
dentindria não tenham sido ainda extensamente estudados, as pesquisas até agora
efetuadas sugerem que as forças de unido das resinas compostas e dos ionõmeros de
vidro tendem a decrescer 83
Diversos estudos têm avaliado os efeitos dos agentes clareadores sobre as
propriedades de resinas compostas Um deles utilizou um colorimetro, para mostrar que
géis de peróxido de carbamida 10% clarearam ligeiramente resinas compostas 20 . Em
alguns casos, as alterações foram estatisticamente significativas, mas todas elas eram
muito pequenas para serem consideradas clinicamente significativas. Pesquisadores de
um outro estudo clarearam compostos, com per6xido de carbamida, por 3 1 2 horas. Os
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resultados mostraram que as alterações de tonalidade eram similares àquelas causadas
por compostos armazenados em Agua, e não eram detectáveis pelo olho humano
Talvez os géis clareadores de per6xido de carbamida tornem as superficies dos
compostos ligeiramente mais ásperos. Embora este fato seja detectável através de
profilometria ou de microscopia eletrônica,

é pouco provável que tenha alguma

importância clinica 20 .
Dois estudos de laboratório publicados relataram um aumento na liberação de
mercúrio, por amálgamas expostos a géis de solução de peróxido de carbamida, por
períodos que variavam de 8 horas a 14-28 dias 47'74 . A quantidade de mercúrio liberado
pelas soluções de per6xido era significativamente mais alta que a liberada pelas
soluções-tampão de controle, salinas ou fosfatadas. A quantidade de mercúrio liberado
variou de acordo com o tipo de amálgama e com o tipo de agente clareador, de 4 a 30
vezes mais que nas soluções salinas 47 . Estudo mais recente, relatado em encontro de
pesquisadores, mostrou que, de três materiais de peróxido de carbamida 10% utilizados,
um deles causou liberação significativamente mais elevada de mercúrio que os outros
dois73 .
stas descobertas sugerem que nem todas as combinações de amálgamas com
agentes clareadores resultam em níveis de vapor de mercúrio mais altos. É mais
provável que apenas combinações especificas de materiais produzam este resultado.
Embora não esteja clara a importância clinica destas descobertas,

o clareamento de

dentes contendo restaurações de amálgama deveria ser abordado com cautela 83 .
Na literatura não encontramos nenhuma referência a efeitos do clareamento
sobre a cor ou as propriedades fisicas da porcelana e de outros materiais cerâmicos

.

Não tem sido extensamente pesquisado o efeito dos agentes clareadores sobre os
agentes cimentantes. Entretanto, um estudo indica que

o ionômero de vidro,

e

especialmente o cimento fosfato de zinco, prontamente se dissolvem em géis de
per6xido de carbamida 10% 18 . Não está clara a importância clinica desta observação 83 .
Tanto o peróxido de hidrogênio quanto o per6xido de carbamida causam
alterações microscópicas nas superficies de restaurações com 1RM".
Macroscopicamente, 1RM exposta a peróxido de hidrogênio pode mostrar-se rachada e
intumescida. Em contraste, IRM ® exposta ao peróxido de carbamida não se mostrou
alterada, ao nível macroscópico 75 . Resinas temporárias de metacrilato, expostas a
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peróxido de carbamida, descolore, tornando-se alaranjadas. Materiais temporários,
como coroas de policarbonato e compostos de bisacril, não descolorem.
Os procedimentos de clareamento caseiro podem ser utilizados quase sem medo,
quanto a danos significativos na estrutura dos dentes ou nas restaurações existentes
Contudo, necessita-se de mais pesquisas, para serem elucidados os efeitos de muitos dos
agentes clareadores de peróxido de carbamida, tanto sobre os dentes, quanto sobre os
materiais restauradores 83 .

2.7 Carcinogenicidade

Desde que Haywood e Heymann" publicaram, em 1989, o primeiro estudo
clinico sobre o clareamento de dentes vitais com placa de uso noturno, usando agentes
base de peróxidos, o monitoramento, pelo dentista, do clareamento caseiro de dentes
tornou-se um assunto "quente" na prática odontológica.
Atualmente, o clareamento de dentes caseiro, com agentes à base de peróxidos,
tornou-se um dos mais populares procedimentos cosméticos dentários para clarearem-se
dentes escurecidos, e parte integrante da dentistica estética.
Embora a eficácia dos agentes clareadores de dentes à base de peróxidos seja
bem aceita, continuam a existir preocupações e polêmicas quanto ao seu uso. 0 ponto
focal destas preocupações tem sido as implicações biológicas dos compostos de
per6xidos usados em agentes clareadores caseiros. Peróxido de carbamida

éo

ingrediente ativo mais comumente usado em agentes clareadores de dentes 57 .
Os produtos correntemente disponíveis para clareamento caseiro monitorado de
dentes, normalmente contêm até 10% de peróxido de hidrogênio, ou 22% de peróxido de
carbamida, e aqueles contendo 10% de peróxido de carbamida (equivalente a
aproximadamente 3,5% de H202) parecem ser os mais populares 54•57 . Os produtos até
agora aprovados pela ADA contêm 10% de peróxido de carbamida como componente
ativo
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A questão da segurança dos agentes clareadores à base de per6xidos foi um dos
tópicos de um congresso internacional, realizado em 1996. Entre as preocupações coin a
segurança, dois dos pontos mais polêmicos são carcinogenicidade e a genotoxicidade
Isto se deve em grande parte ao fato de que os compostos de peróxido, incluindo o
peróxido de carbamida e o peróxido de hidrogênio, são conhecidos por darem origem a
radicais livres, os quais produzem consideráveis efeitos fisiológicos e patológicos,
inclusive carcinogênese m, envelhecimento, queimaduras e doenças degenerativas, porém
estas ocorrências devem ser associadas ao uso indevido ou uso excessivo do produto
Algumas polêmicas foram criadas com relação ao efeito carcinogênico do
peróxido de carbamida e do peróxido de hidrogênio. Contudo, tais argumentos foram
baseados em estudos de laboratório, utilizando cobaias.
Uma pesquisa feita por Weitzman et al. " em hamsters concluiu que o exame
histopatológico, após 22 semanas utilizando peróxido de hidrogênio 30%, não revelou a
existência de tumores malignos. Per6xido de hidrogênio pode por si só induzir
alterações patológicas freqüentemente associadas com lesões pré-neoplasicas, quando
utilizado em altas concentrações

e durante período prolongado de tempo, podendo,

quando associado ao DMBA (10-dimetil-1, 2-benzantraceno), substancia carcinogênica
encontrada no tabaco, exarcebar este potencial.
Um estudo de Dahl & Becker 26, em 1995, avaliou possíveis efeitos ocorridos
com a ingestão de per6xido de carbamida. Foram observadas injúrias na mucosa gástrica
após uma hora de exposição direta em ratos, porém, quando novamente analisados,
depois de decorridas 24h, os tecidos pareciam estar sofrendo reparação, o que sugere ser
a agressão temporária e passageira. Deve ser observado que a quantidade depositada na
moldeira deve ser minima. No dente , como em diversos outros tecidos vivos, sempre
existirão respostas a tratamentos. A questão seria a avaliação do risco-beneficio, quando
comparadas outras opções terapêuticas 42 . A segurança está diretamente ligada á dose
administrada, como no caso da aplicação de flúor e das restaurações de amálgama de
prata. Observada e controlada a dose, como em diversos outros tratamentos, o
clareamento é seguro 42 .
Estudos em animais indicam que a dose letal média do peróxido de carbamida
em ratos é de aproximadamente 87,18 a 143,83 mg/kg. Ao transferirmos esses valores
para um indivíduo pesando em torno de 75 kg, a dose letal média de peróxido de
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carbamida a 10% seria em torno de 6,5 a 8 litros. A quantidade necessária para a técnica
de clareamento vital caseiro normalmente utilizada é em torno de 29 a 59m1 para todo o
tratamento, ou seja, durante várias semanas. Então, podemos afirmar que o tratamento
vital caseiro apresenta uma margem bastante segura quanto à sua dose leta1 85 .
Na opinião de Riehl, H. 45, para o peróxido exercer uma possível ação
carcinogênica, alguns parâmetros devem estar bem definidos, como a concentração
desse peróxido, seu tempo de aplicação e a predisposição genética do indivíduo. Quanto
mais concentrado for um per6xido e quanto mais longo for seu período de aplicação,
maiores serão os riscos.
"É preciso deixar bem claro que o papel de vilão imposto ao clareamento
doméstico deve-se exatamente ao fato de não podermos controlar eficientemente o uso
do produto. Dentro de parâmetros pré-estabelecidos e de um protocolo de uso seguro
não há riscos em fazer clareamento através da técnica caseira, desde que o paciente
respeite nossas orientações. 0 clareamento caseiro não causa cancer", conclui Riehl,
H.

45

.

