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1 INTRO DUÇÃO

Vivemos em uma sociedade onde as pessoas buscam cada vez mais a beleza fisica,
estética e a saúde. A estética facial e o sorriso estão intimamente relacionados. No mundo
moderno e civilizado, dentes brancos, bem contornados e bem alinhados estabelecem o

padrão de beleza. Tais dentes são, não apenas considerados atraentes, mas indicam saúde
nutricional, amor próprio, status econômico e sensualidade. De todas as espécies animais, a
humana é a única que pode sorrir. Mas quantas pessoas perdem a auto-estima devido a um
sorriso ou estética dental prejudicada, levando-as a se comportarem de maneira reservada e
tímida (SCHULTE, 1995). Independente do fator etiológico, o escurecimento de um único
dente anterior ou de um grupo de dentes, na maioria das vezes interfere negativamente na

aparência do sorriso (BARATIERI et al, 2001).
A midia de modo geral, implicitamente dita a regra. Analisando a maioria das peps

publicitárias, artistas, modelos, esportistas, a maioria apresenta seus sorrisos com certo
equilibrio , O padrão de beleza do sorriso atualmente é ter dentes alinhados e bem
posicionados, com alta luminosidade e gengivas sadias.
Sentimos ultimamente em nossas clinicas, o apelo do público em atingir este tipo de

padrão de beleza do sorriso, dentes claros, brancos que mantém uma aparência mais jovial.
Sendo assim, desde que Haywood e Heymann (1989) introduziram a técnica de autoaplicação de um produto a base de peróxido de carbamida a 10% para clareamento dental,
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esta modalidade de tratamento tem sido utilizada com muita freqüência. Cada vez mais
pacientes solicitam este tratamento que se mostrou prático, eficaz e seguro.
Observando esta tendência, a industria através da publicidade, fez aumentar a procura
por esta técnica (BLANKENAU, GOLDSTEIN, HAYWWOD, 1999). Os produtos

clareadores começaram a ser não só restritos aos dentistas, mas também tiveram seu acesso
liberado ao público. 0 paciente decide sobre o clareamento e a escolha do produto em questão
em um balcão de farmácia, na venda direta na televisão, revistas, interne, sem muitas vezes
saber das indicações e contra-indicações de tal ato. Infelizmente, a maioria dos produtos
lançados no mercado, não são avaliados em estudos científicos de longo prazo, oferecendo
riscos A. população.
Neste sentido a Crest®, apostando nesta tendência lançou em 2000 (SAGEL et al,

2000), no mercado norte americano dois produtos, um para compra direta pelos consumidores
a base de Per6xido de Hidrogênio na concentração de 5,3% e outro para venda restrita aos
cirurgiões dentistas na concentração de 6,5% em tiras de policarbonato, que são aderidas aos
dentes, evitando as visitas ao dentista e outros procedimentos que promoveriam um aumento

substancial do custo do tratamento.
Este sistema de clareamento recentemente recebeu a liberação de comercialização pela

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e foi lançado no Brasil (Julho/2003),
somente com a venda restrita aos cirurgiões dentistas, para que repassem para seus pacientes.
Com certeza futuramente o fabricante lançará o produto para venda direta aos consumidores
com concentração diferenciada, como é realizado nos Estados Unidos da América.

0 objetivo desta monografia é fazer um estudo comparativo através de artigos
publicados na literatura, entre o método tradicional de clareamento dental onde utiliza-se o
Per6xido de Carbamida nas concentrações de 10% a 20%, com o Peróxido de Hidrogênio a
5,3% e 6,5%, liberado através de tiras aderidas aos dentes, sem a necessidade de confecção de
moldeiras individuais.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Haywood e Heymann (1999) descreveram a técnica de clareamento caseiro noturno
para dentes vitais, que consiste na auto aplicação de um produto
a base de peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio através de uma moldeira pré
fabricada, individual, feita através de modelos de gesso, sob a supervisão do cirurgião
dentista. 0 paciente era instruido a inserir o gel clareador de peróxido de carbamida na
(Nigh/guard vital bleaching)

concentração de 10% no espaço apropriado da moldeira e utilizar a moldeira por toda a noite,
durante o sono pelo período de 6 semanas. 0 arco superior era primeiramente tratado seguido
do tratamento do arco inferior. Os autores concluíram que a técnica de clareamento caseiro
noturno oferece uma alternativa conservadora, viável em relação a técnica convencional e
deve ser considerada a primeira opção de tratamento para dentes com alteração de cor.
Kugel e Kastali (2000) avaliaram a eficácia do clareamento e segurança do uso de
peróxido de hidrogênio a 5,3% para clareamento dental em forma de gel, liberado por uma
tira de polietileno, com regime de uso por duas vezes ao dia por um período de duas semanas.
Setenta pacientes adultos foram selecionados para este estudo. Cada indivíduo teve anotado a
cor de seus dentes de acordo com a escala Vita, antes e após duas semanas de clareamento. A
escala Vita recebeu um escore onde a cor B1 recebeu o valor 1 e para a cor C4 recebeu o
valor 16. Um decréscimo na escala Vita (numérico) indicava aumento no clareamento. Os
indivíduos foram divididos em dois grupos onde o primeiro grupo recebeu tiras para os dentes
anteriores com um gel clareador contendo peróxido de hidrogênio a 5,3%. 0 outro grupo
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recebeu tiras com um gel placebo. Ambos os grupos foram orientados a usar as tiras por duas
vezes ao dia por trinta minutos. Para avaliar a segurança, um protocolo foi criado para
examinar os indivíduos, observando os tecidos moles, tecidos duros,

restaurações,

hipersensibilidade dentindria, grau de inflamação gengival e índice de placa. Ao final do
estudo 66 indivíduos concluíram o tratamento (os outro 4 indivíduos não foram mencionados
neste estudo). No grupo 1 (controle), tiras com 5,3% de peróxido de hidrogênio, houve uma

redução média de 4 unidades na escala Vita, sendo a média no inicio do tratamento de 8,18 e
no final de 4,55. No grupo placebo não houve diferença entre o inicio e final do tratamento.

Não foram encontradas evidências que indicassem alguma patologia nos 66 individuos. No
grupo controle, um paciente desenvolveu uma lesão cervical em um dente e um segundo
paciente mostrou uma leve irritação papilar. A sensibilidade dental não foi observada. Os
autores concluíram que o produto é bem tolerado, oferecendo conforto, eficácia, segurança em

relação a outros sistemas clareadores.
Gerlach, Gibb e Sage! (2000) compararam em um estudo os beneficios do clareamento
com tiras a 5,3% de peróxido de hidrogênio (Crest® WhitestripsTM) com Peróxido de

