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RESUMO

A estética na Odontologia está cada vez mais em evidência. Os indivíduos estão mais
exigentes em relação à estética dental. 0 desejo por dentes mais brancos está motivando a
procura de profissionais para realização do clareamento dental. 0 objetivo deste trabalho de
revisão de literatura,6 enfatizar o tema "Clarearriento caseiro supervisionado pelo dentista em
dentes vitais versus clareamento não-supervisionado"; pois nos dias de hoje, com a televisão e
revistas de comportamento em alta, o clareamento dental se popularizou e estes produtos estão
sendo vendidos diretamente ao consumidor, sem nenhuma restrição. As substâncias clareadoras
podem ser empregadas na forma de gel, solução, fitas, canetas ou pincel, em concentrações que
variam de acordo com a necessidade do caso clinico. A associação de diferentes técnicas para
obtenção de resultados mais satisfatórios e em menor tempo é possível. Cabe ao Cirurgiãodentista empregar a melhor técnica de acordo com a indicação e contra-indicação, levando-se em
conta a etiologia das alterações de cor e conservação das estruturas dentais, orientando
corretamente o paciente durante todo o tratamento. Possibilitar uma correta indicação,
sensibilidade, efeitos adversos e limitações, discutir riscos e beneficios, além de explicar o
porque do tratamento ser supervisionado pelo profissional.

Palavras chave: Clareamento dentário. Peróxido de carbamida. Peróxido de hidrogênio.
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Clareamento caseiro supervisionado pelo dentista em dentes vitais. Clareamento com o sistema
de fitas adesivas. Clareamento com o sistema de verniz. Estética dental.
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ABSTRACT

Esthetic treatments are getting more attention in dentistry. The aim for teeth bleaching is
increasing the search for professionals in this area. The objective of this review is to analyze the
advantages of clinical dental bleaching when compared to home dental bleaching. Actually,
magazines containing all information about dental bleaching are current available and products
for treatment are comercially available with no restrictions.
Different manipulations of bleaching are usually found like as solutions, gels, strips, brushes and
concentrations (10%, 16% and 32%) applied to each clinical case as well. Types of techniques
association are allowed to obtain the better and faster treatment results. Dentists should be able to
indicate and defme which treatment is applied to each case, however etiology of color alteration
and maintunance of tooth structure should be analyzed. Therefore, orientation about sensitivity,
adverse effects, limitations, risks and benefits are the main raison for the treatment to be
supervisioned by the professional.

Key words: Dental bleaching. Carbamide peroxide. Hydrogen peroxide. Home bleaching.
-

Whitening strips. Whitening brushes. Dental esthetic.
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1 INTRODUÇÃO

