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RESUMO

Este trabalho examina, em revisão de literatura, o clareamento de dentes desvitalizados.
Apresenta-se a etiologia das alterações de cor em dentes não vitais, as indicações e contra-indicações do clareamento de dentes desvitalizados, os materiais e técnicas utilizados.
Também se discutem os riscos do clareamento, especialmente a reabsorção radicular externa,
e as formas de minimizá-los. Entre as causas para escurecimento dental, estão a hemorragia
pulpar oriunda de traumatismo ou pulpectomia, a abertura coronária insuficiente, a
decomposição pulpar por necrose, medicamentos e materiais restauradores usados na
endodontia. O clareamento é indicado especialmente para dentes com pouco tempo de
escurecimento e com destruição leve. Entre as contra-indicações de tratamento estão dentes
com trincas ou com tratamento endodesntico inadequado. Os riscos mais sérios do clareamento
são a reabsorção cervical externa e a possibilidade de fratura. 0 risco de reabsorção cervical é
controlado com selamento cervical apropriado e uso de curativo de hidróxido de cálcio. As
fraturas são evitadas escolhendo-se para clareamento dentes com destruição pequena ou
moderada e ajustando a oclusão durante o clareamento, para evitar esforços mastigatórios. Os
clareadores em uso corrente são à base de peróxido de hidrogênio, perborato de sódio e
peróxido de carbamida. As técnicas para clareamento são mediata, imediata e associada.
Todas são eficientes e envolvem algum tipo risco. Entre as conclusões do trabalho estão a
necessidade de cuidadoso estudo de cada caso, para avaliar as possibilidades de tratamento, e
o uso de técnicas adequadas para prevenção dos riscos. Conclui-se também ser o clareamento
sempre uma boa alternativa, até para obter melhores resultados nos casos em que o
planejamento envolva próteses.
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ABSTRACT

This work examines, by means of a bibliographic review, the bleaching of non-vital teeth. The
etiology of color alterations in non-vital teeth is presented, as well as the indications and
contraindications for the bleaching of devitalized teeth, materials and techniques. The risks of
bleaching devitalized teeth are also discussed — especially external cervical root resorption —
and the forms of minimizing them. The causes for dental discoloration include pulp
hemorrhage arising from traumatism or pulpectomy, insufficient coronary opening,
decomposition following pulp necrosis, medicines and restoring materials used in
endodontics. Bleaching is particularly indicated for teeth with little time of discoloration and
small destruction. Contraindications for bleaching include cracks in enamel and teeth with
inadequate endodontic treatment. The most serious risks of bleaching are external root
resorption and increased fracture chances. The risk of cervical root resorption is controlled
with appropriate cervical sealing and the use of calcium hydroxide. Fractures are avoided by
choosing for bleaching those teeth with small or moderate destruction, and by adjusting
occlusion during the treatment, in order to avoid masticatory stresses. Bleaching agents in
current use based on hydrogen peroxide, sodium perborate, and carbamide peroxide. The
techniques for bleaching are walking bleaching, thermocatalytic, and mixed. All are efficient,
and involve some degree of risk. Conclusions of the work include the need of careful study of
each case, evaluation of treatment possibilities, and use of adequate techniques directed to risk
reduction. The study also indicates that bleaching is a good alternative, even to achieve better
results in cases in which a prosthetic solution is adopted.

1 INTRODUÇÃO

Vivemos uma época de extrema valorização da boa aparência, que é associada à saúde
e ao sucesso. E os padrões de beleza que hoje imperam obrigam a uma boa estética dental.
Portanto, alterações intensas na coloração dos dentes podem provocar profundo sofrimento

psicológico e até influenciar o sucesso profissional. Dai a popularização, na odontologia
restauradora, de tratamentos destinados a obter dentes com cor adequada e de aparência
natural.
Os dentes freqüentemente sofrem mudanças em sua coloração, devido a uma ampla
gama de fatores: processo natural de envelhecimento, consumo de alimentos com corantes,
uso de medicamentos, tratamento endodósntico, restaurações, traumatismos etc. Basicamente,
três meios são usados — isoladamente ou combinados entre si — para restituir aos dentes
características de cor apropriadas: a microabrasão, a restauração com aplicação de facetas ou
coroas e o clareamento químico. 0 primeiro método tem sua aplicação limitada aos casos de

pigmentação superficial do esmalte, causada pelo cigarro, pelo consumo de alimentos com
corantes, como o café, por batons e outras tinturas, como os evidenciadores de placa

bacteriana (IORIO, 2001, p. 166). As restaurações e o clareamento químico aplicam-se aos
manchamentos mais profundos, no nível da dentina. Destes meios, é preferencialmente usado
o clareamento, por ser mais econômico que próteses, por ter aplicabilidade mais generalizada
e, especialmente, por ser um tratamento mais conservador da estrutura dental. De acordo com

Barreiros et al. (2002, p. 141),

quando se realiza um diagnóstico correto, um plano de tratamento e
uma técnica adequada, o clareamento é o mais simples e menos
invasivo para tratamento de dentes descoloridos e diminuição ou
eliminação de muitas manchas, em dentes vitais e não vitais. (...)
Adicionalmente, o clareamento não compromete ou elimina nenhuma
outra opção de tratamento. 0 clareamento também produz um
resultado estético mais natural do que coroas ou facetas, além de
melhorar os resultados de tratamentos restauradores.
Em linhas gerais, o clareamento químico dos dentes é realizado pela aplicação de
agentes oxidantes liberadores de oxigênio nascente. Isso pode ser feito externamente ou, no
caso de dentes desvitalizados, internamente também. Pode ser aplicada alguma fonte de calor
para acelerar as reações químicas do clareamento, e os agentes oxidantes podem ser usados
em variadas concentrações, puros ou em combinação. Assim, variadas possibilidades se
oferecem ao cirurgião-dentista para realização de tratamentos para clareamento dental,
cabendo ao profissional escolher o tratamento que ofereça melhores possibilidades estéticas
com menores riscos e custos para o paciente.
Para realização de um clareamento dental adequado em que se obtenha o melhor
resultado estético, é preciso primeiramente conhecer a etiologia do escurecimento. Causas
diferentes exigirão formas de tratamento diferenciadas e oferecerão maiores ou menores
possibilidades de sucesso. Somente a partir desse diagnóstico inicial é que o cirurgião-dentista
poderá estabelecer um prognóstico adequado e optar pela modalidade de tratamento mais
indicada a cada caso.
0 primeiro registro de clareamento dental químico é de 1850, quando Dwinelle (apud
BARATIERI et al., 2004, p. 2) usou cloreto de cálcio para clarear dentes desvitalizados. Após
século e meio de experiência, já foram gerados conhecimentos suficientes para fazer do
clareamento dental por meio químico um método seguro e eficaz de restabelecer a coloração
natural aos dentes. Contudo, há necessidade de controle dos riscos, principalmente no caso de
clareamento interno. Foram registrados, até o inicio dos anos 90, muitos casos de perda dental
por reabsorção cervical externa provocada por esse tipo de tratamento.
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Nem todos os dentes manchados podem ser clareados quimicamente. Existem algumas
situações em que o clareamento traz riscos ao paciente e outras em que o prognóstico é

bastante ruim, como no caso de dentes escurecidos há muitos anos. Nessas situações, é mais
adequada as restauragdes com coroas ou facetas, que pode ser combinada com clareamento
químico para que se obtenham melhores resultados. Somente com um conhecimento

detalhado da etiologia do escurecimento, associado a um cuidadoso exame da situação geral
do dente — presença de restaurações extensas, calcificação do canal radicular etc. —, poderá o
cirurgião-dentista optar por clarear quimicamente o dente, aplicar-lhe facetas ou coroas, ou

combinar os dois tratamentos.

1.1 JUSTIFICATIVA

Dada a variedade de materiais e técnicas para clareamento químico, é necessário que o
profissional adquira conhecimentos a respeito das indicações e contra-indicações de cada
possibilidade de clareamento dental. Também é preciso que saiba avaliar os riscos do
clareamento químico, bem como as formas de minimizá-los. No caso do clareamento de

dentes não vitais, foco deste trabalho, é especialmente importante que o cirurgião-dentista
conheça os riscos da reabsorção cervical bem como as formas de reduzi-los.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Este trabalho monográfico visa examinar, em revisão de literatura, o clareamento de
dentes desvitalizados.
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1.2.1 Objetivos específicos

Sao objetivos específicos:
a) Apresentar a etiologia das alterações de cor em dentes não vitais;
b) Apresentar as indicações

e contra-indicações

do clareamento de dentes

desvitalizados;
c) Apresentar os materiais e técnicas usados ;
d) Discutir os riscos do clareamento em dentes desvitalizados, especialmente a
reabsorção radicular externa, e as formas de minimizá-los.

