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RESUMO

A intensa pressão social ern torno de um sorriso branco como padrão de beleza fez
com que houvesse uma ampla divulgação e um maior interesse por parte dos
pacientes em relação ao tratamento clareador dental. Com o surgimento de novas
técnicas e produtos acabou-se criando maiores dificuldades para o cínico geral em
relação ao um correto planejamento e execução do tratamento clareador. Este
trabalho, recorrendo a uma revisão da literatura, responde as dúvidas mais
freqüentes dos profissionais com relação aos principais pontos divergentes sobre o
clareamento dental, como opções de clareamento, tipos de clareadores, suas
indicações, vantagens e desvantagens, regime clareador e instruções de LISO, bem
como a eficácia, longevidade e segurança do clareamento de dentes vitais. Discutese, ainda, os principais efeitos adversos que estão frequentemente colocando em
dúvida a utilização das substâncias à base de peróxido de hidrogênio e carbamida
pelos profissionais.
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ABSTRACT

The intensive social pressure to have white color smile as a beauty pattern made a
wide divulgation and a major pacient interest to have their tooth bleached. Many new
techniques and products have arised and because of these more dificulties for
general dentist have appeared for making the right plan and performance for the
bleaching treatment. Through a literature revision, this work answer the professionals
most common doubts for the different points of the dental bleaching, as the bleaching
options, products types, theirs indications, advantage and disadvantage, bleaching
ways and use instructions, as well as, efficacy, longevity and security from dental
bleaching. The most common side effects are discussed because they are always
putting in doubts the use of carbamide and hydrogen peroxide by the dentists.

Key Words: dental vital bleaching, bleaching agents, esthetic dental.
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I INTRODUÇÃO

Preservar a estética ou tornar-se belo é interesse das pessoas desde o inicio
das civilizações (HEYMANN, 1987). Entretanto, com o crescimento da economia
mundial e o desenvolvimento de todos os seus setores, foi criado um mercado de
trabalho com mais concorrência. Assim sendo, a beleza deixou de ser apenas
vaidade, tornando-se também necessidade para alguns, uma vez que a
competitividade da sociedade moderna impõe parâmetros consideracos ideais com
relação à aparência. Dentre estes, dentes claros são considerados sinais de higiene,
status e sucesso (BARATIERI et al., 1993).

De todas as espécies animais, a humana é a única que pode sorrir e isso é o
atrativo das pessoas (DUNN, 1998). Mas quantas pessoas perdem a auto-estima
devido a um sorriso ou estética dental prejudicada, levando-as a se comportarem de
maneira reservada

e timida, já que a estética ideal

é

uma fusão entre

forma/contorno, simetria/proporcionalidade, posição/alinhamento, textura de
superfície e cor (HEYMANN, 1987). Nesses casos que, dependendo da causa e
intensidade da alteração de cor, o CLAREAMENTO DENTAL passa a ser a primeira
alternativa.

Se comparado à execução de coroas totais, facetas de resina composta ou
porcelana, o clareamento dental tornou-se relativamente simples, menos invasivo e
de baixo custo (HAYWOOD e HEYMANN, 1989; SWIFT JR., 1997; LEONARD JR.,
7

SHARMA, HAYWOOD, 1998), por ser um procedimento que consiste em um
processo de oxidação (HA'YWOOD, 1992; BARATIERI et al., 1993), onde o agente
clareador penetra nas estruturas dentais e oxida moléculas pigmentac as. Então, por
ser uma técnica simples, extremamente conservadora, pouco dispendiosa e com
grande percentual de sucesso vem sendo muito difundida e aceita por grande parte
dos profissionais e pacientes.
Apesar de ter-se a consciência da maior importância de outros valores
pessoais, é importante que o cirurgião-dentista esteja pronto para atender aos
freqüentes questionamentos e saiba empregar técnicas que modificam, de maneira
natural e conservadora (HEYMANN, 1987), a aparência do sorriso dos pacientes.
O clareamento vem demonstrando ser uma alternativa bastante viável dentro
da filosofia conservadora da dentistica atual. Porém, muitas dúvidas surgem em
relação à eficácia e segurança dos agentes clareadores.
Este trabalho, recorrendo a uma revisão da literatura, tem como objetivo
responder as dúvidas mais freqüentes dos profissionais com relação aos principais
pontos divergentes sobre o clareamento dental, como opções de clareamento, tipos
de clareadores, suas indicações, vantagens e desvantagens, regime clareador e
instruções de uso, bem como a eficácia, longevidade e segurança do clareamento
de dentes vitais. Discute-se, ainda, os principais efeitos adversos que estão
frequentemente colocando em dúvida a utilização das substancias a base de
per6xido de hidrogênio e carbamida pelos profissionais.

8

2 REVISÃO DA LITERATURA

Chapple (1887) fez primeiro relato sobre clareamento dental realizado
profissionalmente, embora não tenha sido muito divulgado. Em 1,389, Burchard
descreveu o clareamento dental como uma opção de tratamento estético. Ames
(1937) reportou o clareamento de dentes vitais utilizando um oxidante químico forte
ativado por calor. Com o objetivo de clarear dentes vitais manchados pela ingestão
de tetraciclinas, Artz (1952) descreveu uma técnica na qual era -ealizado uma
profilaxia com ácido clorídrico por 5 minutos, seguido da utilização de peróxido de
hidrogênio a 35% e perborato de sódio associado a um instrumento aquecido a uma
temperatura de 71°C.
Heymann (1987) relatou sobre a importância da odontologia estética
conservadora, preservando a elemento dental. Afirmou que os orocedimentos
odontológicos deveriam ser uma fusão entre a forma/contorno,
simetria/proporcionalidade, posição/alinhamento, textura de superfície e

cor.

Discorreu sobre a coloração dentária: alteração da cor dental com o envelhecimento
e

problemas de percepção da cor dependendo das diferentes fontes de

luz/coloração do ambiente.
Haywood e Heymann (1989) apresentaram o primeiro artigo que descreveu
sobre a técnica de clareamento dental caseiro, supervisionado pelo pro fi ssional.
Essa técnica utilizava uma placa protetora macia e flexível, associado ao peróxido
9

de carbamida à 10%, utilizado no período noturno. Sua principal vantagem era ser
uma técnica simples de ser executada, utilizar um agente clareador não cáustico (ph
em torno de 6 ou 7 ), necessitando de poucas sessões e baixo custo. Descreveram
também o mecanismo de ação dos agentes clareadores á base de per6xido de
carbamida.
Haywood et al. (1990) realizaram um estudo in vitro para avaliar se as
soluções clareadoras caseiras causavam alguma alteração em nível de textura
superficial do esmalte. Corno resultado, tanto em inspeção visual quanto em análise
em microscopia eletrônica de varredura, não revelaram diferença na textura
superficial do esmalte entre áreas tratadas ou não com o agente clareador.
Devido ao grande interesse pelas técnicas de clareamento, tanto a caseira
quanto à do consultório, Feinman, Madray e Yarborough (1991), revisaram sobre a
eficácia e segurança do uso do peróxido de hidrogênio em várias concentrações.
Argumentaram também o peróxido de carbamida é constituído por per6xido de
hidrogênio e uréia, e, portanto, o peróxido de carbamida 10% por exemplo, equivale
ao peróxido de hidrogênio à 3,6%. Também, há relatos que o tempo de exposição
poderia ser somente de 1 a 3h/dia e o tempo médio de tratamento poderia ser de 1 a
3 semanas. Mas o método mais rápido e mais eficiente seria a combinação do
método caseiro com o de consultório.
Haywood (1992), realizou uma revisão bibliográfica sobre eficácia

e

aplicações do clareamento caseiro e comentou sobre suas vantagens: menor custo,
preservação da estrutura dental, melhor estética, evita enfraquecimento dos dentes,
maior durabilidade de que qualquer procedimento restaurador e menores riscos.
Afirmou também que o mecanismo de ação do per6xido de hidrogênio é considerado
10

uma reação de oxidação em que a matéria orgânica é removida sem dissolver a
matriz do esmalte. Além disso, o autor fez algumas recomendações sobre as
indicações do clareamento: dentes manchados por tetraciclina, casos de fluorose,
dentes escurecidos por trauma, pessoas insatisfeitas com a cor de seus dentes,
escurecimento fisiológico ou por pigmentação extrínseca, em associação a técnica
do Walking Bleach,

antes de colocação de prótese, ou para "mascarar"

as

restaurações já existentes.
Para melhor esclarecer sobre as técnicas de clareamento disponíveis,
Haywood (1993), relatou três tipos: técnica convencional de clareamento com
peróxido de hidrogênio a 35%; técnica caseira de clareamento com peróxido de
carbamida a 10% e os kits de clareamento vendidos diretamente ao consumidor com
peróxido de hidrogênio de 3% à 6%. Suas conclusões para clareamento caseiro
utilizando placa foram: a placa clareadora deveria ser individ Jalizada, bem
adaptada, de material transparente e flexível com 0,035 polegadas de espessura
que recobrisse toda extensão dos elementos dentais, sem sobre contorno gengival,
com espaçadores na vestibular dos dentes do modelo para promover espaço para o
gel clareador e facilitar a o assentamento e adaptação da placa. Uso noturno dessa
placa. Sobre eficácia do clareamento relatou: dentes escurecidos fisiologicamente
clareiam mais facilmente, dentes manchados por fluorose de tonalidade marrom,
geralmente respondem bem, já as manchas brancas não sofrem alteração. A
alteração da cor durante o clareamento ocorre principalmente de 2 a 3 semanas e
freqüentemente tem-se que refazer o clareamento após 2 a 3 anos.
De acordo com Baratieri et al. (1993), o funcionamento da maior parte dos
agentes clareadores é realizado por uma reação de oxidação, na qual através de
11

processos químicos, materiais orgânicos são convertidos, evenivalmente, em
dióxido de carbono

e agua.