A busca pela estética por parte dos clientes, vem aumentando a cada dia.
A cor dos dentes, apesar de ser apenas um dos vários fatores que concorrem para o
equilíbrio estético da face, constitui o fator isolado mais importante, por ser a desarmonia mais
imediata e rapidamente percebida e notada do que as outras anomalias estéticas (TOUATI, B.;
1999).
Dentes brancos bem contornados e bem alinhados estabelecem o padrão de beleza. Tais
dentes são, não apenas considerados atraentes, mas indicam também saúde nutricional, amor
próprio, auto-estima, orgulho para com a higiene, status econômico e sexualidade.
A Odontologia Estética e Cosmética oferece vários tipos de tratamentos invasivos, como
facetas diretas e indiretas, restaurações, coroas, etc (MORATO, et al, 1998).
O clareamento dental é uma outra opção, sendo de natureza não-invasiva, que pode, muitas
vezes, por si só, resolver o problema estético, ou em outros casos, amenizar o escurecimento;
assim, se realizado previamente, auxiliar no tratamento restaurador (TAM, 1999).
Os procedimentos clareadores vêm sendo realizados desde 1887. Desde esta época,
numerosos produtos e modificações na técnica para clareamento dental têm sido introduzidos.
O clareamento dental com um agente químico oxidante instável tem sido uma alternativa
conservadora para a restauração da estética em dentes vitais e não-vitais escurecidos e /ou
manchados.
Clareadores como o peróxido de hidrogênio e o peróxido de carbamida, são veículos de
radicais livres de oxigênio que, quando em contato com os tecidos, promovem ora oxidação, ora
redução dos pigmentos incorporados a ele promovendo o clareamento dental.
As substâncias clareadoras podem ser empregadas na forma de gel, solução, fitas, canetas
ou pincel, em concentrações que variam de acordo com a necessidade do caso clinico. É possível
a associação de diferentes técnicas para obter resultados mais satisfatórios e em menor tempo.
Assim, podemos associar técnicas em consultório, com técnicas caseiras supervisionadas
(BEVILACQUA; POZZOBON; VILELA DE SALIS;1998; MAIA, et al; 2005).
0 importante é que as técnicas sejam selecionadas após um correto diagnóstico e
planejamento do caso, mas a falta de informação sobre esse assunto faz com que muitas pessoas
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se iludam com propagandas enganosas, acreditando que o clareamento pode ser feito em casa por
conta própria, sem auxilio de um profissional. O resultado é desastroso. As químicas clareadoras
mal utilizadas podem comprometer a saúde, causando sensibilidade dental, edema e sangramento
gengival, gerando desconforto, e pior, sem obter o resultado desejado.
Falcão (2003), afirma que o clareamento é um método simples, mas s6 pode ser feito por
um bom profissional. Antes mesmo de recorrer ao tratamento é necessário que seja feito um
exame minucioso para detectar a presença de caries ou restaurações mal adaptadas, pois o gel
clareador penetra nas reentrâncias deixando o dente mais sensível, causando dor e desconforto,
agravando o problema. Por isso, somente um profissional qualificado é capaz de dizer a
quantidade exata de gel clareador a ser utilizado e o tempo de permanência, de acordo com o
resultado desejado.
Atualmente existem bons produtos no mercado que apenas ajudam a manter os dentes
brancos e podem ser usados em casa periodicamente; mas, para clarear os dentes
definitivamente, só o auxilio de um profissional especializado, deve ser considerado com uma
escolha para acompanhar o tratamento.

2 HISTÓRICO DO CLAREAMENTO DENTAL

O clareamento de dentes vitais como urna opção de tratamento estético é citado há
aproximadamente 120 anos na literatura odontológica.
Inicialmente, o foco do clareamento eram dentes desvitalizados, mas dentes vitais
também foram clareados.
0 Termo "Clareamento Dental" foi descrito pela primeira vez em 1861 pelo Professor
M'Quillen, na Filadélfia; em um artigo que salientava a atenção e o espaço que havia ocupado o
tema na Convenção de New Haven. Ele preconizou a importância de se conhecer as
características químicas das substâncias em questão, citando como agentes clareadores o Dióxido
de enxofre e o Licor de Labarraque (hipoclorito de sódio 2,5%). Em 1887, este mesmo autor
ressaltou a característica de oxidorredução dos agentes clareadores (NOVAIS e TOLEDO,
2000).
Em 1868, foi usado ácido oxdlico e depois peróxido de hidrogênio ou Pyrozone ®.
No inicio do século XX os agentes clareadores para dentes despolpados já eram bastante
conhecidos e difundidos.
O clareamento de dentes vitais foi difundido a partir do trabalho de Ames, de 1937, na
qual utilizou-se uma técnica termocatalitica (NOVAIS e TOLEDO, 2000; CERTOSIMO, 2003).
Em 1989, Omni Internacional introduziu no mercado o primeiro produto comercialmente
disponível a base de peróxido de carbamida a 10%. 0 produto teve seu desenvolvimento a partir
dos estudos do Dr. John Munro, pois ele usou este produto em uma moldeira de plástico
confeccionada á. vácuo, de forma a controlar o clareamento, tendo um bom resultado
(CERTOSIMO, 2003).
Haywood e Heymann, em 1989; apresentaram uma técnica de clareamento dental com o
uso do peróxido de carbamida 10% sob a forma de gel, e que poderia ser aplicada pelo paciente
em sua casa. Assim, o clareamento de dentes vitais sofreu uma grande revolução (HEYMANN,
et al; 1998; HAYWOOD; 2000).
No inicio do ano 2000 surgiram as tiras clareadoras, as quais o paciente poderia fazer seu
clareamento em casa, com e sem a supervisão do cirurgião-dentista, dispensando o uso de
moldeiras (GERLACH, et al; 2001, 2002).
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Em 2001, houve a introdução de um clareador caseiro, sob a forma de verniz, e, anos
seguintes surgiram os clareadores em forma de canetas, cremes dentais e fita dental; corno forma
de colaboração para clareamento dental (BARATIERI; 2004).