1.3 ORGANIZAÇA0 DO ESTUDO

Neste capitulo introdutório, definiu-se o tema do trabalho, sua justificativa e objetivos.
No capitulo 2, Generalidades, apresenta-se a etiologia das alterações de cor, bem como as
indicações, contra-indicações e riscos do clareamento em dentes desvitalizados. No capitulo
3, Materiais e Técnicas, são apresentadas as substâncias usadas em clareamento de dentes
desvitalizados, bem como as técnicas para sua realização. No capitulo 4, Considerações
Finais, discutem-se os principais tópicos do trabalho.

2 GENERALIDADES

2.1 ETIOLOGIA DAS ALTERAÇÕES DE COR
A coloração dental não resulta primariamente, como se poderia pensar, da coloração
do esmalte. Dada a translucidez deste, a cor da dentina é muito mais relevante para a

coloração do dente. Segundo Barreiros et al. (2002, p. 142),
a cor dos dentes é primariamente determinada pela dentina (...) A
experiência clinica tem mostrado que a descoloração de dentes não 6,
na maioria das vezes, causada por uma opacificação do esmalte, mas
6, na verdade, o reflexo de uma verdadeira mudança de cor da dentina.
Segundo Heller et al. (1992, p. 145), as alterações na coloração dental podem ser
devidas a fatores extrínsecos, como o cigarro e as bebidas com pigmentos, ou intrínsecos,
como as hemorragias intrapulpares e a medicação com tetraciclinas. As manchas do primeiro
tipo, segundo os autores, normalmente são facilmente removidas através de aplicação de
meios abrasivos. .1d a remoção das manchas intrínsecas é bem mais complexa e pode ser
bastante difícil.
Antes de tentar a remoção de um manchamento, é fundamental que o cirurgião-dentista conheça sua etiologia, para avaliar as possibilidades de sucesso e escolher o
tratamento mais adequado. Para isso, o profissional deve valer-se de cuidadosa anamnese, em
que o paciente relate traumas dentais sofridos e uso de medicamentos, entre outras condições
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que podem gerar descoloração dental. Exames clínicos e radiográficos também podem lançar
luzes sobre a causa de descolorações localizadas.
0 exame da coloração é de grande importância para o diagnóstico da etiologia do
manchamento. Certas cores estão relacionadas a alguns fatores de escurecimento específicos.
Abaixo, apresentam-se as causas mais freqüentes de descolorações que requerem clareamento
e possíveis opções de tratamento.

2.1.1 Hemorragia pulpar causada por traumatismo

Traumatismos, especialmente em dentes em desenvolvimento, podem provocar
manchamento, devido ao extravasamento de sangue para o interior dos canais dentindrios.
Falleiros Jr. e Aun (1990, p. 217) descrevem o processo de escurecimento dental após a
hemorragia:

0 sangue proveniente das hemorragias polpares, quando estagnado na
câmara polpar, sofre decomposição. A hemoglobina, quando
degradada, libera ferro, que dá origem a um composto negro, o sulfeto
de ferro. Este pigmento, como também os vários produtos da
degradação de proteínas provenientes da decomposição polpar
penetram nos canaliculos dentindrios escurecendo a estrutura dentária.
0 grau de alteração da cor é proporcional ao tempo que estes
compostos permanecem na câmara polpar. CI escurecimento tende a
intensificar-se com o passar do tempo.
Pode ocorrer de o dente que sofreu traumatismo continuar com vitalidade, mas
também existe a possibilidade de completa calcificação do conduto radicular. No primeiro
caso, o tratamento clareador deverá ser realizado externamente. No segundo caso, se não
houver também calcificação da câmara pulpar, poderá ser realizado clareamento interno
unicamente ou combinado com clareamento externo. Se também houver calcificação da
câmara, só o clareamento extracorondrio será possível (BARAT1ERI et al., 2004, p. 82).
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2.1.2 Hemorragia após a remoção pulpar

Segundo Berger (1981, P. 12), após a remoção de polpa vital, pode ocorrer uma grande
hemorragia pulpar. 0 sangue dessa hemorragia, penetrando nos canaliculos dentindrios, 1 á
permanece e se decompõe, gerando escurecimento. Portanto, é fundamental que a hemorragia
decorrente da remoção da polpa seja cuidadosamente controlada para evitar a penetração de
sangue nos canais dentindrios. Andrade et al. (2003, p. 2) recomendam controle apurado da
hemorragia nas pulpectomias como forma de evitar posterior escurecimento dentário.
Em dentes cuja polpa já foi removida, é indicado o clareamento intracorondrio, isolado
ou associado a clareamento externo. Entretanto, certas condições podem impedir essa
modalidade de clareamento, como se verá no item 2.2.1.

2.1.3 Abertura coronária insuficiente

Nos tratamentos de canal, o acesso endodõntieo deve ser suficientemente amplo para
envolver a remoção de todo o teto da câmara pulpar e dos cornos pulpares. Isso permitirá que
os agentes químicos utilizados no preparo biomecânico tenham acesso a toda essa região.
Segundo Baratieri et al. (2004, p. 8),
a realização de uma abertura endodõntica criteriosa, removendo todo o
teto da câmara pulpar é fundamental, na medida em que restos
necróticos podem levar ao manchamento do dente. Isto é decorrente
da proteólise enzimática que leva à decomposição em elementos
químicos (por ex., ferro), gerando uma deposição local de pigmentos.
Como no caso anterior, a remoção da polpa faculta a adoção de clareamento interno,
sozinho ou juntamente com clareamento extracorondrio.
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2.1.4 Decomposiçâo da polpa

A necrose da polpa pode ocorrer devido a traumatismos, cáries, ou lesões endoperiodontais. Segundo Andrade et al. (2003, p. 8) a necrose da polpa coronária pode se dar de
forma assintomática. A decomposição da polpa produz uma série de subprodutos escuros que
podem penetrar nos canaliculos dentindrios e provocar escurecimento . Segundo Pereira
(1989, p. 12)
Nas necroses e gangrenas pulpares (...) o material necrótico no interior
do canal radicular sofre (...) decomposição ou degradação protéica.
Em outras palavras, a hemólise e a penetração de produtos de
transformação no interior dos ttibulos dentindrios resultam em rápido
escurecimento do dente.
Dentes que sofrem esse tipo de necrose precisam ser tratados endodonticamente antes
que se realize o clareamento. E preciso atentar para a correta remoção do teto da câmara
pulpar e dos restos necróticos remanescentes em seu interior.

2.1.5 Medicamentos e substâncias utilizadas na endodontia

Certos medicamentos utilizados em tratamento endodtintico podem provocar
pigmentação da dentina. Entre estes, incluem-se compostos fenólicos ou A. base de
iodofórmio, que, ao serem aplicados no canal radicular ou na câmara pulpar, ficam em contato
com a dentina, podendo penetrar na mesma. Segundo Berger (1981, p. 12), o óxido de zinco e
o eugenol podem causar manchamento quando usados durante um período longo de tempo.

Andrade et al. (2003, p. 2) preconizam a remoção cuidadosa de qualquer material obturador
do interior da câmara pulpar até um nil/el 2 ou 3 mm abaixo da margem gengival.
Dentes manchados por esses produtos também podem receber clareamento interno
e/ou externo. Em qualquer caso, é importante retirar todos os restos de medicamento que
porventura ainda se encontrem na câmara pulpar.
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2.1.6 Materiais restauradores

Certos materiais restauradores, como o amálgama de prata e o óxido de zinco, podem
provocar manchamentos irreversíveis nos dentes. Mesmo quando usado na face palatina, o
amálgama pode provocar manchamento visível por vestibular.
Nos dentes manchados por materiais restauradores, é necessário primeiro uma
cuidadosa remoção desses materiais e sua substituição (no caso de restaurações permanentes)
por resina. Dentes manchados por prata e outros metais não têm um bom prognóstico de
clareamento químico (ANDRADE et al., 2003, p. 3).

2.2 INDICAÇÕES, CONTRA-INDICAÇÕES E RISCOS DO CLAREAMENTO

O clareamento dental interno não pode ser usado em qualquer caso de escurecimento
de dentes não vitais. Há casos em que se contra-indica tal modalidade de tratamento, quer
pelas reduzidas chances de sucesso, quer pela magnitude dos riscos. Baratieri et al. (2004,
p. 66) dizem:
Antes da realização do clareamento em um dente desvitalizado, é
preciso constatar se este tratamento é o mais indicado, ou seja, é
preciso selecionar o caso de forma criteriosa. 0 simples fato de um
dente estar escurecido e tratado endodonticamente não o torna candidato ao clareamento intracorondrio. E preciso saber por que ocorreu a
descoloração e corrigir as falhas, quando possível, para que se possa
iniciar o clareamento dental. De preferência, antes de se optar pelo
tratamento intracorondrio, deve-se tentar o clareamento dental externo.
Portanto, havendo possibilidade de escolha, opta-se pelo tratamento mais econômico,
mais conservador e que oferece menos risco, que é o clareamento externo.
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2.2.1 Indicações e contra-indicações

0 tratamento clareador de dentes desvitalizados é indicado para dentes com pouco
tempo de escurecimento. Segundo Berger (1981, P. 13), "os casos de alterações de cor de
longo tempo não têm um prognóstico favorável e devem ser evitados seus tratamentos - .