Segundo LI,

Y. 56,

depois de extensas revisões, discussões, debates e avaliações

das evidências cientificas, durante um encontro em novembro de 1997, o Dental
Products Advisory Committee, da FDA, votou pela aceitação do peróxido de hidrogênio
3%, ou em concentração menor, na categoria I, por segurança. Para ser classificado na
Categoria I, um produto deve possuir dados suficientes a sustentarem sua segurança, e é
geralmente reconhecido como seguro 31
Um clareamento de dentes eficiente e seguro quase sempre requer um correto
diagnóstico dos problemas associados à descoloração e às manchas e, ao longo do
tratamento, pode ocorrer sensibilidade e, por vezes, irritação das gengivas. Portanto, é
imperativo que o clareamento caseiro de dentes seja monitorado por profissionais, para
maximizarem-se os beneficios e minimizarem-se os potenciais riscos. Também é
recomendável a utilização de produtos aprovados pela ADA, pois estes produtos
demonstraram sua segurança, através de provas adequadas, finaliza LI,

Y.56
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2.8 Diagnóstico, Prognóstico e Planejamento

Segundo Conceição e cols. 28 o clareamento de dentes vitais está indicado para:
,

a) dentes que apresentem a porção coronária relativamente integra, sem
restaurações muito extensas;
b) dentes que apresentam uma coloração amarelada ou escurecida,
c) dentes manchados ou escurecidos pela deposição de corantes
provenientes de dieta, fumo, entre outros fatores,
d) dentes que apresentam manchamento moderado por tetraciclina dentes
com alteração de cor originada por traumatismo;
e) dentes que apresentam escurecimento em função da perda parcial de
esmalte pela idade, ou seja, por desgaste fisiológico;
O dentes manchados por fluorose;
g) dentes com necrose pulpar e que apresentam escurecimento da coroa
dental;
h) dentes com alteração intrínseca de cor provocada por doença sistêmica tal
como sarampo, febre reumática, porfiria congênita, eritroblastose fetal e
escarlatina.
interessante que o profissional detecte alguns hábitos nocivos praticados pelo
paciente, em particular com relação a dieta e ao fumo. Pacientes que ingerem de forma
exagerada substancias com potencial de manchar os dentes (chá preto, café, vinho tinto,
coca-cola, por exemplo), devem ser orientados a diminuir essa freqüência de ingestão
durante o tratamento clareador, com o objetivo de favorecer o resultado do tratamento
Além disso, devem ser alertados para o fato de que, se voltarem a ingerir estas
substancias de modo exagerado novamente, podem encurtar o tempo para que ocorra
recidiva do escurecimento dental.
importante que o profissional esclareça ao paciente a natureza pouco previsível
do tratamento clareador para que ele não crie uma grande expectativa quanto ao
resultado do tratamento. Além disso, o paciente deve ser informado em relação

24
possibilidade de recidiva na cor após alguns anos. Contudo, se o Cirurgião Dentista faz
um diagnóstico adequado da causa de alteração de cor, a chance de selecionar um agente
clareador correto e ter melhor possibilidade de sucesso no tratamento aumenta
consideravelmente.
Estudo de Haywood 37, em 1996, explica que na técnica de clareamento vital,
ocorre um clareamento gradual da cor do dente até alcançar um nível máximo. Uma vez
iniciado o uso da moldeira com o gel clareador, todos os dentes começam a clarear. Os
dentes normais atingem seu grau de clareamento máximo e não clareiam mais com a
continuidade do clareamento, permitindo desta forma que os dentes mais escuros
alcancem os mesmos, resultando em um clareamento homogêneo de todos os dentes.
Normalmente a borda incisal dos dentes é a primeira a clarear, sendo que a cervical e a
última. Isto ocorre devido a três fatores:
a) espessura menor do dente na incisal;
b) maior disponibilidade de material clareador na regido incisal da moldeira,
c) à proporção da espessura de dentina e esmalte.
Durante o tratamento clareador alguns dentes ficam manchados devido a certas
áreas isoladas clarearem mais rapidamente que outras. Esta variação deve-se às
alterações na formação do esmalte, sendo que a continuação do clareamento levará a
uma harmonização da cor.
Segundo Haywood", a duração esperada do clareamento é de três anos.
Estudo recente de Leonard 52, demonstrou que o clareamento de dentes vitais foi
eficiente em 95% dos dentes tratados, sem alteração por tetraciclina. Além disso, 63%
dos casos após 3 anos e 35% após 7 anos do tratamento clareador mantiveram a
alteração de cor. Atualmente, existe no mercado uma variedade significativa de agentes
clareadores e de técnicas disponíveis, podendo deixar o profissional em dúvida no
momento da seleção quanto ao gel clareador e à técnica a indicar ao paciente 28 .
Na consulta inicial, o cirurgião dentista deverá fazer urna avaliação detalhada da
alteração de cor e uma minuciosa investigação sobre a sua provável causa e as condições
dos dentes em questdo u) . Informações colhidas, por mais simples que possam parecer,
irão auxiliar na determinação da etiologia da alteração de cor. Saber se o dente já foi
submetido a algum tipo de tratamento clareador também é muito importante, pois caso o
fracasso já tenha ocorrido será muito pouco provável a obtenção de sucesso, a não ser
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que o tratamento anterior tenha sido conduzido de forma totalmente errônea (o que é
praticamente impossível de ser determinado) rn
importante, também, que na consulta inicial seja feita uma fotografia dos
dentes, de forma a registrar o quadro inicial, com destaque para a alteração de cor.
Preferencialmente duas fotografias deverão ser feitas. Uma para ser armazenada junto
ficha clinica e outra para ser entregue para o paciente. Isto é particularmente importante,
porque muitos pacientes esquecem muito rapidamente, o quão feio eram seus dentes
antes do tratamento. A fotografia do tratamento concluído não deverá ser entregue ao
paciente, pois o mesmo sera o portador vivo do resultado final obtido e passará,
provavelmente, a divulgá-lo. A adoção desta estratégia é importante para o incremento
da clientela01 '34 .
Finalmente, uma vez que os dados tenham sido colhidos e o provável
prognóstico tenha sido determinado e discutido com o paciente, o plano de tratamento
deverá ser apresentado em detalhes, incluindo 06 :
a) Provável causa de alteração de cor: sem a determinação da causa da
alteração de cor é impossível eleger a técnica de clareamento e
determinar o provável prognóstico;
b) Condições periapicais;
c) Probabilidade de melhora;
d) Riscos: é fundamental que o paciente conheça os riscos que estará
correndo, como por exemplo, o de um acidente com o agente clareador
no trans-operatório. Neste sentido, alguns pacientes, ao serem
esclarecidos sobre os prováveis riscos, acabam desistindo do tratamento.
Caso, no entanto, o profissional não o tenha esclarecido sobre tal
possibilidade e esta ocorra, o paciente se sentirá traído e tomará
providências contra o profissional;
e) Longevidade a ser esperada: o tempo que o dente se manterá claro e
esteticamente agradável poderá variar em função da etiologia da alteração
de cor, do tempo necessário para o clareamento e da técnica empregada.
A longevidade poderá ser curta, de apenas alguns dias, como poderá ser
longa e o dente se manter claro por muitos e muitos anos. 0 paciente
precisa ser orientado quanto a estas possibilidades para que ele autorize o
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tratamento e não venha a se sentir enganado, caso o mesmo falhe num
curto intervalo de tempo;
f) Técnica a ser desenvolvida: o paciente precisa ser esclarecido sobre a
técnica, uma vez que ela poderá implicar em maior ou menor risco. Caso
isto não seja feito e ocorra algum acidente durante o clareamento, o
paciente se sentirá prejudicado, desapontado e certamente cobrará
providências. No nosso entender, a melhor prática implica em medidas
claras e transparentes, tomadas em comum acordo com o paciente;
g) Probabilidade de dor ou desconforto durante o tratamento: em algumas
técnicas clareadoras, como os dentes não são anestesiados e é empregado
calor para potencializar a ação do agente clareador, poderá acorrer
sensibilidade no trans-operatório. Assim sendo, o paciente devera ser
previamente esclarecido sobre tal possibilidade;
h) Dor a ser esperada pós-operatoriamente: algumas vezes, os dentes vitais
submetidos a tratamento clareador poderão apresentar sensibilidade e esta
di fi cultar o paciente no consumo de bebidas e/ou alimentos gelados. Esta
sensibilidade geralmente é provocada e poderá ser passageira ou
prolongada. Caso isto ocorra, deverá ser prescrito para o paciente um
bochecho diário com uma solução fluoretada e/ou o recobrimento da
região cervical dos dentes com um verniz com flúor;
i) fato do clareamento não ser uma ciência exata: sendo assim considerado
experimental (de resultados não prediziveis);
j) Tempo de tratamento: raramente uma única sessão clinica será suficiente
para o clareamento convencional de dentes vitais ou não vitais. A
determinação do tempo provável de tratamento é fundamental para a
determinação do custo do tratamento. Assim sendo, o paciente deverá ser
informado a respeito de um provável número mínimo e máximo de
sessões;
k) Custo;
I) Aceitação por escrito, mediante a assinatura de um formulário
de liberação.
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2.9 Técnicas de clareamento Vital

As técnicas de clareamento dental podem ser divididas em dois grupos para
melhor compreensão didática, segundo Baratieri e cols. m :
a) Técnica

de clareamento desenvolvida totalmente no consultório

(convencionais) e,
b) Técnica de clareamento desenvolvida parte no consultório e parte em
casa, ou apenas em casa com autoaplicação do agente clareador por parte
do paciente.
Para Farah; Powers 29, as técnicas de clareamento podem ser classificadas em:
a) Clareamento no consultório;
b) Clareamento caseiro supervisionado pelo dentista;
c) Combinação do clareamento caseiro e de consultório; e
d) Clareamento sem prescrição do dentista.
Segundo Riehl45 , existem três técnicas de clareamento dental, classificadas de
acordo com o local onde o tratamento será realizado:
a) Clareamento totalmente feito no consultório;
b) Clareamento iniciado no consultório e continuado em casa pelo próprio
paciente, sob orientação profissional; e
c) Clareamento oferecido diretamente ao paciente, sem orientação do CD.
A técnica de clareamento de dentes vitais será mais bem entendida, se tomarmos
por base o fator etiológico que levou a alteração de cor. Assim teremos:

2.9.1 Clareamento de dentes vitais coin Fluorose.
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De acordo com Baratieri e cols '°, a fluorose dental, antes denominada de
esmalte moteado, é uma forma de hipoplasia do esmalte, freqüentemente caracterizada
por alteração de cor, moderada a severa, da superficie do esmalte, atingindo grupos de
dentes, quer na dentição decidua, quer na dentição permanente.
Para estes autores, este tipo de desordem torna-se clinicamente signi fi cativa
quando o paciente tem, durante a formação e maturação do esmalte, uma história
prolongada de ingestão de água que contenha mais de lppm de ions fluor, ou posologia
inadequada de suplementos de fluor.