3 ETIOLOGIA DAS ALTERAÇÕES DE COR DOS DENTES

A coloração natural dos dentes varia para cada pessoa, de acordo com o somatório da cor
dos tecidos que os compõem, bem como a espessura de cada componente.
As descolorações dentais são um freqüente achado no consultório odontológico,
associado com os problemas clínicos e estéticos. Estas diferem em etiologia, aparência,
composição, localização, severidades e solidez na aderência à superficie dos dentes,
apresentando dois maiores desafios. 0 primeiro é avaliar a causa da mancha e o segundo, seu
tratamento.
Basicamente, existem dois tipos de descoloração dental. Aqueles causados por fatores
extrínsecos e aqueles causados por influência intrínseca, congênita ou adquirida (CONCEIÇÃO;
DI LLENBURG; 2000).

3.1 Alterações Extrínsecas

o resultado da degeneração com a formação e deposição de substâncias na superfície da
estrutura dental, podendo existir a propagação para o seu interior através do esmalte.
Segundo Moratto, Duarte e Albuquerque, 1998; as alterações mais freqüentes são as
extrínsecas, sendo resultantes do manchamento superficial dos dentes e corantes provenientes de
alimentos.
Observamos essas características nos processos de cárie, acúmulo de placa, irregularidades do
esmalte, indivíduos fumantes, bactérias cromógenas, determinados hábitos alimentares como
café, chás, refrigerantes e nos corantes presentes em alguns alimentos (GARBER, GOLDSTEIN;
1999; MONDELLI; 2003).

13

Os dentes, com o passar dos anos e com a grande incidência de consumo de tais
pigmentos, tornam-se impregnados, uma vez que estruturalmente apresentam um grau relativo de
permeabilidade a substâncias de baixo peso molecular.
A presença de defeitos na estrutura do esrnalte, exposição de dentina ou ainda recessão
gengival desnudando a superfície da raiz, facilitam

o manchamento, aumentando a
susceptibilidade e a intensidade da ocorrência dessas alterações de cor (MORATTO, DUARTE e
ALBUQUERQUE, 1998). Alguns cuidados relacionados às estruturas dentais devem ser
tomados antes de iniciarmos qualquer intervenção, como a presença de erosão, abfração e
abrasão que podem requerer cuidados prévios ao clareamento, como a aplicação de flúor,
polimento e restaurações, nos processos de abrasão e abfração que, quando necessárias podem
ser realizadas com ionômero de vidro e resina composta. Em alguns casos se faz necessária a
troca de restaurações antes de iniciarmos o tratamento (restaurações com infiltração) e, em outros
posteriormente ao tratamento, visando a correção estética (RUIZ, SÁ; 2003).

