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"Se começamos com certezas,
terminamos na dúvida; mas se
nos contentamos em começar com
dúvidas, temrinamos na certeza"
Francis Bacon

•.,

RESUMO

Alterações da coloração dentária pós-tratamento endodóntico tem sido um dos
problemas estéticos mais preocupantes para os profisssionais desta área. As
fortes conseqüências sociais e psicológicas para o paciente faze-nos buscar
resoluções desta problemática. Os fatores na literatura como causadores do
escurecimento dental após tratamento endod6ntico são: hemoragia
intrapulpar, necrose pulpar, medicamentos intracanal e restaurações
metálicas. Os elementos dentais que possuem o melhor prognóstico frente ao
clareamento são: escurecimento recente, escurecimento após necrose pulpar e
escurecimento em dentes jovens. 0 tratamento clareador para manchamento
intracanal tem sido executado a mais de um século, sendo ainda hoje, a
maneira mais conservativa para a solução do escurecimento. 0 clareamento
pode ser realizado de maneira mediata ou imediata, extra ou intracoronal,
utilizando óxidos redutores em várias concentrações sempre após a correta
endodontia e a confecção do selo bio-mecânico na região cervical radicular.
Recentemente uma série de efeitos adversos tem sido correlacionada com o
clareamento. Dentre esses efeitos pode-se destacar a diminuição da resistência
fratura, redução de adesão do material restaurador, recidiva de
manchamento e reabsorção radicular externa. Com base na revisão de
literatura, foi possível concluir que o clareamento não predispõe à fratura, a

restauração definitiva do dente deve ser postergada, há possibilidade de
recidiva de manchamento a longo prazo e, a reabsorção radicular acontece
quando ocorre reação inflamatória no periodonto, devido ao extravazamento
do agente clareador nesta regido pela falta da junção amelo-cementária, ou
pela falta da correta proteção da regido cervical. Quando a reabsorção
radicular externa é diagnosticada, o prognóstico é duvidoso, podendo levar a
perda do elemento dental.
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1. INTRODUÇÃO

A busca da harmonia estética do sorriso através da correção de
possíveis alterações de cor dental localizada ou generalizada torna-se
necessária a medida que a sociedade faz disso um valor de referência para um
indivíduo que queira mostrar-se saudável e incluído socialmente.
0 receio de se desenvolver alterações cromáticas em um ou mais
dentes em decorrência de um tratamento endodõntico mal executado justificase, já que grande parte destes dentes tem sua cor natural alterada.
Segundo NUTTING & POE (1963); GROSSMAN (1983);
ESBERARD et al (1991); BARATIERI et al (1991), como causas do
escurecimento dental temos fatores locais, sistêmicos e iatrogênicos.
•

Locais: tecido cariado, material necrótico, hemorragia por

trauma ou pulpéctomia.
•

Sistêmicos: tratamento quimioteripico por tetraciclina, hepatite

e fluorose.
•

latrogenicos: má toalete da câmara pulpar, resíduos de materiais
obturadores na câmara pulpar.

Várias

técnicas como clareamento intracoronal mediato,

clareamento intracoronal imediato com atiação pelo calor, associação do
mediato

e

imediato, clareamento intracoronal caseiro supervisionado,

clareamento caseiro supervisionado, para dentes despolpados tentam
restabelecer a harmonia estética evitando assim, um tratamento restaurador ou
protético extenso. (NUTTING & POE, 1963; BENATTI & ABE, 1971;
BARATIERI et al, 1991; FRYSH eia!, 1995).
Para que o clareamento intracoronal

ocorra com sucesso é

importante a correta indicação .0 escurecimento recente, dentes higidos com
pequena destruição dentária sem clareamento prévio, escurecimento em dentes
jovens são características que indicam prognóstico favorável ao tratamento

clareador intracoronal. (ESBERARD

et al,

1981; BARATIERI

et al,

1993).

Segundo NUTTING & POE (1963); PÉCORA et al (1996), o uso de
materiais clareadores como o perborato de sódio e peróxido de sódio em varias

concentrações tem sido amplamente empregada para promover a recuperação
da cor natural do dente por óxido-redução.

0 relacionamento entre as estruturas periodontais e o elemento
dental é inquestionável. Os tfibulos dentinarios podem servir de meio de
comunicação entre a polpa e o ligamento periodontal, principalmente em
situações nas quais o cemento e a dentina não estão justapostas fazendo com
que os produtos oxidantes e redutores utilizados para o clareamento dental
cheguem ao ligamento periodontal. (ZARAGOZA, 1984; BARATIERI et al

1991).
Existe, evidência de que os produtos clareadores podem desenvolver
um processo inflamatório que desencadeia a reabsorção externa na região
cervical da raiz. Segundo TITLEY et al (1988); DEMARCO et al (1995),

várias hipóteses foram levantadas para explicar esse efeito deletério, como, por
exemplo, uma ação indireta por alteração do pH nos tecidos periodontais, pela
alteração na estrutura da dentina e do cemento e pelo aumento de
permeabilidade dentinaria após o uso das substâncias clareadoras, o que
facilitaria um maior trânsito do peróxido de hidrogênio de dentro do canal

radicular para o ligamento periodontal, provocando agressões a este tecido.
0 aumento na permeabilidade dentindria e da alteração do PH,
principalmente na região cervical, após o uso de agentes clareadores, é um fator
de grande preocupação na pratica do clareamento dental interno, devido a levar
a uma reação inflamatória que poderá desencadear a reabsorção cervical

externa. (PASHLEY, 1979; GARBEROGLIO & BRANNSTROM, 1976).

Na tentativa de diminuir os efeitos deletérios e adversos das
substâncias clareadoras sobre o ligamento periodontal. PASHLEY eta! (1981);
MONTGOMERY (1984); FRIEDMAN et al (1988); NERWICH et a/ (1993).
propõem o uso de pasta à base de hidróxido de cálcio como curativo após o
clareamento. O hidróxido de cálcio tem sido utilizado como tentativa de se
impedir e prevenir a reabsorção cervical externa, que, quando colocado na
câmara pulpar, altera o pH do periodonto comprometido e isto sugere que o
processo de reabsorção nesta área possa ser prevenido. Além disso , o hidróxido
de cálcio tem sido indicado para tratamento dos casos de reabsorção já
instalada, pois inibe a atividade osteoclástica. Existe, ainda, a proposta de sua
utilização como tentativa de promover bloqueio fisico dos taulos dentinários,
impedindo o trânsito de substâncias e microorganismos entre o periodonto e o
en dodõnto
Assim, é de suma importância avaliar a influência dos agentes
clareadores na permeabilidade dentinária e na alteração do ph na regido do
ligamento periodontal bem como as possibilidades do uso do hidróxido de
cálcio no controle dos processos inflamatórios advindos do clareamento
intracoronal.

2. REVISÃO DA LITERATURA

A busca de um sorriso harmônico sem alterações cromáticas
contrastantes tem sido buscada pelos pacientes. Por mais de 100 anos, o
clareamento intracoronal tem sido amplamente pesquisado para que o clinico
possa oferecer uni tratamento colaborador na conquista de um sorriso mais
agradável.
Fatores locais, sistêmicos

e iatrogênicos

podem levar ao

escurecimento dental localizado ou generalizado, o escurecimento corondrio
pós-tratamento endodôritico 6, em sua maior parte, provocada por iatrogenias.
Dentre as classificações das causas do escurecimento dental pósclareamento, encontradas na literatura, a opção foi pela citação de Berger, de
1981:
a) Material necrótico na câmara pulpar, cuja presença também no
canal radicular produz alteração na cor do dente, e, quanto mais
tempo esse material permanece na intimidade dos tiibulos
dentindrios, mais intensamente altera a coloração da
dentina.(BENATTI & ABE, 1971; GROSSMAN, 1983;
ESBERARD eia!, 1991; AUN & MOURA, 1993).
b) Hemorragia após a remoção da polpa coronária e a permanência
de sangue no interior dos túbulos dentindrios, para alguns autores
como NUTTING & POE (1963), GOLDSTEIN et al (1994), é a
causa mais frequente do escurecimento dental.
c) Hemorragia pulpar