Baratieri et al. (2004, p. 66), a esse respeito, ressaltam:
Pacientes com dente não vital escurecido por muitos anos (...), com
descoloração severa, devem ser informados que a probabilidade de
sucesso, após o clareamento, é muito difícil. Isso está relacionado ao
fato de que quanto mais recente for a descoloração dental, mais
facilmente ela será removida, ou seja, maior a possibilidade de
sucesso do clareamento dental.
E brio (2001, p. 188) diz que "dentes escurecidos há mais de 5 anos têm pouca chance
de um adequado clareamento". Entretanto, Assis e Albuquerque (1999) apresentam caso que
se contrapõe a isso: Uma paciente de 24 anos apresentava dente bastante escurecido desde a

infância, como resultado de tratamento endodõntico mal executado — havia até restos de
algodão na câmara pulpar. Mesmo com tanto tempo de escurecimento, o resultado obtido foi
classificado como ótimo pelos autores.
Dentes com histórico de clareamento mal-sucedido também não apresentam bom
prognóstico de tratamento. Verificado que

o procedimento

clareador anterior foi

adequadamente executado e, ainda assim, não houve resposta favorável, é melhor optar pela

aplicação de facetas ou coroas.
O clareamento interno é indicado apenas para dentes com destruição leve. Dentes cuja
estrutura remanescente seja pouca podem sofrer fratura ao receber tratamento

clareador

intracorondrio. Até meados dos anos 90, acreditava-se que isso poderia ocorrer devido a
alterações na estrutura dental. Baratieri et al. (1996), por exemplo, dizem que em dentes
amplamente restaurados, poderia haver queda da resistência:
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Para os dentes tratados endodonticamente deverá ser feita uma análise
individual (dente a dente) e criteriosa da relação "restaurações" versus
"quantidade / qualidade de estrutura dental remanescente". Caso a
quantidade / qualidade de remanescente dental seja questionável ou
desprezível, a opção pelo clareamento deverá ser revista. Neste
sentido, dentes que apresentam amplas restaurações de classe V. III ou
IV deixam de ser bons candidatos para o clareamento. Caso estes
dentes sejam submetidos a tratamento clareador, eles passam a
apresentar alto risco de fratura subseqüente, mesmo que pinos
pré-fabricados venham a ser utilizados como meio de reforço
(Baratieri et al., 1996, p. 27).
E muitos estudos in vitro demonstravam essa redução da dureza: Pécora et al. (1994)

examinaram o efeito sobre a microdureza de amostras de dentina dos agentes clareadores

perborato de sódio + água destilada, perborato de sódio + peróxido de hidrogênio a 3% ou
30%, Endoperox (peróxido de hidrogênio cristalizado a 35%), peróxido de carbamida e
peróxido de hidrogênio a 30%. 0 estudo demonstrou grande redução na dureza da dentina
submetida ao clareamento com Endoperox, peróxido de carbamida e peróxido de hidrogênio a

30%. Todos os demais agentes estudados promoveram alguma redução na dureza da
amostras, mas com intensidade bem menor. Pinheiro Jr. et al. (1996) realizaram estudo
semelhante, investigando o efeito de clareadores comerciais à base de peróxido de carbamida
sobre a microdureza de amostras de esmalte. Todas as marcas testadas provocaram algum
decréscimo na dureza, sendo a maior redução provocada pelo clareador Nite White com 16%
de peróxido de carbamida.
Entretanto, apesar de vários estudos como os apresentados acima apontarem para

redução de dureza tanto de esmalte quanto de dentina quando expostos a agentes clareadores,
não se pode simplesmente extrapolar esses resultados para situações in vivo. Baratieri et al.
(2004, p. 102) dizem que, os estudos in vitro que constatam redução na resistência não levam
em consideração a remineralização das estruturas dentais quando em contato com a saliva.
Acrescem que:
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Trabalhos in situ sobre microdureza do esmalte após clareamento
caseiro, em que o processo da pesquisa acontece no ambiente oral sob
ação da saliva humana (simulando as mesmas condições sofridas
pelos dentes dentro da boca) têm demonstrado que não há alteração
clinicamente significante da microdureza do esmalte dental.
Na verdade, dentes com amplas restaurações não devem sofrer clareamento
intracorondrio porque ficam fragilizados durante o tratamento e não após ele. A mera retirada
da restauração para aplicação do clareador é que provoca queda na resistência mecânica do
elemento dental. Como lembram Loguercio et al. (2002, p. 134):

Durante o clareamento de desvitalizados, a câmara pulpar é vedada
com um material que não devolve a resistência ao elemento dental,
sendo isso agravado quando já houve envolvimento das arestas
marginais, que são consideradas regiões de reforço em dentes
anteriores. Portanto, o procedimento deve ser realizado com o maior
número de cuidados para evitar danos ao remanescente coronário.
A resistência proporcionada pelo material restaurador será recuperada depois da
restauração definitiva, quando concluído o clareamento interno. Entretanto, durante o período
de restauração provisória, é de grande importância um controle cuidadoso da oclusão, para
evitar sobrecargas no dente.
Não podem ser submetidos a clareamento interno dentes sem adequada endodontia.
preciso que o canal radicular esteja completamente obturado, para que os agentes clareadores
não possam penetrar nos tecidos periapicais. Da ocorrência dessa eventualidade poderão
resultar efeitos graves, inclusive perda dental. Como aponta Pereira (1989),

o primeiro requisito para realização do branqueamento é que o dente
esteja com o canal tratado adequadamente. Para isso, é necessário um
exame radiográfico inicial, sem o qual não é aconselhável iniciar
qualquer tratamento.
Dentes cuja endodontia não esteja a contento devem ser retratados antes de se tentar o
clareamento. Baratieri et al. (2004, p. 66) dizem que, nesse caso, pode ser mais conveniente
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esperar o tempo de cura do cimento obturador, em torno de 48 horas. Deve ser realizado um
selamento cervical cuidadoso, conforme será descrito adiante, em 3.4.
preciso também que o peridpice e o periodonto dos dentes tratados estejam
perfeitamente saudáveis. Dentes com evidência de inflamação e/ou sensibilidade à percussão
não devem sofrer clareamento interno.
Não deve ser realizado clareamento interno em dentes com trincas e/ou restaurações
deficientes, visto que isso poderá permitir a infiltração de agentes oxidantes para o
periodonto, que podem provocar reabsorção radicular (v. 2.2.2). Nesse caso, o selamento das
trincas e a substituição das restaurações devem ser feitos antes de se tentar o clareamento
interno.
O clareamento intracoronal fica inviabilizado no caso de dentes desvitalizados cuja
câmara pulpar foi bloqueada com restauração adesiva (BARA11ERI et al., 2004, p. 82). Nesse
tipo de situação, somente o clareamento externo pode ser tentado (v. 3.3.4).
Por fim, é preciso ressaltar que clareamento e restauração protética com facetas ou
coroas não constituem tratamentos mutuamente excludentes. Mesmo que o cirurgião-dentista
saiba de antemão, tendo em vista a gravidade e a etiologia do escurecimento e o estado geral
do dente, que será necessário aplicar facetas ou coroa, o clareamento interno e/ou externo
pode ser usado para melhor resultado estético. Um dente clareado permitirá o uso de facetas
ou coroas mais translúcidas, de aspecto mais natural e com menor risco de que transpareça
uma dentina subjacente escurecida. Segundo brio (2001, p. 188),

dentes severamente escurecidos, nos quais não atuam com eficiência
os produtos clareadores e, se o planejamento é recobri-los com
materiais estéticos, devem, inicialmente, ser clareados (mesmo que
parcialmente) e, após, esteticamente recompostos com facetas com
resina composta ou com laminados de porcelana.
Ainda que não haja intenção inicial do profissional de utilizar uma solução protética,
se o clareamento se mostrar insuficiente, coroa ou facetas podem ser usadas. Não perdem
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dentista e paciente com o clareamento, uma vez que o resultado final será melhor que o uso
exclusivo do tratamento protético.

2.2.2 Riscos do clareamento

Basicamente, o clareamento intracorondrio oferece dois tipos de risco: queda da
resistência mecânica do dente, com aumento nas chances de fratura, e possibilidade de
reabsorção radicular cervical externa. 0 primeiro tipo de risco, já brevemente discutido acima
(2.2.1), pode ser evitado selecionando-se para clareamento dentes com uma boa estrutura
remanescente e tomando-se o cuidado com a sobrecarga de forças durante o tempo em que o
dente permanece sem a restauração definitiva. Dentes com destruição mais ampla devem ser
submetidos a procedimentos restauradores, como facetas ou coroas (BARATIERI et al., 2004,
p. 66). 0 segundo tipo de risco apontado, a reabsorção cervical, também pode ser evitado com

adoção de técnicas adequadas, como descrito em 3.4.