Carbamida a 10%, 15% e 20% em gel utilizado em moldeiras. 0 experimento foi realizado
por 14 dias em 36 adultos saudáveis com idades que variavam de 24 a 57 anos. Imagens
digitais dos dentes anteriores foram coletadas e armazenadas em computador onde em um
software, valores foram determinados para cada pixel da imagem (vermelho, verde e azul). Os
doze dentes anteriores tiveram suas imagens armazenadas para comparação com exames
posteriores. Os participantes foram divididos em 4 grupos. 0 primeiro grupo usou peróxido de
hidrogênio a 5,3% aplicado em cada arco por 30 minutos, duas vezes ao dia (uma hora por
dia). 0 segundo grupo utilizou peróxido de carbamida a 10% em moldeiras (Opalescencee)
duas horas por dia. 0 terceiro grupo utilizou peróxido de carbamida a 15% (OpalescenceS)
em moldeiras contendo 0,11% de ions de fluoreto por 2 horas ao dia. 0 quarto grupo utilizou

peróxido de carbamida a 20%(Opalescencet)

em moldeira contendo 0,11% de ions de

fluoreto por duas horas ao dia. Todos os participantes utilizaram um creme dental (Cavity
Protection CrestO) contendo 0,23% de fluoreto iônico. Os participantes foram entrevistados e
examinados nos dias 2, 7 e 14 do estudo. Após 14 dias do estudo, somente 32 participantes
haviam completado todas as etapas, onde foi constatado que houve mudança na coloração
dental. Para a primeira variável do estudo, redução do amarelamento, as tiras obtiveram
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resultado semelhante ao peróxido de carbamida a 10% após 14 horas de uso, contra 28 horas
de uso do peróxido de carbamida. 0 grupo de peróxido de carbamida a 15% obteve um
aumento de 17% e o peróxido de carbamida a 20% um aumento de 68% no clareamento em
relação ao peróxido de carbamida a 10%. Não houve diferença nos parâmetros de
clareamento. No grupo com peróxido de carbamida a 20%, a sensibilidade foi comum já nos
outros grupos a sensibilidade foi bem tolerada. Em todos os três grupos com moldeiras, algum
grau de irritação gengival e sensibilidade dental esteve presente. No grupo das tiras não houve
relato de sensibilidade e a irritação gengival foi de menor intensidade. Os autores concluíram
que o sistema de tiras com peróxido de hidrogênio a 5,3% usado por duas semanas por um
período de 14 horas promove resultado similar ao uso de moldeiras com gel de Peróxido de

Carbamida a 10% por 28 horas em duas semanas.
White et al. (2000) examinaram os efeitos in vitro do clareamento em esmalte e
dentina em um CLSM (Confocal laser scanning microscopy) que permite o exame da
superficie e subsuperficie e de mudanças estruturais. 0 estudo foi realizado com terceiros
molares humanos extraídos onde os elementos foram seccionados removendo-se a coroa,
deixando exposta a dentina e um anel de esmalte. Os espécimes foram montados em
metacrilato com a face seccionado polida, exposta para a ação do agente clareador. A cor dos
espécimes foi pré-mensurada usando um espectrofot6metro. Os espécimes foram clareados
por zero hora, 15 horas e 30 horas em quatro grupos. 0 primeiro grupo com 0,25 gramas de
gel Opalescence® a 10% (diluído em 20% de água para facilitar o processo clareador). No
segundo grupo Crest® Whitestrips em gel com 5,3% de peróxido de hidrogênio em uma
matriz de gel e água. No terceiro grupo 5% de perclorato de sódio e no quarto grupo usou-se
glicerina. Os espécimes tratados foram examinados com CLSM no modo de reflexão. Os
espécimes que foram clareados por 30 horas, de cada grupo, foram analisados em um VPSEM (Variable pressure scanning electron microscopy) para obter-se um efeito comparativo
entre os clareadores. Quanto a modificação de cor os grupos com Crest® Whitestrips e
Opalescence® produziram similares modificações de cor. Na dentina com um aumento na
claridade de 3 a 7 unidades e decréscimo no a.marelamento de 6 a 11 unidades. 0 grupo com
glicerina, não apresentou modificação. Já o grupo com solução de perclorato de sódio a 5%,
produziu o mais forte efeito clareador modificando 13 unidades de clareamento e 22 unidades
no amarelamento. Nas observações com VP-SEM não houve modificações na aparência,

10

suportando que alguns produtos clareadores não tem ação erosiva na estrutura mineral
dentária. As imagens de CLSM dos espécimes mostraram que no grupo do perclorato o
diâmetro e padrão dos túbulos dentindrios estavam inalterados e não apresentavam variação
ultraestrutural aparente sem a evidência de degradação do coldgeno, o que era esperado apesar
do alto grau de clareamento. Para os grupos Crest® Whitestrips

e Opalescence® nenhuma

evidência de degradação do esmalte e dentina foi observado. Desta forma, os autores
concluíram que não houve efeito significante na ultraestrutura do esmalte e dentina associado
com o clareamento dental em várias intensidades.
Gerlach, Barker e Sagel (2001), realizaram um estudo clinico comparativo, para
analisar a eficácia e tolerabilidade de dois sistemas clareadores vendidos diretamente aos
consumidores. Vinte indivíduos foram divididos em dois grupos. 0 grupo um recebeu tiras
com produto clareador Creste Whitestrips com peróxido de hidrogênio na concentração de
5,3%. Já o grupo 2 recebeu uma combinação de moldeira com gel, dentifrício e enxaguatório
do sistema clareador Rembrandt® Plus Whitening Rinse, sendo que a moldeira para a
aplicação do gel foi aquecida em água e adaptada ao arco maxilar antes do primeiro uso,
conforme as instruções do fabricante. Imagens dos seis dentes anteriores foram armazenadas
digitalmente. A tolerabilidade foi medida pelo exame oral e anamnese. A cada visita, que
ocorreram no terceiro, oitavo e décimo quinto dias do estudo, os indivíduos foram
entrevistados e examinados. Dos vinte indivíduos que iniciaram o tratamento, somente 17
concluíram o mesmo. Os três indivíduos que desistiram do tratamento foram do grupo 2
( moldeira e gel) sendo que todos os indivíduos do grupo 1 (tiras), concluíram os quinze dias
de tratamento. 0 grupo das tiras obteve urna grande mudança na coloração dental
principalmente no amarelamento dental, em relação ao grupo de moldeiras após os quatorze
dias de uso. A sensibilidade dental foi mais comum no grupo das tiras, enquanto a irritação
oral foi mais comum no grupo das moldeiras com gel. Os autores concluíram que 6,0% de
peróxido de hidrogênio em tiras de polietileno, apresentaram maior tolerabilidade
comparando-se ao grupo que usou uma combinação de peróxido de carbamida a 10% em uma
moldeira de estoque.
Gerlach, Gibb e Sagel (2002), avaliaram em um estudo "in vivo" a durabilidade do
clareamento e a retenção do clareamento após o uso de tiras de clareamento de um sistema
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clareador. Cinqüenta e oito indivíduos participaram do estudo com idade minima de 18 anos.
Imagens digitais dos seis dentes anteriores foram coletadas usando um método
estandardizado. Os indivíduos foram divididos em 2 grupos onde 28 pertenceram ao grupo
das tiras e 29 ao grupo placebo. Cada indivíduo do grupo das tiras recebeu peróxido de
hidrogênio a 5,3% (Crest® Whitestrips) distribuído na superficie das tiras. Durante duas
semanas os dentes anteriores de ambas arcadas foram clareados após usarem as tiras duas
vezes ao dia por 30 minutos cada. A eficácia foi medida pela comparação das imagens iniciais
e finais ao tratamento (após 6 meses), por cameras digitais de alta resolução. As imagens