causada por traumatismo, sendo o

escurecimento causado pelo rompimento dos vasos durante o
trauma, com o conseqüente extravasamento de sangue na câmara
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pulpar, onde a hemoglobina, pela combinação com sulfato de
hidrogénio ou ácido sulfúrico produzido por bactérias, origina o
sulfato de ferro, de cor escura (NUTTING & POE, 1963;
GROSSMAN, 1983; AUN & MOURA, 1993).
d) Materiais obturadores, que, em sua quase totalidade, podem
alterar a coloração do dente quando não existe uma limpeza
perfeita da câmara pulpar, notadamente aqueles que contenham
prata na sua composição (GROSSMAN, 1983; ESBERARD et
al, 1991; GOLDSTEIN eta!, 1994).
e) Material restaurador, como o amálgama de prata, que, usado na
face palatina dos dentes anteriores mesmo com vitalidade pulpar,
provoca alterações irreversíveis na cor, assim como outros
materiais que sofram corrosão usada para restaurações.
(GROSSMAN, 1983; ESBERARD et al; 1991).
f) Acesso endodemtico inadequado quando a cavidade de acesso
não permite a remoção completa do teto da câmara pulpar e dos
cornos pulpares, impossibilitando que essa região receba a ação
dos agentes químicos para remoção total de restos necróticos ou
pulpares (ESBERARD eta!, 1991; AUN & MOURA, 1993).
g) Fatores intrínsecos e extrínsecos, tais como a quimioterapia com
tetraciclina e o uso de nicotina, respectivamente, podem produzir
alterações na cor dos dentes (BENATTI & ABE, 1971;
ESBERARD et al, 1991; BARATIERI eta!, 1993).
h) Medicamentos usados no interior do conduto, tais como nitrato
de prata, soluções contendo iodofórmio, iodo, cloreto de
mercúrio, óleos essenciais, os quais produzem alterações
cromáticas na dentina, normalmente irreversíveis (GROSSMAN,
1983; FISHER & RADFORT, 1990; BARATIERI et al, 1993).
Em menos de 5% dos dentes tratados endodonticamente apresentam
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alteração perceptível de cor devido à desidratação da estrutura dentinária e
conseqüente perda da translucidez. Entretanto, na grande maioria dos casos, o
principal agente causador é o próprio cirurgião-dentista que não observa as
técnicas corretas de tratamento endodôntico, ou se utiliza produtos inadequados
(GROSSMAN et al, 1983).
Para o efetivo sucesso no tratamento clareador intracoronal, os
dentes devem sofrer uma adequada seleção. A existência de um tratamento

endodiintico que exiba evidências clinicas e radiográficas de sucesso, a
observância das condições anitomo-clinicas da coroa, a análise do tipo de
impregnação, do tempo de escurecimento e da idade do paciente devem ser
consideradas com critério e cautela (BENATTI & ABE, 1971; AUN &
MOURA, 1993).
Segundo BERGER (1981), ESBERARD et al (1991), BARATIERI
et al,. (1993), as principais indicações para o clareamento são:
"Dentes higidos ou com pequenas restaurações, escurecimentos
após decomposição pulpar ou traumatismo, escurecimentos em dentes jovens,
dentes sem clareamento prévio, dentes deciduos que permanecerão por no
mínimo 36 meses na cavidade bucal".

0 objetivo do clareamento, portanto, é remover pigmentos por meio
de agentes oxidantes ou redutores poderosos, sendo que, para isto, tais agentes
devem penetrar no interior dos taulos dentinários. O peróxido de hidrogênio
em varias concentrações, o perborato de sódio, peróxido de uréia e peróxido de

carbamida também em várias concentrações apresentam tais propriedades e são
as substâncias mais utilizadas atualmente.(NUTTING & POE, 1963; PÉCORA
et al, 1996).
O Superoxol (H202 a 30% ou 130 volumes) é uma solução de 30%
de peróxido de hidrogênio em água destilada. Constitui potente agente

oxidante, que age no tecido dentindrio pela liberação de oxigênio nascente, o
qual, penetrando nos tfibulos dentindrios, libera-os das impregnações por ação
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de limpeza e reação química (AUN & MOURA, 1993).
O perborato de sódio (NaB0 3) é um pó branco, estável no estado
seco e solúvel em água , resultando em metaborato de sódio e peróxido de
hidrogênio, que, por sua vez, libera oxigênio (AUN & MOURA, 1993).
O clareamento de dentes despolpados, é uma técnica muito antiga.
Os primeiros relatos científicos foram publicados há mais de 100 anos.
Um dos primeiros relatos sobre clareamento de dentes despolpados
ocorreu em 1877, por Chapple, que advogou o uso de ácido oxdlico em Agua
pura. Este agente permaneceria de 3 a 6 minutos no interior da câmara pulpar.
até que se obtivesse a cor desejada; depois, a câmara pulpar era lavada corn
Agua quente e, em seguida, realizada a restauração da cavidade.
0 conceito de ativar o agente clareador para acelerar o processo foi
introduzido em 1895 por Westlake, apud MARUJO (1986), que sugeriu o uso
de uma corrente elétrica para ativação das substâncias clareadoras. Fez uso da
pirozona - peróxido de hidrogênio a 25% em 75% de éter, tendo obtidos bons
resultados com esta técnica.
ROSENTHAL (1911) foi o primeiro a ativar os agentes clareadores
através de luz. Os dentes eram umedecidos externamente com dióxido de
hidrogênio, ou a substância era colocada dentro da câmara pulpar, se tratados
endodonticamente. Sugeria a exposição ao sol por aproximadamente urna hora
e trinta minutos, protegendo devidamente o rosto do paciente. Eram necessárias
de 4 a 5 sessões com intervalos de 3 dias, para se obter o clareamento
pretendido.
BRININSTOOL (1913) foi o primeiro a sugerir aquecimento
intracorondrio. Utilizava clareamento por vapor, através do uso da pirozona a
25%, sendo o vapor gerado pela aplicação de calor através de um instrumento
aquecido que preenchesse todo o acesso coronário e, desta forma, forçasse o
vapor a penetrar nos taulos dentindrios. O instrumento não deveria ser muito
quente, o que poderia provocar explosões.

ABBOT (1918), introduziu o Peridrol (peróxido de hidrogênio a
30% em água) ativado por raios de luz elétrica conseguidos por meio de
máquina de luz em arco, que, além de produzir calor, poderia provocar desde
um simples desconforto ao paciente até, em casos mais severos, queimaduras.
0 mecanismo foi melhorado pela interpolação de um filtro de água fria e o
clareamento era conseguido tanto para dentes íntegros, quando aplicado
externamente, como para dentes desvitalizados, quando o agente clareador era
colocado no interior do dente e ativado pela fonte de luz. Para o autor, o
Peridrol a 30% (solução neutra de H 202 feita por Merck) parece ser preferível a
pirozona a 25%, que é bastante cáustica, volátil e instável.
PEARSON (1958) apresentou seu próprio método para clareamento
de dentes escurecidos tratados endodonticamente. Após a colocação do
isolamento no dente a ser clareado, ele empregou, para secar e desidratar a
câmara pulpar, uma mistura de uma parte de álcool etílico a 95% por duas
partes de clorofórmio que foi esfregada no dente. 0 agente clareador foi a
pirozona ativada por uma lâmpada "photo-flood". 0 éter dissolve a matriz
orgânica e os pigmentos contidos nos tfibulos dentindrios e nos espaços
interprismáticos do esmalte, tendo propriedades solventes, ele poderia penetrar
nesses espaços, carregando com ele substâncias contidas nos pigmentos e,
através de sua evaporação rápida, não deixaria restos da mistura.
SPASSER (1961) foi o primeiro a descrever um método de
clareamento de dentes desvitalizados, utilizando-se somente perborato de sódio
misturado A. água. 0 autor fazia uma mistura de perborato de sódio com água
até que se tornasse cremosa e selava esta mistura no interior da câmara pulpar
por 4 dias, repetindo este procedimento de 3 a 4 vezes até que se conseguisse a
cor desejada.
NUTTING & POE (1963) descreveram a técnica Walking Bleach
como uma nova alternativa para clarear os dentes. Eles foram motivados a
desenvolver a técnica pela inconveniência e quantidade de tempo exigido para
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lâmpada e para se ter uma ação continuada dos agentes
clareadores entre as sessões. Inicialmente, a técnica somente envolvia a simples