2.2.2.1 Reabsorção cervical externa

A reabsorção tecidual pode ser um processo fisiológico, como a que ocorre na troca
dos dentes deciduos, ou patológico, que resulta na perda anormal de substância de um tecido
mineralizado, como o cemento, a dentina ou o osso alveolar. Segundo Goon et al. (1986, p.
415), a reabsorção cervical externa ocorre principalmente em dentes luxados ou
reimplantados.
A partir de 1979, trabalhos científicos começam a relatar a ocorrência de reabsorção
cervical externa em dentes previamente clareados com peróxido de hidrogênio. Naquele ano,
Harrington e Natkin observaram casos de quatro pacientes que sofreram reabsorção radicular
cervical externa após clareamento dental. No total, sete dentes foram afetados. Harrington e
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Natkin (apud CAMPANELLI, 2001, P. 16) citam algumas características comuns aos dentes
atingidos:

a) todos os dentes envolvidos foram despolpados após incidente
traumático;

b) na época do trauma, todos os pacientes eram jovens, com idade
entre 11 e 15 anos;
c) com exceção do caso 1, em que o clareamento foi realizado 6
meses após a terapia endodeetica, os procedimentos de clareamento foram concluídos de 6 a 15 anos após o trauma e a
complementação da terapia pulpar;
d) em todos os casos, um agente clareador cáustico e uma fonte de
calor foram usados durante o procedimento de clareamento;
e) em todos os casos, a reabsorção ocorreu no terço cervical, sem
evidência de reabsorção em outras partes da raiz;
f) todos os pacientes negaram história de trauma posterior ao
que desvitalizou os dentes.
A hipótese proposta inicialmente por Harrington e Natkin é que o agente clareador,
difundindo-se até o periodonto, através dos tilbulos dentindrios, poderia gerar um processo
reabsortivo inflamatório no ligamento periodontal. Um achado de Madison e Walton (1990,
p. 573) parece corroborar essa hipótese: Num estudo em cães, os autores examinaram os

produtos e técnicas que favorecem a reabsorção cervical externa após clareamento.
Observaram uma tendência de aparição de reabsorção cervical junto a locais em que havia
menor espessura de dentina separando o canal tratado do periodonto.
Outra suposição inicial de Harrington e Natkin foi que o uso de fonte de calor para
ativar o clareador possa ter provocado trauma térmico. E também se aventou uma possível
relação entre a reabsorção e o trauma prévio que deu origem ao escurecimento. Loguercio et

al. (2002, p. 132) sugerem o seguinte mecanismo:

O peróxido de hidrogênio em altas concentrações tem um baixo pH,
que poderá ocasionar desnaturação protéica (orgânica) e desmineralização (inorgânica) que levará a um aumento da permeabilidade dentindria na região, fazendo com que os gases da reação química do
perborato de sódio com o peróxido de hidrogênio (técnica mediata) ou
do peróxido de hidrogênio com calor (técnica imediata) possam chegar até a superfície externa da raiz.
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Madison e Walton (1990) observaram que a aplicação de calor, combinada ao uso de
peróxido de hidrogênio a 20%, favoreceu o aparecimento de reabsorção cervical externa.
Apesar de não terem analisado a influência de cada fator isoladamente, os autores dizem ser
pouco provável que qualquer deles isolado possa iniciar um processo reabsortivo. Lembram
eles que se produz freqüentemente calor no interior dos canais radiculares durante a remoção
de guta-percha e o uso de brocas, sem que isso provoque reabsorção cervical. Lembram
também que a reabsorção não é provocada pelo uso de peróxido de hidrogênio sozinho. Se
assim fosse, os casos de reabsorção radicular externa seriam muitíssimo mais freqüentes.
Loguercio et al. (2002, p. 132) sugerem que o calor possa induzir a reabsorção cervical
por diferentes mecanismos:
A associação com calor (técnica imediata) leva a um aumento da
reatividade do peróxido de hidrogênio, mas também a um aumento da
permeabilidade dentindria devido ao coeficiente de expansão térmico
linear da dentina e um aumento das trincas, notadamente nos casos de
dentes traumatizados.
Portanto, além de efeitos fisiológicos, o calor também poderia ter uma participação na
reabsorção cervical por um efeito essencialmente físico, de dilatação térmica.
Heller et al. (1992, p. 145) dizem que algumas suposições iniciais a respeito da
etiologia da absorção cervical externa não se confirmaram em alguns casos posteriores.
Segundo os autores, houve casos de reabsorção não associada a trauma prévio. Também
chamam atenção para o fato de que, apesar de a maioria dos casos de reabsorção resultar de
tratamentos em que foi utilizada alguma fonte de calor (técnica termocatalitica), houve
registros de reabsorções após clareamentos em que não se empregou aquecimento. No caso
descrito por Goon et al. (1986), por exemplo, não foi utilizado calor para potencializar o
efeito do clareador. Mesmo assim, a paciente sofreu uma reabsorção cervical severa que
acabou por implicar a perda do dente clareado.
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Ainda que o trauma prévio e o uso de calor não estejam presentes em todos os

históricos de reabsorção cervical externa, parece haver uma forte associação entre esses
fatores e a reabsorção. Macissac e Hoen (apud LOGUERCIO et al., 2002, p. 133) dizem que a
técnica termocatalitica foi usada em 84% dos casos em que houve reabsorção após o

clareamento, e em 74% dos casos o tratamento endod6ntico foi motivado por trauma dental.
Barreiros et al. (2002, p. 143), Falleiros Jr. e Aun (1990, p. 219) e Rotstein et al. (apud
LOGUERCIO et al., 2000, P. 33) associam também a reabsorção cervical externa a falhas na
junção amelocementdria, que deixariam porções da dentina expostas ao periodonto. Baratieri
et al. (2004, p. 105) apresentam as seguintes possibilidades de relação entre cemento e
esmalte: "cemento sobrepondo-se ao esmalte; cemento em contato com o esmalte, porém sem

recobri-lo; cemento e esmalte não se encontram, deixando uma pequena parte (janelas) da
dentina exposta aos tecidos periodontais". Nessas "janelas", a dentina é recoberta por uma
matriz extracelular que impede a de ficar exposta aos tecidos periodontais e, segundo os
autores, tal proteção é necessária, uma vez que a dentina apresenta moléculas protéicas que,
em contato com tecido conjuntivo, são identificadas pelo organismo como substâncias
estranhas. E isso, por sua vez, gera processos inflamatórios com conseqüente reabsorção. Os
agentes clareadores internos poderiam dissolver essa matriz, iniciando os processos de

inflamação e reabsorção cervical externa.
Baratieri et al. (2004, p. 105) acrescem ainda que a reabsorção só ocorre se a dentina
for exposta a tecido conjuntivo. Prova disso é que a reabsorção cervical externa quase não
ocorre em pacientes com mais de trinta anos. Nesses, o desgaste natural dos dentes, com

conseqüente erupção passiva, faz com que a junção amelocementdria fique no nível do sulco
gengival ou até supragengival. Assim, a dentina eventualmente exposta não fica em contato
com o tecido conjuntivo do periodonto.
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consensual (FALLEIROS JR. E AUN, 1990; BARREIROS et al., 2002;

LOGUERCIO et al., 2002; BARATIERI et al., 2004) que o pH ácido provocado pelo
peróxido de hidrogênio e pelo peróxido de carbamida favorece a reabsorção cervical, por
aumento da permeabilidade dentindria e por ativação de enzimas ligadas à reabsorção. Assim,
recomenda-se a manutenção de curativo de hidróxido de cálcio no interior da câmara pulpar
por sete dias após o final do tratamento clareador interno, como forma de elevar o pH.
Segundo Falleiros Jr. e Aun (1990, p. 219), os ions do hidróxido de cálcio também teriam,
como os de peróxido, capacidade de difundir-se através dos

canaliculos dentindrios,

neutralizando o pH baixo provocado pelo clareador e desativando as enzimas que provocam a

reabsorção.
Também é consensual que a correta vedação interna dos tiibulos dentindrios na região
cervical previne a reabsorção após o clareamento. Esse procedimento deve ser realizado antes
da aplicação dos agentes clareadores internos e exige técnica apurada (v. 3.4.1). Como prova
da eficiência do selamento cervical na prevenção da reabsorção radicular externa, Baratieri et
al. (2004, p. 105) dizem que, a partir da década de 90, com a adoção generalizada desse
procedimento (associada à diminuição do calor como fonte de ativação), tornaram-se escassos
os casos de reabsorção cervical pós-clareamento interno.

2.2.2.2 Outros riscos
0 uso da técnica termocatalitica, além de, possivelmente, favorecer a reabsorção
cervical, propicia outros riscos, notadamente de queimaduras. Por isso a aplicação das fontes
de calor deve ser realizada com extrema cautela. 0 aquecimento excessivo também pode
provocar injúria aos tecidos periodontais.
Também existe possibilidade de ardência e inflamação da gengiva e tecidos
adjacentes, devido ao contato com clareadores mais concentrados. Esse risco é controlado
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com um bom isolamento absoluto promovido pela instalação de dique de borracha e pelo uso
de pomadas para proteção dos tecidos moles.