Inicialmente, os anéis de carbono altamente

pigmentados são abertos e convertidos em cadeias; estes, por sua vez, possuem
coloração mais clara. É importante que profissional saiba quando parar

o

clareamento, pois a partir de um determinado momento o preço da perda de
estrutura dental é maior que qualquer ganho em termos de branqueamento.
Haywodd e Robinson (1997) publicaram uma revisão da literatura de 1994 a
1996 sobre a eficácia e segurança do peróxido de carbamida à 10% quando
utilizado no tratamento clareador de dentes vitais. Salientaram que a técnica da
moldeira noturna, além de confortável, é um método de custo mais acessível e
quando recomendado e supervisionado pelo dentista, é tido como seguro e eficaz.
Comentaram, também, sobre o guia de aceitação estabelecido pela American Dental
Association (ADA), para os produtos de higiene oral que contenham peróxidos em
suas formulações. Para esses produtos, são necessários dados de segurança de
cada ingrediente com relação à toxicidade aguda, sub-crônica e crônica, assim como
potencial genotóxico e carcinogênico. Um estudo em cultura de células e outro em
animais, também são exigidos; bem como, a comparação da toxicidade aguda e
sistêmica como outros produtos de toxicidade já conhecida. Além disso, estudos
através de microscopia eletrônica de varredura são necessários para determinar a
segurança sobre dentes e restaurações. Desta forma, existem atualmente três
produtos que receberam a aceitação da ADA: Rembrandt Leighten (Den-Mat
Corporation), Colgate Platinum (Colgate Oral Pharmeceuticals) Opalescence
(Ultradent Products).
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Com o objetivo de avaliar a capacidade remineralizadora de diferentes
tratamentos de fluoretos sobre o esmalte dental clareado, Attin et al. (1997)
realizaram um estudo in vitro utilizando 60 incisivos bovinos extraídos. Após serem
submentidos a quatro ciclos de clareamento por 12h com per6xido de carbamida
(Opalescence) e 8h de remineralização em saliva artificial, as amostras foram
distribuídas uniformemente em quatro grupos (A, B, C, D). No grupo .A, as amostras
foram cobertas com verniz fluoretado (Draphat 2,22%F), durante a primeira hora do
período de remineralização. No grupo B, os fragmentos de esmalte foram
armazenados em solução de fluoreto de sódio (0,2%F), durante 1 min antes de
período de remineralização. 0 grupo C, não recebeu nenhum tratamento com flúor,
e o grupo D (controle), fa armazenado em água destilada ao invés do tratamento
clareador. A microdureza foi avaliada antes dos experimentos e depois do 2° e 4°
ciclo, respectivamente. Os resultados demonstraram que todos os dentes se
apresentavam mais claros que quando comparados ao grupo controle. Os valores de
microdureza decresceram, significativamente, nos grupos A, 13,

C quando

comparados como controle D. As amostras clareadas e sem -fluoretação C,
demonstraram uma perda de dureza significativamente maior do que as amostras
fluoretadas A e B. De acordo com os resultados, os autores concluíram que a
remineralização do esmalte clareado foi melhorada pela aplicag5c dos fluoretos
concentrados.
Ao realizar uma revisão sobre sensibilidade e considerações pulpares no
tratamento clareador vital, Nathanson (1997) comentou que os procedimentos de
clareamento caseiro e em consultório, induzem desconforto pós-operatório em um
número significativo de pacientes. A incidência e severidade desses, parecem ter
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diminuído, consideravelmente, desde o uso de formulações de peróxidos mais
suaves (clareamento caseiro) ou géis para aplicações mais curtas. Os
procedimentos de clareamento dental vital, geralmente, quando feito dentro das
indicações, não causam alterações pulpares irreversíveis. 0 desconforto mais
pronunciado do que o clareamento caseiro, com uma duração geralmente de 24h e
48h. Os pacientes que tem restaurações amplas ou defeituosas, erosão cervical,
fendas no esmalte ou problemas similares requerem considerações especiais.
Tratamento com fluoretos das regiões cervicais erodidas, selamento das
restaurações e pré-medicação, podem ser úteis no tratamento desses pacientes e
permitir que eles aproveitem o beneficio de clareamento dental vital.
Ao emitir considerações sobre os procedimentos de clareame,nto dental na
odontologia restauradora, Swift Jr. (1997) comentou sobre a diminuição da força de
união das resinas compostas ao esmalte clareado. Poros no esmalte, dentina e
fluidos dentinario podem servir como um reservatório de peróxido, ou oxigênio
residual interferindo na polimerização dos sistemas adesivos

e

materiais

restauradores. De acordo com a revisão realizada pelo autor, a recomendação mais
comum para a realização de um procedimento adesivo ao esmalte clareado, é de se
adiar o procedimento adesivo por 1 semana para permitir a liberação de qualquer
oxigênio residual, e se por alguma razão a adesão não puder ser adiada, o esmalte
der ser asperizado, e um sistema adesivo à base de acetona deve ser utilizado.
Outra razão para se adiar as restaurações adesivas após tratamemo clareador, é
para permitir alguma regressão ou estabilização do resultado clareador. Após
abordar os efeitos do tratamento clareador nos diversos materiais restauradores,
comentou sobre a integração do clareamento com a odontologia restauradora,
14

enfatizando sua importância no sentido de evitar tratamentos restauradores mais
agressivos ou para melhorar seus resultados estéticos.
Haywood (1997) revisou a literatura sobre a técnica de clareamento noturno
de dentes vitais abordando inúmeras questões importantes. lnicialmente enfatizou
que quando realizado com a supervisão de um profissional

e com produtos

aprovados pela ADA, o clareamento vital noturno é tão seguro quanto qualquer outro
procedimento odontológica Na seqüência, comentou sobre as diversas indicações,
contra-indicações e prognóstico. Ao abordar os efeitos adversos de clareamento,
afirmou que quaisquer alterações superficiais do esmalte não são piores do que os
efeitos decorrentes de certas bebidas e alimentos. Em relação as alterações de
microdureza superficial, afirmou que nenhuma alteração na superficie ou
subsuperficie do esmalte até a junção amelodentinaria é provocada por soluções
clareadores com pH neutro. Comentou também sobre as vantagens e desvantagens
dos diferentes modelos de moldeiras e respondeu algumas questões importantes
sobre os dentes manchados por tetraciclina. Segundo o autor, o clareamento de
dentes vitais com moldeira em regime noturno se tornou uma parte integral do plano
de tratamento restaurador completo do paciente.
Ao realizar uma revisão de literatura sobre clareamento vital com placa
noturna, Leonard Jr. (1998) ressaltou alguns fatores específicos corno o tempo de
tratamento, concentração do ingrediente ativo, longevidade e efeitos colaterais.
Segundo o autor, o tempo de tratamento clareador depende de etiologia da
alteração de cor e de sua severidade. Alterações inerentes â icade, traumas,
fluorose ou tetraciclinas, devem ser tratadas por tempos diferenciados para a
obtenção de uma maior índice de sucesso. Afirmou ainda, que os dentistas deveriam
15

sentir-se confiantes em dizer aos seus pacientes que a taxa de eficácia do
clareamento vital com placa noturna aproxima-se de 95% e para der-I .:es manchados
por tetraciclina, alterando-se tanto o tempo de tratamento como a concentração do
agente clareador, o indice de sucesso se aproxima a 90%. A longevidade ou
retenção de tonalidade pode ser esperada em até 90% dos pacientes 1 ano após o
tratamento, 62% em 3 anos e pelo menos 35% em 7 anos pós-tratamento. Como
relação ao ingrediente ativo, existem várias agentes espessantes. Segundo o autor,
concentrações mais baixas de peróxidos de carbamida, além de serem mais
seguras, pode, alcançar os mesmos resultados que concentrações mais altas, o
processo apenas leva mais tempo. A sensibilidade dental térmica e irritação gengival
são dois efeitos colaterais mais comumente relatados pelos pacientes, e por
desaparecerem dentro de alguns dias após o término do tratamento, são
considerados secundários e passageiros. 0 uso do flúor e nitrato de potássio tem
sido sugerido para controlar a sensibilidade durante o tratamento clareador. Outro
efeito colateral registrado na literatura é a alteração da superfície do esmalte. Para o
autor, um regime de 2 semanas de clareamento com um solução de per6xido de
carbamida 10%, tem efeitos mínimos sobre a morfologia da superfície dos esmalte.
Experiências clinicas suportam a eficácia e a segurança do clareamento vital,
usando placa noturna.
Com o propósito de avaliar diferenças na alteração de cor ente soluções de
peróxido de carbamida a 5%, 10% e 16% contendo carbopol, Leonard Jr., Sharma e
Haywood (1998) realizaram um estudo in vitro, utilizando 110 dentes higidos
extraídos de cor A3 ou mais escuro, de acordo com a escala VITA. No controle (11
dentes), foi utilizado solução salina a 0,9%. Os três grupos experimentais (33 dentes
16

cada) foram tratados com três diferentes concentrações de peróxido de carbamida
(Nite White Classic, Discus Dental ), 8h por dia, de acordo com as recomendações
do fabricante. Em seguida, os dentes e moldeiras eram lavados com agua de
torneira por 2 min, e, então, rehidratados em solução salina a 0,9% por mais 16h, em
um umidificador a 37%. Após rehidratados, uma nova avaliação da cor foi realizada.
De acordo com os resultados, foi constatado uma diferença significarte de cor entre
o grupo controle e os três grupos experimentais. No oitavo dia de tratamento, o
grupo tratado com per6xido de carbamida a 16%, apresentou uma alteração de cor
média maior do que os demais grupos. No décimo quinto dia de tratamento, os
grupos que utilizaram concentrações de 16% e 10% tiveram uma alteração de cor
média maior do que os grupos tratados com concentração de 5% e controle. A
continuação de tratamento por uma terceira semana com o grupo correspondente ao
clareador a 5% resultou em cores que se aproximaram dos valores obtidos após 3
semanas com as concentrações de 10% e 16%. Os autores concluíram que
produtos a base de peróxido de carbamida de baixa concentração requerem mais
tempo para clarear os dentes, porém, apresentam os mesmos resultados que os de
alta concentração. Hipoteticamente, concentrações mais baixas resultam em menos
efeitos colaterais que clareadores de alta concentração.
Dunn (1998) relatou que a cor dos dentes é um fator significante na
atratividade do sorriso, e que esta desempenha um papel principal na percepção
global da atratividade física. Um diagnostico preciso, juntamente com um bom
planejamento,

é muito importante para

o sucesso do tratamento clareador.

Alterações de cor causadas por manchas externas, envelhecimento ou cor inerente,
claream com maior sucesso do que manchas internas, especialmente aquelas
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causadas por ingestão de tetraciclinas. Quando da utilização de gel clareador de alta
viscosidade, deve se confeccionada uma moldeira com reservatórios e com borda
recortada ao redor dos dentes, de forma a reduzir a irritação gengival e permitir um
completo assentamento da moldeira. Segundo o autor, parece não haver diferença
entre usar a moldeira, durante a noite ou por períodos mais curtos durante o dia.
Usar a moldeira durante o dia, permite a substituição do gel por outro mais novo, e
conseqüentemente mais ativo, mas a pressão oclusal e o aumentado fluxo salivar
diminuem o gel. A decisão de realizar o tratamento clareador durante o dia ou
noite pode ser tomada por preferência do paciente, mais do que por evidência
validada clinicamente. 0 efeito do clareamento dental pode durar até 3 anos sem
necessidade de retoques para a maioria dos pacientes. Nenhum efeito colateral
sério foi demonstrado em experiências clinicas múltiplas.
Tames; Grando; Tames (1998) em um estudo in vitro, através de microscopia
eletrônica de varredura e análise de espectrofotometria de dispersão de energia,
avaliaram superfícies de esmalte dental após a aplicação de um agente clareador
base de peróxido de carbamida a 10% (Opalescence , Ultradent Products). Areas
experimentais de 4x8mm, foram delimitadas nas 16 amostras, obtidas a partir de oito
terceiros molares inclusos, previamente extraídos. 0 material clareador permaneceu
em contato com as superfícies de esmalte por um período de 4 semanas, totalizando
28 períodos de 12h. Através da microscopia eletrônica de varredura foram
observadas nítidas alterações, sem aspecto uniforme, de esmalte submetido ao
produto testado. Um maior número de poros com diâmetro aumentados e com
embocaduras adotando forma afunilada, pode ser observada. Com finalidade de
analisar