a ativação por calor ou

colocação, no dente, de uma bolinha de algodão saturada com Superoxol entre
as sessões. Entretanto, ao saberem do relato de SPASSER (1961), decidiram
combinar as duas substancias perborato de sódio e superoxol, uma vez que a
liberação de oxigênio seria mais eficiente quando as substancias estivessem
combinadas. A pasta feita de perborato de sódio e Superoxol era selada na
Camara pulpar e trocada periodicamente (3 a 5 dias) até que se obtivesse a cor
desejada. Segundo os autores, este método era clinicamente eficaz e simples, e
exigia pouco tempo clinico. Após o clareamento, a câmara era lavada com
clorofórmio ou xilol e selada com monômero acrilico para prevenir nova
descoloração por infiltração.
BENATTI & ABE (1971), propuseram um método simplificado
para clareamento de dentes anteriores. Os autores usavam uma combinação de
perborato de sódio e Superoxol incluindo algumas modificações na técnica
proposta por Nutting & Poe, em 1963. A câmara pulpar era limpa com unia
bolinha de algodão embebida em xilol, para remoção de resíduos de cimento e
guta-percha, seguindo-se irrigação com peróxido de hidrogênio a 20 volumes e
soda clorado que, além de provocar intensa oxigenação, é um poderoso
solvente orgânico. Esta operação era repetida de 2 a 3 vezes. A câmara pulpar
era, em seguida, seca e o perborato de sódio aplicado dentro do acesso
cavitario, com auxilio de uma porta-amálgama; algumas gotas de superoxol
eram adicionadas a esse pó, produzindo uma reação efervescente; se
necessário, era feita, em seguida, aplicação de calor internamente, por
instrumento aquecido, do tipo Hollemback, para produzir maior oxigenação.
Posteriormente, essa mistura era removida com agua e a câmara pulpar limpa,
procedimento esse repetido por 3 vezes em cada sessão. Ao final de cada
consulta, a mesma mistura (peróxido de hidrogênio e perborato de sódio) era
preparada e selada no interior da Camara pulpar. Os autores recomendavam,
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para selamento temporário, guta-percha branca ou cimento de fosfato de zinco,
sempre com uma bolinha de algodão entre a mistura e o selamento temporário.
Relataram que eram necessárias, em média, 3 sessões para se obter o

clareamento desejado e que obtinham resultados satisfatórios em 90% dos
casos.
HOWELL (1980), advogou o uso de ácido fosfórico a 30%, por 1
minuto, para condicionamento da dentina e abertura dos tiibulos dentindrios. A

câmara era lavada com uma mistura de 1 parte de clorofórmio 3 partes de
álcool etílico a 95%, para remoção de materiais gordurosos e desidratação da
dentina. 0 autor acreditava que este procedimento ajudaria a obter uma melhor
penetração dos agentes clareadores nos ttlbulos dentinários. O Superoxol era
colocado aquecido dentro da câmara pulpar e era ativado por luz ultravioleta na
superfície vestibular, por 2 minutos. 0 processo era repetido de 2 a 3 vezes,
usando-se sempre

algodão embebido em

solução nova.

Após este

procedimento, um novo algodão embebido em solução era deixado dentro da

câmara pulpar até a próxima visita. De 41 dentes submetidos a este
procedimento, 37 obtiveram cor satisfatória.

0 efeito do peróxido de hidrogênio, com e sem ataque ácido sobre a
dentina humana, foi analisado por TITLEY et al. (1988). Cortes de dentina
foram obtidos e submetidos As seguintes condições experimentais:

a) peróxido de hidrogênio a 35% durante 1, 3, 5, 10, 20, 30 e 60
minutos;

b) água destilada nos mesmos tempos;
c) peróxido de hidrogênio a 35% nos mesmos tempos, seguidos de
ataque, com ácido fosfórico a 37% por 60 segundos;
d) ataque ácido e imersão em peróxido de hidrogênio. Segundo os
autores, o per6xido de hidrogênio sobre a dentina sem o
condicionamento ácido, promove a formação de um denso
precipitado amorfo a partir de 20 minutos de exposição. Os

I
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espécimes do grupo 4, submetidos ao ataque ácido antes da
exposição ao per6xido de hidrogênio, indicaram que o barro
dentindrio foi totalmente removido e que o orificio dos taulos
foram alargados permitindo uma penetração mais efetiva do
peróxido de hidrogênio na estrutura de dentina.
ESBERARD et al. (1991) propuseram a lavagem inicial da câmara
pulpar com soda clorada e água oxigenada a 20 volumes, alternadamente, e
posterior secagem. Inundação da câmara pulpar com EDTA, com o objetivo de
remover detritos e expor tübulos dentindrios e posterior colocação de uma pasta
composta por perborato de sódio e água oxigenada a 30 volumes em toda a
câmara pulpar.
Os agentes clareadores eram, então, selados na câmara pulpar, e
feita uma leve aplicação de calor na face vestibular do dente com espátula
aquecida, godiva ou guta-percha em bastão. Esta seqüência era repetida de I a
3 vezes, com intervalo de 5 dias, até que se conseguisse a cor desejada. Ao
paciente era recomendado realizar bochechos com água aquecida.
AUN & MOURA (1993) propuseram o uso de uma pasta tríplice
composta de perborato de sódio, Superoxol e creme de Endo — PTC , o qual
promoveria melhor difusão dos outros componentes , ao tempo em que
manteria a dentina úmida. Esta pasta era colocada na câmara pulpar e ativada
por luz pela face vestibular do dente a ser clareado, procedimento este repetido
de 3 a 4 vezes por sessão. O clareamento era complementado pela técnica de
Walking Bleach, com a mesma pasta

tríplice selada na câmara pulpar por um

período de mais ou menos 5 dias, até que se obtivesse a cor desejada.
INGLE & BAKLAND (1994), recomendaram a lavagem da câmara
pulpar com EDTA a 17%, ou acido cítrico a 25%, ou ácido fosfórico a 30%
para a remoção do magma e abertura dos tübulos dentindrios. Logo após. era
feita lavagem com hipoclorito de sódio para remoção da solução

e do

remanescente da matriz orgânica e aplicação de álcool a 95%, ou acetona, para
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desidratar a dentina e remover restos de material obturador. Os agentes
clareadores, Superoxol e perborato de sódio, eram selados na cavidade por 5
dias. Após este período, era feita uma avaliação clinica da necessidade de se
repetir a operação.
BARATIERI et al (1995) sugeriram o condicionamento com Acido
fosfórico a 37% por 30 segundos, de toda a câmara pulpar do dente a ser
clareado, de modo a remover o magma dentindrio; lavagem com água livre de
óleo e posterior aplicação do agente clareador: per6xido de hidrogênio a 35%
mais perborato de sódio em toda a câmara pulpar. 0 dente era selado com
material resistente e, após 72 horas ou 1 semana, avaliava-se o resultado obtido.
PÉCORA et aL (1996) preconizaram a lavagem da câmara pulpar do
dente a ser clareado com solvente químico (xilol, éter, clorofórmio ou álcool)
para eliminar traps de clorofórmio, que faz parte da composição química dos
cimentos obturadores a base de óxido de zinco e eugenol e que podem obliterar
os dibulos dentindrios. Depois, aplicava-se EDTA por 5 minutos para a
remoção do magma dentinário e, em seguida lavava-se com Agua corrente. Para
o clareamento dental propriamente dito, sugeriram algumas opções:
a) perborato de sódio misturado à Agua;
h) perborato de sódio misturado a peróxido de hidrogênio a 3% ou a
30%;
C) per6xido de uréia misturada com solução apropriada
(álcool/glicerina);
d) peróxido de hidrogênio a 35%, cristalizado;
e) gel de peróxido de carbamida.
Qualquer dessas substâncias ficaria selada na amara pulpar até que
se alcançasse a cor desejada, com troca semanal do curativo.
Os agentes clareadores, principalmente o peróxido de hidrogênio,
são considerados como possuidores de instabilidade termodinâmica

e

decomposição rápida. Exposição ao ar, A. luz ou ao calor acelera a dissociação
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química do concentrado per6xido de hidrogênio, em água e oxigênio nascente.