3.2 Alterações Intrínsecas

As descolorações intrínsecas são muito mais complicadas e dificeis de serem tratadas,
sendo que as congênitas incluem alterações na formação do dente (hipoplasias de esmalte,
eritrobastose fetal, porfiria e amelogênese e dentinogênese imperfeitas), enquanto que as
adquiridas podem ser classificadas em pré-eruptivas (medicamentos a base de tetraciclina) e Oseruptivas ( HAY WOOD; 2000; KUGEL, et al; 2002; RUIZ, SÁ; 2003).
Nas alterações de cor provocadas por intervenção profissional e traumatismos, podem
ocorrem hemorragias, na qual os glóbulos vermelhos da polpa penetram nos canalículos
dentindrios hidraulicamente e os produtos de sua decomposição (hemolise), podem provocar
alteração na coloração dental, que, segundo o tipo de decomposição, será: rósea, vermelha
escura, cinza, cinza azulada ou esverdeada (MORATTO, DUARTE e ALBUQUERQUE, 1998).
0 escurecimento dos dentes pelo envelhecimento, também conhecido corno alteração
atraumática, deve-se principalmente ao desgaste fisiológico do esmalte

e à conseqfiente
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transparência da dentina, que ocorre com o passar dos anos (MONTENEGRO, BRUNETTI;
2002).
A Ingestão de flúor em doses excessivas, durante a formação e calcificação do esmalte,
provocará alteração, que poderá ser simples (quando se apresentar marrom em superfície lisa do
esmalte), opaca (quando se apresentar branca ou cinza) e porosa (quando a coloração se
apresentar escura, com defeitos na superficie do esmalte).
Nos manchamentos pelo uso de medicação, em especial a Tetraciclina, ocorre a reação de
quelação, na qual fixam-se ao cálcio do dente e incorporam-se ao cristal de hidroxiapatita,
durante o processo de mineralização, formando Ortofosfato de tetraciclina. Isso quer dizer que
dentes deciduos podem ser afetados do 6' mês de gestação até o 10 0 mês de vida, e os
permanentes, do 7° mês de vida até o 7° ou 8° ano da infância. Essa substância apresenta-se
muito pigmentada dificultando o clareamento e algumas vezes necessitando de um complemento
restaurador (GARBER, GOLDSTEIN, 1999; HAYWOOD, 2000).

4 MECANISMO DE AÇÃO

Os agentes clareadores são veículos livres de radicais livres de oxigênio que, quando em
contato com os tecidos, promovem, ora oxidação, ora redução dos pignientos incorporados a ele.
Esses pigmentos, macromoléculas que vão sendo "fracionadas" em cadeias moleculares cada vez
menores, acabam, no final do processo, sendo total ou parcialmente eliminados da estrutura
dental por difusão (RUIZ, SA; 2003).
O clareamento dental s6 é possível graças à permeabilidade do dente aos agentes

clareadores, que têm a capacidade de se difundir livremente através do esmalte e da dentina e de
atuar na parte orgânica destas estruturas, promovendo o clareamento (MORATO, DUARTE,
ALBUQUERQUE; 1998).
O per6xido de hidrogênio é o componente ativo, já o peróxido de uréia tem papel

importante na elevação do pH da placa. As soluções de peróxido de carbamida são muito
instáveis e imediatamente se dissociam em contato com a saliva e/ ou estrutura dental. Durante o
processo inicial do clareamento, compostos com anéis de carbono altamente pigmentados são
abertos e convertidos em cadeias que são mais claras na cor (RUIZ, SÁ; 2003).
Compostos de carbono com ligação dupla, usualmente pigmentados, são convertidos em
grupos hidroxilas (tipo álcool) que são geralmente incolores. Á medida que o processo de
clareamento ultrapassa um ponto que