o

esmalte em profundidade, algumas amostras foram fraturadas,
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perpendicularmente à superfície, sugerindo em efeito erosivo do peróxido de
carbamida. Em razão destas observações, os autores sugeriram aos profissionais
que ao utilizarem técnica de clareamento recomenda-se a seus pacientes a redução
do consumo de produtos ácidos, bem como, evitar situações de abrasão
imediatamente após remoção das moldeira com o agente clareador, além disso,
recomenda-se fluorterapia, por ser um método auxiliar na minimização da erosão
superficial causada no esmalte, devido ao uso de clareadores.
Para avaliar o efeito de três agentes clareadores (Opalescence, Nite White e
solução de peróxido de hidrogênio 30%) na superfície do esmalte, 1-legedüs et al.
(1999) realizaram um estudo laboratorial utilizando microscopia eletrônica de força
atômica. As superfícies vestibulares foram avaliadas microscopicamente antes e
após o tratamento clareador. Os três grupos experimentais foram clareados durante
28h. De acordo com os resultados, alterações superficiais foram evidenciadas nos
três primeiros grupos. Muitos sulcos presentes inicialmente, tornaram-se mais
profundos após o tratamento clareador. Sua profundidade foi variável, sendo mais
pronunciada nos espécimes submetidos á solução de peróxido de hidrogênio 30%.
Hipoteticamente, os peróxidos contidos nos agentes clareadores afetaram a fase
orgânica do esmalte dental, não somente na superfície, mas também, subsuperficialmente, devido ao seu baixo peso molecular, capacidade de penetração, e
deslocamento através das estruturas dentais. Segundo os autores, o efeito oxidativo
interno pode até ser mais pronunciado do que a superfície do esmalte, uma vez que
a quantidade de material orgânico internamente e maior do que na superfície.
Muitos são os questionamentos com relação ao tempo em que o agente
clareador permanece ativo na moldeira, cuja resposta afetaria diretamente o tempo
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em que os pacientes deveriam usar a moldeira. Matis et al. (1999) realizaram urn
estudo in vivo com o objetivo de determinar a degradação do peróxido de carbamida
10% em moldeiras de clareamento, por um período de 10h. Quinze adultos
saudáveis foram selecionados para este estudo. Uma moldeira personalizada foi
confeccionada para cada sujeito com reservatórios de 0,5mm, na superfície
vestibular de seis dentes anteriores superiores e primeiros pré-mola -es superiores.
Cada participante usou a moldeira com um gel clareador de peróxido de carbamida
10%, por 15s, 1, 2, 4, 6 e 10h, em um calendário rotativo de 15 dias. Ao final de
cada período, foram coletadas amostras do gel clareador remanescente da moldeira,
o gel aderido aos dentes (que foi removido através de uma espátula) e uma amostra
"aderida" do reservatório do dente número oito. Todas as amostras de per6xido de
carbamida foram analisadas de acordo com método especificado pela Convenção
de Farmacologia dos EUA. De acordo com os resultados, observaram que a
porcentagem de peróxido de carbamida diminui a medida que os intervalos
aumentaram: 87% a 15s, 10% a 10h. 0 índice de degradação de carbamida durante
o processo de clareamento é exponencial após a primeira hora. 0 agente ativo no
gel clareador esta disponível nas moldeiras de clareamento por mais de 10h. Após
2h, mais de 50% do agente ativo esta disponível e 10% após 10h.
Gerlach, Gibb e Sagel (2000) compararam os benefícios do clareamento entre
uma tira de peróxido de hidrogênio 5,3% (Whitestrips), com três sistemas
clareadores com peróxido de carbamida 10%, 15% e 20% (Opalescence), usados
em moldeiras. Um total de 36 adultos saudáveis foram designados, aleatoriamente,
a um regime clareador de 14 dias, no qual dois arcos foram clareados durante 1h por
dia, no grupo da tira clareadora, ou 2h por dia, no grupo das moldeiras. A eficácia do
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tratamento foi medida, objetivamente, usando imagens digitais dos dentes
anteriores, no inicio e após 14 dias de tratamento. Ao final do tratamento, todos os
grupos experimentaram uma melhora média em relação á cor inicial. Para a variável
primária do estudo, redução do amarelo, após 14 dias, o resultado do clareamento
com as tiras foi comparável aos observados no grupo clareado com per6xido de
carbamida 10%, com moldeira. Estes dois grupos de tratamento não diferiram,
estatisticamente, a respeito de qualquer uma das medições de cor usadas neste
estudo. Entre os grupos das moldeiras, houve uma relação variável para a redução
do amarelo no final do tratamento, sendo que os grupos a 15% e 20% melhoraram
em média 17% e 68% (redução do amarelo), respectivamente, a mais que o grupo a
10%. Exceto para

o sistema com per6xido de carbamida à 20%, onde a

sensibilidade foi relativamente comum, todos os produtos testados foram bem
tolerados.
Para avaliar o efeito sob o esmalte dental de dois agentes clareadores com
per6xido de carbamida (Opalescence e Nite-White) em concentrações de 10%, 15%
e 16%, Cimilli e Pameijer (2001) realizaram um estudo in vitro utilizaram 45 prémolares humanos extraídos. Após separação da porção radicular, as coroas foram
seccionados em quatro porções sendo que uma serviu como controle e as outras
três foram submetidas aos agentes clareadores, totalizando 180 amostras.
Edentações de microdureza de Vickers na superfície e 110um abaixo da superfície
de esmalte foram realizados após o regime clareador de 6h/dia durante 5 ou 10 dias.
Além disso, medições de espectrofotometria de infravermelho, espectrofotometria de
infravermelho transformada de Fourier e difração de raios-x foram realizadas. De
acordo com os resultados, os valores de microdureza superficial foram
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estatisticamente mais baixo que os espécimes não clareados. Períod os mais longos
e concentrações mãos altas dos agentes clareadores exibiram valores mais baixos
de dureza. Infravermelho transformada de Fourier

e difrapão

de raios-x

estabeleceram uma dissolução do cálcio do esmalte através da conversão de
hidroxiapatita para todos os grupos experimentais exceto para os Opalescence 10%
testado por 5 ou 10 dias.
Rodrigues et al. (2001) realizaram um estudo in vitro com o propósito de
avaliar, em diferentes intervalos de tempo, a microdureza superficial

do esmalte

tratado com dois agentes clareadores (Opalescence e Rembrandt) a base de
peróxido de carbamida a 10%. Vinte terceiros molares não irrompidos recentemente
extraídos foram seccionados em 63 fragmentos de esmalte. Estes foram encaixados
em resina poliestireno e polidas com lixas de granulação até 1000. As amostras dos
dois grupos experimentais foram clareadas por 8h ao dia durante 42 dias. Após cada
período diário de clareamento as amostras eram armazenadas individualmente em
saliva artificial. 0 teste de microdureza de esmalte foi realizado antes da exposição
aos agentes clareadores e nos intervalos de 1, 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias durante o
tratamento. 0 teste ANOV,A, seguido pelos testes de Bartlel e Turkley, demonstrou
diferenças estatisticamente significantes para os tratamentos do 7 0 e 42° dia. 0
grupo tratado com Opalescence demonstrou significante aumento da microdureza
até o 21° dia, seguido por uma redução até o 42° dia retornando aos valores do
controle. Durante os 42 dias de tratamento o grupo tratado com Rembrandt
apresentou uma redução estatisticamente significante da microdureza. Segundo os
autores, embora produtos tenham a mesma concentração de peróxido de carbamida

"Y)

a 10%, outros fatores composicionais dos materiais podem alterar seus efeitos na
estrutura dental.
Leonard et al. (2001) realizou um estudo longitudinal para avaliar a e fi cácia,
durabilidade e segurança no clareamento dental caseiro noturno utilizando per6xido
de carbamida a 10%. Conclui que o peróxido de carbamida é totalmente eficaz com
o mínimo de efeitos colaterais, sendo sua durabilidade de 82% após 47 meses do

tratamento realizado.
Sagel et al. (2002) avaliou profissionalmente as tiras clareadoras com
peróxido de hidrogênio 6,5%, comparou-as com as tiras clareadoras com peróxido
de hidrogênio 5,3% e peróxido de carbamida a 10%. As novas tiras clareadoras com
per6xido de hidrogênio 5,3% tem mostrado clarear a estrutura dental
equivalentemente a utilização de moldeiras com peróxido de carbamida a 10% com
metade do tempo necessário de clareamento e elimina a necessidade da confecção
de moldeiras individuais para os pacientes. 0 artigo salienta que a utilização de tiras
adesivas com peróxido de hidrogênio a 6,5% se mostrou 96% mais e fi caz que o
per6xido de carbamida a 10% e 52% mais eficaz que as tiras corn peróxido de
hidrogênio 5,3%.
Ritter et al. (2002), num estudo que avaliou a segurança do clareamento
noturno utilizando per6xido de carbamida a 10% (Proxigel ou Gly-Oxide) em 30
pacientes que finalizaram o tratamento clareador em 6 semanas, concluiu que 92%
dos pacientes tiveram seus dentes clareados, ocorreram efeitos colaterais minimos
nos pacientes após 10 anos do tratamento realizado, na microscopia eletrônica não
foi observado nenhuma alteração nas superfícies dentárias e 43% dos pacientes
relataram que após 10 anos do tratamento ainda percebem os dentes claros
23

Sarrett (2002) revisou sobre o clareamento dental hoje. Em sua pesquisa
relatou haver o método de clareamento que utiliza peróxidos para remoção de
descolorações internas e o método abrasivo para remover manchas externas.
Ambos os métodos segundo o autor são considerados eficazes e seguros quando
supervisionados por um profissional.
Leonard et al. (2002) realizou uma pesquisa para avaliar a segurança do
clareamento utilizando per6xido de hidrogênio 16%. Vinte mulheres participaram do
estudo, cada uma delas utilizou placa superior de clareamento por 8 a 10 horas por
14 noites com peróxido de carbamida 10% e 16% em diferentes quadrantes. Os
resultados demonstraram que não houve diferença significante entre o per6xido de
carbamida 16% e 10%. Os quadrantes que receberam 16% apresemaram somente
maior irritação gengival.
Araújo Jr. (2002) realizou um estudo in situ com a participação de dez
voluntários para avaliar a influência de dois regimes clareadores (11/dia e 7h/dia)
com um agente clareador a base de peróxido de carbamida á 10% (Nite White Excel
2 Z, Discus Dental) durante 21 dias avaliando a microdureza superficial do esmalte.
Após as análises foi constatado uma redução estatisticamente significante nos
valores de dureza do esmalte para os dois regimes clareadores em raação ao grupo
controle. Mas, o autor conclui que essa redução não apresenta significado clinico, já
que foi de 1,67% para o grupo I e 2,44 para o grupo II, com isso a decisão de se
utilizar o clareador não deve ser baseada somente nessa alteração da microdureza
superficial do esmalte.
Arcari (2002) realizou um estudo in situ com a participação de dez voluntários
para avaliar a influência de dois regimes clareadores (1h/dia e 7h/dia) com um
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agente clareador a base de per6xido de carbamida a 10% (Nite White Excel 2 Z,
Discus Dental) durante 21 dias avaliando a microdureza superficial da dentina. Foi
constatado que não houve diferença estatisticamente significativa nos valores.
Todavia, o grupo clareado por 7h, quando comparado como grupo controle,
demonstrou haver diferença significante, já que a perda mineral foi apenas de 3,1 e
5,4%, nos grupos de 1h e 7h, o que permitiu o autor inferir que esses valores não
tem significado clinico.
Avaliando os efeitos dos agentes clareadores caseiros e de consultório sobre
a superfície do esmalte, Spalding, Taveira e de Assis (2003) fizeram um estudo
utilizando 12 dentes extraídos e os submeteram ao clareamento com per6xido de
hidrogênio a 35% sem imersão em saliva, com imersão em saliva por 1 semana e o
per6xido de hidrogênio aplicado uma vez mais 1 semana de clareamento caseiro
com peróxido de carbamida 10% ( por 12h de clareamento com 12h na saliva). Na
avaliação da microscopia eletrônica 35% das amostras de per6xido de hidrogênio a
35% aumentou a densidade dos poros o que não ocorreu nas amostras de peróxido
de carbamida.
Dahl

e Pallesen (2003)

revisaram sobre os aspectos biológicos no

clareamento dental. Com o clareamento, pode-se ser observada alteração de
coloração dental após 2-4 noites e 90% de satisfação dos pacientes. A sensibilidade
dental é o efeito colateral mais comumente observado em 155 a 78% dos pacientes,
mas estudos têm demonstrados que essa sensibilidade