A

medida que a concentração de ions fluor aumenta, o quadro torna-se mais

severo. Este tipo de hipoplasia parece ser causada pela alteração metabólica dos
ameloblastos durante a formação do esmalte. A formação e maturação do esmalte
ocorrem, principalmente, durante os primeiros nove anos de vida. Assim sendo, se a
ingestão indevida de fluor ocorrer durante o primeiro ano de vida, a anomalia irá atingir
o grupo dos incisivos, caninos e primeiros molares. Por outro lado, se ocorrer por volta
dos três anos, ou pouco mais, irá atingir os primeiros e segundos pré-molares e os
segundos e terceiros molares.
De acordo com McEvoy 61 , foi Kane, em 1916, de Colorado Springs, nos EUA,
quem primeiro realizou tentativas de remover manchas associadas a fluorose endêmica
utilizando ácido hidrocloridrico a 18% e calor. Em 1937, Ames°2 relatou uma técnica
alternativa para remover manchas de fluorose utilizando peróxido de hidrogênio, éter e
calor. McInnes, em 1966, relatou a técnica desenvolvida em 1942, que misturava 5
partes de peróxido de hidrogênio a 30%, 5 partes de ácido hidrocloridrico a 36% e uma
parte de éter anestésico.
Basicamente quatro métodos de tratamento têm sido propostos, com o objetivo
de tornar os dentes acometidos por fluorose esteticamente agradáveis":
a) desgaste e polimento criterioso do esmalte",
b) clareamento da superficie do dente com per6xido de hidrogênio
concentrado, com ou sem éter anestésico 14'80 ,
c) desgaste químico do esmalte com, apenas, ácido clorídrico (em
concentrações de até 36%) 70,
d) várias combinações de desgaste, clareamento, ou remoção química do
esmalte21• 22
• -23 24 25 66
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Para BARATIERI e cols.' °, o termo "clareamento" para designar a remoção de
manchas de dentes com fluorose é inadequado. Isto porque, em praticamente todos os
casos, os dentes são excessivamente brancos e, em todas as técnicas sugeridas para esse
fim, as manchas são removidas através de um procedimento programado de micro
erosão/abrasão do esmalte.
A técnica descrita por BARATIERI e cols. 1°, já foi amplamente testada e
divulgada por Cro11 21,22,23,66 e paixdo66:
a) profilaxia dos dentes a serem clareados, com taça de borracha com pasta
profilática, em baixa rotação.
b) Omcilon em Orabase deve ser aplicado sobre a gengiva e lábios do
paciente, usando-se um "cotonete". Este procedimento visa proteger os
tecidos moles contra um possível acidente (extravasamento do agente
clareador que é extremamente cáustico).

c) As roupas do paciente deverão ser protegidas com um avental plástico.
d) Os olhos do paciente deverão ser protegidos com uma toalha.
e) Os dentes a serem clareados deverão ser isolados corn dique de borracha,
e este ser estendido sobre o nariz do paciente para evitar-se possível
inalação das emanações. Cuidado especial deverá ser tomado para que a
borracha seja adequadamente envaginada dentro do sulco gengival
Ainda para se evitar possível extravasamento dente clareador pela região
do sulco, os dentes deverão ser amarrados individualmente com fio
dental
f) Após o isolamento, com auxilio de um pincel, um verniz cavitario à base
de copal deverá ser aplicado sobre o dique de borracha, na região
correspondente à margem gengival. Este procedimento tem o objetivo de
melhorar, ainda mais, o selo nesta regido critica.
g) uma pasta espessa de bicarbonato de sódio e água deverá ser preparada e
aplicada sobre o dique de borracha junto ao colo dos dentes Esta
estratégia tem o objetivo de, numa eventualidade, neutralizar a ação do
"acido clareador".
h) num pote dappen deverá ser preparada uma pasta espessa de pedra pomes
e acido clorídrico a 18%. Esta pasta sera empregada para a execução da
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micro-erosão/abrasão do esmalte com o objetivo de remover as manchas.
Uma alternativa ao emprego desta pasta (pedra pomes + ácido clorídrico
18%) para a remoção das manchas de fluorose dental pode ser
encontrada no mercado com o nome de Prema (Premier). 0 Prema é uma
pasta pré-misturada de ácido cloridrico desenvolvida por Croll 21 '25
composto Prema, propriamente dito, vem em doses únicas individuais e
seladas em recipientes especiais. E uma pasta densa que pode requerer
água para obter-se a consistência ideal. A aplicação do Prema pode ser
executada com uma taça de borracha especial, dura, e que apresenta
estrias nos lados. Esta taça é encaixada num mandril e deve ser usada
com uma peça de mão especial que permite a redução de velocidade
(10:1).
Outra alternativa ao emprego da pasta de pedra pomes e Acido clorídrico
a 18%, é a solução de McInnes, que consiste em: lml de Acido clorídrico
(36%), lml de peróxido de hidrogênio (36%) e 0,2ml de éter anestésico.
Para os autores, a primeira alternativa é mais usada, apesar de implicar
em maior desgaste do esmalte. Porem, é mais econômica, prática e
eficiente.
i) com uma espátula de madeira, com um "cotonete" ou corn unia taça de
borracha, a "pasta clareadora" deverá ser firmemente aplicada
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esfregada sobre o esmalte manchado e adjacências. A aplicação não
deverá exceder 10 segundos. Em seguida, a superficie do esmalte deverá
ser enxaguada por 30 segundos, aproximadamente.
Este procedimento poderá ser repetido por, no máximo, dezesseis vezes
ou até que as manchas desapareçam (desde que as aplicações não
excedam dezesseis vezes). Originalmente, Cro11 21 recomendou, no
máximo, doze aplicações de cinco em cinco segundos. No entanto,
tratando quatrocentos e oito dentes através desta técnica l°, Baratieri e
cols. m observaram que dobrar o tempo de aplicação da pasta sobre o
esmalte, além de não promover desgaste exagerado, acelera e melhora os
resultados.
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Verificaram também, que muitas manchas que não desapareciam com
doze aplicações, passavam a desaparecer após a décima quarta aplicação,
até desaparecer por completo na decima sexta aplicação.
Quando a mancha não desaparece após dezesseis aplicações,

o

tratamento deverá ser interrompido, pois, provavelmente, trata-se de uma
mancha profunda e sua remoção poderá implicar num desgaste
exagerado de esmalte. De acordo com Cro11 22 aproximadamente 25% das
manchas de fluorose são profundas e não respondem bem a esse tipo de
tratamento.
j) após a obtenção da cor desejada, ou mesmo no fracasso da remoção das
manchas, um disco de oxido de alumínio, próprio para polimento e
resinas compostas, como por exemplo o Sof-Lex, deverá ser empregado,
em baixa velocidade, para devolver o brilho ao esmalte. Apenas o disco
de menor granulação deverá ser empregado.
k) em seguida, um gel de fluoreto de sódio deverá ser aplicado sobre as
superficies dos dentes por, aproximadamente, quatro minutos. Cuidado
especial deverá ser tomado com relação aos pacientes que apresentam
alguns dos seus dentes tratados com resina composta ou porcelana. Para
estes pacientes deve ser evitado o emprego de fluor fosfato acidulado,
uma vez que o ácido fluoridrico contido neste agente poderá atacar as
partículas de carga das resinas e a superficie da porcelana e, desta forma,
desfigurar, inteiramente, o aspecto estético das restaurações. Para estes
pacientes deverá ser empregado um gel de flúor neutro.
I) dique de borracha deverá ser retirado e o paciente orientado para que
retarde ao máximo o contato dos dentes com substâncias que contenham
corantes. Neste sentido, ele deverá ser orientado, por escrito, para que
evite, nas primeiras horas, o uso do fumo, chá, café e refrigerantes que
contenham corantes. 0 paciente deverá ser orientado, também, quanto a
possível sensação de aspereza que o esmalte irá apresentar, a qual deverá
desaparecer por completo em, aproximadamente, sete dias. Uma semana
após o tratamento, o paciente deverá retornar para reavaliação.
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Geralmente, apenas uma sessão clinica de trinta minutos é suficiente para
remover a maioria das manchas marrom advindas da fluorose. Para os autores, ótimos
resultados foram obtidos na remoção de manchas marrons, enquanto que para as
manchas brancas tiveram pouco sucesso. Algumas vezes, afirmam os autores, foi
necessário, além desse tipo de tratamento, a execução de facetas corn resinas compostas
ou porcelana para a obtenção de resultados estéticos satisfatórios. No entanto,

é

oportuno registrar que a remoção, mesmo que parcial das manchas, auxilia muito na
obtenção de melhores resultados com as resinas compostas
Esta técnica também é indicada para a remoção de manchas hipoplásicas
brancas, as quais são freqüentes em dentes anteriores. Estas manchas, geralmente,
encontram-se localizadas na regido vestibular e mais para a incisal dos dentes