é chamado de saturação, o clareamento diminui

consideravelmente e o processo começa a degradar a cadeia principal de carbono das proteínas e
outros compostos que contém o carbono. A partir deste ponto, a perda de material torna-se rápida
e, na próxima etapa, o material começa a ser convertido em dióxido de carbono e água. Durante
o processo, todas essas reações acontecem ao mesmo tempo. Entretanto, uma vez que algumas
etapas acontecem com maior facilidade e rapidez do que outras, a proporção de cada reação
química muda, à medida que o clareamento continua (MORATO, DUARTE, ALBUQUERQUE;
1998).
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A reação
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Segundo Morato, Duarte e Albuquerque (1998), o Carbopol é urn polímero de ácido
poliacrilico (carboxipolimetileno) com peso molecular alto, que apresenta as seguintes
características e funções:
•

agente espessante que promove uma adaptação mais adequada do peróxido de
carbamida nas moldeiras plásticas;

•

torna o tratamento mais eficaz e de forma a ser realizado em um período
menor, por aumentar/ prolongar a liberação ativa do oxigênio (3 a 4 vezes);

•

é ácido (pH 3,5), mas geralmente é neutralizado por um base fraca
(trolamina com pH 7,5);

•

aumenta o poder de clareamento pela inibição da peroxidase salivar (enzima
de degradação mais lenta);

•

aumenta a viscosidade através da reação ácido- base (quanto maior a
proporção carbopol / base, menor o pH).

5 DURABILIDADE E MODO DE CONSERVAÇÃO DOS AGENTES CLAREADORES

Devido A sua natureza quimicamente instável, a durabilidade dos agentes clareadores é
critica. Seja qual for o tipo, concentração e a forma de apresentação do clareador, mas
especialmente as soluções, todas estas substâncias são muito sensíveis As condições de
manipulação e armazenamento, perdendo significativamente seu poder de ação com o passar do
tempo e quando expostas A luz, ao calor e ao ar ambiente. Produtos frescos devem ser utilizados
para obter máximo de ação. Uma solução de peróxido de hidrogênio, pode perder mais de 50%
de seu poder oxidante em 6 meses.
Quanto A sua conservação, estes agentes devem ser armazenados em baixa temperatura e
preferencialmente em frascos que evitem a passagem de luz (GARCIA; 2001).

6 SEGURANÇA

0 papel do Cirurgião-dentista é propor e explicar ao paciente os meios mais seguros e
para a resolução dos problemas a
ele apresentados.
eficazes
No que diz respeito ao Clareamento dental, as preocupações quanto à segurança devem estar
relacionadas aos produtos utilizados, concentrações dos mesmos, dosagem administrada,

freqüência e duração do tratamento. Também é importante a preocupação com a relação custo/
beneficio resultante da aplicação das diversas técnicas de clareamento sobre os dentes
(FARRAN, H.; 1999).
Com relação à segurança quanto ao uso destes produtos clareadores a base de peróxidos,
é preciso que se tenha muito claro todas as informações disponíveis para que um uso correto
possa ser realizado. A melhor maneira de fazer uma opção correta neste sentido é estudar o
assunto. E até mesmo ao fazê-lo é preciso que alguns cuidados sejam tomados, pois nem tudo
que está publicado é necessariamente correto*.

6.1 Influência do FDA e da ADA no clareamento caseiro

A escolha de um agente clareador deve levar em conta, entre outros fatores, a sua ação
sobre as estruturas dentárias.

O peróxido de carbamida é reconhecido pela FDA (Food and Drugs Administration)
como um agente seguro. Entretanto, efeitos adversos têm sido observados na estrutura do
esmalte dentário (NOVAIS E TOLEDO, 2000).