é passageira e não

apresenta riscos permanentes. Este artigo recomenda a utilização de peróxido de
carbamida para clareamento de dentes vitais não superior a 10%, já que
porcentagens maiores tem mostrado, em estudos, efeitos genotóxicos em culturas
25

de bactérias e células humanas. Mostra também que per6xido de h6rogênio pode
ser um promotor de tumores em hamsters e exposições múltiplas aos peróxidos de
hidrogênio resultaram em efeitos na mucosa gástrica, diminuição de ganho de peso
e alterações químicas sanguíneas em ratos.
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3 PROPOSIÇÃO

Este trabalho, recorrendo a uma revisão da literatura, tem como objetivo
responder as dúvidas mais freqüentes dos profissionais com relação aos principais
pontos divergentes sobre o clareamento dental, como opções de clareamento, tipos
de clareadores, suas indicações, vantagens e desvantagens, regime clareador e
instruções de uso, bem como a eficácia, longevidade e segurança co clareamento
de dentes vitais. Discute-se ainda os principais efeitos adversos que estão
frequentemente colocando em dúvida a utilização das substancias a base de
per6xido de hidrogênio e carbamida pelos profissionais.
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4 CLAREAMENTO DE DENTES VITAIS

4.1 Histórico do Clareamento Dental

As alterações de cor dental sempre representaram um ponto de preocupação
para a Odontologia estética ao longo dos anos (HEYMANN, 1987; HAYWOOD e
HEYMANN, 1989; FEINMAN; MADRAY; YARBOROUGH, 1991; ATTIN et al., 1997).
Em 1850, Dwinelle relatou sobre o clareamento dental com cloreto de cálcio. Em
1877, Chapple iniciou o clareamento com acido oxalic°. Harlan, em 1884, foi o
primeiro autor que empregou peróxido de hidrogênio no clareamento interno de
dentes desvitalizados e Abbot, em 1918, ativou o per6xido de hidrogênio 35% com
uma fonte de luz de alta intensidade.
Em 1937, Ames, utilizou, para dentes vitais, peróxido de hidrogênio 25% e
éter (Pyrozone) com fonte de calor. E em 1989, Haywood e Heymann, publicaram a
primeira técnica caseira de clareamento de dentes vitais noturno com a utilização de
moldeiras individuais com peróxido de carbamida a 10% por 6 a 8 horas por noite
durante 2 a 6 semanas.
Mais recentemente, em 2000, Gerlach, introduziu um sistema de clareamento
dental caseiro por meio de tiras adesivas e em 2001, a Colgate lançou também um
clareador que dispensa o uso de moldeiras na forma de verniz.
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4.2 Etiologia das Descolorações Dentais

Ha a necessidade de uma avaliação da etiologia da descoloração dental dos
pacientes, pois isso influenciará no tratamento a ser realizado, principalmente com
relação ao regime (horas/dia) e o tempo (dias/meses) para o tratamento ideal
(HAYVVOOD, 1997; LEONARD JR, 1998), permitindo, assim, a realização de um
prognóstico clareador provável, embora o clareamento dental seja urn procedimento
ainda imprevisível (DUNN, 1998).
A pigmentação dental pode ser dividida entre pigmentação dental extrínseca e
intrínseca. A primeira pode ser decorrente de pigmentos presentes em alimentos e
bebidas, principalmente no chá preto, café, vinho tinto

e

balas, bactérias

cromogênicas capazes de produzir pigmentação marron, preta ou verde, todas as
formas de tabaco, produtos químicos, estes se depositam sobre a superfície dental e
película adquirida,

e pode ser removida simplesmente através de profilaxia

profissional e manutenção de higiene oral adequada e redução do uso desses
agentes pigmentantes (BARATIERI et al., 2003).
Já na segunda, pigmentação dental intrínseca, os pigmentos são
incorporados pela estrutura dental e podem ocorrer de acordo com o período de
erupção dental, sendo manchas pré-eruptivas (mancha por tetraciclina, fluorose
dental, amelogênese e dentinogênese imperfeitas) e pós-eruptivas (manchas por
iatrogénias, por envelhecimento, decorrentes de traumatismos e por minociclina).
Sua localização e severidade estão diretamente relacionadas com o tempo em que
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estas substancias entraram em contato com os tecidos dentais em formação
(BARATIERI et al., 2003).
A fluorose dental é um tipo de hipoplasia do esmalte que ocorre durante a
formação e calcificação do esmalte deciduo ou permanente, portanto, do quarto mês
de gestação a oito anos de idade. Pode apresentar na estrutura dental de
manifestações subclinicas, manchamento irregular branco opaco a manchamento
marron acastanhado bastante pronunciado, apresentam-se na forma simétrica, pois
grupos dentais são formados na mesma época. Pode apresentar depressões no
esmalte nos casos de fluorose severa. 0 valor de 0,07 mg F/dia/kg de peso corporal
é o limite em termos de fluorose clinicamente aceitável (BARATIERI et al., 2003).
Haywood, em 1993, relatou que dentes manchados por fluorose de tonalidade
marron respondem bem ao clareamento, já as manchas brancas da fluorose não
sofrem alteração.
O manchamento dental por tetraciclina ocorre também na época de formação
dental. As moléculas de tetraciclina são incorporadas ao esmalte e, principalmente, a
dentina durante a calci ficação dos dentes. 0 grau de pigmentação dos dentes
decorrentes da ingestão de tetraciclina é variável, dependendo do tempo de
tratamento, dosagem, tipo da droga, via de administração e época do tratamento.
Em 1984, Jordan e Boksman, classificaram os manchamentcs da seguinte
forma:
Grau I — Levemente amarelado ou marrom-claro, uniforme ao longo da coroa dental
e sem formação de bandas.
Grau II — Amarelo, marrom-claro e levemente cinza. Maior saturação de cores. Livre
de faixas ou bandas.
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Grau Ill — Cinza, marrom-escuro ou azul. Faixas bem marcadas.
Grau IV — Coloração severa (amarelo, marrom ou cinza). Faixas bem marcadas.
Tipos excepcionais de pigmentação.
Pode ocorrer raramente, também, pigmentação por tetraciclina em adultos
devido ao permanente estado de desmineralização e remineralização do esmalte.

4.3 Agentes Clareadores

A estrutura dental possui grande permeabilidade permitindo que os agentes
clareradores/peróxido de hidrogênio que são veiculos de radicais de oxigênio
instáveis se difundam pelo esmalte e dentina, agindo sobre os pigmentos que
causam a descoloração dental. Esses pigmentos são cadeias de alto peso molecular
que vão sendo fragmentadas em cadeias menores até serem eliminadas total ou
parcialmente da estrutura dental por um processo de difusão (BAR.ATIERI et al.,
1993).
Os agentes clareadores utilizados para clareamento de dentes vitais
(HAYWOOD, 1993) são o per6xido de hidrogênio e peróxido de carbamida
(LEONARD JR. 1998), este em contato com a estrutura dental se dissocia em
peróxido de hidrogênio e por sua vez se dissociam em oxigênio, responsável pelo
clareamento, e uréia que neutraliza o ph do meio e amônia que aumenta a
permeabilidade da estrutura dental (HAYWOOD e HEYMANN, 1989).
O clareamento de dentes vitais pode ser dividido entre clareamento caseiro
(HAYWOOD e HEYMANN, 1989) e clareamento realizado no consultório. 0 primeiro
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utiliza o peróxido de hidrogênio até 7,5% e peróxido de carbamida de 10%
(HAYINOOD e HEYMANN, 1989) à 20%. 0 segundo utiliza per6xido de hidrogênio e
carbamida,

em altas

concentrações,

de

35 é 38% (FEINMAN, MADRAY,

YARBOROUGH, 1991).
Podem apresentar-se na forma de liquido, gel, pó, tiras impregnadas com o
clareador na forma de gel, pó/liquido e verniz.

Tabela agentes clareadores utilizados no consultório (BARATIERI et al., 2003)
Agente Clareador

Marca Comercial

Fabricante

Whiteness HP

Peróxido de hidrogênio a 35%

FGM

Opalescence Xtra

Peróxido de hidrogênio a 35%

Ultradent

Opalescence Xtra Boost Peróxido de hidrogênio a 38%

Ultradent

(ativado apenas quimicamente
Hi-lite

Per6xido de hidrogênio a 35%

Shofu

Starbrite

Peróxido de hidrogênio a 35%

Starbrite laboratories

Apoio Elite

Peróxido de hidrogênio a 35%

DMC

Powergel

Peróxido de hidrogênio a 35%

Kreative

Tabela agentes clareadores de uso caseiros (Baratieri et al., 2003)
Marca Comercial

Agente Clareador

Fabricante

Whiteness Perfect

Per6xido de carbamida a 10% e 16% FGM

Opalescence

Peróxido de carbamida a 10%, 15% e

Ultradent

20%

Day White

Peróxido de hidrogênio a 7,5%
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Discus Dental

Nite White

Peróxido de carbamida a 10%

Discus Dental

Clarigel

Peróxido de carbamida a 10%

Dentsply

Rembrandt

Peróxido de carbamida a 10%

Den-Mat

Karisma

Per6xido de carbamida a 10%

DFL

Review 1OF e 16F

Peróxido de carbamida a 10% e 16%

SSWhite

Colgate Platinum

Peróxido de carbamida a 10%

Colgate

Viva Style

Peróxido de carbamida a 10%

Vivadent

Claridex

Peróxido de carbamida a 10% e 16%

Biodinâmica

Whitestrips

Peróxido de hidrogênio a 5,3% e 6,5%

Procter&Gamble

Xantia

Peróxido de carbamida a 9%

Dexcel Pharma

Simple White

Peróxido de carbamida a 18%

Colgate

Simple White Night

Peróxido de hidrogênio a 8,78%

Colgate

Overnight

4.4 Diagnostico e Planejamento

Para o sucesso do tratamento clareador o importante é que se faça um
diagnóstico preciso da etiologia da alteração da cor presente, executando uni
adequado exame clinico e anamnese detalhada, por isso cortecer e saber
identificar os manchamentos dentais é muito importante (HAYWOOD, 1997;
LEONARD JR., 1998; DUNN, 1998)
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Então para facilitar o diagnóstico segue tabela abaixo (BARATIERI et al.,
2003).
Tabela de manchamentos dentais, etiologias mais comumente associadas e
métodos mais comuns de tratamento (BARATIERI et al., 2001)