Por isso , apresenta vida útil muito curta. Assim sendo, produtos recém
manipulados devem ser utilizados, para assegurar o máximo efeito.
HARDMAN et al (1985) alertaram para o cuidado na armazenagem
do peróxido de hidrogênio, que devia ser em vidro âmbar e no refrigerador.
onde a solução poderia perder somente a quarta parte da sua potência, ao passo
que, fora do refrigerador, ocorreria queda de seu potencial clareador da ordem

de 50%, em 6 meses.
STEWART & GOERIG (1989) observaram que a idade da solução
de peróxido de hidrogênio pareceu ser o fator isolado mais importante quanto
ao poder de clarear dentes e que o Superoxol recém manipulado, associado ao
perborato de sódio novo, é cerca de 25% mais efetivo do que uma associação

das mesmas substâncias manipuladas um ano antes.
WARREN et al (1990) avaliaram o per6xido de hidrogênio a 35%
e o perborato de sódio, isolados e associados, para o clareamento: concluíram
que o perborato de sódio foi tão efetivo quanto o peróxido de hidrogénio, mas

que a associação dos dois mostrou-se mais eficiente.
Na alteração cromática de dentes desvitalizados, o processo de
clareamento torna-se exeqüível pela permeabilidade oferecida pela estrutura
dentindria ao peróxido de hidrogênio, o qual tem a capacidade de se difundir
através dessa estrutura, causando oxidação ou redução das moléculas corantes.
Em contato com o tecido, a molécula de H, 02 se quebra e forma oxigênio e
radicais peridroxilas livres, que são altamente instáveis e reativos, e podem
quebrar os pigmentos macromoleculares, reduzindo-os a moléculas cada vez

menores, até que, por

difusão,

(ZARAGOZA, 1984; BARATIERI

estes pigmentos

sejam

removidos

et al, 1993).

FRYSH (1995) descreveu o mecanismo químico do clareamento

dental e algumas particularidades das substâncias clareadoras. Quanto às
substâncias do tipo peróxido, afirma que o potencial dessa substância é
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determinado pelo volume muito mais do que pela porcentagem, uma vez que o
volume da solução, indica a quantidade de oxigênio liberado para cada volume
de peróxido de hidrogênio designado; sendo assim, uma solução de peróxido de
hidrogênio a 35% é igual a uma solução de peróxido de hidrogênio a 130
volumes. 0 peróxido de hidrogênio é um agente oxidante capaz de produzir
radicais livres H0 2 + 0, que são muito reativos, sendo que as peridroxilas H0 2 é
o radical livre mais forte. A liberação das peridroxilas faz-se em maior
quantidade quando o peróxido de hidrogênio está em solução tamponada com
pH de 9,5 a 10,8.
Assim como o peróxido de hidrogênio, o peróxido de carbamida está
sendo utilizado, hoje em dia, para clareamento de dentes vitalizados

e

desvitalizados. FRYSH (1995) e PECORA et al (1996), indicaram esta
substância também para clareamento de dentes desvitalizados. O peróxido de
carbamida em solução é muito instável: decompõe-se em suas partes
constituintes assim que entram em contato com tecidos ou saliva. 0 peróxido
de carbamida a 10% ou a 15% decompõe-se em peróxido de hidrogênio de 3%
a 5% e uréia de 7% a 10%, respectivamente. Assim sendo, as soluções de
peróxido vão fluir livremente através do esmalte e da dentina devido ao seu
baixo peso molecular, promovendo a oxidação dos pigmentos ai contidos. A
uréia possui, também, baixo peso molecular e, também, move-se livremente
através do esmalte e da dentina. Em decorrência disto, é capaz de clarear
regiões profundas do dente.
Várias técnicas têm sido propostas para o clareamento de dentes
desvitalizados, todas elas tentando devolver a harmonia estética e evitando um
tratamento radical para dente anterior, ou seja, a confecção de uma restauração
protética. Independente da técnica proposta, vários são os efeitos deletérios e
adversos provocados pelo clareamento dental. Dentre eles:
a) redução da adesão de materiais restauradores.
b) recidiva de manchamento.
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c) diminuição da resistência à fratura.
d) reabsorção radicular externa.
Redução da Adesão de Materiais Restauradores:

T1TLEY et al (1988); DEMARCO et al (1995) afirmaram que a
perda de adesão pode estar relacionada com as alterações provocadas sobre a
superfície dentária, ou pela alteração dos materiais restauradores pelo peróxido.
Um menor tempo de exposição ao agente clareador e um maior tempo de
espera entre o final do clareamento e a restauração definitiva poderiam levar a
um menor efeito do peróxido de hidrogênio sobre a adesão.
Recidiva de Manchamento:
Segundo FRANCISCHONE et al (1988) indicam que o sucesso do

clareamento clareador intracoronal tem variado de 42% a 93%.
Segundo BROWN et al (1965);

FRIEDMANN (1988) mostram

que os fatores que influenciam a recidiva de manchamento são:
a) Grau de manchamento
b) Tempo em que o dente esteve manchado
c) Número de sessões para clareamento dental
Quanto mais esses fatores estiverem associados maiores as
possibilidades de ocorrerem recidivas de manchamento.

Após clareamento (HOWELL, 1980; FRIEDMANN et al, 1988;
DEMARCO et al, 1995) concordaram ser a principal causa, a infiltração
marginal. Sugerem que, uma restauração adesiva que vede efetivamente a
interface dente/restauração, impedindo a percolação e selando a entrada dos

tilbulos dentinarios, mantém um prognóstico estético favorável, em longo
prazo, para dentes endodonticamente tratados que sofreram clareamento.

Diminuição de Resistência à Fratura:

Segundo FRANCISCHONE et al (1986) pesquisaram in vitro
resistência a compressão de dentes submetidos a tratamento clareador. A
diminuição da resistência em relação aos dentes em clareamento variou em
56,6%. Os autores concluíram que os agentes químicos e térmicos para o
clareamento diminuíram a resistência a fratura desses dentes. A remoção da

estrutura dental é a maior responsável pela diminuição da resistência a fratura e
que as estruturas de reforço, tais como cristas marginais são fundamentais para

o controle da resistência dental e que a correta restauração do dente clareado
recupera boa parte dessa resistência.
MORAES et a/ (1991) avaliaram in vitro a resistência de dentes pós
clareamento intracoronal. Os dentes foram submetidos a diferentes técnicas de
clareamento. Os autores concluíram que a abertura coronária enfraquece os

dentes, mas o selamento com restauração provisória promoveu uni aumento
dessa resistência.
Reabsorção Radicular Externa:

Em diferentes estudos, a reabsorção externa tem sido relacionada ao
clareamento em dentes endodonticamente tratados.