2.9.2 Clareamento de dentes vitais manchados por Tetraciclinas

As tetraciclinas, agente bacteriostático sintetizado em laboratório, foram
largamente utilizadas em substituição às penicilinas nas décadas passadas, tendo ótimos
resultados nos tratamentos de alterações das vias respiratórias. No entanto, apesar dos
benefícios que trazia no tratamento das infecções, veri fi cou-se que o uso deste
antibiótico causa manchamento de dentes quando ingerida durante a calcificação dos
dentes m . Isto significa que os dentes deciduos põem ser afetados do sexto mês, no ütero,
até o décimo mês de vida, e os dentes permanentes, do sétimo mês de vida, até o sétimo
ou oitavo ano de infancia °5'°6 .
Segundo Baratieri e cols.' ° , uma dose de tetraciclina é suficiente para causar
manchamento dos dentes, mas o mesmo é intensificado com a administração de doses
repetidas. A maior concentração da droga ficará mais aparente onde o esmalte é mais
fino e a dentina mais espessa. Assim, os colos dos dentes demonstrarão maior mudança
de cor.
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A cor e severidade da mancha dependem de inúmeros fatores, incluindo o tipo
de droga administrada, dosagem, tempo de administração (duração)

e via de

administração. Como resultado, a aparência clinica da mancha de tetraciclina é variável.
A cor do dente varia de acordo com a administração de drogas especificas:
a) Clortetraciclina (Aureaomicina) - marrom acinzentado
b) imetilclortetraciclina (Dedermicina) - amarelo
c) Xitetraciclina (Terramicina) - amarelo
d) Tetraciclina (Acromicina) - amarelo
e) Doxiciclina (Vibramicina) - sem alteração de cor
As técnicas de clareamento de dentes vitais manchados por tetraciclinas,
apresentam resultados satisfatórios para os graus I e II Para dentes muito escuros,
graus III e IV, o clareamento vital não apresenta resultados satisfatórios. Para esses
casos, basicamente duas alternativas têm sido sugeridas:
a) a execução de endodontia e o emprego de uma técnica de clareamento
não vital, ou
b) a execução de uma faceta estética com resina composta ou porcelana.
Para os casos mais brandos de manchamento de dentes por ingestão de
tetraciclina, Baratieri e cols. m, descrevem a técnica convencional:
Todos os cuidados descritos para proteção do paciente na técnica para remoção
de manchas por fluorose, também deverão ser considerados nesta técnica. Da mesma
forma, o paciente deverá ser conscientizado dos riscos e provável prognóstico, o qual
depende:
a) da intensidade da alteração de cor;
b) do número de sessões de tratamento;
c) o tipo de droga que determinou o manchamento, e
d) da técnica de clareamento.
Inicialmente, as manchas extrínsecas deverão ser removidas com o auxilio de
uma pasta profilática adequada, que deverá ser aplicada com taças de borracha. A
seguir, com um "cotonete", deverá ser aplicado Omcilon em Orabase sobre a mucosa,
gengiva e lábios. Os dentes, então, deverão ser isolados com dique de borracha.
Cuidado extremo deverá ser tomado para que a borracha fique adequadamente
invaginada dentro do sulco gengival e não fique gengiva exposta em nenhum local
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Uma alternativa para melhorar o vedamento é amarrar individualmente todos os dentes
com fio dental. Após o isolamento, os dentes deverão ser novamente limpos corn uma
pasta profilática adequada para remoção de qualquer vestígio de Omcilon em Orabase
que possa ter ficado aderido A superficie do esmalte. Lave corn água, limpe e seque a
superficie com ar, éter ou álcool.
A seguir, ácido fosfórico (37%) em gel deverá ser aplicado durante quinze
segundos sobre a superficie do esmalte. Após esse tempo, as superficies deverão ser
lavadas com água e secas com ar. Uma aparência branca opaca na superfície indicará
urna técnica de condicionamento bem sucedida e o potencial para penetração do
clareador no esmalte deverá ser, então, do melhor nível. 0 condicionamento acido do
esmalte visa potencializar a ação do agente clareador. De acordo corn Hal1 36 não existe
vantagem em se condicionar o esmalte com ácido fosfórico antes do clareamento, além
do fato do condicionamento implicar na perda de aproximadamente 10 pm de esmalte
superficial. Para os autores, no entanto, este desgaste é desprezível e clinicamente
insignificante, além do fato de terem observado melhores resultados quando se procede
da forma descrita. 0 condicionamento com ácido fosfórico não é imprescindivel e só
deverá ser executado na primeira sessão de tratamento.
Pequenos pedaços

de algodão ou gaze num tamanho equivalente ao

comprimento e largura de cada superficie dental isolada ou todos os dentes a serem
clareados deverão ser preparados. Com cuidado, empregando um conta-gotas, deverá
ser colocada uma pequena porção de peróxido de hidrogênio 30-35% dentro de um pote
dappen colorido. Mantendo o algodão ou gaze preso por uma pinça, este deverá ser
mergulhado no recipiente com o peróxido, até a saturação. A seguir, os excessos
deverão ser removidos e as porções de algodão ou gaze levadas, com muito cuidado,
sobre as superficies dos dentes. Com um instrumento metálico, o algodão ou gaze
deverá ser comprimido contra o esmalte de modo a esboçar o formato da superficie e
cobri-la totalmente. Isto deverá ser repetido para cada dente, até que todos os dentes
isolados sejam cobertos por vestibular e lingual.
Em seguida, um instrumento metálico aquecido deverá ser aplicado sobre a
superficie vestibular e lingual de cada dente através do algodão ou gaze. 0 instrumento
aquecido deverá ser aplicado a cada superficie dental por aproximadamente trinta
segundos. Assim, ao tratar seis dentes, havendo duas superficies por dente, um ciclo
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completo durará seis minutos. Estes ciclos deverão ser repetidos por trinta a quarenta
minutos dependendo da intensidade da cor e do conforto do paciente °6 . Durante esse
tempo o operador deverá manter os pedaços de algodão ou gaze saturados de peróxido
de hidrogênio. A aplicação do calor visa potencializar a ação do agente clareador.
Alternativamente o calor poderá ser aplicado com auxilio de um soldador, com a
temperatura regulada em 60 graus centígrados. Neste caso, durante trinta minutos,
deverão ser feitos ciclos com dois minutos de aplicação por vestibular e dois minutos de
aplicação por palatal. Outra alternativa é aplicar o calor com o auxilio de uma lâmpada
especial que deverá ficar a 30 cm de distância dos dentes, durante trinta minutos. A
aplicação do calor deverá ser realizada sem anestesia, permitindo ao paciente limitá-lo
através da sensibilidade e determinando o nível de aquecimento apropriado.
Ao término desse tempo, os dentes deverão ser lavados com agua e secos com
ar. A seguir, com um disco de lixa próprio para polimento de resinas compostas, o
brilho do esmalte deverá ser restabelecido e flúor em gel deverá ser aplicado, por
aproximadamente 4 minutos. 0 dique de borracha deverá ser removido e os tecidos
moles deverão ser limpos com uma gaze úmida.
Embora alguns autores relatem que, aproximadamente, 70% das alterações de
cor provocadas por tetraciclinas sejam removidas com a técnica descrita , o que, em
certos casos, poderá ocorrer na primeira consulta, não é incomum que o processo
precise ser repetido quatro a cinco vezes antes que o resultado desejado seja alcançado.
Assim, mesmo que um bom resultado seja alcançado na primeira sessão, é estratégico
repetir o procedimento três vezes para os casos de manchamento de Grau I e seis vezes
para aqueles de Grau II. Esta estratégia parece contribuir para a estabilização dos
resultados obtidos. 0 paciente deverá estar ciente dessa possibilidade desde o inicio do
tratamento. 0 paciente deverá ser esclarecido quanto à possibilidade de ocorrer uma
ligeira sensibilidade no pós-operatório. Ele deve ser instruido, também, para que evite
alimentos que contenham corantes, especialmente durante o tratamento ou nas primeiras
semanas após o tratamento. Caso seja necessária nova sessão de clareamento, deverá ser
dado um intervalo de uma semana se não houver sensibilidade no pós-operatório e
quatro a seis semanas se ocorrer sensibilidade. Isto possibilitará que a polpa responda
favoravelmente ao tratamento °6 . Este tipo de procedimento poderá ser associado
técnica de auto-aplicação, para potencializar o tratamento clareador, sem nenhum risco
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adicional para o paciente 0 clareamento convencional, tanto poderá ser precedido,
quanto seguido pelo clareamento caseiro, com o objetivo de clarear dentes que não
responderam satisfatoriamente a um dos tratamentos realizados isoladamente.
Para Baratieri e cols. 1°, as técnicas convencionais de clareamento de dentes
vitais apresentam alguns inconvenientes:
a) implicam no emprego de ácidos sobre o esmalte, os quais promovem um
ligeiro desgaste e aumento de sua rugosidade,
b) se estes ácidos forem empregados de forma inadvertida poderão produzir
um severo desgaste do esmalte;
c) requerem a execução de um adequado polimento da superficie do esmalte
para devolver a textura original;
d) implicam no uso de substancias extremamente causticas (peróxido de
hidrogênio a 30 — 35%) que podem, acidentalmente, promover
queimaduras químicas no paciente e/ou dentista;
e) requerem, geralmente, múltiplas sessões clinicas,
0 o tempo de consulta 6, geralmente, considerável;
g) requerem o uso de calor associado; o calor em excesso, poderá promover
irritações pulpares e/ou queimaduras no paciente e/ou operador,
h) requerem o isolamento de campo operatório com dique de borracha;
i) os resultados não são prediziveis;
j) os dentes poderão voltar a escurecer dois a três anos após o clareamento
(a longevidade não é predizivel);
k) o custo do tratamento 6, geralmente, muito elevado.
Para Farah e Powers29, e Li 54, por ser uma técnica que utiliza soluções fortes a
base de peróxido de hidrogênio de 30 a 35%, associado ou não ao calor, a técnica de
clareamento convencional (realizada no consultório) necessita de proteção rigorosa dos
tecidos moles bucais para evitar irritações e/ou queimaduras. Apresentam como
vantagens, o controle total do profissional, o envolvimento apenas do dente (quando
adequadamente protegido), efeito mais rápido e, quando empregada não necessita do
uso de moldeira.
De acordo com Feinmamm et a1 30, a técnica de clareamento de dentes
convencional tem como vantagens, o fato de ser um procedimento seguro onde não

37
existe a necessidade de desgastar-se os dentes, sendo então, um procedimento
praticamente indolor, além de ter um custo menor que as outras alternativas de
tratamento. Como desvantagens da técnica, estes autores citam: possibilidade de não
alcançar a cor esperada, pode provocar desconforto para crianças devido à cavidade
pulpar ser mais ampla, o tempo necessário de tratamento pode ser prolongado, e a
eficácia desta técnica está em 75% aproximadamente, dos casos selecionados.
A tendência atual da odontologia na área de clareamento dental, está na
associação de técnicas para a obtenção de melhores resultados em menor tempo de
aplicação. Isto significa dizer que, o tratamento clareador tem seu inicio no consultório,
pela técnica convencional, e continua com o paciente fazendo uso da técnica caseira,
supervisionada pelo dentista.