Etiologia

Cor

Tratamento

Branco

Fluorose

Microabrasão

Cinza-Azulado

Dentinogênese Imperfeita

Restaurador

Eritroblastose Fetal

Restaurador

Tetraciclina (Tipos II e Ill)

Restaurador

Cinza

Oxido prata (endodôritico)

Restaurador

Amarelo-Claro

Fluorose

Clareamento

externo/

microabrasão
Idade (fisiológico)

Clareamento

externo

(caseiro)
Tetraciclina (Tipo I)

Clareamento

externo

(caseiro)
Amarelo-escuro

Idade (fisiológico)

Clareamento

externo

(caseiro)
Tetraciclina (Tipo II)

Restaurador/Clareamento
interno

Marron

Amelogênese imperfeita

Restaurador

Fluorose

Microabrasão/Clareamento
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Externo
Lesões de cárie

Restaurador

Porfiria Congênita

Restaurador

Tetraciclina (Tipo Ill)

Restaurador/Clareamento
interno

Preto

Âmbar

Lesões de cárie

Restaurador

Fluorose

Restaurador

Amalgama

Restaurador

Dentinogênese imperfeita

Restaurador

Posteriormente ao diagnóstico segue o planejamento do caso que se torna
um pouco limitado devido a dificuldade de prever os resultados imediatos e A longo
prazo. Deve-se, também, esclarecer ao paciente a necessidade da troca de
restaurações estéticas após o tratamento clareador, já que as restaurações não
clareiam quando o gel clareador é utilizado como nos dentes.
Para garantir um efetivo clareamento o paciente deve ser informado que o
seu tratamento clareador caseiro pode durar de duas a seis semanas. Feinman,
Madray e Yarborough, 1991, relatam o tempo de tratamento sendo de 1 a 3
semanas com peróxido de carbamida à 10%, dependendo da etiologia do caso, o
que pode desmotivar o paciente e esse preferir o clareamento no consultório que
tem resultados iniciais mais expressivos.
Os custos do tratamento deve compreender todas as sessões de exame
clinico, anamnese, custo do produto e material necessário (modagens/moldeiras
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para clareamento caseiro e isolamento para clareamento no consultório), bem como
as sessões de avaliação posterior ao tratamento.
Efeitos adversos podem surgir que podem ser sensibilidade dental, irritação
gengival e gosto desagradável,além das irritações gástricas e de garganta que estão
relacionadas a ingestão do produto.

4.5 Clareamento Dental Caseiro

Esta forma de clareamento tem sido amplamente difundida entre profissionais
e pacientes, e realmente, deve ser considerada a melhor alternativa como primeira
escolha, pois mescla uma concentração branda de clareador com adequado tempo
de administração e uso do material, afim de reduzir possíveis efeilos adversos e
proporcionar um clareamento efetivo (HAYWOOD E HEYMANN, 1989) Mas esta
forma de clareamento pode ser supervisionada pelo dentista (BARATIERI et al.,
1993) ou não, pois certos kits clareadores são vendidos diretamente elos consumidor
em farmácias e supermercados. 0 controle do cirurgião-dentista sobre todo o
processo clareador é de suma importância uma vez que o uso indiscriminado desses
agentes pode causar sérios riscos a saúde do paciente (HAYWOOD, 1997,
BARATIERI et al., 1993).
Por isso, nesta etapa do trabalho, coloca-se aos profissionais as principais
dúvidas da realização do clareamento caseiro:
1. Casos para realização do clareamento caseiro
2. Vantagens do clareamento caseiro
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3

Desvantagens do clareamento caseiro

4. Escolha do tipo e concentração do agente clareador
5. Regime clareador

6. Clareamento nas duas arcadas simultaneamente ou separadarnente
7. Moldagens, modelos, confecção de alívios e moldeiras ideais

8.

Instruções de uso (registro da cor, quantidade de gel na placa, higiene oral,
cuidados com a moldeira e alimentação, retornos periódicos)

4.5.1 Casos para realização do clareamento caseiro

O clareamento caseiro de dentes vitais deve ser realizado nas seguintes

situações (HAYWOOD, 1992; HAYWOOD, 1997; BARATIERI et al., 2001)
•

Dentes vitais escurecidos pela idade (escurecimento fisiológico).

•

Dentes vitais naturalmente escurecidos.

•

Dentes vitais escurecidos ou manchados pela corantes (dieta, 'Abaco, etc.).

•

Dentes vitais escurecidos pós-traumatismo.

•

Dentes vitais manchados por tetraciclina em grau suave.

•

Dentes vitais manchados por fluorose associados a microabrasão.

•

Dentes manchados por tetraciclina em grau moderado a severo, associados a
outras técnicas de clareamento (técnica convencional) e/ou como etapa
prévia ao tratamento restaurador (facetas).

•

Caninos vitais mais escuros que os demais dentes.
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4.5.2 Vantagens do clareamento caseiro

As vantagens do clareamento dental caseiro (HAYVVOOD e HEYMANN, 1989:

HAYVVOOD, 1992; BARATIERI et al., 2003) são:
•

Técnica simples e de fácil aplicação.

•

Requer pouco tempo de atendimento clinico.

•

Custo reduzido (acessível a muitos pacientes).

•

Utiliza produtos e materiais disponíveis e de fácil acesso.

•

Emprega agentes clareadores brandos e, por isso, mais segura.

•

Pode ser empregado em vários dentes simultaneamente.

•

Não emprega calor.

•

Não requer condicionamento ácido no esmalte.

•

Não promove alterações estruturais no dente e no periodonto.

•

Não promove alterações sobre materiais restauradores.

•

Apresenta boa resposta inicial e bom prognóstico.

•

É de fácil repetição, se houver necessidade de retratamento.

•

Apresenta baixa incidência de efeitos secundários.

•

É um método orientado e supervisionado pelo dentista.

4.5.3 Desvantagens do clareamento caseiro
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As desvantagens do clareamento dental caseiro (BARATIERI et al., 2003)
são:
•

Agente clareador é aplicado pelo paciente, pode ser uma limitação se ele não
for colaborador. 0 sucesso denpende da participação efetiva do paciente.

•

Requer em média de 3 a 6 semanas para completar o tratamento o que é um
longo tempo se comparado com o clareamento ambulatorial.

•

A rnoldeira plástica pode ser desconfortável para alguns pacientes.

•

Alguns pacientes podem apresentar hipersensibilidade dental durante o
tratamento (LEONARD JR., 1998).

•

Não é possível prever com exatidão a longevidade dos resultados.

•

Pacientes com sorriso largo e dentes anteriores grandes pode após o
tratamento ter a impressão que os dentes estão ainda maiores.

4.5.4 Escolha do tipo e concentração do agente clareador

0 profissional deve indicar o agente clareadoer que está mais familiarizado,
mas o agente clareador de escolha tem sido o peróxido de carbamida à 10%
(HAYVVOOD e HEYMANN, 1989) em gel que corresponde ao peróxido de hidrogênio
3,6%(FEINMAN, MADRAY,

YARBOROUGH, 1991), principalmente pois este

clareador reduz a possibilidade de efeitos adversos. Mas se o paciente exigir um
menor tempo de clareamento pode-se optar por peróxido de carbamida 15%, 16% e
22%. Além desses, outros clareadores propostos são os peróxidos de hidrogênio
1,5%, 3%, 5% e 6%, todos na forma de gel.
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Usualmente, nos peróxidos de carbamida é adicionado urna substancia
chamada carbopol que é polímero carboxipolimetileno que deixa c material mais
viscoso, permite maior aderência do gel a estrutura dental e prolonga a liberação do
oxigênio, pois uma menor quantidade de gel clareador é perdida em conseqüência
da diluição pela saliva. Atualmente, mesmo agentes clareadores caseiros a base de
peróxido de hidrogênio possuem um espessante a com objetivo de viabilizar maior
tempo de atuação do produto e diminuir a perda.

4.5.5 Regime clareador

Leonard Jr., em 1998, ressalta, através da revisão de literatura que o tempo
de tratamento clareador depende da etiologia da alteração de cor e de sua
severidade e eu as alterações inerentes a idade, traumas, fluorose ou tetraciclina,
devem ser tratadas por tempos diferenciados para obtenção de sucesso.
0 regime clareador pode variar de paciente para paciente. Pode optar pelo
regime diurno (1h a 3h diárias) (FEINMAN, MADRAY, YARBOROUGH, 1991) ou
noturno (6 a 8h) (HAYWOOD, 1993; HAYWOOD e ROBINSON, 1997; HAYWOOD e
HEYMANN, 1989) neste último têm-se que um gel com carbopol, mas a decisão de
clarear de dia ou de noite deve ser tomada pelo paciente do que por evidência
clinica (DUNN, 1998). Em ambos os regimes é preferível que o paciente aplique o
gel somente 1 vez ao dia, pois a aplicação do produto mais que uma vez pode
implicar em maior sensibilidade dental e irritação gengival. Já Dunn, 1998, sugereiu
que a aplicação diurna seja feita por mais de um período , permitindo a substituição
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do gel por um mais novo e conseqüentemente, mais ativo, mesmo que a pressão
oclusal e o aumento do fluxo salivar diminuam o gel.
Também é mais aconselhado optar por uma clareador menos concentrado e
mais tempo de tratamento (uma a duas semanas extras, pricipalmeqte nos dentes
inferiores, que são mais resistentes ao clareamento) do que submeter o paciente á
uma taxa de sensibilidade dental mais alta.
Baratieri et al., em 1993, relatou a importância do profissional saber quando
parar o tratamento clareador, já que à partir de um determinado momento ocorre o
ponto de saturação, onde a perda da estrutura dental é maior que o ganho em
termos de clareamento.

4.5.6 Clareamento nas duas arcadas simultaneamente ou separadamente

Para que o paciente tenha uma referência anterior da cor de seus dentes e
veja a efetividade do clareamento, é ideal que o clareamento caseiro seja realizado
nas arcadas separadamente, iniciando pela arcada superior. Na presença de
sensibilidade dental o clareamento simultâneo pode ser muito incômodo. Entretanto,
há pacientes que não apresentam sensibilidade e não querem se submeter a um
tratamento muito longo, então estes pacientes podem realizar o tratamento em
ambos os arcos simultaneamente.

4.5.7 Moldagens, modelos, confecção de alívios e moldeiras ideais
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Deve ser realizada uma moldagem com alginato de boa qualidade da arcada
superior e inferior, vazamento em gesso pedra, evitando a formação de bolhas, não
há a necessidade de confeccionar uma base muito alta, recortar os modelos,
eliminando as rebarbas e produzindo uma abertura na região palatal (em forma de
ferradura).
Os alívios devem ser feitos nos modelos antes da confecção das moldeiras.
Eles visam criar uma espécie de reservatório, que auxiliam no assentamento da
placa, viabilizam maior quantidade de gel em contato com os dentes, reduzem a
pressão sobre os dentes, mas a decisão de fazer alívios é do profissional
(HAYVVOOD, 1993), mas principalmente devem ser confeccionados quando o gel
clareador possui alta viscosidade (DUNN, 1998). Eles são realizados com um
material resistente ao calor, como resina compostas, vencidas ou de cores pouco
utilizadas, ou resinas que acompanham os kits clareadores para esse fim. São
confeccionados nas faces vestibulares dos dentes a serem clareados, estendendose 1mm aquém da margem gengival e borda incisal.