* Obtido em ADA Statement on the Safety of Hydrogen Peroxide-Containing. Adaptado de the American
Dental Association.
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A partir de 1991, o FDA começou a investigar o clareamento dental devido a
preocupações expressas em relatos de danos dentais, pois a partir de 1989, quando a técnica de
clareamento caseiro foi introduzida formalmente à profissão, a popularidade e as variações desta
técnica evoluíram tão rapidamente que as promessas do produto freqüentemente excediam as
comprovações da pesquisa e da experiência clinica.
Em adição aos tratamentos oferecidos pelo dentista, muitas variações destes produtos são
vendidas diretamente ao consumidor.
Haywood, 1993; relatou que a ADA deveria ter um modo de controlar os fabricantes de
clareamento dental, já que o FDA é reivindicado pelos fabricantes sobre os produtos vendidos
diretamente ao consumidor.
O FDA não é envolvido com a parte clinica dos dentistas, mas suas ações têm urn efeito
indireto no dentista que oferece o serviço do clareamento dental caseiro aos pacientes. A ação e o
impacto do FDA destacam a necessidade para uma melhor comunicação entre cientistas,
universidades, ADA, dentistas e o consumidor, além dos fabricantes e pesquisadores.
Embora os resultados de laboratório sejam uma etapa muito importante, as experimentações
clinicas mostram o resultado necessário.
A ADA foi questionada sobre segurança e eficácia, aprovação dos produtos e resultados a
longo prazo, pois as propagandas dos produtos aparecem não apenas em revistas destinadas a
classe odontológica, mas também em revistas leigas, de moda e comportamento; além de
supermercados e televisão. A ADA estabeleceu alguns critérios de segurança e eficácia para que
os produtos pudessem ganhar um selo de qualidade. Assim, alguns fabricantes passaram a fazer
seus próprios testes e publicações, fazendo com que a própria organização divulgasse uma lista
com os agentes clareadores que possuem o selo de qualidade.
O Conselho de Programas para Interesse Odontológico da ADA forneceu um código de
procedimentos para o clareamento de dentes escurecidos (03960) e para microabrasão do esmalte
(09970). Além disso, o Departamento de Informação e Educação do Paciente preparou urna série
de folders que enfatizam como um procedimento restaurador em particular irá melhorar sorrisos
ou discutem os tipos de procedimentos que podem ser realizados por nenhuma outra razão além
da estética.
O agora descontinuado Conselho sobre Terapêutica odontológica estava preocupado com
a proliferação dos produtos para clareamento dental vendidos sem prescrição. 0 Conselho
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também estava consciente sobre a falta de informação sobre segurança e efetividade dos
produtos contendo peróxido. Portanto, recomendou que um grupo de peritos se reunisse para
discutir quais testes seriam necessários para avaliar a segurança e utilidade desses produtos. 0
grupo se reuniu em Dezembro de 1993, e o conselho aprovou as orientações em Maio de 1994.
Inicialmente, as orientações deveriam ser usadas apenas na avaliação de agentes contendo
peróxido para clareamento dental vital. Rapidamente tornou-se evidente, entretanto, que elas
poderiam ser aplicadas na avaliação de qualquer produto odontológico contendo peróxido
(BURREL, K. H.; 1997).

Orientações da ADA para a aceitação dos produtos para higiene bucal contendo peróxido
DADOS DE SEGURANÇA REQUERIDOS

DADOS DE EFICÁCIA REQUERIDOS

Toxicidade aguda
Toxicidade subcrônica
Toxicidade crônica

Dois estudos duplo- cego
Tratamento de duas a seis semanas
Medições de cor com dois sistemas a
cadaintervalo estabelecido
Avaliações do tecido mole
Medições de cor de três a seis meses de
duração

Potencial genotóxico
Potencial carcinogênico
FONTE: GARCIA; 2001.
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6.2 Segurança das técnicas e produtos para clareamento

Dados lançados pela F.D.A. e The Dental Profession reportam, com base em pesquisas,
que dos 7.617 Cirurgiões — dentistas que realizaram clareamentos caseiros, 90% relataram
satisfação em relação à técnica utilizada; 66% acusaram efeitos colaterais sendo que, dentre eles
pode-se citar: 28% de irritação gengiva! e 23% de sensibilidade dental. Após experiência clinica
com Peróxido de carbamida 10%, apesar da significativa mudança de cor, nota-se que a maior
freqüência de efeitos adversos, relatados pelos pacientes, foi gosto desagradável (27%) e a
queima de palato (27%). A ulceração gengival foi reportada por 17% dos pacientes. Os efeitos
adversos cessaram rapidamente quando foi interrompido o tratamento (RUTZ, SA; 2003).