2.9.3 Clareamento de dentes amarelados ou escurecidos pela idade

A técnica de clareamento caseiro ocorreu por acaso, no final da década de 1960,
quando o ortodontista Bill Klusmier, de Arkansas, EUA, recomendava a seus pacientes
o uso de um antisséptico bucal a base de peróxido de carbamida a 10%, para tratamento
de gengivites. Quando os pacientes retornavam ao consultório para continuidade do
tratamento ortockintico, Klusmier observava que além da melhora das condições
gengivais, seus dentes apresentavam-se mais claros.
Em 1989, Haywood e Heymann°, publicaram esta técnica, que denominaram de
Nightguard Vital Bleaching, hoje mais conhecida como clareamento caseiro ou técnica
da moldeira.
Esta técnica consiste, basicamente, na auto-aplicação (por parte do paciente), de
um produto à base de peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio, através de uma
moldeira plástica (placa) ou de resina acrílica, sob a orientação e supervisão de um
Cirurgião Dentista. A principal indicação desta técnica de clareamento vital tem sido
para pessoas insatisfeitas com a cor original de seus dentes vitais higidos" ) . Ela também
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pode ser indicada para clarear dentes escurecidos pelo envelhecimento, dentes
manchados por tetraciclinas (manchas suaves Grau I) ou fluorose, e dentes vitais que,
após trauma, passaram a apresentar alteração de cor e calcificação distrófica da polpa 1° .
Segundos estes autores, para facilitar a execução e controle do tratamento,
inicialmente apenas os dentes superiores ou inferiores deverão ser clareados. Isto
permite ao paciente a possibilidade de acompanhar o clareamento progressivo através
da comparação com os dentes antagônicos não clareados. Outro aspecto importante é
registrar, com uma escala de cores de porcelana e/ou através de fotogra fias„ a cor dos
dentes antes do inicio do tratamento e durante o transcorrer do mesmo. Lembre-se que o
paciente, geralmente, esquece rapidamente a cor (quando indesejável) dos seus dentes,
ficando, com freqüência, frustrado com o grau de clareamento obtido. As fotografias
servirão para avivar a sua memória e fazê-lo ver o quanto melhorou o seu sorriso, após
o tratamento. A técnica varia, ligeiramente, de produto para produto, sendo que o
fabricante, geralmente, orienta como emprega-los adequadamente.
Para o emprego caseiro (auto-aplicação) de alguns desses produtos, inicialmente
deverá ser feita uma moldagem total, com alginato, da arcada a ser clareada. 0 molde
obtido deverá, então, ser vasado com gesso pedra. 0 modelo total servirá para a
confecção de uma placa total de plástico ou resina acrílica. Esta placa deverá,
preferencialmente, cobrir completamente todos os dentes do arco, ao mesmo tempo em
que deixa o palato e tanto tecido gengival quanto possível a descoberto. Após a
confecção desta placa, também referida como "protetor", a mesma deverá ser provada
na boca e adequadamente ajustada. Deverá ocorrer contatos suaves em todos os dentes
antagônicos. Qualquer borda cortante deverá ser removida. É importante que a placa
fique bem ajustada junto ao colo dos dentes para evitar, ao máximo, perda de material
clareador durante o uso. Outra sugestão é que se crie na parte interna da placa
(superficie que fica em contato com os dentes), um espaço para armazenar mais agente
clareador. Este espaço deverá ser criado na regido equivalente a cada dente e poderá ser
obtido através do desgaste da placa com uma broca esférica ou do uso prévio de uma
resina especial.
Estando a placa pronta e devidamente ajustada, o paciente deverá receber
instruções de como carrega-la e usá-la. Neste sentido, algumas recomendações, por
escrito, nos parecem necessárias e vantajosas:
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a) Na hora de dormir escove adequadamente os dentes, use fio dental e faça
um bochecho com uma solução fluoretada. 0 emprego da solução para
bochecho dependerá do risco a doença cárie apresentada pelo paciente,
de modo que elas podem ser necessárias para alguns pacientes e não
necessárias para outros. No entanto o seu emprego não prejudicará o
clareamento.
b) Coloque duas a três gotas do agente clareador dentro de cada espaço da
placa equivalente a cada dente. Verifique as recomendações do
fabricante.
c) Coloque a placa na boca, sobre os dentes, e permita a extrusão do
excesso do material. Expectore o excesso se necessário.
d) Use a placa carregada durante o sono, (seis a oito horas) todas as noites,
até que a cor desejada seja alcançada. 0 uso também poderá ser feito
durante o dia.
Isto deverá ocorrer no período de três dias para dentes escurecidos pela
idade e de cinco a seis semanas para outros tipos de manchas
(dependendo do clareador).
Caso a cor desejada seja alcançada antes de se completar cinco semanas
de uso, o paciente deverá ser orientado para que continue usando o
clareador até que esse tempo seja completado. Isto é importante para
estabilizar o efeito do clareamento.
Existe uma preocupação em relação à possibilidade do paciente
empregar o clareador por maior tempo e com isso os dentes clarearem
muito. Nesse sentido, experimentos clínicos têm indicado que há um
nível de clareamento, acima do qual os dentes não passam. Assim sendo,
o tratamento é uniformemente limitado com o passar do tempo.
Caso o paciente deseje maior rapidez no clareamento, poderá usar a placa
também durante o dia, devendo recarregá-la com o clareador de hora em
hora, uma vez que pesquisas in vivo têm demonstrado que o volume do
clareador na placa diminui mais que a metade após uma hora, devido
dissolução pela saliva e deglutição
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e) Limpe e enxágüe a placa após o uso e execute a higiene bucal como de
costume.
O Ocorrendo qualquer irritação ou desconforto procure

o Cirurgião

Dentista imediatamente.
Alguns dos produtos disponíveis associam o uso do flúor com o objetivo de:
diminuir a sensibilidade no pós-operatório, potencializar e estabilizar o efeito do
clareamento. Porém, ainda não existem dados disponíveis que confirmem estas
suposições.
Em que pese a. técnica do clareamento caseiro ser relativamente nova e, portanto,
ainda estar longe de ser plenamente compreendida, a maioria dos trabalhos a respeito
desses agentes clareadores revelam que eles são efetivos e seguros.
Pesquisas sobre a longevidade dos resultados indicam que, embora as
modificações possam ser permanentes, o paciente provavelmente necessitará de
retratamento em um a três anos. Tem sido observado que o retratamento requer menos
tempo que o tratamento original.
Uma preocupação que o profissional deve ter a respeito do clareamento caseiro é
de esclarecer os pacientes que apresentam dentes anteriores restaurados com resinas
compostas, no sentido de que, provavelmente após o clareamento, as restaurações irão
contrastar com os dentes clareados, prejudicando a estética. 0 paciente tem que ser
orientado quanto a esta possibilidade e a provável necessidade de ter que substituir as
restaurações de resina composta.
Os pacientes submetidos à técnica de clareamento caseiro devem ser controlados
periodicamente ° . Na 1' sessão de controle, verifique se o clareador está sendo usado de
acordo com suas recomendações, pesquise, identifique e se possível e necessário corrija
as causas de efeitos secundários, avalie a tonalidade dos dentes e solicite ao paciente
que manifeste sua impressão sobre o tratamento. Esclareça que, geralmente, serão
observadas respostas mais significativas apenas após a 4' semana de uso.
Se necessário forneça uma nova unidade de clareador e relembre com o paciente
as instruções de uso e de manutenção do produto. Caso não tenha havido dificuldades
nesta 1" semana, agende para 21 dias, completando assim o período de 4 semanas de
tratamento Se em 4 semanas o resultado já for satisfatório, prescreva ainda mais duas
semanas de tratamento para garantir maior estabilidade dos resultados. Se necessário, o
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tratamento pode ainda ser estendido até um total de 8 semanas, período onde, a
principio, ter-se-á atingido o efeito clareador possível dentro deste método Caso o
resultado com 8 semanas ainda não seja satisfatório, outra modalidade de tratamento
estético deve ser considerada, como a associação com uma técnica mais potente de
clareamento (clareamento convencional com peróxido de hidrogénio 35%) ou com
procedimentos restauradores.