3 MATERIAIS E TÉCNICAS

Os primeiros materiais usados em clareamento dental foram o cloreto de cálcio e o
ácido oxdlico. Mas já há mais de cem anos utiliza-se o per6xido de hidrogênio com esse fim.
Todos os produtos hoje comumente usados para clareamento químico contem per6xido de
hidrogênio ou produzem-no a partir de reações químicas. Quanto à técnica, inicialmente
realizavam-se clareamentos internos em dentes desvitalizados. Mais tarde é que se passou a
realizar clareamentos externos e a clarear dentes vitais. 0 quadro abaixo, extraído de Baratieri
et al. (2004), apresenta os principais marcos nas técnicas e materiais de clareamento:

Quadro 1 — Sinopse histórica do clareamento dental (BARAT1ERI et al., 2004, p. 2)

r

Data

Autor

Técnica

1850

Dwinelle

1877
1884

Chapple

Clareamento dental com cloreto de cálcio
Clareamento dental com ácido oxdlico

Harlan

1 0 autor a empregar o per6xido de hidrogênio no clareamento interno

1918

Abbot

Peróxido de hidrogênio 35% ativado por uma fonte de luz de alta intensidade

1924
1937

Prinz

Peróxido de hidrogênio 30% + perborato de sódio + fonte de luz
Pyrozone (peróxido de hidrogênio 25% e éter) + calor (para dentes vitais)

1963

Nutting e Poe

1965

Stewart

Técnica termocatalitica: bolinha de algodão embebida em Superoxol (peróxido de
hidrogênio 30 a 35%) + instrumento aquecido

1968

Bill Klusmier

Ortodontista observa que seus pacientes apresentam dentes mais claros após o uso
de uma solução de peróxido de carbarnida

1989

Haywood e
Heymann

Publicam uma técnica caseira de clareamento dental

2000

Gerlach

200 I

Colgate

J

dentes vitais

Ames

Técnica Wa/king bleaching: solução de per6xido de hidrogênio 35% + perborato de
sódio

Introdução de um sistema de clareamento caseiro, por meio de tiras, que dispensa o
uso de moldeiras
Introdução de um clareador caseiro que dispensa a moldeira, na forma de verniz
dentes não-vitais
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3. 1 MATERIAIS CLAREADORES

Os materiais clareadores em uso corrente são substâncias à base de peróxido de
hidrogênio, peróxido de carbamida ou perborato de sódio. Alguns se destinam a uso em

consultório, enquanto que outros são usados em clareamento caseiro, extracoronodrio. Os
produtos de uso exclusivo em consultório normalmente apresentam concentrações mais
elevadas, como o peróxido de hidrogênio a 35%. Sua manipulação oferece consideráveis
riscos e exige conhecimento técnico especializado.

3.1.1 Peróxido de hidrogênio
Conhecido popularmente como água oxigenada, o peróxido de hidrogênio (H202 ) é o
agente clareador de uso mais geral, tanto no clareamento de dentes vitais quanto

desvitalizados. Em contato com grande variedade de substâncias, entre as quais a saliva, o
peróxido de hidrogênio dissocia-se em água e oxigênio. Esse oxigênio nascente,
monoattimico, é um poderoso agente oxidante, o que faz do peróxido de hidrogênio um
excelente desinfetante e alvejante. No organismo, essa substância ocorre naturalmente,
estando freqüentemente presente em processos de cicatrização tecidual (BARATLERI et al.,

2004, p. 17).
Em concentrações elevadas, acima de 30%, o peróxido de hidrogênio é cáustico e
causa danos aos tecidos moles. Pode também ser tóxico. Dai a necessidade de manipulação
criteriosa e de proteção cuidadosa dos tecidos moles com pomadas — Baratieri et al. (2004,

p. 68) recomendam Omcilon-A em orabase — e lençol de borracha. Outro inconveniente deste
clareador é que suas soluções aquosas têm pH extremamente ácido (em torno de 2).
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O peróxido de hidrogênio pode ser utilizado isoladamente ou misturado a perborato de

sódio. Segundo Warren et al. (apud BARATIERI et al., 1996, p. 13), a associação dos
clareadores é mais efetiva que o uso isolado de qualquer deles.

3.1.2 Perborato de sódio

O perborato de sódio é utilizado unicamente no clareamento de dentes não-vitais.

Trata-se de um pó branco, estável, que se decompõe em metaborato de sódio e peróxido de
hidrogênio ao entrar em contato com água. Por sua vez, o peróxido de hidrogênio se
decomporá em água mais oxigênio.

A grande vantagem deste clareador é seu pH alto. Quando usado em combinação com
peróx ido de hidrogênio, neutraliza a acidez deste, podendo o pH da solução obtida chegar

a 7,2, segundo Baratieri et al. (2004, p. 19). Entretanto, segundo os autores, é preferível a
utilização de perborato de sódio misturado com água:
O perborato de sódio misturado à água é potencialmente mais seguro
do que quando misturado ao peróxido de hidrogênio. A associação do
perborato de sódio à água destilada apresenta um pH altamente
alcalino, que pode variar de 9,8 a 10,32, muito além do pH critico do
esmalte e da dentina; dessa forma, possíveis problemas relacionados A
desmineralização ficam completamente descartados.

An e Ong& (2002, p. 434) também recomendam o uso do perborato de sódio não combinado
a peróxido de hidrogênio, para reduzir o risco de reabsorção cervical.
O perborato de sódio ocorre em uma variedade de formas, dependendo do conteúdo de
água de cristalização'. Em odontologia, utilizam-se as formas mono-hidratada, tri-hidradata e

tetra-hidratada, sendo o uso dessa última mais comum. An e 'Ong& (2002) compararam, in

Número de moléculas de água que se associam a cada molécula de perborato para formação da estrutura
cristalina.
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vitro, a eficiência clareadora desses tipos de perborato de sódio em solução aquosa ou
misturados com per6xido de hidrogênio a 30%. Os resultados de seu estudo indicam não
indicaram diferença significante entre os tipos de perborato de sódio em termos de eficiência

clareadora. Também não houve diferença significante entre as soluções aquosas e as misturas
com peróxido de hidrogênio. Os autores ressaltam que esses resultados devem ser vistos com
cautela, uma vez que se usaram dentes extraídos, artificialmente manchados com sangue, com
pouco tempo de manchamento. Assim, não se podem extrapolar tais resultados para situações
reais, com manchamentos de remoção mais difícil.

3.1.3 Peróxido de carbamida
Conhecido também como peróxido de uréia, peróxido de hidrogênio-uréia, peróxido
de hidrogênio-carbamida ou peridrol-uréia, o peróxido de carbamida é usado em odontologia
desde 1960, como antibacteriano e antiplaca (IORIO, 2001, p. 193). Trata-se de substância

instável. Em contato com saliva, decompõe-se em peróxido de hidrogênio e uréia. Por sua
vez, o peróxido de hidrogênio decompõe-se em água e oxigênio, enquanto que a uréia

dissocia-se em amônia e dióxido de carbono. 0 peróxido de c'arbamida não é tão ácido quanto
o peróxido de hidrogênio, situando-se entre 4,6 e 7,2 o pH dos clareadores domésticos em que
é ele o componente ativo.
Normalmente, o peróxido de carbamida é usado em clareamento externo. Mas há um
produto baseado nesse agente destinado a clareamento interno. Trata-se do Whiteness Super
Endo, da FGM, contendo 37% de agente clareador. Barreiros et al. (2002) utilizaram esse
produto para clareamento interno em 30 pacientes. Em todos os casos, seguiu-se a técnica
mediata (v. 3.3.1). Não foi utilizada qualquer fonte de calor ou luz. Todos os dentes tratados
tiveram clareamento significativo, ficando todos os pacientes satisfeitos com os resultados.
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Segundo os autores, trata-se de técnica "simples, conservadora e eficaz" (p. 145). Além disso,
não há necessidade de utilização de calor, o que reduz o risco de reabsorção cervical externa.