foram convertidas em valores numéricos que representam a claridade, de escuro para claro
(L*), verde para vermelho (a*) e azul para amarelo (b*), dos seis dentes maxilares anteriores.
Dos 57 indivíduos que iniciaram o tratamento, 52 (91%) completaram o tratamento clareador
enquanto 49 (86%) completaram os seis meses de estudo. Após seis meses do final do
tratamento o grupo de tiras apresentou diferenças na coloração dental, tornando-se mais
amarelados e com menos brilho. 0 grupo das tiras representou a manutenção da resposta
inicial do clareamento de 74% a 89%, sendo este resultado similar ao encontrado em outros
estudos onde o sistema clareador utilizava moldeiras. A idade dos indivíduos contribuiu para
uma resposta clareadora melhor nos mais jovens, com grande redução do amarelamento,
comparado com participantes mais velhos. Todos os dois tratamentos foram bem tolerados.
Quatro indivíduos apresentaram sensibilidade dental 3 (10%) no grupo das tiras e 1 (3%) no
controle, enquanto 3 indivíduos relataram irritação gengiva!, 2 no grupo das tiras e um no
grupo controle. Não houve nenhum fator adverso durante os 6 meses do período de
monitoramento. Houve retenção do clareamento com aumento do amarelamento.
Donly et al. (2002) avaliaram a eficácia e a tolerabilidade do Clareamento dental em
crianças e adolescentes usando peróxido de carbamida em moldeiras e o sistema de tiras de
clareamento. 0 estudo foi realizado com 106 voluntários com idade de 11 a 18 anos de idade
(idade média de 14,7 anos), por um período de 8 semanas, comparando dois sistemas de
clareamento dental, peróxido de hidrogênio a 6,5 % em tiras (Crest® Professional
Whitestrips), usadas por 2 vezes ao dia com duração de 30 minutos cada aplicação e peróxido
de carbamida a 10% (Opalescencee) utilizado em moldeiras pré-fabricadas durante a noite.
Imagens digitais dos dentes anteriores foram coletadas utilizando-se uma camera digital de
alta resolução como método de avaliação. Os indivíduos foram divididos em dois grupos,
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sendo que 71 para o grupo de tiras e 35 para o grupo de moldeiras. 0 grupo de tiras utilizou as
tiras por um período total de tempo de aproximadamente 56 horas e o grupo de moldeiras por
aproximadamente 48 horas. Foi utilizado o tratamento no arco superior para ambos os grupos
por 4 semanas. Após o término do arco superior, o mesmo esquema de tratamento foi seguido
para o inferior. Ambos grupos apresentaram aumento do clareamento. A mudança de cor dos
dentes maxilares não apresentou diferença significante entre os dois sistemas avaliados,
entretanto o sistema de moldeiras demonstrou maior efetividade de clareamento para os
dentes mandibulares. A falta de alinhamento e o apinhamento dental, podem ter contribuído
para a diferença de resultado do clareamento, pois as tiras não se adaptam muito bem nestas
regiões. A sensibilidade transitória ocorreu com 49°°/e dos indivíduos que utilizaram as tiras e
com 43% dos que utilizaram moldeiras. Os autores concluíram que ambos produtos clareiam
com efetividade os dentes e foram bem tolerados.
Gerlach e Zhou (2002), realizaram um estudo comparando dois sistemas profissionais
para Clareamento dental: Crest® Professional Whitestrips e Nite White® Excel 2. Vinte
indivíduos de 22 a 59 anos de idade participaram do estudo, divididos em dois grupos. 0
primeiro grupo utilizou peróxido de hidrogênio a 6,5% em tiras, com aproximadamente 0,2
gramas de peróxido de hidrogênio por duas vezes ao dia perfazendo uma hora, após a
escovação. Os indivíduos do segundo grupo receberam as moldeiras individuais e 3 seringas
de clareador, cada uma contendo 4 gramas de peróxido de carbamida a 10%. Este grupo foi
orientado a utilizar a moldeira com gel por duas horas diárias. Para medir a eficácia do
tratamento, imagens digitais foram armazenadas para futuras comparações. Os incisivos
centrais e laterais também tiveram suas cores registradas usando-se um Cluoma Meter (Shade
Eye Ex). 0 sistema clareador em tiras promoveu um clareamento da ordem de 62% a 209%
mais do que o sistema de moldeiras. 0 grupo de tiras apresentou aumentos significativos
estatisticamente na mudança da coloração dental em relação ao sistema de moldeiras.
Sensibilidade dental e irritação gengival foram os eventos mais comumente relatados, sendo
que no grupo 1 (tiras) ocorreu em 20% dos indivíduos sensibilidade dental e em 30% irritação
gengival. No grupo 2 (moldeiras) ocorreu em 10% dos indivíduos, sensibilidade dental e em
nenhum destes indivíduos ocorreu irritação gengival. Desta forma os autores concluíram que
pelo período de 14 dias o peróxido de hidrogênio a 6,5% foi superior ao Nite White® Excel 2
, na resposta ao clareamento.

13

Gerlach et al. (2002), avaliaram a efetividade da concentração de peróxido de

hidrogênio e da escovação, antes do tratamento clareador realizado com as tiras clareadoras
(Crest® Whitestrips a 5,3% e Crest® Whitestrips Professional a 6,5%. 0 estudo clinico foi
conduzido para avaliar o impacto da concentração e escovação dental na resposta clinica do

clareamento com tiras. A população estudada consistia de adultos sadios, voluntários que
desejaram seus dentes clareados. Em todos os três grupos as tiras foram aplicadas nos arcos
maxilar e mandibular duas vezes ao dia por um período de 14 dias. Todos os três grupos
foram instruidos a usar um dentifrício regular (Crest® Cavity Protection Regular Paste) e uma
escova macia ( Crest® Complete extra soft). Enquanto os três grupos usavam o mesmo
dentifrício e escova, 2 grupos foram instruidos a escovar os dentes antes da aplicação das
tiras (Whitestrips 5,3% e Whitestrips Professional 6,5%) enquanto o terceiro grupo fora
instruido a não escovar antes do clareamento (Whitestrips 6,5%). Desta forma o sistema

Whitestrips 5,3% com escovação antes do clareamento representaram o grupo controle. Dos
36 indivíduos que foram selecionados, 32 completaram todas as visitas. A população estudada
foi predominantemente feminina (86%) variando de 24 a 56 anos de idade. Enquanto menos
de 10% usavam tabaco, muitos relataram usar diariamente cola, café e chá. Após 14 dias de
tratamento, todos os três grupos apresentaram clareamento com decréscimo do amarelo e
aumento da claridade. A escovação antes do clareamento no grupo que usou Whitestrips a

6,5% apresentou um resultado de 5 a 33% melhor em relação ao controle, Whitestrips 5,3%.
Um total de 7 indivíduos (19% dos indivíduos) apresentaram sensibilidade dental durante o
tratamento 0 estudo sugeriu que a escovação dental antes do clareamento dental apresentou
um impacto modesto na eficácia do clareamento e nenhum impacto na tolerabilidade
Kugel et al. (2002) realizaram um estudo clinico para avaliar a eficácia do peróxido de
Hidrogênio a 6,5% (Crest® Professional Whitestrips) no clareamento de dentes manchados
por tetraciclina. O clareamento foi realizado por dois meses em pacientes adultos que
possuíam 16 ou mais dentes naturais, incluindo até três incisivos superiores manchados