2.9.4 Clareamento de Dentes Traumatizados

Em situações de trauma, o dente pode sofrer discreta ou significativa alteração
de cor, devida A. hemorragia no interior da câmara pulpar, e ainda assim manter a sua
vitalidade. Esta alteração de cor pode regredir espontaneamente dentro de 2 a 3 meses
após o trauma, sem que seja necessário qualquer tipo de tratamento estético. Porém é
frequente o dente vitima de trauma manter-se mais escuro do que seus homólogos,
situação que exige uma avaliação (clinica e radiografica) da vitalidade do mesmo para
que seja decidida a viabilidade, a necessidade e a melhor forma de abordagem para o
clareamento (intra ou extracorondria) °9
A associação das técnicas de clareamento convencional e clareainento caseiro
funciona de maneira satisfatória para os casos de dentes vitalizados com alteração de
cor por trauma, segundo Garber 32 . Inicialmente o paciente é submetido a uma sessão de
clareamento convencional (em consultório) com per6xido de hidrogênio a 35%, ativado
por luz colocada a 30cm de distância do dente, por aproximadamente trinta minutos
(115°F a 140°F).
0 paciente é então instruido a fazer uso da moldeira com peróxido de carbamida
a 10% em casa, por duas semanas, iniciando no mesmo dia em que foi realizado o
clareamento convencional, mantendo a cor obtida até que o resultado seja satisfatório
De acordo com o autor, esta técnica tem as seguintes vantagens:
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a) é uma técnica mais barata devido ao tempo minimo de consultório

envolvido (geralmente uma sessão);
b) a sessão de clareamento no consultório provê resultados imediatos;
c) a confecção de uma moldeira sob medida aumenta a eficiência e
segurança das sessões caseiras.
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3 TENDÊNCIAS ATUAIS

O peróxido de hidrogênio, sob diversas formas, tem sido rotineiramente
utilizado há mais de 30 anos para o clareamento de dentes. Desde sua introdução por
Haywood e Heymann° em 1989, o clareamento caseiro de dentes vitais com moldeiras
individuais, tem sido o método mais comumente utilizado.
Porém, ao longo dos últimos 10 anos, diversos métodos têm sido sugeridos
placas de clareamento com a supervisão do dentista, usando-se várias concentrações de
peróxido de carbamida a 10%, clareamento em consultório (convencional) com
peróxido de hidrogênio a 35%, uso de fontes de luz e calor para acelerar o clareamento,
consultórios semelhantes a spas, oferecendo exclusivamente clareamento de dentes, e
produtos para clareamento diretamente propagandeados e oferecidos diretamente ao
consumidor pela televisão, pela Internet e em lojas.
Até esta data, existem numerosos relatos de casos e mais de duas dúzias de
ensaios clínicos publicados sobre clareamentos de dentes com peróxidos. Além disso,
há inúmeras revisões gerais sobre clareamento de dentes vitais, incluindo a recente
revisão sobre segurança e eficácia, por Li55 e Haywood 44
Tanto os relatos de casos, quanto As pesquisas controladas e as revisões de
artigos, todos eles reforçam a impressão clinica de que o clareamento com peróxidos é
seguro, eficiente, e altamente valorizado pelos pacientes. Além dos beneficios estéticos,
palpáveis, o clareamento de dentes contribui para maior auto-estima, melhoria da
higiene bucal, e um maior envolvimento dos pacientes corn a odontologia
0 desenvolvimento do sistema de placas (moldeiras), no final dos anos oitenta,
foi uma verdadeira inovação em clareamento, pois estes sistemas representavam um
claro abandono do tratamento em consultórios e do auxilio das fontes de calor . Usando
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placas sob medida, os pacientes podiam conseguir um clareamento de dentes com um
menor tempo em cadeiras de consultório, e uma maior tolerância, em comparação aos
sistemas iniciais m .
Os atuais sistemas de clareamento são, em geral, eficientes e os pacientes estão,

em sua esmagadora maioria, satisfeitos com os beneficios do tratamento. Efeitos
colaterais graves ou persistentes são praticamente desconhecidos, desde que os agentes
sejam usados da maneia prescrita. Os dados sobre segurança e as eficácia clinica e préclinica são estimulantes. A raid() custo-beneficio é a mais claramente favorável, tanto
para o paciente quanto para os dentistas.
Desde sua introdução, tem havido diversos desenvolvimentos com relação ao
clareamento de dentes vitais, incluindo modificações do material da placa, do desenho
das placas, alterações na formulação, e aumentos na concentração de peróxidos, em
virtude da percepção da necessidade de um clareamento cada vez mais rápido. Todos
estes desenvolvimentos têm sido dirigidos de acordo com as proposições existentes: uso
caseiro, clareamento com peróxidos, baseado no uso de placas sob medida.
Praticamente a maioria dos sistemas caseiros administrados por um profissional
são reconhecidos como eficientes e seguros. Ou, em outras palavras: há poucas
diferenças significativas entre os sistemas. A escolha é provavelmente uma questão de
preferências pessoais ou profissionais.
Sagel et al. 76, descrevem uma nova tecnologia para clareamento "sem placas" de
dentes vitais, que talvez represente a primeira inovação em clareamento, desde a
introdução original dos sistemas de placa sob medida, no final dos anos 80.
Esta nova tecnologia de clareamento com "tiras" conta com a mesma química
básica de per6xidos que tem sido tão detalhadamente avaliada durante a última década,
em sistemas baseados em placas. Sendo assim, a química em si não é nova, a inovação
consiste no método de liberação. O uso de tiras elimina a necessidade de confecção de
placas em laboratório, de ajustes em consultório ou da manutenção caseira requeridos
pelas placas sob medida, enquanto proporciona um dispositivo confortável, bem
ajustado, distinto daquele realizado pelas costumeiras placas que "fervem e
Apesar de clinicamente seguros, os sistemas de clareamento caseiro corn placas
sob medida e uso de per6xidos podem não ser bem tolerados por alguns indivíduos. Os

dois mais visíveis efeitos colaterais associados ao clareamento com placas sob medida —
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sensibilidade dos dentes e irritação das gengivas — são relativamente comuns, afetando
até dois terços dos pacientes 44 . A placa de clareamento está comumente implicada.
Mesmo uma placa vazia (sem qualquer gel clareador) pode causar sensibilidade dos
dentes em alguns indivíduos, provavelmente como resultado de pequenas forças
ortodõriticas, enquanto que contornos malfeitos das placas, uso impróprio e outros
fatores podem contribuir para a irritação gengival percebida no clareamente 0 novo
sistema com tiras representa uma importante saída do padrão dos dispositivos atuais, ao
remover-se uma das mais comuns fontes de irritação do regime de tratamento.
Assim como com outros sistemas respeitáveis, as respostas clinicas que se
seguem ao uso das tiras clareadoras são dignas de nota, com respeito ao grau de
clareamento e ao tempo para obtê-lo.
A tecnologia das tiras clareadoras proporciona um alto grau de eficiência, como a
abservada em sistemas baseados em placas, em um formato de fácil utilização.

3.1 Aplicações Clinicas

0 sistema de clareamento de dentes Cresig Whi1esIrips'TM

é suplementar aos

correntes sistemas clareadores com placas confeccionadas em laboratórios. Em recente
avaliação, Kuge1 5° sugeriu diversas aplicações clinicas, incluindo o uso como "retoque
para pacientes com clareamento prévio, para pessoas que não toleram placas, ou em
situações nas quais o clinico possa obter vantagens da eficiência de tempo e custo
associadas a esta abordagem ao clareamento de fácil utilização. Aplicações adicionais
de tiras podem ser exeqüíveis, inclusive o tratamento de um único dente, e o
clareamento unidirecional com aplicações na vestibular, ou lingual, etc. Assim como
com outras inovações, é bastante provável que os estudos de casos e, essencialmente, as
pesquisas com controles estejam disponíveis após uma maior experimentação e uso pela
comunidade clinica. Os clínicos talvez levem em consideração as aplicações clinicas
que sejam endereçadas aos conhecidos problemas e, ao mesmo tempo, obtenham

46
vantagens dos aspectos novos deste sistema de clareamento, especialmente os
relacionados ao dispositivo de tiras, A baixa dosagem global e ao reduzido regime de
utilização.

3.2 Sistema de Liberação

A abordagem "sem placas" talvez seja uma opção de tratamento viável para
aqueles pacientes que não conseguem tolerar facilmente os regimes baseados em placas,
como aqueles com desordens temporo-mandibulares, os quais podem apresentar uma
resposta problemática As picadas dos procedimentos iniciais. Com menos de 10 ?Am de
espessura, o impacto das tiras de clareamento sobre a junção têmporo-mandibular é
provavelmente mínimo, em comparação com os tratamentos convencionais. Mais
importante ainda, pacientes com distúrbios têmporo-mandibulares podem posicionar
Crest® WhitestripsTM, com facilidade, completamente fora da oclusão. Outras
abordagens têm sido utilizadas para tratar estes pacientes, incluindo a utilização de
placas altamente especializadas, desenhadas com a finalidade de minimizar o impacto
oclusivo. Abertura crônica da boca, a presença de certos aparelhos, e outros fatores
podem dificultar o tratamento de determinados pacientes, usando-se as placas. Não se
levando em consideração a causalidade, onde o tratamento baseado em placas é
problemático, as tiras clareadoras podem representar uma alternativa conveniente ao
tratamento de consultório e, de tal maneira, expandindo o acesso a ele para um grupo de
pacientes com dificuldades.
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3.3 Dose

A fina película química das tiras clareadoras propicia uma dose absoluta baixa e
uniforme de perôxido, variando de 8 mg a 11 mg de peróxido de hidrogénio por
exposição. Mesmo com aplicações duas vezes ao dia, ela representa uma baixa dosagem
global em comparação a muitos sistemas convencionais, aproximando-se daquela
liberada por alguns dos dentifrícios com peróxido. Esta baixa dosagem pode ser
vantajosa em situações derivadas do uso crônico, como em dentes manchados por
tetraciclinas ou outras manchas profundas. A prática corrente freqüentemente envolve
longos regimes de até 6 meses de dosagens continuas". A resposta clinica é geralmente

favorável, embora possa levar muitos meses para ser obtida, e possa nunca chegar A
ideal. E claro que a concordância quanto A longa duração pode ser problemática. Nestas
situações derivadas de uso crônico, a baixa dosagem em peróxidos das tiras clareadoras
pode ser indicada, para minimizar-se a exposição sistêmica e para se conseguir a
aquiescência, através de um regime de fácil utilização.