HARRINGTON & NATKIN (1979) relataram 4 casos com 7 dentes
em que ocorreu reabsorção externa após o clareamento e citaram algumas
características comuns a todos eles:
a) todos os dentes envolvidos foram despolpados após incidente
traumático;
h) 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 endoantica,

os procedimentos de

clareamento foram concluidos de 6 a 15 anos após o trauma e a
complementação da terapia pulpar;
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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;
O todos os pacientes negaram história de trauma posterior ao que
desvitalizou os dentes.
Na conclusão, os autores citam hipóteses prováveis que poderiam
levar a reabsorção, além do traumatismo dental:
1) derramamento de superoxol no tecido gengival e infiltração pelo
sulco gengival, provocando processo inflamatório com
reabsorção;
2) difusão direta de Superoxol pelos tfibulos dentindrios abertos, até
o ligamento periodontal cervical, durante

o processo de

clareamento;
3) injúria ao periodonto pelo calor produzido pela lâmpada ou
instrumento de clareamento usados nestes casos.
LADO et al (1983) apresentaram o caso de um paciente coin
reabsorção externa após clareamento dental, no qual não havia história de
trauma: o paciente era adulto (50 anos), a endodontia havia sido realizada aos
25 anos e o clareamento, aos 44 anos de idade.
MONTGOMERY (1984) relatou um caso, em que o dente se
apresentava com reabsorção radicular cervical externa, provavelmente em
decorrência de técnica de clareamento interno. A reabsorção poderia ter siod
causada pelo uso de substâncias clareadoras usadas 2 anos antes.
LATCHAM (1986) relatou o caso de um dente com necrose pulpar
e alteração de cor devido ao traumatismo dental que foi submetido ao
tratamento clareador sem aplicação de calor. Ante a recidiva da alteração de
cor, o dente foi novamente submetido ao clareamento clareador após 14 meses.
Decorridos 4 anos, foi constatada uma reabsorção cervical, ocasião em que se
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procedeu a extrusdo e restauração protética do dente.
FRIEDMANN et al (1988) reexaminaram 58 dentes após tratamento

clareador por um período de 1 a 8 anos. A análise incluiu resultados estéticos e
anormalidades radiograficas. Foi encontrada reabsorção radicular externa em 4
casos (6,9%), sendo pro gressiva em 2 casos e intenompida em outros 2.
Nenhum trauma pré ou pós-operatório tinha ocorrido em qualquer dos 4 casos,
e a ocorrência das reabsorções não foi relacionada à técnica de clareamento,
uma vez que se iniciaram apicalmente, à altura da junção amelocementdria.
MADISON & WALTON (1990) realizaram estudo in vivo, com
cães, nos quais foram executados e tratamentos condicionamentos ácidos,
sendo que, na metade destes dentes, foi realizado clareamento dental interno.
Após I ano, os animais foram sacrificados

e os dentes examinados

microscopicamente. Foram encontradas reabsorções externas em

5 dos 30

dentes examinados, sendo que esta reabsorção não foi observada
radiograficamente, mas somente em análise histológica.
Os fatores do clarearnento associados à reabsorção foram a
combinação de calor com peróxido de hidrogênio à 35%.
ROTSTEIN et al (1992) pesquisaram o efeito dos agentes
clareadores sobre a composição inorgânica da dentina e do cemento humanos.
os quais foram pulverizados e divididos em p6 de dentina e pó de cemento. Os
tecidos pulverizados foram expostos ao tratamento com per6xido de hidrogênio
a 30% e a 3%, com perborato de sódio a 2% associado ao peróxido de
hidrogênio a 30%, com perborato de sódio a 2% associado ao peróxido de
hidrogênio a 3% e com perborato de sódio a 2% associado à água ,destilada,
por períodos de 15 minutos, 24 horas e 72 horas. Tanto o peróxido de
hidrogênio a 30% quanto o perborato de sódio a 2% associado ao peróxido de
hidrogênio a 30% aumentou a solubilidade dos tecidos, de maneira progressiva.
proporcionalmente ao tempo. 0 grau de dissolução, segundo os autores,
poderia levar a alterações na estrutura química do cemento e da dentina.
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principalmente na presença de peróxido de hidrogênio a 30%.
LEWINSTEIN et al (1994) avaliaram o efeito do peróxido de

hidrogênio misturado ao perborato de sódio, quanto a microdureza do esmalte
e da dentina humanos, em temperaturas de 37°C e 50°C, e em intervalos que
variavam de 5 a 15 minutos dentro da câmara pulpar. Os resultados indicaram
que o peróxido de hidrogênio a 30% reduziu a microdureza tanto do esmalte

como da dentina, sendo tal redução estatisticamente significante após 5 minutos
para a dentina e quinze minutos para o esmalte. A mistura do peróxido de

hidrogênio e perborato de sódio não alterou a microdureza do esmalte nem a da
dentina, Ana temperatura e nos tempos testados. Os autores afirmaram ser o
perborato de sódio menos danoso como agente clareador, e que, o uso de
peróxido de hidrogênio em altas concentrações deveria ser limitado.

A penetração do peróxido de hidrogênio no peiiodonto, através dos
taulos dentinários e as falhas na junção amelocementdria presentes em 10%

dos dentes, seria a causa principal da reabsorção externa pós-clareamento.
(HARRINGTON & NATKIN, 1979; CVEK & LINDVALL, 1985).
ROTSTEIN et al. (1992) avaliando a quantidade in vitro da
penetração de per6xido de hidrogênio a 30% através da dentina e cemento,

durante a execução de uma técnica de clareamento termocatalitico, em dentes
com defeitos artificiais feitos no cemento na altura da junção amelocementdria,
observaram que após 15 minutos de aplicação do peróxido de hidrogénio, este
pôde ser detectado no meio circunjacente a todos os dentes testados. A

permeabilidade radicular cervical ao per6xido de hidrogênio alcançou 82% da
quantidade total aplicada.
A capacidade dos líquidos de atravessarem a dentina foi abordada
em maiores detalhes por Fish (1933), apud MARSHALL etal. (1960), já sob o
aspecto de permeabilidade dentindria, quando descreveu a propriedade das
partículas de carbono, contidas no corante Tinta da Índia, de penetrarem vários
milímetros no interior dos tilbulos dentindrios.
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Outros estudos como os realizados por MARSHALL et al (1960),
COHEN (1970), MOURA et al (1978) e ROBAZZA et al (1981), puderam
comprovar, através do uso de corantes, o alto grau de permeabilidade dentinária
radicular no terço cervical da raiz quando comparado aos terços médio e apical.
Durante a terapia endodôntica, algumas substancias auxiliares da
instrumentação manual permeabilizam totalmente a dentina cervical, ficando os
tecidos periodontais mais expostos as drogas de baixa tensoatividade.
Vários fatores se relacionam com a permeabilidade dentindria: a
própria estrutura tubular da dentina favorece a difusão de algumas substâncias
químicas.
GARBEROGLIO & BRÁNNSTROM (1976) investigaram

o

nilmero e a localização dos tilbulos dentinários. Verificaram, como resultado
que, o número de titbulos dentindrios próximos à câmara pulpar seria de
45.000/mm2 com um diâmetro de 2,5 pm; na metade da espessura de dentina,
seria de 29.500/mm2 ,com diâmetro de 1,2pm e, próximo ao esmalte, de
20.000/mm2 com 0,9pm de diâmetro. O diâmetro dos taulos aumentou
consideravelmente em superfícies descalcificadas, pela remoção de dentina
peritubular.
PASHLEY (1979), concluiu que a difusão das substâncias através da
dentina depende do tipo de molécula, da area superficial disponível para
difusão, do diâmetro dos tabulos dentindrios e da espessura da dentina
remanescente.
Na técnica para clareamento, as substâncias utilizadas são
portadoras de baixa tensão superficial e podem, com facilidade, atingir a junção
cemento-dentindria (AUN & MOURA, 1993). Os dentes a serem clareados
foram tratados endodonticamente. Sofreram, portanto, a ação de alguma
substância química.
BARBOSA et al (1994), avaliando o efeito do hipoclorito de sódio a
5 % e do peróxido de hidrogénio a 35% sobre discos de dentina, observaram

que o hipoclorito remove cerca de 14 % do peso seco das amostras de dentina
em 24 horas e o peróxido de hidrogênio teria a metade desse poder de
destruição, na mesma faixa de tempo. 0 autor adverte que altas concentrações
de hipoclorito de sódio durante a terapia do canal radicular poderiam alterar a
integridade das paredes do canal radicular, permitindo a ação de fluidos
cáusticos dos agentes clareadores nos tecidos periodontais vitais.
Tendo em vista os estudos sobre o aumento de permeabilidade
dentinaria após o preparo do canal, outros experimentos foram realizados com
a proposta de avaliar o aumento de permeabilidade dentinalia após aplicação
dos agentes clareadores.
LADO et al (1983) chamaram atenção para a ação caustica e
deletéria do peróxido de hidrogênio a 30%, capaz de desnaturar a dentina,
fazendo com que ela atue como um tecido imunologicamente não aceito pelo
organismo.
PÉCORA et al (1991) demonstraram in vitro a difusão do peróxido
de hidrogênio a 30% através da dentina na junção amelocementdria, utilizando
uma solução reveladora à base de cromato de potássio, que, após sofrer uma
reação de óxido-redução em associação com o peróxido de hidrogênio, produz
uma alteração da cor para azul intensa. Alertam, também, para a necessidade da
utilização de impermeabilizantes na altura da entrada dos canais, a fim de se
evitar a passagem do peróxido de hidrogênio na junção cemento-esmalte,
durante o processo de clareamento.
SAQUY et al (1992) analisaram a permeabilidade dentindria após a
aplicação do perborato de sódio associado ao peróxido de hidrogênio a 30%,
com e sem a aplicação de calor. A permeabilidade da dentina foi analisada por
meio de infiltração de ions de cobre e quantificada por análise morfométrica.
A mistura de perborato de sódio com peróxido de hidrogênio a 30% promove
aumento da permeabilidade dentinária e a aplicação do calor acentua,
drasticamente, esse aumento