significativamente por tetraciclina. Indivíduos com sensibilidade dental ou necessidade
imediata de tratamento foram excluídos. Após os pacientes serem divididos em grupos, cada
grupo utilizando per6xido de hidrogênio a 6,5% em tiras (Crest® Professional Whitestrips) ou
uma moldeira individual contendo per6xido de carbamida como controle (Opalescence® a
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10%). Ambos grupos receberam um dentifrício (Creste), e uma escova extramacia para o uso
durante o estudo. Todos os produtos testados foram armazenados por um mês e identificados
por um algarismo numérico. Somente o arco superior foi tratado. Os pacientes dos grupos das
tiras, foram instruidos a utilizá-las por duas vezes ao dia por 30 minutos cada. Indivíduos do
grupo do peróxido de carbamida receberam moldeiras individualizadas com reservatórios
utilizando material fornecido pelo fabricante. Os indivíduos foram orientados a colocar o gel
clareador preenchendo de 1/2 a 'A, utilizando por 2 horas ao dia. A situação do manchamento
foi registrada no inicio do tratamento e também a cada mês após o inicio do tratamento.
Primeiro, o nível de manchamento dos dentes superiores foi classificado usando-se um index
estandardizado. Escores de escalas individuais foram determinados com o auxilio de uma
escala com dezesseis cores, classificados de escuro a claro, de acordo com o ranking sugerido
pelo fabricante. Dos 40 indivíduos, 30 utilizaram tiras e 10 utilizaram moldeiras com gel
clareador. A idade da população variou de 22 a 70 anos. Aproximadamente metade dos
indivíduos apresentavam manchamento moderado e severo (níveis de II a IV). Enquanto o uso
de tabaco era pouco comum (15%), a maioria dos participantes (95%), relataram consumir,
café, chá ou refrigerante a base de cola. Ambos tratamentos foram eficazes ern aumentar o
clareamento. Os dois grupos aumentaram aproximadamente 4,1 a 6,6 unidades na tabela após
dois meses de tratamento. No primeiro mês do estudo, os resultados foram mais brandos,
sendo que no segundo mês os resultados sofreram grandes mudanças. A resposta foi mais
rápida no grupo que utilizava as tiras. Durante o primeiro mês de tratamento, o grupo das
tiras, avançou mais de quatro unidades na escala de redução que representou uma diferença
significante. Em contraste, o grupo das moldeiras avançou menos que um, na escala de
redução durante o primeiro mês, não diferenciando estatisticamente da média. 0 grupo das
tiras reduziu na escala de 2,6 a 3,2 unidades a mais do que o grupo de moldeiras.
Ambos tratamentos foram bem tolerados. Sensibilidade transitória e irritação oral foram os
sintomas mais comumente encontrados, associados ao clareamento diário. Alguns eventos
foram relatados no inicio do tratamento, mas não mais o foram após os dois meses. Sete
pacientes interromperam o tratamento durante o estudo (3 no grupo das moldeiras e 4 no
grupo das tiras). Destes, dois indivíduos do grupo das moldeiras, relataram que o regime de
tratamento era inconveniente. Os outros pacientes foram excluídos do estudo por não
comparecerem às consultas de controle. A resposta do tratamento para alguns indivíduos foi
imprevisível, entretanto este estudo confirmou que longo períodos são necessários para se
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obter resultados favoráveis em dentes manchados por tetraciclina. Após dois meses de
tratamento diário, totalizando 60 horas de uso de tiras e 120 horas de uso de moldeiras,
nenhum indivíduo havia ainda chegado a cor pré-determinada Bl. Um tempo de tratamento

adicional pode ser necessário para estes indivíduos para se conseguir unia maxima mudança
de coloração. Neste estudo, urn mês de uso de tiras a 6,5% de peróxido de hidrogênio,
promoveu eficácia similar ao uso por 2 meses de peróxido de carbamida a 10% por dois
meses.
White et al. (2002), realizaram um estudo laboratorial para avaliar o impacto do

clareamento com peróxidos na superficie do esmalte e nas propriedades fisicas e
ultraestruturais utilizando o sistema Crest® Whitestrips e outros sistemas comerciais
disponíveis. 0 efeito do agente clareador na estrutura dental foi avaliado, utilizando-se um

CLSM (confocal laser scanning microscopy). 0 estudo utilizou géis com peróxido de
hidrogênio nas concentrações que variavam de 3,3% a 6,7%, com períodos de aplicação com
variação de 14 a 70 horas. 0 tratamento controle incluiu um gel placebo e um controle
negativo (não tratado). Os indivíduos foram divididos em 7 (sete) grupos. 1° peróxido de
hidrogênio a 5,3% em gel por 14 horas de tratamento; 2° gel placebo a 5,3% de peróxido de
hidrogênio por 14 horas; 3° peróxido de hidrogênio a 6,5% em gel por 70 horas; 4° gel
placebo com 6,5% de per6xido de hidrogênio, com 70 horas de tratamento; 5° peróxido de

carbamida a 10% (Opalescence® gel, com 20% de Agua adicionada em laboratório para ativar
o peróxido de carbamida); 6° peróxido de carbamida a 20% (Opalescence® gel, com20% de

agua adicionada para ativar o gel de peróxido de carbamida); 7° somente saliva humana como
controle. As secções retangulares do esmalte com aproximadamente 3 a 4 mm de diâmetro,
foram preparadas e montadas em acrilico. As cores foram registradas com uma camera digital
e a dureza da superficie foi avaliada usando-se um diamante, aplicando-se uma carga de 500
g. os espécimes foram termociclados sendo logo após avaliados com CLSM. O clareamento
obteve alto sucesso, com aumento da claridade da cor dos dentes. Como previsto, a alta dose
de peróxido de hidrogênio a 6,5% e peróxido de carbamida a 20%,produziram um maior
resultado clareador. Nenhum espécime apresentou declínio da dureza VICKERS depois do

clareamento e da exposição salivar. Já as imagens obtidas no CLSM mostraram não haver
evidência presente de mudanças ultraestruturais associadas com o processo clareador.
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Sagel et al. (2002), realizaram um estudo comparando o uso de per6xido de carbamida
a 10% (Nitewhite® Excel 2) equivalente a peróxido de hidrogênio a 3,3% com Crest®
Professional Whitestrips com concentração de 6,5% de peróxido de hidrogênio. No primeiro
estudo o peróxido de carbamida a 10% versus Whitestrips 6,5% de peróxido de hidrogênio foi
conduzido utilizando-se os produtos PC por 28 horas (grupo 1) e Whitestrips por 21 horas
(grupo 2). Vinte indivíduos participaram do estudo. Pacientes que já haviam clareado seus
dentes foram excluídos. Os 4 incisivos superiores foram digitalizados em imagens para avaliar
as modificações de cor. Os pacientes do grupo 1 utilizaram o gel clareador em moldeiras por
duas horas ao dia durante 14 dias, totalizando 28 horas de uso. Os pacientes do grupo 2
utilizaram as tiras por trinta minutos ao dia durante 21 dias, totalizando 21 horas de uso. Após
o tratamento concluído ambos grupos apresentaram grande modificação de coloração dental.
Em termos do clareamento total, as tiras apresentaram resultado melhor do que as moldeiras,
com menor tempo de uso. Em termos de sensibilidade 2 pacientes do grupo das tiras ou 20%
relataram sensibilidade. Ambos casos de sensibilidade foram de intensidade média ou

transitória. Já no grupo 1, somente urn paciente apresentou sensibilidade ou 10% dos
indivíduos. Os autores concluíram que as tiras promovem 96% mais intensidade de
clareamento e 3 vezes mais de redução do amarelamento dos dentes, comparado ao peróxido
de carbamida a 10%. 0 modesto aumento na sensibilidade dental foi observado com o sistema
de tiras do grupo 2 mas, os autores relataram que para atingir o mesmo grau de clareamento
com moldeiras seria necessário o uso por um período de tempo maior provocando maior
sensibilidade. No segundo estudo foi comparada a eficácia de clareamento das tiras de

peróxido de hidrogênio em duas concentrações. Tiras com concentração de 6,5% e 5,3%.
Vinte e dois indivíduos participaram do estudo em dois grupos. Os pacientes receberam o
produto para o uso durante o período de duas semanas, sendo que o grupo que usou a

concentração de 6,5% recebeu produto para mais uma semana para que fosse avaliado a
eficácia do sistema clareador, durante o período de tempo indicado pelo fabricante. Após duas
semanas de uso ambos grupos obtiveram mudança de coloração dental. 0 grupo que usou a
concentração de 6,5% de peróxido de hidrogênio obteve resultados melhores que os de 5,3%.
Após as três semanas de uso do sistema de 6,5%, o resultado do clareamento foi 52% melhor
do que o de 5,3% pois a concentração do produto é maior. Também houve uma redução no
amarelamento da ordem de 61%. Três pacientes utilizando peróxido de hidrogênio a 5,3% e
cinco participantes usando 6,5% relataram sensibilidade dental em algum período do processo
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clareador. Neste estudo concluíram que o uso de tiras clareadoras com 6,5% de peróxido de
hidrogênio promove melhor clareamento do que os de 5,3%.