A placa e/ou moldeira a ser usada pelo paciente no tratamento
clareador caseiro deve ser confeccionada em um material plástico flexível
(HAYVVOOD e HEYMANN, 1989; HAYVVOOD, 1993; HAYVVOOD, 1997). A folha
plástica é plastificada através de um aparelho gerador de calor e vácuo sobre um
modelo e deve ser recortada com tesoura ou lâmina de bisturi, sendo de forma
continua e sem rebarbas para não causar desconforto ao paciente.

0 recorte da placa pode ser feito de duas formas, em nível da margem livre
da gengiva (HAYVVOOD, 1993) o que reduz a irritação gengival e permite um
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completo assentamento da moldeira (DUNN, 1998), ou deixando 1 a 2mm além da
região cervical. Essa sobreextensão tem como vantagem aumentar a estabilidade,
permitir vedamento marginal que minimiza a penetração da saliva para o interior da
placa e evita o vazamento do gel para meio bucal, possibilita também maior
facilidade no recorte.

Existem também no mercado moldeiras prontas com tamanho padrão que
deve ser colocado em água quente para que amoleça e posicionada na boca do
paciente até que resfrie podendo vir a queimar o paciente.
É importante que o paciente prove as placas de clareamento a fi m de avaliar
sua adaptação de maneira geral e áreas de desconforto e interferência na região
dos dentes, gengivas, lábios, bochechas e lingua.

4.5.8 Instruções de uso (registro da cor, quantidade de gel na placa, higiene oral,

cuidados com a moldeira e alimentação e retornos periódicos)

Para iniciar o clareamento o profissional deve realizar uma profilaxia breve
com pasta abrasiva para remoção da placa bacteriana e pigmentos extrinsicos, esta
deve ser realizada uma semana antes do inicio do tratamento já qLe pode causar
sensibilidade dental. Feito isso o profissional deve fazer o registro inIcial da cor dos
dentes do paciente a fim de comparar o clareamento durante e ao final do
procedimento, se possível o profissional deve fazer o registro fotográfico também.
Alguns kits clareadores apresentam escala de cor ou pode-se utilizar a escala Vita
(Lumin Vaccum Shade Guide).
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Para pacientes que sensibilidade dental não recomenda--se realizar a
escovação dental antes do clareamento nem logo após bem como ev tar a utilização
de dentifricios abrasivos.
0 profissional deve fazer uma demonstração ao paciente da quantidade de
gel clareador que deve ser dispensada na placa, que deve ser o suficiente para
preencher o espaço entre a moldeira e o dente. Após cada seção de clareamento a
moldeira deve ser limpa com uma escova dental.
Retornos periódicos do paciente ao consultório semanais devem ser
realizados para avaliação do clareamento e presença de efeitos adversos. Cuidados
com alimentação evitando alimentos corantes deve ser realizado pelo paciente
durante o clareamento devido a permeabilidade dental pela ação dos agentes
clareadores possibilitando a pigmentação dos dentes. Recomenda-se também aos
pacientes a redução no consumo de produtos ácidos, bem como evitar situações de
abrasão imediatamente após a remoção das moldeiras (TAMES, GRANDO, TAMES,
1998). Além disso recomenda-se o uso de fluorterapia por ser um mé1:odo auxiliar na
minimização da erosão causada no esmalte, devido ao uso ce clareadores
(LEONARD JR 1998; TAMES, GRANDO, TAMES, 1998).

4.5.9 Tempo que o clareador permance ativo na moldeira

Matis, em 1999, realizou estudo para avaliar quanto tempo o clareador
permance ativo na moldeira e de acordo com os resultados, observou que a
porcentagem de peróxido de carbamida diminui a medida em que os intervalos
aumentaram: 87% a 15s, 10% a 10h. O indice de degradação de carbamida durante
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o processo de clareamento é exponencial após a primeira hora. 0 agente ativo no
gel clareador esta disponível nas moldeiras de claremento por mais de 10h. Após 2h,
mais de 50% do agente ativo esta disponível e 10% após 10h.

4.6 Clareamento Caseiro sem Moldeira

Esta é uma nova forma de clareamento caseiro que surgiu no ano de 2000, o
qual não utiliza placas careadoras, mas sim, tiras adesivas. Esse sistema possui
duas apresentações, segundo a concentração do agente clareador, tiras com
per6xido de hidrogênio a 5,3% (recomendadas e vendidas sem a supervisão do
profissional em farmácias e supermercados) e tiras com peróxido de hidrogênio a
6,5%, estas vendidas a dentistas, já que tem 50% a mais de tiras e apresentam
maior concentração.
São tiras finas e flexíveis de polietileno que se conformam com os dentes,
possuem 91_1.m de espessura com reservatórios para o gel clareador de 0,13cm de
diâmetro e 0,015cm de profundidade. As duas arcadas possuem formatos diferentes,
para a arcada superior o formato é retangular (6.5cm x 1,5cm) e para a arcada
inferior, formato trapezoidal (5cm x 2cm). Tam bem podem ser recortadas afim de
clarear apenas um dente.
0 produto que tem venda livre, peróxido de hidrogênio a 5,3%, possui 28 tiras
superiores e 28 tiras inferiores, para serem usadas 2 vezes por dia por 30 minutos
durante 14 dias, já o peróxido de hidrogênio a 6,5%, possui 42 tiras superiores e 42
tiras inferiores, para serem usadas 2 vezes por dia por 30 minutos durante 21 dias.
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O fabricante indica que essas tiras clareadoras podem ser utilizadas para
todos os mesmos pacientes que necessitam realizar o clareamento caseiro, mas
com a vantagem de ser mais confortável e de fácil utilização, menor custo, menor
tempo de uso e dose predeterminada.
Suas principais desvantagem é que o produto tem venda livre e não clareia
dentes posteriores já que as tiras tem tamanho para clarear de canino a canino e
não recobrir toda a face lingual dos dentes

e mais estudos cientí ficos são

necessários para comprovar seus efeitos (BARATIERI et al., 2003)
A respeito de sensibilidade dental, o fabricante recomenda, ainda, reduzir as
aplicações diárias de duas para uma vez e se sensibilidade persistir, para a
aplicação por dois ou três dias. Já sobre os efeitos sobre o esmalte dental, o
fabricante diz, não ocorrer nenhuma alteração.
Segundo Gerlach, Gibb e Sagel, em 2000, o resultado do clareamento com as
tiras adesivas com 5,3% é comparável com clareamento caseiro com peróxido de
carbamida à 10%.
Sagel, 2002, em seu estudo salienta, que as tiras adesivas com per6xido de
hidrogênio a 6,5% se mostrou 96% mais eficaz que o per6xido de carbamida a 10%
(clareamento caseiro) e 52% mais eficaz que as tiras com per6xido de hidrogênio
5,3%.

4.7 Verniz Clareador
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Está é uma outra forma de clareamento caseiro sem moldeira que surgiu
recentemente, em 2001, à base de peróxido de carbamida ou hidrogênio, também
de fácil aplicação, utilizado 30 minutos duas vezes ao dia por 14 dias. 0 rpduto deve
ser empregado após a escovação, deixando a superfície secar, aplicar uma fi na
camada do produto em um dente por vez, evitando que a lingua toque nos dentes
por 30 segundos, não comer ou beber por 30 minutos.
Abaixo segue quadro com os tipos de clareadores disponíveis mercado
(BARATIERI et al, 2003).

Produto

Simply White

Apresentação

Verniz

Agente

Regime

Clareador

Clareador

Peróxido
Carbamida

Simply White

Verniz

Peróxido
Hidrogênio

Night Clear

de 30 min — 2x/dia

Fabricante

Colgate

21 dias
de 6-8h(noite)

Colgate

1x/dia
14 dias

MyXantia

Verniz

Per6xido
Carbamida

de 30 min — 2x/dia

Dexcel Pharma

14 dias

4.8 Clareamento No Consultório

O clareamento caseiro substitui o clareamento no consultório, pois este utiliza
altas concentrações de peróxido de carbamida ou hidrogênio (30 à 37%), sedo este
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caustico e alguns tem ph muito acido o que pode ser perigoso para o profissional e
paciente. Durante a aplicação desses clareadores há a necessidade de se utilizar
fontes ativadoras de calor ou luz para potencializar seus efeitos, como calor,
fotopolimerizador, laser ou unidades especiais que acompanham alguns sistemas
clareadores. Mas mesmo assim essa forma de clareamento possui suas indicações:
•

Resultados mais rápidos.

•

Dentes isolados

•

Paciente que não querem usar moldeiras do clareamento caseiro

•

Dentes manchados por tetraciclina

O clareamento no consultório tem com vantagem ser mais bem controlado pelo
profissional e rapidez de resultados, mas suas principais desvantagens são a maior
sensibilidade dental e maior desgaste da superfície dental, já que a concentração do
agente clareador é maior.

Tática Operatória (BARATIERI et al., 2003)
•

Diagnóstico da descoloração dental.

•

Registro da cor.

•

Planejamento do caso com o paciente.

•

Oculos de proteção no paciente, profissional e auxiliar.

•

Proteção da gengiva do paciente com produto insolúvel em água, como
Omncilon-A em orabase (Bristil-Myers Squibb Brasil). Não deve-se anestesiar
o paciente já que ele pode controlar e regular a sensibilidade dental,
avaliando possíveis problemas no isolamento e a quantidade de aplicações
do produto.

•

Isolamento absoluto adequado.
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•

Profilaxia com pedra pomes e agua ou pasta profilática livre de óleo.

•

Manipulação do agente clareador e aplicação nas faces vestibular e proximais
dos dentes

•

Aplicação de fonte de ativação sobre a face vestibular de cada dente com
fonte de ativação escolhida e orientação do fabricante. Por exemplo, no caso
do fotopolimerizador o tempo de ativação pode ser de 3-5 minLtos.

•

Lavagem do dente com agua até a completa remoção do produto.

•

Aguardar 1,5 minutos para a próxima aplicação, a quantidade de aplicações
variam de acordo com a sensibilidade do paciente.

•

Aplicação

final de flúor, para evitar qualquer possibilidade de

desmineralização dental.
•

Remoção do isolamento absoluto. Aguardar pelo menos 1 semana entre as
sessões de clareamento, que devem ser no máximo de 4 sessões. Se ocorrer
sensibilidade pós-operatória o paciente pode fazer uso de analgésico. Ver a
necessidade de complementar tal clareamento com o clareamento caseiro
(FEINMAN, MADRAY, YARBOROUGH, 1991).

Outra variação das técnicas de clareamento é clareamento no consultório
com o uso de moldeira com a utilização de agente clareador com alta concentração,
podendo ser per6xido de carbamida de 35 ou 37% ou per6xido de hidrogênio a 15%,
com o paciente permanecendo sob a supervisão do dentista, na sala de espera.
Podem ser realizados em casos de tetraciclina para motivação inicial do paciente e
em casos que o clareamento caseiro ou ambulatorial não tenham sido isoladamente
efetivos.
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4.9 Clareamento à Laser

O clareamento á laser é uma nova possibilidade de clareamento dental. 0
laser é a amplificação da luz por emissão estimulada de radiação, sendo utilizado
como fonte de ativação do gel no clareamento dental em consultório, guebrando,
assim, rapidamente as moléculas instáveis do per6xido de hidrogênio (REYTO,
1998). Para o clareamento dental são utilizados os seguintes tipos de laser: laser de
argónio, laser de dióxido de carbono e laser de diodo. Seus nomes referem-se ao
meio de ativação (gás) ou modo de emissão (diodo) (BARATIERI et a H, 2003).
As vantagens e desvantagens do clareamento à laser (BARATIERI et al,
2003) são:

4.9.1 Vantagens

•

Tempo de clareamento reduzido (30 segundos de aplicação/máximo 4
aplicações);

•

Possibilidade de clarear as duas arcadas ao mesmo tempo;

•

Possibilidade de obter um resultado satisfatório em uma única sessão.