WE1GER et al (1994), realizaram estudo com o objetivo de

determinar a penetração de

peróxido de hidrogênio após clareamento

intracorondrio usando várias formas de perborato de sódio. Sessenta e três

incisivos humanos extraídos tiveram suas raizes manchadas artificialmente.
Defeitos padronizados no cemento foram feitos nas faces mesiais e distais das
raizes logo abaixo da junção cemento-esmalte . Usando-se a técnica 117a /king
Bleach, todos os dentes foram submetidos ao processo de branqueamento por 6

dias, com renovação da pasta branqueadora nos dias 1 e 3. Perborato de sódio
mono-hidratado (MH), tri-hidratado (TRH), tetra-hidratado (TH), foram
misturados com per6xido de hidrogênio ou com água e subsequentemente,
colocados a 1 mm abaixo da junção cemento-esmalte labial. Quase todos os
dentes dos grupos experimentais apresentaram extravazamento de peróxido de
hidrogênio, comparados ao grupo de controle. A penetração radicular do
peróxido de hidrogênio foi maior quando da associação do perborato de sódio

mono-hidratado ao per6xido de hidrogênio a 30 0/o (grupo 1) e da associação do
perborato de sódio tetra-hidratado ao peróxido de hidrogênio a 30% (grupo 3).

Os autores concluíram que a quantidade de extravazamento de peróxido de
hidrogênio depende, entre outros fatores, da forma do perborato e que o risco

de reabsorção cervical da raiz, após clareamento, pode ser diminuído
utilizando-se perborato de sódio tetra-hidratado associado a água.
MANTESSO

et al (1996),

avaliaram as

alterações

na

permeabilidade dentindria, em dentes tratados endodonticamente, após a
utilização de vários agentes clareadores. Vinte incisivos humanos foram

divididos em 4 grupos iguais: grupo 1: sem clareamento; grupo 2:perborato de
sódio e Agua; grupo 3: perborato de sódio e peróxido de hidrogênio a 30%, e
grupo 4: igual ao grupo 3, excetuado que, após 5 dias, foram aplicados EndoPTC e soluto de Dakin na câmara pulpar, ativados pelo ultra-som por 15

segundos, seguido-se lavagem abundante da câmara pulpar, secagem e nova
colocação do agente clareador. Foram realizadas 3 trocas do agente clareador
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em cada grupo, com intervalos de 5 dias. A permeabilidade dentinária foi
detectada pela presença de ions de cobre
morfométrica. 0

e quantificada por análise

grupo 4 foi o que apresentou maior aumento da

permeabilidade dentinária.
Não

houve diferenças significantes entre

o

aumento de

permeabilidade provocado pela associação de perborato de sódio e Agua e o
causado por perborato de sódio e peróxido de hidrogênio a 30%.
A alteração de pH na região do periodonto, também é um efeito
adverso provocado pelos agentes clareadores, neste particular, KEHOE (1987)
realizando um estudo in vitro em 20 incisivos humanos, após tratamento
endockintico e clareamento feito pela técnica Walking Bleach. Procedeu-se a
leitura do pH da regido amelocementdria e os resultados mostraram que houve
uma leve queda do pH após a colocação do material clareador, sugerindo que
este meio ligeiramente ácido poderia favorecer a atividade osteoclástica,
levando à reabsorção externa in vivo.
FUSS et al (1989) verificaram a alteração do pH na superficie
radicular externa após a aplicação de um agente clareador - amosan e peróxido
de hidrogénio - e constataram que o agente clareador abaixou significantemente
o pH da superfície radicular.
ROTSTEIN & FRIEDMAN (1991), preocupados com a possível
interferência do pH dos agentes clareadores na reabsorção externa, procuraram
medir, num estudo in vitro, o pH dos materiais comumente usados para clarear
dentes desvitalizados. 0 pH de diferentes concentrações de perborato de sódio
e peróxido de hidrogênio, ora isolados, ora combinados, foi medido por um
período de 14 dias. 0 perborato confirmou ser alcalino, enquanto o peróxido
foi ácido. 0 pH dos materiais, quando misturados, mudou gradualmente de
Acido para alcalino, conforme era aumentada a concentração de perborato de
sódio.
Na tentativa de prevenir a difusão do agente clareador através da
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dentina até a região cervical, foi proposta a colocação de uma barreira intra-

canal ao nível de 2 a 3 mm do colo anatómico, o que demonstrou não interferir
com os resultados do clareamento (LADO, 1988; COSTAS & WONG 1991;
ROTSTEIN et al, 1992; GOLDSTEIN et al, 1994).
Vários trabalhos foram e têm sido feitos na tentativa de determinar

um melhor selamento para a entrada dos canais radiculares durante a prática de
clareamento dental. A literatura mais recente apresenta resultados satisfatórios

quanto a materiais, técnicas e a localização de tal barreira.
COSTAS & WONG (1991) coraram 50 dentes obturados com gutapercha e avaliaram in vitro a penetração de corantes nas barreiras isolantes

experimentais: somente com guta-percha e o selante do canal, 2 mm de IRM, 2
mm de IRM e verniz copal, 2 mm de IRM e uma camada de Barrier ( verniz
cavitario a base de polimero tipo poliamida) e somente uma camada de Barrier.

Todas as barreiras foram colocadas ao nível da junção amelocementdria ou a 2
mm intra-canal. O clareamcnto dental foi realizado com superoxol e perborato
de sódio. As raizes foram avaliadas quanto A. descoloração pulpar, e as coroas,
quanto ao efeito clareador. Os resultados mostraram grande diferença entre a
guta-percha, isoladamente, e a guta-percha com barreiras, na prevenção da
descoloração radicular. Não

se observaram diferenças entire os grupos

experimentais na prevenção da descoloração radicular. Segundo os autores, a
colocação da barreira 2 mm intra-canal, resultou num clareamento mais
aceitável esteticamente, nas coroas, do que a colocação da barreira na junção
amelocem entdria.
ROTSTEIN et al (1992), apoiados na afirmação de que bases
colocadas na entrada do canal radicular poderiam evitar a penetração do
per6xido de hidrogênio a 30% durante o procedimento clareador, procuraram

avaliar o efeito de diferentes materiais utilizados para tal fim. Utilizaram dentes
bovinos com diferentes materiais colocados com base na entrada do canal IRM,
ZOE, resina composta, cimento de ionómero de vidro em diferentes espessuras

alihtiOteCA ZDC'Lot
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mm, 1 mm, 2 mm. O clareamento dental foi realizado com peróxido de

hidrogênio a 30%. Em dentes humanos, compararam a penetração sem a
colocação da base e com a colocação de uma base de IRM no limite
amelocementdrio e a 0,5 mm acima desse limite. Nenhum dos dentes bovinos

apresentou penetração de peróxido de hidrogênio quando a barreira apresentava
a espessura de 2 mm. Nos dentes humanos, os resultados mostraram que a
barreira

colocada

na altura da

junção amelocementdria reduziu

sioificantemente a infiltração, quando comparados com os grupos sem IRM

ou com este a 0,5 mm acima da junção amelocementdria. Os autores
concluiram que a colocação de uma base ao nível da junção amelocementdria,

antes do clareamento, reduz a possível penetração do per6xido de hidrogênio
até o periodonto.
DINELLI et al (1998) avaliaram a capacidade de vedamento de três

materiais: Cimento de fosfato de zinco, cimento de ionômero de vidro e
cimento endockintico à base de hidróxido de cálcio, e Sealer 26, associado a
cones de guta-percha na confecção do selo cervical.
A melhor capacidade de vedamento foi do Sealer 26 seguido pelo
ionômero de vidro e o cimento fosfato de zinco mostrou-se com baixas
propriedades seladoras.
MacISSAC & HOEN (1994), fazendo revisão da literatura sobre a
história do clareamento intracorondrio e o desenvolvimento da técnica Walking

revelou que 100% dos dentes examinados não tinham recebido uma
base intermediária, 84% foram tratados com a técnica termocatalitica, 80%