As tiras não requerem

fabricação, eliminando o passo da fabricação ocorre uma economia de dinheiro por parte do
paciente por eliminar o custo laboratorial. 0 paciente não necessita realizar moldagens e
esperar pela confecção das moldeiras, não necessita ajustar. Por último as tiras eliminam a
necessidade do ato de lavar e guardar as moldeiras após o uso. As tiras são pré-carregadas,
eliminando o potencial em usar grandes quantidades de gel e de desperdício de material.
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3 INTRODUÇÃO

DE UM NOVO SISTEMA DE CLAREAMENTO

DENTAL VITAL
A literatura está repleta de relatos de casos clínicos, estudos clínicos e revisões de
literatura (LI, 1996; LEONARD, HAYWOOD, PHILLIPS, 1997; HAYWOOD, ROBINSON,

1997) a respeito do clareamento dental vital com peróxidos, a maioria reforçando que o
clareamento dental é um método de tratamento seguro, efetivo e que tem grande importância
entre os pacientes odontológicos, incluindo os estudos recentes de Li e Haywood (2000).
Enquanto pesquisadores e clínicos tem estudado os efeitos dos peróxidos na modificação da
coloração dental a transferência de novas tecnologias para os pacientes tem sido
extremamente lenta (GERLACH, 2000). Isto é parcialmente atribuído à alta prevalência de
cárie dental antes da incorporação de fluoretos nos dentifricios e na água de abastecimento. 0
declínio da cárie começou no final da década de 70, onde a odontologia colheu melhores
resultados, com o novo foco voltado para a saúde periodontal e odontologia estética.

0 desenvolvimento do sistema clareador por intermédio de moldeira individual no
final da década de 80 (HAYWOOD e HEYMANN, 1989) foi uma inovação no procedimento
clareador, pois este sistema representou uma clara modificação dos métodos clareadores que
utilizavam o calor como ajuda para conseguir sucesso no processo. Usando moldeiras, os
pacientes conseguem obter ótimos resultados com menos tempo de cadeira e melhor
tolerabilidade comparando com outros sistemas disponíveis à época. Desde a introdução do
sistema clareador com as moldeiras, houve várias tentativas de modificações da técnica, no
material das moldeiras, mudança na fórmula com o acréscimo na concentração de peróxido
de hidrogênio para se conseguir um clareamento mais rápido. Consideráveis debates a
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respeito da forma das moldeiras (recortada ou não, com ou sem reservatórios) ou a
incorporação de vários agentes para reduzir a sensibilidade. Todos estes desenvolvimentos
tem sido utilizados para a seguinte proposição: permitir a utilização da técnica pelo paciente
fora do consultório com segurança.
Sagel et al. (2000) descreveram uma nova tecnologia sem moldeiras que significa a
primeira inovação no clareamento dental vital, desde a introdução original da técnica no final
da década de 80. A nova tira clareadora, utiliza o mesmo peróxido de hidrogênio que tem sido
amplamente pesquisado e avaliado pela literatura na última década pelos sistemas de
clareamento em moldeiras. A inovação está no processo de liberação ou na maneira de
disponibilizar o peróxido de hidrogênio próximo à superficie dental. 0 uso de tiras elimina a
necessidade de moldagens, da fabricação laboratorial, ajuste ou manutenção da moldeira
durante o processo clareador.
Sagel et al. (2002) decreveram a técnica de introdução da modificação na concentração
de peróxido de hidrogênio em tiras para 6,5% (Crest® Professional Whitestrips) , em
resposta as outras concentrações existentes de peróxido de carbamida para clareamento dental
com o uso de moldeiras pré-fabricadas.
0 sistema clareador em moldeiras não é bem tolerado para alguns indivíduos. Os dois
efeitos colaterais mais associados à técnica com uso de moldeiras individuais são a
sensibilidade dental e irritação gengival. Estes sintomas são relativamente comuns, afetando
mais de 2/3 dos usuários (LEONARD, 2000). Mesmo uma moldeira vazia sem o uso do gel
pode causar sensibilidade dental em alguns indivíduos, resultado de forças ortodemticas
menores, enquanto a falta de contorno e adaptação da moldeira pode contribuir para a
irritação gengival ( HAYWOOD, 2000; LEONARD 2000). A utilização das tiras em
substituição as moldeiras, removem o fator de irritação mais comum do tratamento. Como
com outros sistemas a resposta clinica após o uso de tiras é notável em termos do grau de
clareamento e o tempo de uso.
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3.1 A abordagem do clareamento dental sem o uso de moldeiras

produto chamado de Crest® Whitestrips , consiste de uma fma tira flexível adesiva,
coberta com um gel de peróxido de hidrogênio a 5,3%. 0 outro sistema disponível somente
0

para a venda direta a profissionais é Cresta Professional Whitestrips, que possui em sua
formulação, um gel de peróxido de hidrogênio a 6,5%. A flexibilidade da tira permite uma
melhor adaptação aos dentes promovendo intimo contato com a superficie por um período de
30 minutos de uso por duas vezes ao dia. As tiras são feitas de polietileno com 9 micrômetros
de espessura e embebida com reservatórios de 0,13 cm de diâmetro e 0,015 cm de
profundidade. A tira permite um intimo contato do gel, de maneira uniforme e protege o gel
da interação com a saliva. Sua espessura, a torna quase imperceptível durante o uso. Dois
formatos de tira são utilizados, uma para o arco superior e outra para o arco inferior. A tira
maxilar é retangular com ângulos arredondados e mede 6,5 cm de largura por 1,5 cm de
altura. É carregada com 0,200 gramas de gel adesivo com aproximadamente I 1 mg de
peróxido de hidrogênio promovendo uma liberação de aproximadamente 1,1 mg de peróxido
de hidrogênio por centímetro quadrado de contato. A tira mandibular é trapezoidal e mede 5
cm de largura por 2 cm de altura. É carregada com 0,150 mg de gel adesivo e contem
aproximadamente 8,3 mg de peróxido de hidrogênio promovendo liberação de 1,1 mg de
peróxido por centímetro quadrado (mesma dose da tira maxilar). As tiras são pré-carregadas e
são aderidas a um revestimento plástico. A tira maxilar é carregada com maior quantidade de
gel pois cobre mais elementos dentais no momento de sua aplicação. Ambas tiras , maxilar e
mandibular liberam iguais quantidades de peróxido por área de cobertura (1,33 mg/cm2).
Para referência, uma típica aplicação de peróxido de carbamida a 10% e 15% em uma
moldeira pré-fabricada, libera aproximadamente 25 mg e 40 mg respectivamente.
3.2 Aplicando a tira na maxila