4.9.2 Desvantagens

•

Custo elevado;

•

Emissão de calor;
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•

Efeitos adversos: sensibilidade dental e irritação gengival;

•

Poucas pesquisas relacionadas ao clareamento.

4.9.3 Tipos de laser

Laser de Arg6nio:
Há dois tipos de laser de arg6nio. Num deles, sua luz tem comprimento de
onda de 488nm, apresentando-se como uma luz azul, esta

é utilizada para

polimerização de resinas compostas e fazer clareamento dental. Corno este tipo de
laser de luz azul é preferencialmente absorvido pela cor escura, o clareamento, com
isso, é seletivo, eliminando, assim, os pigmentos de coloração escura (REYTO,
1998). Esse laser tem como vantagem, também, provocar pouco aquecimento
devido seu baixo comprimento de onda, sendo favorável aos tecidos pulpares (SUN,
2000) e tem como desvantagem ser somente utilizado dente a dente, sendo mais
demorado que outros lasers (BARATIERI et al, 2003). As principais marcas
comerciais são HGM dental 200,300 e 400 séries (HGM Sistemas de Laser Médico,
Salt Lake City, UT), AccuCure 3000 (Lasermed, Salt Lake City, UT), Arago (Premier
Laser Systems, Irvine, CA) e Cure Star (Lares, Chico, CA). Já na forma da luz verde,
o laser de arg6nio tem comprimento de onda de 514,5nm, sendo utilizado para
procedimentos em tecidos moles) (BARATIERI et al, 2003).

Laser de Di6xido de Carbono:
Possui comprimento de onda de 10.600nm com feixe de luz incolar. Este
laser emite calor já que possui um alto comprimento de onda causando danos
pulpares (SUN, 2000) e não sendo recomendado pela ADA. Também não é seletivo
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para pigmentos de cor escura, sendo, assim, é mais utilizado para potencializar o
clareamento, como coadjuvante do laser de Argônio (REYTO, 1998). As marcas
comerciais disponíveis no mercado são LX-20 e Nova Pulse da Esc Medical
Systems. (BARATIERI et al, 2003)

Laser de Diodo:
Tem comprimento de onda de 800 à 980nm, é altamente absorvido por
tecidos pigmentados e muito utilizado para clareamento dental. Tem como vantagem
ter aparelho portátil de pequeno porte e custo reduzido em relação aos outros tipos
de laser.A marca comercial: que mais se destaca é a Whitening Lase (D.M.C.
Equipamentos Ltda E.P.P.) que é uma associação luz LED de comprimento de onda
de 470nm e laser diodo de comprimento de onda de 830nm. Suas principais
vantagens sobre os outros aparelhos de laser são: o LED tem luz fria o que evita o
aquecimento dental pelo laser, protegendo o tecido pulpar e o formato da sua
ponteira permite

o clareamento simultâneo

dos dentes de um mesmo arco

(BARATIERI et al, 2003).

4.9.4 Material clareador utilizado no clareamento à laser

O clareamento à laser utiliza como gel clareador o peróxido de hidrogênio de
35% à 40%: Esta Indicado géis que alteram a cor quando o processo está completo,
como por exemplo: Power Gel (Welch Allyn Dental Products, Skaneateles Falls, NY),
Apollo Secret Gel (DMD, Westleke, CA), Hi-Lite (Shofu, Menli Park, CA) e Laser
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Per6xido (D.M.C. Equipamentos Ltda E.P.P.), este último é indicado pelo laser
Whitening Lase.
Outros géis muito utilizados são: Opalescence Xtra (Ultradent) e OuickVVhite
([una Chem, Inc., West Jordan Utah), sendo este o único material indicado pelo
laser de Argônio AccuCure 3000.

4.9.5 Cuidados no clareamento à laser

Para que se possa realizar um tratamento clareador seguro corn laser o
profissional deve ter alguns cuidados:
- utilizar óculos de proteção cor laranja para profissional, paciente e auxiliar;
- apresentar extremo cuidado ao manusear o gel clareador, pois é cáustico. Proteção
do paciente, profissional e auxiliar. Se ocorrer contato do produto aplicar vitamina E
em Oleo. Os sintomas diminuem em 1 minuto (SUN, 2000);
- Segundo o fabricante do clareador Laser Peroxide, se ocorrer contato corn:
•

pele ou tecidos intraorais: limpar a região com algodão/água e cobri-lá com
gotas de solução de bicarbonato de sódio. Pode ocorrer manchamento
branco e irritação que desaparece em cerca de 2 horas;

•

olhos: lavar com água e procurar um especialista;

•

roupa: aplicar bicarbonato e lavá-la o mais breve possível.

4.9.6 Esclarecimentos ao paciente

53

•

Analisar as expectativas do paciente deixando claro ao paciente que o
resultado clareador é imprevisível, sendo somente indicado quando o
profissional estabelece a etiologia da descoloração dental;

•

Explicar ao paciente que há a possibilidade de complementação do
clareamento à laser com o clareamento dental caseiro (REYTO, 1998; SUN,
2000);

•

Explicar o protocolo do procedimento ao pacientes, e informá-lo das futuras
trocas de restaurações estéticas que deverão ser efetuadas, pois estas não
clareiam com o clareamento (REYTO, 1998);

•

Analisar a higiene do paciente e realizar uma profilaxia prévia ao clareamento
dental, afim do paciente apresentar dentes limpos na sessão de clareamento
(REYTO, 1998).

•

Discutir a possível sensibilidade dental que está presentes em 30% dos
pacientes, sendo ela de suave a moderada, segundo Reyto (1998), podendo
estar, também, localizada em um ou vários dentes, desaparecendo em 1 ou 2
dias.

4.9.7 Procedimento clareador

Inicialmente o profissional deve realizar a tomada da cor atual dos dentes do
paciente, indica-se a realização de fotografia prévia.
Para os casos que se realizado clareamento caseiro após o clareamento
laser, realizar, nessa etapa, moldagem das arcadas superior e inferior com alginato
do paciente, para confecção de placa de clareamento.
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Uma profilaxia com pasta profilática deve ser realizada no paciente afim de
eliminar placa dental e permitir que o gel clareador esteja em contato intimo com os
dentes a serem clareados.
Posicionar no paciente o isolamento que pode ser realizado:
1) Dique de borracha — cobrir as margem gengivais com vaselina ou omcilon,
posicionar a borracha e com espátula adequada inverter a borda do enool ao redor
dos dentes;
2) Opal Dam — aplicar uma camada de 2mm de espessura e 4-6mm de largura sobre
a gengiva marginal e fotopolimerizar a resina por 20segundos.
3) Laser Dam — colocar afastadores de bochecha e rolo de algodão, aplicar o
produto sobre a gengiva marginal, aplicar 200 milliwats de laser de arg6nio sobre o
produto por 5-7 segundos.

OPÇÃO 1: QuickWhite + Laser de Arg6nio AccuCure 3000
•

primeiramente deve-se misturar vigorosamente a fase sólida com a fase
liquida do clareador QuickWhite , até adquirir consistência de gel;

•

utilizar um pequeno aplicador que acompanha o produto para aplicá-lo sobre
os dentes a serem clareados com espessura de 2 à 3 mm;

•

expor cada dente a 200 milliwatts de luz de laser de arg6nio por 30 segundos;

•

no minim, aguardar 3 minutos, agitando o gel na superfície de cada dente 3
vezes para mantém o gel ativo em contato com a superfície denta;

•

após isso, lavar o gel e secá-lo, observar qualquer defeito no isolamento e
corrigi-lo;

55

•

repitir o procedimento 6 vezes, avaliando a sensibilidade dental do paciente e
se necessário suspender as aplicações,

•

remover o gel e aplicar flúor nos dentes do paciente.

OPÇÃO 2: Lase Peroxide + Laser de Diodo com LED Whitening Lase
•

aplicar dessensibilizante sobre os dentes com escova de Robson, deixar o

desenssibilizante agir por pelo menos 5 minutos e colocar o isolamento;
•

misturar a fase 1 per6xido com a fase 2 espessante do Lase Peroxide, na

proporção 3:1, até amistura adquirir a consistência de gel;
•

aplicar o produto nos dentes espessura de 1 mm, aguardar 2 minntos,

•

aplicar o laser por 2,5 a 3,5 minutos, a peça deve estar localizada á 3cm da
arcada dental;

•

aguardar 1 minutos, agitando o gel na superfície de cada denie no minimo 3
vezes para mantê-lo ativo na superfície dental;

•

sugar o gel com ponta adequada e remove-lo com papel absorvente,
observando qualquer defeito no isolamento;

•

repitir o procedimento por até 3 vezes, analisando a sensibilidade dental.
Lavar o gel no fim do procedimento;

•

Novas sessões de clareamento à laser podem ser realizadas em 7 dias.

4.9.8 Recomendações finais
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O paciente que realiza clareamento dental a laser não deve ingerir alimentos
ácidos ou fortemente corados por pelo menos 24h após o clareamento. Manchas de
hipocalcificação podem surgir na superfície dental, estas devem desaparecer
quando o dente se rehidratação ou na aplicação de flúor. Como já comentado a
sensibilidade dental pode ser de suave a moderada, em um ou mais dentes,
podendo aparecer em 30% dos casos, tende a cessar ou diminuir em 1 ou 2 dias
(REYTO, 1998).
0 paciente deve ser avisado na real necessidade da substituição das
restaurações estéticas, sendo que alguns autores recomendam agLardar 21 dias,
outros de 7 a 14 dias para a troca das restaurações até a completa liberação do
oxigênio da superfície dental o que impediria a união da resina composta ao dente.
Recidivas de cor podem ocorrer, claro que quando melhor foi realizado o
planejamento e etiologia da alteração melhor condição de avaliação de recidivas o
profissional terá.
Como o clareamento dental a laser esta ganhando o mercado, mais
pesquisas devem surgir para tornar esse procedimento totalmente seguro para
profissionais e pacientes.

4.10 Eficácia do Clareamento

Leonard Jr, em 1998, a fi rma que os dentistas deveriam sentir-se confiantes
em dizer aos seus pacientes que a taxa de eficácia do clareamento vital com placa
noturna aproxima-se de 95% e para dentes manchados por tetraciclina, alterando-se
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tanto o tempo de tratamento como a concentração do agente clareacor, o indice de
sucesso se aproxima a 90%.
Os autores, Leonard Jr., Sharma e Haywood, em 1998, concluíram que
produtos à base de peróxido de carbamida de baixa concentração requerem mais
tempo para clarear os dentes, porém, apresentam os mesmos resutados que os de
alta concentração. Hipoteticamente, concentrações mais baixas resultam em menos
efeitos colaterais que clareadores de alta concentração.
Também, o mesmo autor em 2001, Leonard Jr., relaou em seu estudo
que o per6xido de carbamida é totalmente eficaz com o mínimo de efeitos colaterais,
sendo sua durabilidade de 82% após 47 meses do tratamento realizado.