3.4 Regime de Utilização

Estudos cinéticos com sistemas baseados em placas demonstraram que o
peróxido ativo pode ser recuperado de placas depois de 4 horas 59 . Esta disponibilidade
de longa duração permite regimes de uso longos, os quais, devido A conveniência,
significam utilização noturna. Embora seguro e eficiente, alguns pacientes acham os
regimes noturnos restritivos demais.
Regimes mais curtos de 2 horas ou mais podem ser recomendados para pacientes
que não conseguem obedecer ao regime noturno ou ao de 8 horas 41 . Para as tiras de
clareamento, o regime recomendado de utilização é de 30 minutos, duas vezes ao dia,
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que pode ser particularmente conveniente para muitos pacientes (o sistema de tiras pode
ser facilmente utilizado enquanto se trabalha, conversa, etc.). Além da conveniência
deste fator, tempos menores de utilização podem permitir o tratamento de pacientes que
tenham previamente experimentado sensibilidade dos dentes com tempos maiores de
contato.
De acordo com Sagel et al. 76 Crestiu Whi/eslri»sTM,

o novo produto para

clareamento, consiste de uma fina e flexível tira, recoberta por um gel clareador
aderente de peróxido de hidrogênio. A flexibilidade da tira permite que ela se conforme
a superfície dos dentes e proporcione um contato intimo e uniforme do gel clareador
durante o tempo de utilização de 30 minutos. As tiras são feitas de polietileno de 9 [im,
entalhada com pequenos reservatórios de 0,13 cm de diâmetro e 0,015 cm de
profundidade. 0 entalhe proporciona capacidade ao gel

e também otimiza a

conforma;cdo da tira à superfície do dente. A tira fornece uma quantidade de gel
clareador uniforme e constante à superficie dos dentes e protege de uma interação com a
saliva durante o processo de clareamento. A sua fina espessura a torna quase
imperceptível durante o período de utilização.
Dois diferentes desenhos de tiras são utilizados para clarear a dentição — um para
a maxilar e outro para a mandibular. A tira maxilar é retangular, com os cantos
arredondados, e mede 6,5 cm de comprimento por 1,5 cm de largura. A tira maxilar é
carregada com 0,200 g de gel clareador aderente, e contém aproximadamente 11 mg
peróxido de hidrogênio, propiciando a liberação de aproximadamente 1,1 mg de
peróxido de hidrogênio por centímetro quadrado de contato. A tira mandibular é
trapezoidal, com cantos arredondados, e mede 5,0 cm de comprimento por 2,0 cm de
largura. Ela é carregada com 0,150

g de gel clareador aderente

e contém

aproximadamente 8,3 mg de per6xido de hidrogênio, propiciando a liberação de
aproximadamente 1,1 mg de peróxido de hidrogênio por centímetro quadrado de contato
a mesma dosagem por unidade de area da tira maxilar.
Cada tira pré carregada é apresentada individualmente em uma faixa que a
reveste por trás. Para utilizar o produto, a tira que contém gel é deslocada desta faixa, e
aplicada sobre a dentição vestibular anterior da forma abaixo descrita.
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3.5 Aplicando se a Tira Maxilar
-

A tira é aplicada sobre a dentição maxilar alinhando-se paralelamente sua borda
superior à margem gengival dos dentes superiores. A tira é suavemente pressionada
sobre a superficie dos dentes, a fim de promover um bom contato, e a tira em excesso é
dobrada sobre as superficies linguais dos dentes anteriores. A tira é desenhada para ser
mais larga que o comprimento inciso-gengival dos dentes, para acomodar-se As
variações de tamanho que ocorrem normalmente na população. Dobrar a tira sobre as
superficies linguais dos dentes proporciona-lhe uma fixação adicional. 0 comprimento
da tira é desenhado para cobrir pelo menos os seis dentes anteriores (de canino a
canino), até os oito dentes anteriores (primeiro prémolar até primeiro prémolar),
dependendo do tamanho do arco.

3.6 Aplicando se a Tira Mandibular
-

A tira mandibular é aplicada alinhando-se a borda mais comprida (inferior) do
trapézio paralelamente à margem gengival dos dentes anteriores. Atira é suavemente
pressionada sobre a superficie dos dentes, a fim de promover um bom contato, e a tira
em excesso é dobrada sobre as superficies linguais dos dentes anteriores. De um modo
similar à tira maxilar, a tira mandibular é mais larga que o comprimento incisogengival, para acomodar variações no tamanho dos dentes.
0 gel clareador aderente é de um polímero de Acido poliacrilico viscoso
(Carbopole), com glicerina e Agua, contendo peróxido de hidrogênio a 5,3% a um pH
de aproximadamente 5,8. A natureza viscosa do gel produz uma aderência que

o

mantém sobre a dentição durante o tempo de utilização requerido, e contribui para a
resistência do produto à solubilização pela saliva. Esta resistência à solubilização evita
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que a saliva e outros orgânicos reajam com o per6xodo de hidrogénio, permitindo-lhe
um tempo suficiente para clarear, intrínseca e extrinsecamente, os dentes. Embora o gel
aderente propicie alguma proteção contra a interação com a saliva nas bordas da tira, ela
própria funciona como principal barreira 76 .

3.7 Regime de Clareamento

0 regime de uso recomendado para as tiras clareadoras é de 30 minutos, 2 vezes
ao dia. Tal como com os correntes produtos baseados em placas, as tiras maxilares e
mandibulares podem ser utilizadas separadamente, para permitir o acompanhamento do
progresso do clareamento pela comparação entre as dentições maxilar e mandibular. 0
clareamento é um processo gradual, e ter um ponto de referência freqüentemente
mantém o usuário motivado a cumprir o regime de uso. 0 procedimento de clareamento
pode ser facilmente incorporado às rotinas matinais e noturnas dos usuários, e duas
aplicações ao dia produzem resultados visíveis mais rapidamente que apenas uma
aplicação, motivando o paciente a continuar usando o produto. Escolheu-se o tempo de
uso de 30 minutos não apenas por causa de sua conveniência mas também por causa da
cinética do peróxido sobre a superficie dos dentes. Após 30 minutos de uso, o nível de
peróxido diminui e também a eficácia do clareamento.

3.8 Eficácia

Em um estudo cego comparativo, Gerlach et al 33 relataram que o uso de tiras de
clareamento por 30 minutos, duas vezes ao dia, proporcionava eficácia similar à de unia
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placa comercial com peróxido de carbamida a 10% (Opalescence0), usada 2 horas por
dia, por 2 semanas. Não houve relatos de sensibilidade dos dentes dentre os
participantes do grupo de clareamento com tiras. Neste ensaio, tiras clareadoras com
peróxido de hidrogênio a 5,3% (equivalente a 16% de peróxido de carbamida)
proporcionaram um beneficio similar ao do produto baseado em placas com peróxido de
carbamida 10%, com metade do tempo de uso total. Gerlach et al. também constataram
que as tiras proporcionam um clareamento mais uniforme e previsível, em comparação
ao uso de placas, provavelmente resultante da aplicação controlada e uniforme do gel
clareador pelas tiras.

5"

4 DISCUSSÃO

O clareamento de dentes vitais, apesar de ser considerado um procedimento
recente, já em 1877 era descrito por Chapple, embora não tenha sido muito divulgado,
utilizando o ácido oxdlico como agente clareador 74 . A partir de 1930, foi introduzido o
uso do peróxido de hidrogênio para clareamentos de dentes vitais em consultório, onde
a técnica consistia no uso de soluções concentradas de per6xido de hidrogênio (30 a
35%) sobre a coroa dental e geralmente era usado calor, com a finalidade de provocar
uma aceleração da reação 57 .
O clareamento caseiro de dentes vitais, preconizado por Klusmier em 1960, foi
introduzido formalmente na odontologia por Haywood e Heymann4') em 1989,
empregando o peróxido de carbamida a 10% em uma moldeira por um certo número de
horas ao dia ou à noite por 2 a 6 semanas de tratamento.
Desde de sua introdução na odontologia, o clareamento caseiro vem tornando-se
popular devido a ser uma técnica relativamente simples, oferecendo, por conseguinte,
resultados excelentes. A importância e a necessidade de clarear dentes surge frente aos
pacientes portadores de manchas de várias etiologias nos dentes, tais como:
envelhecimento, descoloração inata, fluorose, trauma, ingestão de tetraciclinas durante a
odontogênese, entre outras. Levando-se em consideração o caráter conservador das
técnicas de clareamento, estas deveriam ser eleitas primeiramente diante de tais
pacientes 15 .
A maioria das técnicas envolve soluções de peróxido de hidrogênio (aplicação
no consultório) e per6xido de carbamida (aplicação caseira pelo próprio paciente). Esta
última tem sido promovida pela televisão, revistas e jornais, e freqüentemente não
depende da aplicação pelo dentista, em vista de sua menor toxicidade e por não requerer
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proteção especi fica (dique de borracha). Outro método inclui ácido hidrocloridrico e
pedra-pomes, que quimicamente coroem e mecanicamente desgastam a superficie
dental' 5 .
Na técnica de clareamento realizado em consultório existem alguns pontos de
divergência entre os autores, como a realização de condicionamento ácido na superficie
do esmalte previamente â. aplicação do agente clareador, para remover a camada
mineralizada que recobre a superficie do esmalte, expondo as manchas à ação do
agente. Hal1 32, em seu estudo, não verificou nenhuma melhora no clareamento dental
com a utilização de ácido fosfórico a 37% previamente a realização do clareamento com
peróxido de hidrogênio a 35%, concluindo que os efeitos deletérios de condicionamento
ácido, como a necessidade de posterior polimento do esmalte devam ser considerados e
que o condicionamento ácido do esmalte, antes da realização do clareamento deve ser
evitado 53 .
Outro ponto muito discutido é sobre a aplicação de calor durante o clareamento
dental. Esta técnica, segundo alguns autores, é eficiente, possuindo alguns sistemas até
lâmpadas próprias para aplicação da técnica 65 . Estas lâmpadas devem ser aplicadas em
tempos e distâncias pré-estabelecidas para fornecerem a quantidade correta de calor. De
acordo com estudos de Robertson 76, esta técnica de clareamento vital, otimizada com o
emprego de calor, possui efeitos sobre a polpa dental, que podem variar de diferenças
não observáveis até algumas destrutivas. Segundo estes autores, pacientes que em que
se utilizou esta técnica relataram sensibilidade ao frio e dor espontânea por vários dias
após o tratamento. Para os autores, esta técnica deve ser usada corn cautela