3.2 MECANISMO DE AÇÃO DOS CLAREADORES
Segundo brio (2001, P. 190), não se conhece exatamente o mecanismo de atuação dos
clareadores, mas sabe-se que no clareamento ocorre uma reação de oxi-redução, com
substancias do dente doando elétrons para o agente clareador. Nos três clareadores de uso
mais comum, apresentados acima, o agente oxidante é sempre o oxigênio nascente, que
resulta da decomposição do peróxido de hidrogênio. Esse oxigênio, devido a seu baixo peso
molecular, difunde-se com facilidade através do esmalte

e da dentina, penetrando

profundamente nas estruturas dentais. Alcançando os pigmentos que causam a coloração
indesejada, o oxigênio ataca-os, convertendo-os em moléculas mais simples. Baratieri et al.
(2004, p. 19) assim explicam o processo de clareamento que então ocorre:
Para melhor entendimento, é preciso compreender que os pigmentos
são cadeias moleculares longas, de alto peso molecular (macromoléculas) e, portanto, dificeis de serem eliminadas da estrutura dental.
Essas cadeias longas vão sendo fragmentadas em cadeias moleculares
cada vez menores e também mais claras na cor. 0 oxigênio promove a
quebra das macromoléculas dos pigmentos por meio de reações de
oxirredução e, ao final do processo, tais macromoléculas, agora
menores, são total ou parcialmente eliminadas da estrutura dental por
um processo de difusão.
Como qualquer outra reação química, essas reações do clareamento serão aceleradas
por temperaturas mais altas. Por exemplo, segundo Falleiros Jr. e Aun (1990, p. 217), a reação
de decomposição do peróxido de hidrogênio, para liberação do oxigênio, torna-se dezenas de
vezes mais rápida a 60°C. Dai a aplicação de uma fonte de calor para potencialização do
efeito do clareador.
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todas as

macromoléculas de pigmentos fossem completamente convertidas em moléculas menores e
eliminadas. Na prática, essa conversão pode ou não ser completa. Quando o clareamento
estaciona, isto 6, quando aplicações sucessivas não promovem maior branqueamento do
dente, atingiu-se o chamado ponto de saturação. Baratieri et al. (2004, p. 20) assim descrevem
a saturação no clareamento externo:
0 processo de clareamento se dá até um determinado ponto, chamado
ponto de saturação. Quando o clareamento atinge esse ponto, a
estrutura dental não é mais clareada e ocorre uma perda muito grande
do agente clareador, além de o agente passar a degradar a matriz
orgânica do esmalte.
Segundo os autores, é importante que o cirurgião-dentista saiba quando o clareamento
deva ser interrompido, para evitar que se continue usando clareador sem resultado. Também é
necessário não pôr em risco os tecidos dentais. Segundo Andrade et al. (2003, p. 4), o ponto
de saturação é quando ocorre o máximo clareamento. Depois disso, os pigmentos não mais
são clareados, e o agente oxidante passa a agir sobre as proteínas da matriz do esmalte, o que
provoca perdas na estrutura dental.

3.3 TÉCNICAS DE CLAREAMÉNTO
Existem três técnicas básicas para clareamento de dentes desvitalizados: mediata (ou
walking bleaching), imediata (ou termocatalitica) e associada (combinação das anteriores).
Abaixo, tem-se uma descrição de cada técnica e especificação de seus passos:
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3.3.1 Técnica mediata

Na técnica mediata, insere-se o clareador na câmara pulpar do dente desvitalizado. São
necessárias algumas trocas semanais até que clareamento desejado seja obtido ou que se
alcance o ponto de saturação.

3.3.1.1 Primeira sessão

Primeiramente, o paciente recebe orientações gerais do cirurgião-dentista a respeito
do tratamento. Andrade et al. (2003, p. 4) sugerem:

Inicialmente, deve-se familiarizar o paciente quanto As possíveis
causas da descoloração e o procedimento a ser seguido. Deve-se
alertá-lo que o clareamento nem sempre é definitivo, podendo ocorrer
recidivas. Outro fator que deve ser comunicado ao paciente é o tempo
gasto com o tratamento, o qual, dependendo da técnica empregada,
pode demandar um mês ou mais. Também se deve atentá-lo para o
fato de que se o dente não responder já na primeira sessão de
clareamento, dificilmente responderá nas sessões subseqüentes. Deve-se informar o custo financeiro para o paciente e, finalmente, solicitar
que o mesmo assine um formulário de aceitação do tratamento, para
respaldo legal.
Acertados os termos do tratamento, é realizada profilaxia com pedra-pomes e água ou
com pasta profilática. Depois, com base em radiografias e outros meios acessórios, faz-se a
seleção do caso. É preciso verificar, especialmente, se a coroa oferece condições de clareamento e se o canal radicular está adequadamente obturado (ANDRADE et al., 2003, p. 5).
Na mesma seção, é preciso fazer o registro da cor. Esse dado é importante para que
se possa avaliar o grau de clareamento. Usa-se uma escala de cores e anota-se o resultado na
ficha do paciente. Podem ser feitas também fotografias intraorais para melhor documentação
do caso.
Em seguida, fazem-se sondagens para registro da altura da coroa clinica. Essas
medições podem ser realizadas com sonda milimetrada e são importantes para determinar a
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quantidade de material obturador a ser retirado para confecção do selo biomecânico. Baratieri
et al. (2004, p. 68) dizem ser importante realizar medições em locais distintos, nas áreas

proximais e na vestibular, porque a JAC, nessa regido, forma uma curva em direção incisal.
Depois, faz a proteção dos tecidos moles com um creme aderente A gengiva e
mucosa, como Omcilon-A em orabase (Bristol-Myers Squibb Brasil). Essa proteção deve
estender-se As gengivas dos dentes adjacentes. Baratieri et al. (2004, p. 68) dizem que essa

proteção é especialmente importante quando é usado clareador em forma liquida ou quando é
feito clareamento externo. Aplicado o creme, realiza-se o isolamento absoluto com lençol de
borracha.
Protegidos os tecidos moles e os dentes adjacentes, realiza-se o acesso à câmara

pulpar, com retirada de todo o material restaurador. A abertura coronária deve ser completa,
com remoção de eventuais restos do teto da câmara. É importante garantir que os diverticulos
dos cornos pulpares sejam completamente eliminados. Transferem-se para a parte interna do
dente os registros de sondagem anteriormente feitos, sendo que a remoção de material

obturador deve ultrapassar em 2 a 3 mm a medida obtida externamente (ANDRADE et al.,
2003, p. 5). Segundo Baratieri et al. (2004, p. 92),
Este procedimento visa expor os tdbulos dentindrios dessa regido ao
agente clareador, uma vez que esses tilbulos se estendem até a regido
do colo dental, sendo responsáveis pelo abrigo de debris que
determinam o escurecimento do dente nessa regido. Caso este
pormenor não seja observado, corre-se o risco de não se conseguir
clarear a regido cervical do dente. Isto, infelizmente, é observado com
muita freqüência.
A seguir, efetua-se o selamento biomecfinico (v. 3.4), fundamental para prevenir a

reabsorção cervical externa. Depois, pode-se, opcionalmente, fazer um condicionamento
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ácido da parte interna da Camara pulpar com ácido fosfórico 2 por 15 segundos, para remoção
da smear layer e deixar expostos os ttibulos dentindrios, favorecendo a ação do clareador 3.
brio (2001, p. 221) ressalta que se deve lavar abundantemente a superfície dentindria com
spray de ar/água, para remover completamente os resíduos do ácido. Segundo Andrade et al.

(2003, p. 4), o ácido deve também ser aplicado também em torno de 1 mm além do ângulo
cavo-superficial na face palatina, para ajudar no selamento da restauração provisória.
O próximo passo é a aplicação do agente clareador. Segundo Andrade et al. (2003,

p. 5), pode-se optar por uma combinação de perborato de sódio misturado com per6xido de
hidrogênio a 35%, formando uma pasta não muito fluida, de boa manipulação. Pode também
ser usado peróxido de hidrogênio em forma de p6, que deve ser umedecido com Agua
destilada depois de colocado no interior da câmara pulpar. Baratieri (2004, p. 69) apresentam
as seguintes opções de clareadores: peróxido de hidrogênio a 35% na forma de gel; peróxido
de carbamida a 37% na forma de gel; pasta de perborato de sódio e água; perborato de sódio;
peróxido de hidrogênio a 35% na forma cristalizada; ou pasta de perborato de sódio e solução
de peróxido de hidrogênio a 30%.
Aplicado o clareador, faz-se o selamento coronário provisório. Baratieri et al. (2004,
p. 69) recomendam que isso seja feito com resina composta fotopolimerizavel, recoberta com
adesivo, para reforçar a vedação necessária para que o clareador tenha eficiência. É necessário
que o oxigênio resultante da decomposição do clareador fique retido na câmara pulpar,
difundindo-se para o interior dos tilbulos dentindrios. Um selamento perfeito também é
importante que o meio interno não seja contaminado por fluidos bucais e bactérias.

2

3

Falleiros Jr. e Aun (1990, p. 220) recomendam o uso de éter, clorofórmio ou xilitol para limpeza da câmara
pulpar. Em casos mais severos, segundo os autores, pode-se usar EDTA ou ácido poliacrilico para
condicionamento, porque facilitam a remoção do smear layer.
Segundo Barreiros et al. (2002, p. 142), estudo de Horn (1998) demonstra que "a remoção da smear layer não
tem influência significativa sobre o clareamento intra- coronário de dentes despolpados".
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Por fim, faz-se o ajuste oclusal. É imprescindível que a restauração provisória não
interfira na oclusão, para evitar sobrecargas que podem provocar seu deslocamento. Baratieri
et al. (2004, P. 69) dizem que, de preferência, deve-se evitar o contato da restauração
provisória com o antagonista.
Ao final da consulta, Andrade et al.