Bleach,

foram clareados após completada a presa do selante no canal radicular e 72%
tinham história de traumatismo antes do clareamento. Com base nestas
informações, os autores acreditam que seja possível clarear os dentes de modo

seguro levando-se em conta os seguintes cuidados e considerações:
1) o uso do calor deveria ser evitado;

2) seria prudente a colocação de uma base intermediária ao nível do
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colo anatômico;
3) a base deveria ser selecionada com a devida atenção à sua

eficácia no selamento da estrutura dentindria.

Outras substancias, tais como os cianoacrilatos, têm sido utilizadas
em odontologia como impermeabilizantes internos e externos da raiz ou de
preparos protéticos. O Histoacryl é um adesivo tissular utilizado no
fechamento de feridas lisas e recentes que se localizam na derme. E aplicado
em suturas convencionais, produzindo, ao redor do ferimento, um isolamento
total que previne o ingresso de bactérias para o interior dos tecidos.
BARKHORDAR et al (1988) obtiveram resultados indicativos do

potencial de selamento apical dos cianoacrilatos utilizados como material de
obturação retrograda. Os autores verificaram menores indices de infiltração do
corante azul de metileno quando da utilização do isopropil-cianoacrilato no
selamento apical.
LAGE MARQUES et al (1992) baseados nos relatos envolvendo a
contaminação de canais radiculares, endodonticamente tratados, pela via

cervical, indicam a aplicação de uma película de cianoacrilato com vistas a
impermeabilizar a regido do assoalho da cavidade.
LAGE MARQUES et al (1994), investigaram o uso de vários

agentes na impermeabilização da superfície radicular externa frente à
infiltração de microorganismos e corante Rodamina B 1%, comprovando a

eficiência do Histoacryl.
Na tentativa de diminuir os efeitos deletérios e adversos provocados
pelas substâncias clareadoras, já citados anteriormente, sugeriram-se algumas
medidas profiláticas, dentre elas, o uso de curativo à base de hidróxido de
cálcio. Neste particular, alguns autores apresentaram vasta gania de resultados
quando do uso do hidróxido de cálcio pós-clareamento dental.
TRONSTAD et al (1981), avaliou alterações de pH em dentes de

macacos, após tratamento endodectico com hidróxido de cálcio. Dentes não
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tratados, com polpas necrosadas, apresentavam pH de 6,0 a 7,4 na polpa, na
dentina, no cemento e no ligamento periodontal. Dentes reimplantados e não
reimplantados com completa formação radicular e tratados com hidróxido de
cálcio apresentaram pH de 8,0 a 11,1 na dentina circumpulpar e, na dentina
periférica, de 7,4 a 9,6. Em dentes com formação incompleta da raiz, toda a
dentina mostrou pH de 8 a 10. 0 pH do cemento não foi influenciado pelo
hidróxido de cálcio. Entretanto, nas areas de reabsorção, o pH alcalino foi
observado em superfícies expostas de dentina. 0 autor relatou que, além do
efeito do pH, outras modalidades poderiam ter um papel importante sobre a
interrupção e o efeito cicatrizador do hidróxido de cálcio sobre as reabsorções
inflamatórias radiculares. Ions de cálcio são necessários para que haja atividade
do sistema complemento na reação imunológica, uma vez que uma grande
quantidade de ions cálcio poderia manter esta reação localmente e, também,
ativar a enzima ATPase cálcio- dependente, que estaria associada à formação
de tecido duro.
PASHLEY et al (1981), concluíram que uma pasta de hidróxido de
cálcio colocada sobre a superfície dentindria, além de elevar o pH local,
aumentou a concentração de cálcio ionizado dentro dos tiibulos dentindrios, o
que poderia dar inicio a uma precipitação do fosfato contido no fluido tubular
e, desta maneira, promover uma oclusão parcial dos titbulos.
MONTGOMERY (1984) relatou a formação de tecido mineralizado
após a utilização de urn curativo a base de hidróxido de cálcio, em um dente
que se tinha apresentado corn reabsorção cervical externa após clareamento.
Não houve evidência de reabsorção 6 anos e meio mais tarde
PASHLEY et al (1986) concluíram que a aplicação tópica de uma
pasta contendo hidróxido de cálcio reduziu a permeabilidade dentindria para

níveis de 48% abaixo da permeabilidade inicial. Quando a dentina foi tratada
com ácido cítrico, a permeabilidade retornou ao nível inicial, mostrando que o
hidróxido de cálcio ofereceu pouca proteção ao ataque ácido, mas foi eficaz em
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reduzir a permeabilidade pelo bloqueio fisico dos tUbulos dentindrios.
KEHOE (1987), estudando 20 incisivos humanos, após tratamento
endodõntico e clareamento pela técnica Walking Bleach, fez leituras do pH na
regido da junção amelocementdria e observou leve queda de pH após a
colocação do material clareador, sendo que este meio, ligeiramente Acido,
poderia favorecer a atividade osteoclástica. As leituras de pH após a colocação
de pasta de hidróxido de cálcio evidenciaram um aumento, o qual poderia inibir
a atividade osteoclástica
FRIEDMAN et al (1988) sugeriram o uso de uma base na área
cervical, com a finalidade de obliterar os taulos dentindrios e o uso de um
curativo à base de hidróxido de cálcio após o clareamento dental para diminuir
os efeitos deletérios desse procedimento.
LADO (1988), após considerações sobre alguns fatores que levariam
reabsorçãó cervical após clareamento dental, apresentou duas sugestões para
evitá-la: a primeira consistia em proteger os taulos dentinários, abaixo da
junção amelocementdria, dos agentes clareadores, com uma base de cimento de
policarboxilato; a segunda, em preencher a cavidade pulpar com uma pasta
contendo hidróxido de cálcio, durante 7 a 10 dias, na expectativa de tornar o
pH alcalino impróprio A. atividade osteoclástica após a realização do
clareamento dental
FUSS et al (1989) verificaram a alteração de pH na superficie
radicular externa, após aplicação de agentes clareadores em um grupo, e de
hidróxido de cálcio, em outro grupo. Os resultados sugeriram que o agente
clareador pode atravessar do canal radicular para os tecidos periodontais, mas o
hidróxido de cálcio não alcaliniza o meio ao redor do dente. A penetração dos
agentes clareadores através da dentina pode, portanto, ser considerada como
possível fator etiológico de um processo inflamatório ao redor dos dentes, ao
qual poderia seguir uma reabsorção cervical
NERWICH et al (1993) mediram o pH de dentes preparados e
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medicados com hidróxido de cálcio por um período de 4 semanas, utilizando
eletrodos colocados na superficie radicular dos terços cervical e apical.
Verificaram que o pH aumentou na parte interna da dentina radicular em
poucas horas, atingindo um pH de 10,8 ao nível cervical e de 9,7, ao nível
apical. Uma semana após a colocação do medicamento à base de hidróxido de
cálcio no interior dos canais, o pH da superfície radicular externa não se