As tiras são aplicadas à dentição maxilar alinhando a extremidade superior 6. gengiva
marginal dos dentes anteriores. São pressionadas contra os dentes para permitir bom contato e
o restante da tira adaptado à face lingual dos dentes promovendo ancoragem adicional à tira.
A largura da tira cobre os seis dentes anteriores (cúspide a cúspide) ou de primeiro pré-molar
direito ao esquerdo, dependendo da largura dos dentes anteriores.
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3.3 Aplicando a tira na mandíbula

A tira é aplicada alinhando a longa superficie trapezoidal em relação à margem

gengival dos dentes anteriores. 0 gel adesivo é um ácido poliacrilico viscoso (carbopol) de
glicerina e água contendo 5,3%(Crest® Whitestrips) e 6,5% (Crest® Profesional Whitestrips)
de peróxido de hidrogênio com pH próximo a 5,8. A viscosidade do gel promove adesividade
que segura a tira pelo tempo necessário para o processo clareador. A resistência

solubilização torna lenta a interação da saliva e outras formas orgânicas de reagirem com o
peróxido de hidrogênio.
3.4 Regime de clareamento

0 regime recomendado é de 30 minutos por duas vezes ao dia. 0 sistema permite o
uso separado de cada arcada com o objetivo de comparar a evolução do clareamento.
processo é gradual e tem como ponto de referência, manter o usuário motivado para completar
o tempo de clareamento. 0 tempo de 30 minutos é preconizado, pois após este período a fina
camada de peróxido de hidrogênio perde a sua eficácia, diminuindo o efeito clareador. Os
níveis de peróxido foram avaliados em um estudo (KUGEL, 2000). Dez adultos usaram as
tiras por três dias. Para cada aplicação os participantes foram orientados a usar as tiras por 5,

30 e 60 minutos. Os níveis de concentração de peróxido foram mensurados na tira e na
superficie dental após os períodos determinados. Os níveis de peróxido foram de 5,3%
inicialmente e decresceu para 3,3% após 5 minutos, 2,75% aos 30 minutos e 2,2 ')/0 após 60
minutos. Na superficie dental foi de 5,3% inicialmente e decaiu para 2,5% aos 5 minutos de
uso, 1,9% aos 30 minutos e 1,4% aos 60 minutos de uso. Os níveis de peróxidos diminuíram
como resultado da reação com a saliva, diluição e transporte do peróxido para dentro do dente

(SAGEL, 2000) (4). JA para o Crest® Professional Whitestrips, que contém 6,5 % de peróxido
de hidrogênio, as tiras são utilizadas por duas vezes ao dia, sendo 30 minutos cada aplicação,
por um período de 21 dias. Neste sistema, existe um dentifrício e uma escova dental extra
macia para a utilização antes do clareamento.

3.5 Mecanismo de ação

Para o per6xido de hidrogênio remover as manchas muitas delas presentes na dentina
o peróxido deve chegar até elas e reagir. 0 gradiente de concentração entre o peróxido de
hidrogênio e a superficie dental e a ausência de água nas manchas estabelece o gradiente de
concentração que causa o transporte de peróxido de hidrogênio até as manchas. 0 exato

mecanismo de transporte é desconhecido que pode ser por capilaridade através dos espaços
interprismáticos, ou difusão molecular na superficie dentinária. Após o peróxido de
hidrogênio atingir as manchas, a cinética de clareamento está em função da concentração de
peróxido de hidrogênio na mancha e da concentração da mancha. Como a ação do peróxido

de hidrogênio é limitante, em pouco tempo seu efeito clareador acaba.
3.6 Eficácia

Crest ® Whitestrips a 5,3% de peróxido de hidrogênio equivale a 16% de per6xido de
Carbamida. As tiras com esta concentração possuem a mesma eficácia do que a utilização de
peróxido de carbamida a 10% com a metade do tempo de uso (GERLACH; GIBB; SAGEL,
2000) (6). Já o sistema de clareamento Crest° Professional Whitestrips 6,5% de Peróxido de
Hidrogênio equivalem a concentração de 20% de peróxido de carbamida. As tiras promovem
clareamento mais uniforme por causa do método de aplicação. As tiras não interferem na fala,
trabalho ou atividades rotineiras didrias.0 sistema elimina a necessidade de moldagens para a
confecção de uma moldeira individual. A eficácia do produto em manter uma pequena
quantidade de per6xido de hidrogênio diminui o risco de sensibilidade. Por comparação, um
simples enxaguatório bucal com 15m1 de peróxido de hidrogênio a 3% libera cerca de 450mg
para o meio bucal, 0,75 gramas de peróxido de carbamida a 10% libera 25 mg de peróxido de
hidrogênio e Crest® WhitestripsTM libera 11 mg de peróxido de hidrogênio. Considerando
que 10% de peróxido de carbamida em moldeira, reage com mais dentes o per6xido de
hidrogênio liberado por Area de dente é similar. Por esta razão, não é surpresa que a eficácia é
similar quando peróxido de carbamida a 10% é utilizada por duas horas versus tiras
clareadoras por uma hora diária. A vantagem da eficiência de tempo se deve ao fato da rápida
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liberação de per6xido de hidrogênio devido ao largo gradiente de concentração estabelecido
quando as tiras são aplicadas.
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4 DISCUSSÃO

A descoloração dental ocorre como resultado de fatores externos, incluindo a
deposição de manchas na superficie e subsuperficie do esmalte, trauma dental e processos
internos durante a formação e maturação dental (NATHOO, 1997).
Fatores exógenos como o consumo de alimentos cromatogênicos (café, chá preto,
vinhos, bebidas a base de cola), uso de tabaco, ocorrem após a erupção do dente e são
resultado da precipitação superficial de corantes e pigmentos da dieta, sobre a placa
bacteriana e/ou sobre a película adquirida que reveste o esmalte (BARATIERI et al., 2001).

Algumas características estruturais superficiais do esmalte, favorecem este tipo de
manchamento, como rugosidade superficial, porosidade intrínseca, presença de trincas, falhas,
sulcos e depressões localizadas ( BARATIERI et al., 2001).
Já os fatores endógenos são mais complexos. A exposição sistêmica a fluoretos,
tetraciclinas e seus derivados podem contribuir para o manchamento dental superficial e
profundo. Após a erupção dental o escurecimento pode ocorrer fisiologicamente ou

provocado por traumatismo dental (BARATIERI et al., 2001). A idade afeta a relação esmalte
dentina, como o resultado da diminuição da dimensão da câmara pulpar pela deposição de
dentina secundária (MORLEY, 1997). Com o passar dos anos o esmalte torna-se mais
transparente, uma vez que a mineralização aumenta e sua espessura diminui, deixando a
dentina mais evidente ( BARATIERI, ARAÚJO, MONIBIRO, VIEIRA, 2002).
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Com o advento da técnica de clareamento caseira supervisionada, relatada por
Haywood e Heymann (1989), o clareamento de dentes vitalizados tornou-se cada vez mais
popular por ser um tratamento seguro e efetivo. A utilização de peróxido de carbamida a 10%
em moldeiras pré-fabricadas foi alterada por concentrações mais altas e tempo de uso
diferente do que o preconizado na técnica original, na tentativa de se obter melhores
resultados em menor tempo de uso e diminuir o risco de sensibilidade dental
Observando a alta aceitação do tratamento clareador caseiro supervisionado tanto por
profissionais como pelos pacientes, a industria desenvolveu uma nova maneira de manter
estes peróxidos em contato com os dentes, sem que seja necessária a moldagem e confecção
de moldeiras, para manter o gel clareador próximo a superficie dental.
Os agentes clareadores são veículos de radicais de oxigênio que tendo grande
instabilidade quando em contato com os tecidos, promovem ora oxidação, ora redução dos
pigmentos incorporados. Estes pigmentos são macromoléculas que vão sendo fracionadas em
cadeias moleculares cada vez menores sendo que no fmal do clareamento são totalmente ou
parcialmente eliminadas da estrutura dental por difusão (BARATIERI et al., 1993),
O per6xido de hidrogênio parece ser ainda hoje, o agente mais efetivo para clarear