* Agentes clareadores aceitos pela ADA

MARCA
COMERCIAL
AGENTES
CLAREADORES
CASEIROS

Colgate
overnight

Platinum

AGENTE
CLAREADOR

FABRICANTE

PC 10%

Colgate-

Palmolive

Company

Rembrandt lighten

PC 10%

Den-Mat

Nite White Excel 2

PC 10%

Discus Dental

Opalescence

PC 10%

Ultradent Products

Patterson brand

PC 10%

Patterson Dental Co.

Fonte: BARATIERL L.N.; et al. Caderno de dentistica — clareamento dental; 2004.

7 EFEITOS ADVERSOS

No que se refere ao clareamento de dentes, é pertinente a preocupação com relação aos
possíveis efeitos da técnica e dos materiais utilizados sobre a saúde do paciente, mais
especificamente sobre o esmalte, dentina, periodonto, polpa e materiais restauradores.
Todo procedimento clinico envolve riscos: uso de fluoretos, amálgama de prata,

radiações ionizantes, anestésicos locais, etc. Algumas vezes tais riscos não justificam a
continuidade de um tratamento. Noutras vezes, estes riscos podem ser minimizados,
conhecendo-se seus fatores causais e lançando mão de recursos que evitem a ocorrência do
problema. Em geral, o clareamento de dentes apresenta riscos relativos, conhecidos, que podem
ser minimizados (BARATIERI, et al; 2002).
Demarco; Justino; 2001, realizaram um estudo na qual o objetivo foi avaliar a

microdurometria, dosagem de cálcio e morfologia do esmalte dental humano submetido ao
per6xido de carbamida 10% "in vitro" e "in situ". Os resultados mostraram significante redução
cálcio, medida por
espectrofotometria de absorção atômica, foi 40,32% maior "in vitro" quando comparada ao
grupo "in situ". 0 per6xido de carbamida apresentou efeitos adversos em ambas as condições, no
de dureza na "in vitro", comparando à "in situ". A perda de

entanto, estes foram muito menos evidentes nas condições "in situ", o que pode ser explicado
pelo papel importante da saliva na reposição das paredes minerais.

7.1 Efeitos biológicos

A técnica de clareamento doméstico não fica restrita aos dentes. Os agentes têm contato
prolongado com tecidos moles e são deglutidos.

0 uso prolongado de peróxido de hidrogênio pode ser associado com danos periodontais,
cura retardada de feridas, alteração da flora microbiana e/ ou infecções oportunistas.
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7.1.1 Genotoxicidade

Ferreira, et al (2003), realizaram um estudo, na qual o objetivo foi avaliar a genotoxidade
de quatro agentes clareadores dentais, Insta-Brite (Bisco), Karisma (DFL), Opalescence

(Ultradent) e Whiteness (FGM), todos a 10%, amplamente utilizados pela população e por
profissionais indiscriminadamente.
A exposição dos seres vivos a agentes fisicos e químicos, como os clareadores dentais, pode
produzir lesões celulares, incluindo o material genético. Neste estudo, verificou-se o efeito dos

clareadores dentais sobre a molécula de DNA. Para tanto, quarenta amostras de DNA de
plasmideo pUC-9.1 (200ng) foram incubadas com duas diferentes concentrações destes agentes
clareadores: Insta-Brite (2.5mg-76mg/mL), Karisma (0.34mg-10mg/mL), Opalescence (5mg151mg/mL), Whiteness (2.5mg-76mg/mL), durante 60 minutos. Na análise dos resultados do
tratamento de DNA isolado de plasmideo pUC-9.1 constatou-se que os produtos testados foram
capazes de promover alteração da mobilidade eletroforética em gel de agarose da preparação de
DNA. Esse efeito foi mais intenso para o Insta-Brite e, com menor importfincia para o Karisma.
Esse achado, mais uma vez reforça a potencialidade genotóxica (alteram o DNA) para os

clareadores dentais, indicando-se desta forma, que sua utilização deve ser rigorosamente
controlada, objetivando assim, menores riscos para o paciente.