(2003, p. 6) prevêem mais algumas

recomendações ao paciente:
Evitar a imposição de forças sobre o dente que está sendo clareado,
pelo risco de fratura devido à fragilidade do dente durante o
tratamento clareador; procurar imediatamente atendimento, caso a
restauração provisória se solte; evitar alimentos e bebidas corantes; se
ocorrer pressão interna intensa na câmara pulpar, procurar
imediatamente atendimento profissional, para que a restauração
temporária seja removida e o selamento biomecânico seja reavaliado.

3.3.1.2 Segunda sessão
A segunda sessão deve ocorrer de dois a sete dias depois da sessão inicial. Nessa

sessão, observa-se se o clareamento foi suficiente ou não. Caso não tenha sido, retira-se o
material clareador, que já terá perdido sua eficiência, e lava-se a câmara pulpar com jato de

água. Depois, insere-se nova porção de clareador e restaura-se provisoriamente. Esse
procedimento é repetido no máximo quatro vezes, tendo-se atingido ou não o clareamento
pretendido.
Caso o clareamento se mostre suficiente na segunda sessão, faz-se a remoção completa
do clareador e lava-se a câmara pulpar com spray de água. Depois, aplica-se um curativo de

hidróxido de cálcio (v. 3.4.2) e o dente recebe nova restauração provisória. Esse curativo é
mantido por 7 a 14 dias, para neutralizar a acidez provocada pelo clareamento e ajudar a
prevenir a reabsorção cervical. Segundo Baratieri et al. (2004, p. 73) dizem que esse tempo de
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espera também é importante para eliminação do oxigênio residual, que poderá interferir na
polimerização da resina da restauração definitiva.

3.3.1.3 Terceira sessão

Na verdade, a sessão final é a terceira apenas se o clareamento tiver bom sucesso com
apenas uma aplicação do clareador. Nessa sessão final, é removida toda a pasta de hidróxido
de cálcio da câmara pulpar para realizar a restauração. Não se deve remover o selamento
cervical. Aqui encerra-se o clareamento e então faz-se a restauração definitiva.

3.3.2 Técnica imediata
Boa parte dos procedimentos desta técnica são os mesmos da anterior: orientações
gerais ao paciente; profilaxia com pedra-pomes ou pasta profilática; seleção do caso;
registro da cor inicial, com fotografia opcional; sondagens para determinação da altura da
coroa clinica; proteção dos tecidos moles com pomada; isolamento absoluto com dique de

borracha; acesso à câmara pulpar, corn cuidadosa limpeza; selamento cervical;
condicionamento Acido opcional.
Realizados esses passos, faz-se a aplicação do agente clareador internamente e na
face vestibular. Baratieri et al. (2004, p. 77) prevêem o uso de gel de peróxido de hidrogênio a
35%, tanto interna quanto externamente. Depois, é feita a ativação do clareador, por meio de

uma fonte de calor/luz, que pode ser laser, luz halógena, instrumento aquecido etc. 0 tempo
de ativação dependerá dessa fonte e do clareador utilizado.
Em seguida, realiza-se uma lavagem do dente, interna e externamente, com água, para
remoção do agente clareador. Dá-se então reaplicação do agente elareador e da fonte de
ativação. Essa reaplicação, segundo Baratieri et al. (2004, p. 77) deve ser feita até quatro
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vezes, para obtenção de um grau de clareamento adequado. Se se considerar que o
clareamento obtido foi satisfatório já na primeira sessão, faz-se aplicação tópica de Mot-,
insere-se o curativo de hidróxido de cálcio, executa-se a restauração provisória como
descrito anteriormente, ajusta-se a oclusão e fazem-se recomendações ao paciente, como
sugerido em 3.3.1.1. Caso se avalie que o clareamento ainda não foi o esperado, faz-se a
restauração provisória e marca-se nova sessão.
A segunda sessão pode ser marcada para 48 horas depois. Então, segundo Andrade et
al. (2003, p. 7), têm-se melhores condições de avaliar se o clareamento obtido foi satisfatório,
porque na primeira sessão, a desidratação dental provocada pelo isolamento absoluto pode
não permitir que se avalie o grau de clareamento atingido. Se for considerado que se
conseguiu o clareamento almejado, aplica-se o curativo de hidróxido de cálcio e executa-se a
restauração provisória. Caso a coloração conseguida não seja a esperada, repete-se

o

procedimento clareador descrito acima. Outras sessões de avaliação podem ser realizadas, até
um limite de três. Se a coloração obtida ainda não for a ideal, deve-se optar pela execução de
facetas ou coroa.

3.3.3 Técnica associada ou mista

A técnica associada 6, na verdade, uma combinação das anteriores. Na primeira
sessão, realizam-se os procedimentos da técnica imediata e usa-se como curativo de demora
um agente clareador intracorondrio, como o perborato de sódio. A segunda sessão é marcada
para três a sete dias depois. Nesta, caso o clareamento ainda se mostre insuficiente, usa-se
novamente a técnica imediata e torna-se a aplicar clareador como curativo de demora.
Se necessário, ainda mais uma sessão com técnica imediata pode ser realizada e ainda
mais uma exclusivamente com técnica mediata. Interrompe-se

o tratamento quando o

clareamento desejado for obtido ou após três sessões de técnica imediata e quatro de mediata.
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0 caso é finalizado da mesma maneira anterior: curativo de hidróxido de cálcio, espera
de 7 a 14 dias e restauração definitiva.

3.3.4 Clareamento de dente não-vital com moldeira

Há casos em que não é possível ter acesso ao interior da câmara pulpar de dentes
não-vitais. Baratieri et al. (2004, p. 82) exemplificam duas situações em que isso ocorre:
"dentes desvitalizados com calcificação completa da câmara pulpar e do canal radicular;
dentes desvitalizados com câmara pulpar bloqueada por uma restauração adesiva".

0 procedimento clareador envolve moldagem e confecção de uma moldeira plástica,
que sell utilizada pelo paciente para realizar clareamento caseiro. 0 próprio paciente aplica o

clareador no ponto apropriado da moldeira e encaixa-a na sua arcada. Para facilitar ao
paciente identificar o ponto em que deve ser aplicado clareador, Baratieri et al. (2004, p. 82)
sugerem que se abram janelas nas regiões da moldeira correspondentes As vestibulares dos
dentes adjacentes ao que sofrerá clareamento.
Por segurança, os clareadores utilizados tern concentração mais baixa do que os
aplicados em

consultório.

Utiliza-se, normalmente,

o

peróxido

de

carbamida em

concentrações que vão até 18% no máximo. A concentração mais freqüente é 10%.
0 paciente precisa ser alertado que, devido A. presença de restos necróticos no interior
da câmara pulpar, o tratamento pode não surtir bom efeito. Precisa também saber que esse
tipo de tratamento envolve uma boa chance de recidiva.
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3.4 CUIDADOS PARA EVITAR A REABSORÇÃO CERVICAL EXTERNA

3.4.1 Selamento cervical

O selamento cervical foi proposto como forma de evitar que os produtos usados no

clareamento interno ou o oxigênio resultante da decomposição dos clareadores penetrem nos
tdbulos dentindrios na altura da junção amelocementdria e iniciem um processo de reabsorção
cervical externa. Segundo Loguercio et al. (2002, p. 134), em estudos em que se utilizou o
selamento cervical, não se encontrou nenhum caso de reabsorção cervical externa. Por outro
lado os autores citam estudos que demonstram que, quando o selamento não foi usado ou
quando foi feito com material inadequado, apareceram casos de reabsorção radicular externa.
Para realização do selamento, primeiramente é colocado um tampão de hidróxido de
cálcio sobre o material obturador da raiz. Depois, é acrescentada uma base de cimento de
fosfato de zinco ou de ionõmero de vidro. Este último oferece como vantagens
biocompatibilidade, boa adesão à estrutura dentária, coeficiente de dilatação térmica muito
próximo Aquele da dentina, baixos indices de contração de polimerização, ausência de
eugenol, possibilidade de completa polimerização em ausência de luz, maior tempo de
trabalho e possibilidade de controle sobre o tempo de presa (Loguercio et al., 2001, p. 121).
E importante que a base sele os canaliculos que se dirigem para a junção
amelocementdria. Mas tem-se que tomar cautela para evitar que os tilbulos que se dirigem
para o colo dental não fiquem obstruidos. Segundo Baratieri et al. (1996, p. 92), caso isso
aconteça, impedir-se-á que esses hibulos recebam clareador, e o colo do dente continuará

escurecido.
Para aplicação da base, Baratieri et al. (2004, p. 108) recomendam a deposição se de
"em forma de rampa nas regiões proximais, acompanhando

o contorno da junção
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amelocementdria". Mas os próprios autores reconhecem a dificuldade clinica de se conseguir

isso.
Loguercio et al. (2001) estudaram, em dentes extraídos, a melhor técnica para inserção

do tampão cervical. Segundo os autores,
o bom êxito do tampão cervical dá-se pela qualidade do hermetismo
conseguido, de modo a impedir qualquer comunicação dos produtos
de oxi-redução dos agentes clareadores com o periodonto lateral e/ou
apical. Assim, impõe-se um contato intimo do material utilizado com
as paredes dentindrias (...).
No estudo, utilizou-se o cimento de ion6mero de vidro como material para selamento
dos túbulos dentindrios. Este foi aplicado utilizando-se quatro meios diferentes: aplicador de
hidróxido de cálcio longo, propulsor de lentulo n° 35, seringa Centrix com a ponta agulha,