dentes. Quando em contato com os tecidos, degrada-se em oxigênio e água, sendo o oxigênio
responsável pelo clareamento. O oxigênio tem baixo peso molecular, o que permite a sua
livre penetração tanto em esmalte como em dentina. O peróxido de hidrogênio tem sido
empregado no sistema Crest® Whitestrips na concentração de 5,3% e no sistema Crest®
Professional Whitestrips na concentração de 6,5% (SAGEL et al, 2000).
Outro peróxido muito utilizado é o peróxido de carbamida, usado na técnica de
clareamento caseiro supervisionado. Este produto dissocia-se imediatamente em per6xido de
hidrogênio na proporção de 3% e uréia na proporção de 7%, quando em contato com a saliva
e tecidos, sendo que o per6xido de hidrogênio dissocia-se em água e oxigênio enquanto a
uréia decompõe-se em amônia e dióxido de carbono (BARATIER1 et al., 1993). A uréia tem
papel importante na elevação do pH da placa (HAYWOOD e HEYMANN, 1989), evitando
assim uma possível desmineralização da estrutura dental.
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O sistema original de tiras clareadoras (Crest® Whitestrips 5,3% que equivale a
peróxido de carbamida a 16% na concentração) possui ação equivalente a peróxido de
carbamida a 10%, promovendo clareamento na metade do tempo da técnica caseira
supervisionada (SAGEL et al., 2002).

A propriedade das tiras permanecerem aderidas aos dentes, deve-se ao fato de que no
gel está presente um ácido poliacrilico viscoso (Carbopol e) de glicerina e água com pH
próximo a 5,8 (SAGEL et al., 2000). 0 sistema clareador Crest® Professional Whitestrips

possui 6,5% de peróxido de hidrogênio equivalendo a 20% de peróxido de carbamida,
liberando 13,3 mg de gel clareador por tira, em média, a cada aplicação. Para referência o
peróxido de carbamida a 10% e 15% em moldeiras, liberam maior quantidade,
aproximadamente 25 mg e 40mg respectivamente, sendo muito maior que o sistema de tiras.
Esta menor quantidade de per6xido de hidrogênio em contato pode ser a responsável pelo
menor índice de sensibilidade dental ao clareamento de acordo com Sagel et al. (2000).
Por comparação, 15 ml de um colutório com 3% de peróxido de hidrogênio libera 450
mg de per6xido para a cavidade oral, uma dose típica de 0,75 g de peróxido de carbamida a
10% libera 25 mg de per6xido de hidrogênio na cavidade oral. Já o sistema clareador Crest®
Whitestrips libera 11 mg de peróxido de hidrogênio por tira. A eficiência do tempo reduzido

de aplicação e a menor quantidade de per6xido necessário para o procedimento clareador,
deve-se ao fato da rápida liberação do peróxido de hidrogênio devido ao amplo gradiente de
concentração quando as tiras são aplicadas. Também o intimo contato promovido pelas tiras
diminuem a diluição promovida pela saliva, fatores estes que ocorrem com maior intensidade
na técnica de clareamento com moldeiras, exigindo maior quantidade de peróxido e maior
tempo de tratamento para conseguir a mesma efetividade (SAGEL et al, 2000).
Inicialmente a técnica de clareamento dental caseira supervisionada foi idealizada para
ser realizada por um período de 6 a 8 horas (HAYVVOOD e HEYMANN, 1989). Atualmente
sabe-se que a duração do tratamento depende do grau de manchamento dental e da
expectativa de resultados por parte do paciente (SWIFT et al, 1999). Tanto o sistema
clareador Crest® Whitestrips e Crest® Professional Whitestrips preconizam o tempo de
aplicação de cada tira por 30 minutos, pois após este período a fma camada de peróxido de
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hidrogênio perde a sua eficácia, diminuindo o efeito clareador. Os níveis de per6xido de
hidrogênio foram avaliados em um estudo onde 10 adultos utilizaram as tiras por 10 dias.
Para cada aplicação os participantes foram orientados a usar as tiras por 5, 30 e 60 minutos.os
níveis de concentração de peróxido de hidrogênio foram mensurados na tira e na superficie
dental após os períodos de tempo determinados para o uso. 0 nível de per6xido de hidrogênio
inicial na tira foi de 5,3%, após 5 minutos decresceu para 3,3%, 2,75% aos 30 minutos e 2,2

% após 60 minutos. Na superficie dental foi de 5,3% inicialmente, aos 5 minutos decaiu para
2,5%, aos 30 minutos para 1,9% e 1,4% aos 60 minutos de uso. As concentrações diminuíram
como resultado da reação com a saliva, diluição e transporte de peróxido de hidrogênio para
dentro do dente (SAGEL et al, 2000) . Apesar dos agentes espessantes aumentarem o tempo
de permanência do peróxido nas moldeiras, Matis et al. (1989) em um estudo in vivo
relacionando com a degradação do gel clareador ao longo do tempo demonstraram que após 2
horas de clareamento, aproximadamente 50% do agente ativo estava presente e que somente

10% estava disponível após 10 horas.
Os peróxidos utilizados para clareamento dental vital, produzem em alguns casos dois
efeitos adversos comuns, a sensibilidade dental e irritação gengival. Estes eventos podem
afetar até 2/3 dos indivíduos durante o tratamento clareador (HAYWOOD et al., 1994). A
sensibilidade dental é relatada como urna irritação causada freqüentemente por líquidos frios.
A etiologia é relatada pela penetração do peróxido até atingir a polpa dental, desidratação e
movimento do peróxido ou movimentação dental causado pelas moldeiras (GERLACH et al.,

2002). A diminuição do tempo de contato dos peróxidos com a estrutura dental na técnica
caseira para duas horas diárias diminuiu estes riscos, como também ocorre com a técnica
apresentada por Sagel et al. (2000), onde uma hora diária de exposição ao peróxido é
preconizado. Com freqüência a sensibilidade dental também ocorre no sistema de tiras

clareadoras (KUGEL e KASTALI, 2000). A sensibilidade dental ocorreu com maior
intensidade nos indivíduos que utilizaram tiras do que nos indivíduos que utilizaram

moldeiras com gel clareador. (GERLACH, BARKER e SAGEL, 2001).