e os

pacientes devem ser avisados sobre os possíveis sintomas pós-aplicação. De acordo com
estes mesmos autores, é muito critico o controle da temperatura, e pequenas variações
na temperatura aplicadas à superficie dental podem provocar grandes diferenças de
resposta pulpar. Além do que, pelo fato de ser o peróxido de hidrogênio a 30 — 35%
extremamente cáustico, este tipo de técnica necessita de meticulosa proteção dos tecidos
vizinhos aos dentes.
Tem sido dificil verificar se há ou não mudanças químicas ou estruturais no
esmalte e dentina secundariamente As aplicações de peróxido de hidrogênio. Um estudo
de Ledoux et al. 51 , mostrou que o clareamento com 30% de peróxido de hidrogênio
causa grande mudança estrutural na dentina e esmalte de rato35.
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Reações de radicais livres, gerados pelo peróxido de hidrogênio, não são
especificas e podem potencialmente reagir com estruturas orgânicas. Investigações
prévias sugerem que esta reação pode levar a ruptura da matriz orgânica do esmalte. 0
esmalte tem mostrado comportar-se como uma membrana permeável a pequenos ions,
após os procedimentos de clareamento com per6xido de hidrogénio, devido
degradação e diluição da matriz do esmalte 78 .
Bitter 12, analisou o efeito dos agentes clareadores sobre a superficie do esmalte
revelando que a superficie tratada teve aumentada mudança superficial e porosidade, as
quais não foram uniformes.
A literatura sugere uma segurança maior para a técnica de clareamento com
peróxido de carbamida quando comparada àquela do peróxido de hidrogênio. Contudo,
preocupações têm surgido em vista da não necessidade de aprovação pela FDA, uma
vez que os produtos são considerados cosméticos e não terapêuticos.
Apenas poucos estudos têm sido publicados sobre o potencial dos efeitos
adversos dos agentes de peróxidos de carbamida. Hunsaker et al.", estudando os efeitos
de sete agentes clareadores caseiros relataram que não houve grandes mudanças na
estrutura dos dentes ou em materiais restauradores comuns. Haywood et al43 , baseados
nas suas observações não relataram diferenças nas texturas da superficie entre as
espécies de esmalte tratadas e as controle. Um estudo subseqüente por Haywood et al. 39,
mostrou resultados semelhantes para o esmalte exposto "iii vitro" aos agentes de
per6xido de carbamida de vários níveis de pH por 250 horas. Todavia, estudo recente
relatou significativas alterações no esmalte, incluindo perda da camada aprismática,
exposição e desmineralização dos prismas de esmalte, e pequenas cicratizes 12 .
Aparentemente este estudo testou concentrações de peróxido de carbamida de 16%

e

35%83 . E importante destacar que, na sua grande maioria, estas alterações são
clinicamente insignificantes.
De acordo com Swift e Perdigdo 83 tem-se relatado que a dureza de resinas
compostas expostas a géis de peróxido de carbamida aumente, diminui', ou não se
altera". Tais variações tão discrepantes dos dados sugerem que determinados compostos
são mais suscetíveis a alterações. Entretanto, é pouco provável que alterações na dureza
— se elas ocorrem mesmo — tenham alguma importância clinica. Do mesmo modo, os

géis de peróxido de carbamida causam pouco ou nenhum efeito sobre a elasticidade dos
compostos, única propriedade mecânica que foi testada'.
Embora a eficácia dos agentes clareadores de dentes A base de peróxidos seja
bem aceita, continuam a existir preocupações e polêmicas quanto ao seu uso. A
toxicologia do peróxido de hidrogênio tem sido extensamente pesquisada,

e as

potenciais implicações biológicas associadas ao seu uso em clareamento de dentes
foram recentemente revisadas 4 . Entre as preocupações com a segurança, dois pontos
mais constantes e polêmicos são a carcinogenicidade e a genotoxicidade. Isto se deve
em grande parte ao fato de que os compostos de peróxido, incluindo o peróxido de
hidrogênio e o peróxido de carbamida, são conhecidos por darem origem a radicais
livres, os quais produzem consideráveis efeitos fisiológicos e patológicos, inclusive
carcingênesét'. Pelo fato de uma mutação genética poder resultar em sérias doenças e o
cancer ser uma ameaça A vida, é imperativo que se avaliem cuidadosamente os riscos
potenciais associados ao uso de agentes clareadores de dentes que utilizem peróxidos 56 .
A literatura odontológica relata um exemplo do possível potencial
cocarcinogênico do per6xido de carbamida na borda lateral da lingua de hamsters
drogados com o Acido dimetilbenzantracênico (DMBA) , substância indutora de
carcinomas usadas em laboratório e, presente no tabaco. As cobaias que tiveram as
bordas da lingua pinceladas somente com peróxidos, sem DMBA, não apresentaram
alteração. JA as cobaias expostas somente ao DMBA apresentaram um número de
neoplasias estatisticamente inferior ao dos animais que receberam peróxidos em
associação com o Acido. Isto levou os autores do trabalho a concluir que tais peróxidos
poderiam auxiliar fatores iniciantes já existentes, como o fumo ou radiação solar, a
promover o crescimento da lesdo 45 .
E preciso deixar bem claro que o papel de vilão imposto ao clareamento
doméstico, deve-se exatamente ao fato de não podermos controlar eficientemente o uso
do produto. Dentro de parâmetros preestabelecidos e de um protocolo de uso seguro não
há riscos de se fazer clareamento através da técnica caseira, desde que

o paciente

respeite nossas orientações. O clareamento caseiro não causa câncer45 .
Os produtos vendidos livremente em farmácias, "free shops" ou por reembolso
postal, é portanto, bastante polêmica. Não bastasse a falta de acompanhamento e
orientação profissional, estes produtos vêm acompanhados de moldeiras que devem ser
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adaptadas para uso pelo próprio paciente. A má adaptação da moldeira de acetato é mais
um risco a ser considerado. Ela deve ser feita sob medida e corn critérios bem de fi nidos
quanto ao seu correto recorte e desenho da Area correspondente ao reservatório do
agente clareador, pois urna moldeira bem confeccionada impede, em grande parte, o
extravasamento do gel clareador para o meio bucal 46 .
Para Li, Y. 56.57 embora todas as evidências apontem para a conclusão de que o
uso caseiro de agentes clareadores de dentes contendo peróxidos seja seguro, existem
riscos potenciais que devem ser reconhecidos. Peróxidos, os ingredientes ativos da
maioria dos agentes clareadores de dentes, são reconhecidos pela capacidade de
produzirem diversos efeitos toxicológicos'. Potenciais efeitos adversos podem ocorrer
em aplicações inadequadas, abuso, ou no uso de produtos inapropriados. Embora sejam
raros e não tenham sido encontrados ao usarem-se agentes clareadores caseiros
monitorados por dentistas, relatam-se casos de efeitos adversos irreversíveis, resultantes
de usos e possíveis abusos de agentes clareadores desaconselháveis".
Um clareamento de dentes eficiente e seguro quase sempre requer um correto
diagnóstico dos problemas associados A descoloração e As manchas e, ao longo do
tratamento, pode ocorrer sensibilidade e, por vezes, irritação das gengivas. Portanto, e
imperativo que o clareamento caseiro de dentes seja monitorado por profissionais, para
maximizarem-se os benefícios e minimizarem-se os potenciais riscos. Também é
recomendável a utilização de produtos aprovados pela ADA, pois estes produtos
demonstraram sua segurança, através de provas adequadas 56.57 .
O clareamento de dentes vitais deve ser, sempre que possível, a primeira escolha
para o tratamento de dentes com alterações de cor. Conduzido com o conhecimento da
técnica e dos materiais que esta técnica utiliza, o clareamento de dentes possibilita uma
melhora significativa na condição estética, com poucas ou nenhuma possibilidade de
causar danos irreversíveis.
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5 CONCLUSÃO

0 clareamento de dentes vitais supervisionado com moldeiras individuais
realizado pelo paciente em casa, é uma técnica simples, eficiente, segura e econômica.
essencial, porém, que o profissional domine a técnica e tenha total conhecimento dos
materiais usados. Conhecimentos do mecanismo de ação e segurança biológica são
indispensáveis para que tenhamos condições de indicar corretamente o clareamento de
dentes. Diagnosticada a etiologia da alteração de cor, e estando a técnica de clareamento
caseira indicada, os pacientes devem ser informados sobre as limitações e riscos que
podem estar relacionados á. técnica.
Devido ao fato de não podermos controlar de forma eficiente o uso (ou não uso)
do agente clareador, por parte do paciente, é que grande parte do resultado final
esperado não é alcançado. Pacientes submetidos ao tratamento clareador de dentes vitais
pela técnica caseira, devem ser monitorados corn freqüência. Não haverá riscos em se
fazer clareamento caseiro quando se tem parâmetros pré-estabelecidos e um protocolo
de uso seguro, e, principalmente, o paciente respeite nossas orientações.
0 clareamento de dentes vitais supervisionado 6, ainda, prático e conservador da
estrutura dental. Quando corretamente indicado, possibilita melhora significativa na
estética, sem riscos para os dentes e tecidos moles bucais.
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