condensado n° 1 de Ward. A eficiência da aplicação foi avaliada em termos da presença de
bolhas no material de tamponamento.
Dos métodos utilizados, mostraram-se mais eficientes a seringa Centrix, com 100% de
eficiência (ausência de bolhas em 100% dos casos), e o propulsor de lentulo, com eficiência
de 80%. A inserção do tampão com o aplicador de cálcio longo resultou na presença de bolhas
em 100% dos casos, enquanto que o condensador de Ward provocou bolhas em 80% dos
casos. Os autores concluem que a seringa Centrix e o propulsor de lentulo devem ser os
métodos de escolha para inserção do tampão cervical.
Siqueira et al. (2002) realizaram avaliação in vitro, com dentes extraídos, comparando
quatro materiais para cobertura do hidróxido de cálcio na execução de tampão triplo. Os vinte
dentes utilizados no estudo tiveram seus canais radiculares tratados e obturados com gutapercha e cimento. Fez-se o corte do material a 5 mm do colo anatômico e foi aplicada uma

camada de 1 mm de cimento de ionômero de vidro. Sobre ela, aplicou-se uma camada de
2 mm de hidróxido de cálcio veiculado em solução anestésica. Depois os dentes foram

divididos em quatro grupos. Em cada grupo, o hidróxido de cálcio foi protegido com uma

o
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camada de 1 mm de um destes quatro materiais seladores: guta-percha, cimento provisório
Cavit, Citodur ou guta-percha plastificada no dispensador.
Os dentes tiveram suas raizes impermeabilizadas e depois foram imersos por sete dias
em solução de azul de metileno. Ao fim desse tempo, foram cortados longitudinalmente e
examinados com lupa, para verificação de infiltrações. A guta-percha plastificada obteve um
desempenho bastante superior aos demais materiais em termos de vedamento, e os autores
recomendam seu uso na execução do tampão triplo.

3.4.2 Uso do hidróxido de cálcio
Segundo Esberard et al. (1996, p. 399), o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) foi
introduzido na odontologia em 1930, por Hermann. Desde então, tem sido bastante utilizado
para estimular a formação de tecido duro. Seu uso intracanal deve-se a suas propriedades
bactericidas e também à sua ação benéfica no tratamento das reabsorções radiculares de
dentes traumatizados. Ao difundir-se através dos tdbulos dentindrios, os ions de hidróxido de
cálcio atingem o periodonto e provocam elevação do pH na superfície da raiz, interferindo

corn a atividade osteoclástica.
0 primeiro registro de uso de hidróxido de cálcio para tratamento de reabsorção

radicular provocada por clareamento dental é de Montgomery, em 1984 (apud SIQUEIRA et
al., 2002). Sete meses após inicio do tratamento, foi constatado tecido calcificado no local da
lesão. Com base nesse resultado, Kehoe (apud ASSIS E ALBUQUERQUE, 1999, p. 32),
propôs que se realizasse curativo com pasta de hidróxido de cálcio após o clareamento como
forma de prevenir a reabsorção cervical externa.
Desde então, tornou-se padrão o uso do hidróxido de cálcio com esse fim. Como já
mencionado neste trabalho, o hidróxido de cálcio é hoje usado de duas formas, como um dos
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componentes do tampão cervical e corno curativo de demora após a realização do

clareamento, para elevação do pH, que é abaixado pelos agentes clareadores.
Esberard et al. (1996), baseados na capacidade do hidróxido de cálcio de elevar o pH
peri-radicular, investigaram a possibilidade de se obter o mesmo efeito usando cimentos A
base de hidróxido de cálcio para selamento do canal radicular. Cinqüenta dentes extraídos
tiveram o canal radicular tratado e obturado com guta-percha e um destes cimentos seladores:

Selapex, Sealer 26, Apexit e CRCS, todos A base de hidróxido de cálcio. Os dentes do grupo
de controle não foram obturados nem tratados com cimento.

Depois, em variados intervalos, mediu-se o pH na superfície radicular dos dentes. Os
resultados do estudo mostraram que os cimentos obturadores A base de hidróxido de cálcio

não provocaram alcalinização da superfície radicular. Portanto, os procedimentos preventivos
de inserir tampão de hidróxido de cálcio e realizar curativo de demora com de hidróxido de

cálcio não podem ser substituidos pelo uso de cimentos obturadores A base de hidróxido de
cálcio.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esta revisão de literatura, objetivou-se examinar o clareamento de dentes
desvitalizados. Buscou-se determinar a etiologia das alterações de cor e investigar as técnicas
para clareamento de dentes não-vitais, suas indicações, contra-indicações e riscos.
As causas do escurecimento de dentes desvitalizados são variadas e podem resultar de
fatores completamente alheios ao trabalho do cirurgião-dentista, como os traumatismos.
Contudo, muitos dos escurecimentos em dentes desvitalizados — talvez a maioria deles —
resultam, infelizmente, de descuidos ou imperícia durante a pulpectomia e a obturação do
canal radicular. Hemorragias mal controladas, retirada insuficiente dos restos pulpares e
selamento inadequado do canal radicular são fatores etiológicos de escurecimento que
profissionais hábeis e atentos conseguem evitar. Mesmo aqueles que não pretendam
incorporar os tratamentos clareadores a sua prática clinica devem conhecer os fatores que
levam ao escurecimento para saber como preveni-lo.
Por outro lado, o profissional que se disponha a realizar tratamentos clareadores deve
saber de suas potencialidades e limites. Deve conhecer os casos em que o prognóstico de
clareamento é ruim, como no caso dos manchamentos muito antigos, e também as situações
em que o tratamento clareador oferece riscos. É especialmente importante avaliar, em dentes
amplamente restaurados, se a remoção da restauração não provocará enfraquecimento passível
de resultar em fratura.
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Antes de iniciar qualquer procedimento clareador em dente desvitalizado, o cirurgião-

-dentista deve realizar detalhado exame clinico-radiográfico, complementado com cuidadosa
anamnese, para decidir se o clareamento deve ser tentado e se há necessidade de
procedimentos anteriores, como o retratamento do canal radicular ou a substituição de
restaurações, para que não haja extravasamento do material clareador. A atenção a esses
cuidados básicos pode evitar graves conseqüências.
0 paciente deve ser informado de que o clareamento de dentes desvitalizados é um
procedimento seguro, mas não isento de riscos. É preciso que a anuência do paciente se dê a
partir de um bom conhecimento dos possíveis efeitos adversos do clareamento de dentes
não-vitais, inclusive de reabsorção cervical externa e conseqüente perda dental. Com os
conhecimentos de que hoje se dispõe e com os cuidados observados, esse é um risco cada vez
mais distante, mas não seria ético deixar de informar o paciente sobre ele.

E também é necessário dar ciência ao paciente sobre os limites do clareamento, como
a recidiva, e sobre a relativa imprevisibilidade dos resultados. É muito importante não
despertar expectativas que poderão não ser satisfeitas. Por fim, na conversa de
esclarecimentos ao paciente, deve-se chamar sua atenção para a importância de sua
colaboração no tratamento. 0 risco de fratura será grandemente diminuído esclarecendo-se ao
paciente que o dente sofrendo o tratamento clareador estará temporariamente mais frágil.
Como se viu no trabalho, o risco mais sério do clareamento de dentes desvitalizados é
a reabsorção cervical externa. Trata-se, na verdade, de evento até mais grave do que uma
fratura, porque pode implicar perda da raiz dental. Esse risco pode ser evitado com um
selamento cervical bem executado e o uso de curativo de hidróxido de cálcio. Também é
importante evitar a combinação de técnica termocatalitica com a mistura dos clareadores
perborato de sódio e peróxido de hidrogênio. Como a eficiência é praticamente a mesma se o
perborato for misturado a água, é melhor optar por esse tratamento de menor risco.
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aconselhável ainda um acompanhamento do paciente nos anos subseqüentes ao clareamento,

para monitorar a ocorrência da reabsorção cervical.

E importante que o profissional conheça em detalhes as técnicas e suas variações, bem
como os materiais para clareamento dental. Esse conhecimento é fundamental para que possa
fazer as escolhas mais adequadas a caso. Opções mais rápidas e eficazes, como a técnica
associada, podem ser mais caras, menos seguras e não interessar a todos os pacientes.

O clareamento é sempre uma boa opção para tratamento dos escurecimentos. Mesmo
nos casos em que se opte por uma solução protética, o clareamento pode ser usado como meio
auxiliar. Respeitados os cuidados necessários, o clareamento é um recurso seguro, econômico
e conservador da estrutura dental, que pode resultar em grandes ganhos estéticos e melhorar

consideravelmente a auto-estima do paciente. E isso, em termos humanos, é o que pode haver
de mais recompensador para o profissional de odontologia.
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