4.11 Alterações no Esmalte e Dentina

Haywood et al. (1990) realizaram um estudo avaliando as

soluções

clareadoras caseiras e como resultados, observaram que tanto em inspeção visual
quanta em analise em microscopia eletrônica de varredura, não revelaram diferença
na textura superficial do esmalte entre areas tratadas ou não com

o agente

clareador.
Haywood, em 1997, afirmou que quaisquer alterações superficiais do esmalte
não são piores do que os efeitos decorrentes de certas bebidas e alimentos. Em
relação as alterações de microdureza superficial, afirmou que nenhuma alteração na
superficie ou subsuperficie do esmalte até a junção amelodentinaria é provocada por
soluções clareadores com pH neutro.
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As alterações da superfície do esmalte, para Leonard Jr., 1998, para um
regime de 2 semanas de clareamento com peróxido de carbamida 10%, clareamento
caseiro, tem efeitos mínimos sobre a morfologia da superfície dos esmalte.
Já Tames, Grando e Tames, em 1998, avaliaram superfícies de esmalte
dental após a aplicação de um agente clareador â base de per6xido de carbamida a
10%, através da microscopia eletrônica de varredura foram observadas nítidas
alterações, sem aspecto uniforme, de esmalte submetido ao produto testado. Urn
maior número de poros com diâmetro aumentados e com embocacuras adotando
forma afunilada, pode ser observada, sugerindo em efeito erosivo do per6xido de
carbamida.
Avaliando o efeito o efeito de três agentes clareadores (Opalescence, Nite
White e solução de peróxido de hidrogênio 30%) na superfície do esmalte, Hegedüs
et al. (1999) os resultados mostram que alterações superficiais foram n evidenciadas
nos três grupos. Muitos sulcos tornaram-se mais profundos após o tratamento
clareador. Sua profundidade foi variável, sendo mais pronunciada nos espécimes
submetidos à solução de peróxido de hidrogênio 30%.
Assim, Attin et al, em 1998, concluíram que a remíneralização do esmalte dos
dentes submetidos ao clareamento é melhorada pela aplicação dos fluoretos
concentrados após o tratamento clareador.
Para avaliar o efeito do clareador sobre a microdureza superficial do esmalte,
Cimilli e Pameijer (2001) relataram que os valores de microdureza superficial foram
estatisticamente mais baixo que dentes não clareados. Períodos mais longos e
concentrações mãos altas dos agentes clareadores exibiram valores mais baixos de
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dureza, estabeleceram, também que houve uma dissolução do cálcio do esmalte
através da conversão de hidroxiapatita para os dentes clareados.
Rodrigues et al. (2001) apresentou resultados comprovando que houve urna
redução estatisticamente significante da micrudureza de dentes clareados. Segundo
os autores, embora produtos tenham a mesma concentração de peróxido de
carbamida a 10%, outros fatores composicionais dos materiais podem alterar seus
efeitos na estrutura dental.
Leonard et al. (2001) realizou um estudo longitudinal para avaliar a e ficácia,
durabilidade e segurança no clareamento dental caseiro noturno utilizando per6xido
de carbamida a 10%. Conclui que o peróxido de carbamida é totalmente eficaz com
o mínimo de efeitos colaterais, sendo sua durabilidade de 82% após 47 meses do
tratamento realizado.
Já Ritter et al. (2002) não observou em seu estudo nenhuma alteração nas
superfícies dentárias em pacientes tratados com clareamento dental .
Da mesma forma Araújo Jr., (2002) realizou um estudo e constatou uma
redução estatisticamente significante nos valores de dureza do esmalte para o
clareamento caseiro, concluindo que essa redução não apresenta significado clinico.
Já Arcari (2002) realizou um estudo muito parecido com Araujo Jr. só que a
diferença foi que a avaliação foi microdureza superficial da dentina, constatando
também que não houve diferença estatisticamente significativa nos valores
Avaliando os efeitos dos agentes clareadores caseiros e de consultório sobre
a superfície do esmalte, Spalding; Taveira; de Assis (2003) fizeram um estudo e na
avaliação da microscopia eletrônica, 35% das amostras de peróxido de hidrogênio a
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35% aumentaram a densidade dos poros o que não ocorreu nas amostras de
peróxido de carbamida.

4.12 Longevidade no Clareamento

Segundo a longevidade do tratamento clareador, Dunn, 1998, conclui que
efeito do clareamento dental pode durar até 3 anos sem necessidade de retoques
para a maioria dos pacientes, assim como Haywood, em 1993, recomenda refazer o
clareamento somente após 2 a 3 anos do tratamento realizado.
Leonard Jr., em 1998, salienta que longevidade ou retenção de tonalidade
pode ser esperada em até 90% dos pacientes 1 ano após o tratamento, 62% em 3
anos e pelo menos 35% em 7 anos pós-tratamento.
Leonard Jr., em 2001, conclui que o peróxido de carbamida é totalmente
eficaz sendo sua durabilidade de 82% após 47 meses do tratamento realizado.
E mais recentemente, Ritter em 2002, num estudo corn peróxido de
carbamida à 10% relata que 43% dentre 30 pacientes, após 10 anos do tratamento
realizado ainda percebem os dentes claros.

4.13 Segurança do Clareamento

Segundo Leonard Jr. (1998) sobre a segurança do clareamento dental,
relatou que concentrações mais baixas de peróxidos de carbamida, além de serem
mais seguras podem alcançar os mesmos resultados que concentrações mais altas,
o processo apenas leva mais tempo.
61

O mesmo relata Sarrett (2002), que realizou uma revisão sobre o clareamento
dental atual e conclui que os métodos clareadores são considerados eficazes e
seguros quando supervisionados por um profissional.
0 controle do cirurgião-dentista sobre todo o processo clareador é de suma
importância uma vez que o uso indiscriminado desses agentes pode causar sérios
riscos a saúde do paciente (HAYWOOD, 1997; BARATIERI et al., 1993).

4.14 Efeitos Adversos

O clareamento pode causar efeitos adversos para

o paciente, como

sensibilidade dental e irritação gengival, mas Dunn (1998) relata que nenhum efeito
colateral sério foi demonstrado em experiências clinicas múltiplas, assim como
Leonard Jr. (1998) conclui que sensibilidade dental térmica e irritação gengival são
dois efeitos colaterais mais comumente relatados pelos pacientes,
desaparecerem dentro de alguns dias após

e

por

o término do tratamento, são

considerados secundários e passageiros.
Mas, mesmo a sensibilidade sendo secundaria um fato importante é que
pacientes que utilizam clareadores mais concentrados apresentam maior
sensibilidade, como demonstrou em sua pesquisa Leonard et al., em 2002.
Ao realizar uma revisão sobre sensibilidade e considerações pulpares no
tratamento clareador vital, Nathanson (1997) comentou que os procedimentos de
clareamento caseiro e em consultório, induzem desconforto pós-operatório em um
número significativo de pacientes. A incidência e severidade desses, parecem ter
diminuído, consideravelmente, desde o uso de formulações de peróxidos mais
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suaves (clareamento caseiro), ou géis para aplicações mais curtas. Os
procedimentos de clareamento dental vital, geralmente, quando feito dentro das
indicações, não causam alterações pulpares irreversíveis. 0 desconforto mais
pronunciado do que o clareamento caseiro, com uma duração geralmente de 24h e
48h. Os pacientes que tem restaurações amplas ou defeituosas, erosão cervical,
fendas no esmalte ou problemas similares requerem considerações especiais.
Tratamento com fluoretos das regiões cervicais erodidas, selamento das
restaurações e pre-medicação, podem ser Citeis no tratamento desses pacientes e
permitir que eles aproveitem o beneficio de clareamento dental vital.
Leonard et al. (2001) realizou um estudo concluindo que o peróxido de
carbamida é totalmente eficaz com o mínimo de efeitos colaterais.
Mais recentemente, Dahl e Pellesen (2003) apresenta que a sensibilidade
dental é o efeito colateral mais comumente observado em 155 a 78% dos pacientes
que realizaram clareamento, mas que essa sensibilidade

é passageira e não

apresenta riscos permanentes. Este artigo recomenda a utilização de peróxido de
carbamida para clareamento de dentes vitais não superior a 10%, já que
porcentagens maiores tem mostrado, em estudos, efeitos genotóxicos em culturas
de bactérias e células humanas. Mostra, também, que peróxido de hidrogênio pode
ser um promotor de tumores em hamsters e exposições múltiplas aos peróxidos de
hidrogênio resultaram em efeitos na mucosa gástrica, diminuição de ganho de peso
e alterações químicas sanguíneas em ratos.
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5 CONCLUSÃO

O clareamento dental

é

um dos procedimentos mais importantes na

odontologia estética atual. Vem sendo, sem dúvida, amplamente difundido entre
profissionais e pacientes, já que apresenta-se como uma técnica relativamente
simples com uma abordagem conservadora, segura e de baixo custo.
Com o surgimento de novas técnicas e produtos criou-se maiores di fi culdades
para os profissionais em relação a um correto planejamento para execução do
clareamento de dentes vitais. Por isso, os profissionais precisam deter-se a algumas
questões importantes antes de realizar um tratamento estético clareador.
Fla a necessidade de uma avaliação da etiologia da descoloração dental dos
pacientes, pois isso influenciará no tratamento a ser realizado, principalmente com
relação ao regime (horas/dia) e o tempo (dias,meses) para o tratamento ideal,
permitindo, assim, a realização de um prognóstico clareador provável,
clareamento dental seja um procedimento ainda imprevisível.
64

embora o

A escolha de agente clareador é de suma importância, também a etiologia do
caso e o acordo com o paciente poderá definir esta questão, lembrando sempre que
para clareamento de dentes escurecidos pela idade, a escolha de urn gel clareador
de menor concentração e de forma caseira é ideal para o caso, já que obtém-se o
mesmo resultado do que concentrações maiores, sendo ainda responsável pelo
mínimo de efeitos adversos.
Lançar mão do clareamento das arcadas separadamente, sempre que
possível, já que o paciente consegue ver a progressão do caso.
Para o clareamento dental caseiro, realizar moldagens adequadas, modelos
com alívios e moldeiras finas e flexíveis com recorte, para o melhor assentamento da
moldeira e do gel clareador na coca do paciente.
As instruções de uso devem ser transmitidas de forma clara ao paciente, já
que é um dos itens indispensáveis para a realização do clareamento dental caseiro,
pois o sucesso do caso depende do paciente.
Os novos clareadores caseiros sem

o uso de moldeiras, como tiras

clareadoras e vernizes, são o futuro do clareamento dental caseiros já que
dispensão a utilização das moldeiras individuais que muitas vezes são
desconfortáveis para muitos pacientes.
O clareamento de dentes vitais no consultório com potencializador de laser é
uma possibilidade, já que para casos de urgência proporcionam urn clareamento
mais rápido, lembrando que causam ao paciente maiores efeitos adversos.
As alterações no esmalte, dentina

e efeitos adversos causados pelo

clareamento dental estão presentes em alguns pacientes e em certos tipos/agentes
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clareadores em maior quantidade, sendo uma questão contraditória nos muitos
artigos já publicados a esse respeito.
Mas, mesmo assim, o clareamento dental é uma maneira eficaz, segura e
conservadora de se conseguir a estética ideal que vem sendo lançada pela
sociedade nos dias atuais.
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