De acordo com

Haywood (1993), Leonard JR. et al. (1998), Pesun e Maden (1999), todos os sintomas de
sensibilidade ou irritação gengival regridem com a diminuição da quantidade do tempo de

aplicação do gel clareador.
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Uma grande quantidade de estudos ( HAYWOOD et al., 1994; ARAÚJO, 2002;
ARCARI,2002; MAIA, 2002), tem sido dirigidos para a avaliação dos efeitos adversos dos
agentes clareadores na estrutura e superficie dental e se produzem alterações nos materiais
restauradores. Geralmente estes estudos são realizados através de microscopia eletrônica de
varredura. Os resultados destes estudos, na sua grande maioria in vitro, são extremamente
contraditórios. Enquanto os estudos Bitter (1992); Bitter (1998) relatam alterações na textura
superficial do esmalte, como erosões, porosidades e depressões, na utilização de peróxido de
carbamida na concentração de 10%, outros estudos não observam alterações na superficie do
esmalte clareado (LOPES et al., 2001). Featherstone at al, (1993) relataram que a análise na
microdureza pode ser usada corno medida de ganho ou perda de mineral como conseqüência
da desmineralização e retnineralização. Araújo (2002) em um estudo in situ, concluiu que o

uso de Peróxido de Carbamida na concentração de 10% por uma hora ou sete horas diárias,
resultou na diminuição estatística dos valores de microdureza superficial do esmalte na ordem
de 1,67% e 2,43% respectivamente, não apresentando significado clinico. Por outro lado,
White et al (2002) não encontrou diminuição na dureza Vickers e mudanças na estrutura do
esmalte após clareamento, comparando peróxido de hidrogênio a 5,3% e 6,5%.
Quanto aos efeitos adversos na dentina, White et al (2000), utilizando Peróxido de
Carbamida a 10% e Peróxido de Hidrogênio a 5,3% em um estudo com microscopia
eletrônica de varredura, concluiu que não ocorreram mudanças significativas na dentina após
o clareamento. Já Arcari (2002), detectou in situ, perda da dureza da dentina após o uso de

Peróxido de Carbamida a 10% por uma hora e sete horas diárias, mas esta perda
provavelmente não apresenta significado clinico. A microdureza superficial do esmalte sob
concentrações diferentes de peróxido não foi alterada in situ quando se utiliza Peróxido de
Carbamida a 10% e Peróxido de Hidrogênio a 7,5% (MAIA, 2002). Estudos in vitro como o

de Lopes et al (2001) que avaliou o efeito do peróxido de hidrogênio a 3% sobre a morfologia
e dureza do esmalte,chegaram a resultados diferentes, talvez por terem sido realizados in
vitro, onde a propriedade remineralizadora da saliva não está presente.
O manchamento dental provocado por tetraciclina é um tipo de anomalia estética mais

dificil de se resolver com técnicas de clareamento (BARATIERI et al., 1993). Quando o
manchamento é suave, sem que tenha ocorrido a formação de bandas horizontais, o
clareamento caseiro supervisionado pode ser empregado com sucesso (BARATIERI et al,

29

1993). A resposta ao tratamento clareador para alguns indivíduos é imprevisível, entretanto

longos períodos são necessários para se obter resultados favoráveis ao clareamento de dentes
manchados por tetraciclina (KUGEL et al., 2002). Pesquisas clinicas recentes, tem
demonstrado que pacientes com dentes manchados por tetraciclina de grau moderado a
severo, podem alcançar graus satisfatórios de clareamento, empregando-se a técnica caseira
por 6 meses, sem ocorrência de efeitos secundários significativos (HAYWOOD; LEONARD;
NELSON, 1997).
0 objetivo desta monografia é comparar o sistema de clareamento em tiras com
per6xido de hidrogênio nas concentrações de 5,3% e 6,5% de peróxido de hidrogênio com
peróxido de carbamida a 10%, 15% e 20%. Neste sentido alguns poucos trabalhos fazem este

tipo de análise comparativa, Segundo Gerlach, Gibb e Sagel (2000) o peróxido de carbamida
a 10% necessita de um tempo duas vezes maior, para chegar a um resultado similar ao
realizado pelas tiras a 5,3% de peróxido de hidrogênio. Deve-se considerar a diferença de
concentração de peróxido de hidrogênio entre os produtos testados. Outros estudos deveriam
ser realizados comparando os sistemas de tiras com as suas equivalentes concentrações de
peróxido de hidrogênio nos sistemas de moldeira. Estes resultados também são encontrados
no estudo de Gerlach, Barker e Sagel (2001) onde após 14 dias de clareamento o grupo que
usou peróxido de hidrogênio a 6,5% obteve uma grande mudança no amarelamento dental
mas foi o grupo que mais apresentou sensibilidade dental, por volta de 40%. Já o grupo de
peróxido de carbamida a 10% apresentou 70% de irritação oral, contra 0% do sistema de tiras.
Particularmente neste estudo, a sensibilidade dental provavelmente foi maior no grupo das
tiras por apresentar este uma maior concentração de peróxido. Já o alto porcentual de irritação
gengival presume-se ser pelo fato do uso de moldeiras, não bem recortadas ou adaptadas, ou
invadindo os espaços de tecidos moles (áreas de bridas ou de inserção muscular).
Em um último estudo mais recente Gerlach e Zhou (2002), comparando Crest®
Professional Whitestrips com Nite White Excel 2 (com peróxido de carbamida a 10%) em
moldeiras por um período de 14 dias por uma hora ao dia e duas horas ao dia respectivamente.
Como resultado, o grupo de tiras com peróxido de hidrogênio na concentração de 6,5%,
apresentou 20% de sensibilidade dental, contra 10% do grupo de moldeiras e 30% de irritação
gengival comparado com 0% do grupo de moldeiras.
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Com certeza o sistema de tiras embebidas de per6xido de hidrogênio nas duas
concentrações é um sistema interessante, que modifica a maneira de como o peróxido é
mantido próximo a estrutura dental. Suas principais vantagens são, a praticidade e facilidade
de aplicação, por ser descartável, possuir pouca espessura não interferindo na fala, no trabalho
e outras atividades diárias, não há a necessidade da fabricação de moldeiras individuais, são
praticamente invisíveis, o tempo de uso é reduzido e a dimensão vertical de oclusão não é
alterada. Como desvantagem, podemos citar que por serem curtas em comprimento, em
alguns pacientes estas tiras somente cobrem até o primeiro pré-molar, e dependendo da
largura do sorriso de cada pessoa, o sistema não atuará sobre todos os elementos aparentes no
sorriso. Também a pouca estabilidade das tiras quando posicionadas sobre os dentes,
principalmente no arco inferior provoca desconforto ao usuário. Outra limitação é sua atuação
nas áreas de apinhamento e falta de alinhamento dental, como nos incisivos inferiores onde as
tiras não se adaptam muito bem, promovendo um inn= contato com a superficie dos dentes
(DONLY et al., 2002). Também o fato de o sistema ser vendido diretamente ao consumidor, é
uma desvantagem, pois o clareamento para ter sua efetividade e indicação corretas, deve ser
orientado por um profissional.
Outro fator interessante é a pouca quantidade de publicações disponíveis a respeito
deste tema. Apesar de ser um sistema lançado a apenas três anos, todas as publicações
disponíveis tem a participação direta do fabricante. Mais estudos independentes devem ser
realizados, e estudos que façam uma comparação adequada em termos de concentrações de
peróxido de hidrogênio dos produtos comparados. A maioria dos estudos, comparam peróxido
de hidrogênio nas concentrações de 5,3% e 6,5% com peróxido de carbamida a 10%, que
possui ern sua formulação peróxido de hidrogênio a 3%.
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5 CONCLUSÕES
Com base nos resultados dos estudos científicos que foram apresentados, pode-se
concluir que:
1 — 0 sistema de clareamento com tiras parece ser mais pratico e confortável de ser
utilizado , do que a técnica de clareamento caseiro supervisionado.
2 — A sensibilidade dental e irritação gengival produzida pelo sistema de tiras está
muito próxima dos resultados achados na técnica de clareamento caseiro supervisionado.
3 — As concentrações de peróxido de hidrogênio utilizados no sistema de tiras são
seguras e eficazes, quando comparadas as soluções de per6xido de carbamida na técnica de
clareamento caseiro supervisionado.
4 — A maioria dos artigos científicos publicados e disponíveis atualmente, a respeito
do sistema de clareamento com tiras tiveram participação direta do fabricante. Estudos
independentes são necessários.
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