alterou. Após 3 semanas, porém, a superfície radicular externa alcançou um pH
de 9,3 no terço cervical e de 9,0 no terço apical. Tais dados demonstraram que
os ions hidroxila difundem-se rapidamente através da dentina radicular,
elevando o pH mais ao nível cervical do que ao apical, principalmente na
superfície interna da dentina radicular. Já na superfície radicular externa, a
alteração do pH ocorreu após 21 dias de medicação à base de hidróxido de

cálcio.
PROKOPOWITSCH (1994), avaliou in vitro a influência do
hidróxido de cálcio como medicação intra-canal, quanto à permeabilidade
dentinária radicular, através da penetração do corante azul de metileno e,
quanto à limpeza das paredes dos canais, através de microscopia eletrônica de

varredura. Os resultados indicaram que o hidróxido de cálcio interfere de forma
decisiva tanto no índice de permeabilidade dentinária, quanto na limpeza da
superfície do canal, independentemente do terço radicular analisado.
ESBERARD et al (1996a) também avaliaram alterações de pH em
cavidades feitas na superfície externa das raizes, nos terços cervical, médio e

apical, por períodos de 3 a 120 dias. Utilizaram, para este experimento, solução
aquosa

de

hidróxido

de

cálcio, hidróxido

de

cálcio

associado ao

paramonoclorofenol canforado e OPulpident. Os resultados indicaram que os

Ions hidroxila, derivados do hidróxido de cálcio, difundiram-se por todas as
cavidades, tendo um padrão de alteração de pH igual em todos os níveis da
raiz, após 120 dias.
Entretanto, ESBERARD et al (1996b) avaliaram alterações de ph
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por longos períodos (até 120 dias)em cavidades preparadas na superfície
radicular, nos terços cervical e médio. Os dentes foram preparados e obturados

com guta-percha associada ao Sealapex, ao Sealer 26, ao Apetix e ao CRCS. 0
da superfície da raiz não se tornou alcalino após a utilização dos cimentos
base de hidróxido de cálcio. Portanto, para os autores, estes cimentos não
contribuiriam para o tratamento das reabsorções radiculares.
REHMAN et al, em 1996, investigaram a quantidade e duração da
difusão de ions de cálcio, de alguns cimentos e pastas contendo hidroxido de
cálcio, através do forame apical e dos titbulos dentindrios em dentes tratados
endodonticamente. Concluíram que os ions de cálcio são liberados tanto dos

cimentos como das pastas, embora haja maior liberação de ions de cálcio das
pastas, e que o pico de liberação ocorreu ao 7 0 dia para qualquer das
substâncias analisadas. Houve, também, maior difusão de ions pelo forame
quando comparado aos titbulos dentindrios, sendo esta difusão um fenômeno de

longa duração. Por isso, trocas freqüentes da medicação não deveriam ocorrer
na clinica.
Porém, SOUZA (1997) avaliando a difusão do peróxido de
hidrogênio e do hidróxido do cálcio pela estrutura da dentina e do cemento no
terço cervical de dentes clareados, conclui que o peróxido de hidrogênio não
torna o pH do meio externo ácido, mas sim, elevou o pH a um índice muito
próximo aos dentes que receberam hidróxido de cálcio, e que. a ausência do

cemento cervical aumentou a permeabilidade tanto aos agentes clareadores
como ao hidróxido de cálcio.
Verifica-se pelo exposto que os agentes clareadores, principalmente
os oxidantes ou redutores poderosos, atravessam facilmente a estrutura
dentindria, podendo atingir o periodonto saudável e causar danos que vão desde

uma pequena desorganização

das fibras coldgenas

inflamatório, que poderá estar, freqüentemente,
cervicais.

até um processo

associado a reabsorções
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As lesões, segundo ROTSTEIN (1991) podem ser:
a) Inflamatória: escavação da raiz com infiltrado celular com
presenças de macráfagos
b) Fibroso—vascular: lesões preenchidas por tecidos de granulação

c) Reparativa: lesões são preenchidas por cemento reparativo.
Segundo BARATIERI et al (1995), quando a reabsorção for
diagnosticada em estágios avançados, e tendo fracassado a estagnação da
reabsorção, pelo uso do hidróxido de cálcio, tais alternativas poderão ser
empregadas:
• extrusdo dentária;
• cirurgia de retalho para expor a reabsorção;
• sepultamento da raiz.
TORABINEJAD et al (1999), mostra em seus estudos como uma
alternativa em potencial para p controle da reabsorção radicular tem sido
investigado o uso do M.T.A. (trióxido mineral agregado), pois segundo
estudos, este material previne microinfriltração e promove regeneração tecidual
quando colocado direto em tecido pulpar ou periodontal.
Tendo em vista a importância de se tentar diminuir os efeitos
adversos e deletérios desses agentes oxidantes, uma vez que são largamente
utilizados para o clareamento dental, torna-se oportuno avaliar in vitro o efeito
do hidróxido de cálcio sobre a permeabilidade dentindria cervical após a
técnica de clareamento em dentes despolpados.

3. DISCUSSÃO

Clareamento em Dentes Não Vitais:

Os efeitos adversos após clareamento dental tem sido observada em
alguns casos e por isso, há necessidade de buscar medidas para preveni-las, tais
como:
Um tempo maior entre o final do clareamento e a restauração
definitiva pode levar a um menor efeito do peróxido de hidrogênio sobre a
adesão devido ao efeito de limpeza mecânica promovida pelos fluidos orais.

Deve-se aguardar, no mínimo, uma semana entre o final do
clareamento e a restauração defmitiva. (TITLEY et al, 1993).
Uma restauração adesiva que vede a interface dente/restauração
impede a percolação, além de selar a entrada dos tilbulos dentindrios. E o
tratamento de eleição para manter um prognóstico estético favorável
(DEMARCO & GARONE, 1993).
A remoção da estrutura dental é a maior responsável pelo aumento

da incidência de fratura e que a correta restauração do dente clareado recupera
boa parte da sua resistência.
As estruturas de reforço, tais como as cristas marginais, são
fundamentais para o controle da resistência dental.
A possível diminuição da resistência decorrente do clareamento
dental não predispõe à fratura dental (FRANCISCHONE et al, 1993).
A reabsorção radicular após o clareamento dental é decorrente da
inadequada utilização da técnica e não, uma conseqüência inerente ao
clareamento.
A reabsorção pode ser evitada se urna base, com espessura de 2mm,
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for colocada na entrada do canal, aquém do limite amelo-dentindrio, antes da
realização do clareamento.
0 curativo de hidróxido de cálcio utilizado por pelo menos três

semanas pós clareamento colabora na prevenção da reabsorção cervical externa
(DEMARCO & GARONE, 1993).
Em contradição FUSS et al (1989), sugeriram que os ions hidroxila
da pasta de hidróxido de cálcio, difundem-se pobremente através da dentina.
Mais estudos são necessários para que estes pontos

sejam

esclarecidos. 0 que pode ser afirmada é que o peróxido de hidrogênio a 300/0 é

um potente agente clareador e deve ser usado com precaução.
Torna-se importante enfocar a prevenção da mudança de cor dos

dentes, por meio de um limpeza adequada da câmara pulpar durante o acesso e
obturação do canal radicular.
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CONCLUSÃO

Após a revisão da literatura, podemos concluir que;

1. Técnicas propostas para o clareamento dental tentam restabelecer
a harmonia estética, evitando assim, um tratamento restaurador
extenso ou protético.
2. A utilização de pasta composta por perborato de sódio e/ou
peróxido de hidrogênio em várias concentrações, tern sido

empregado com sucesso para promover o clareamento.
3. Na tentativa de diminuir os efeitos delitérios das substancias
clareadoras sobre o ligamento periodental, muitos autores propõe
o uso de pasta a base de hidróxido de cálcio como curativo, após
o clareamento para prevenir a reabsorção inflamatória.

4. Para reabsorção já instaladas, o tratamento têm prognóstico
duvidoso podendo muitas vezes, levar a perda do elemento dental.
5. clareamento intracoronal é uma alternativa de baixo custo para

recuperarmos a harmonia de um sorriso, se fazendo importante
para condução segura e prveisivel do tratamento, uma correta
relação do caso e o conhecimento dos possíveis efeitos adversos
que os agentes clareadores podem trazer.
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