7.1.2 Carcinogenicidade

Quando se utiliza o Peróxido de Carbamida a 10% e este entra em contato com a mucosa
dos pacientes ou a garganta, a ação do mesmo pela deglutição involuntária, pode vir a constituir
em um dos fatores que podem potencializar a ação de vários carcinogenicos, especialmente em
pacientes que apresentam alguma predisposição ao câncer por hábitos relacionados ao álcool,
fumo e radiações solares ou por caráter hereditário. Assim, deve-se desaconselhar o paciente a
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utilizar a técnica e sugerir que o clareamento seja executado pelo profissional, em consultório,
com isolamento absoluto dos dentes (RUIZ, SA; 2003).
Pasquini, 1996; relatou uma possível relação de um maior desenvolvimento de cancer
com o uso de peróxido de hidrogênio associado ao fumo. No entanto, o peróxido de hidrogênio
tem sido usado como irrigador oral há muitos anos e não há relato que o implica como agente
cancerígeno.
Esses estudos sobre o efeito do per6xido de hidrogênio não podem ser aplicados ao peróxido de
carbamida.
0 trabalho de Wietzman, (1986); realizado em animais (hamsters), traz algumas
informações que não podem deixar de ser consideradas quando de tratamentos clareadores em
humanos. 0 autor encontrou em seu experimento que o emprego do peróxido de hidrogênio
associado com substancia, relacionada com o tabaco, que se sabe ser cancerígena (DMBA),
produziu um valor mais elevado de incidência de carcinomas do que quando cada um dos
produtos eram empregados isoladamente. Assim, um paciente adulto, do sexo masculino que
fume cachimbo, ou charuto, ou vários cigarros ao dia; que tenha o hábito de ingerir bebidas
alcoólicas e que venha ao consultório para diminuir alteração de cor em seus dentes decorrente
de idade, certamente é um paciente diferente de uma criança com alteração de cor conseqüente
ingestão de tetraciclina. Para o primeiro, o contato demorado de peróxido de hidrogênio em sua
mucosa bucal poderá se constituir em fator adicional de risco com ao desenvolvimento de uma
lesão neoplasica e o profissional estará considerando as informações provenientes do trabalho de
Wietzman. Para este paciente, o profissional deveria prescrever um clareador externo em
consultório, evitando desta forma que o peróxido de hidrogênio atue sobre esta mucosa bucal
certamente bastante agredida pelos outros fatores (fumo e álcool).
Em sentido inverso, para um paciente jovem corn uma alteração de cor de natureza intrínseca,
certamente a prescrição de um tratamento caseiro de clareamento de dentes sera altamente
benéfica, pois além de ser um tratamento eficaz em casos de pigmentação leve por tetraciclina,
esta técnica traz corno vantagens adicionais para este grupo etário:
- elimina tempo de consultório, para o qual os jovens não têm muita paciência;
- os dentes jovens reagem melhor e mais rápido (esmalte mais permeável e tabulos
dentindrios mais amplos) a este tipo de tratamento do que urn dente com maior tempo de vida;
- pacientes mais jovens entendem

e

seguem melhor as instruções;
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- a faixa etária é um fator determinante na alta motivação estética que o faz buscar

atendimento.
Existem trabalhos na literatura que mostram exemplos da correlação entre o possivel
potencial co-carcinogênico do peróxido de carbamida, na borda lateral da lingua de hamsters
drogados com ácido dimetil-benzantracênico (DMBA) - substância indutora de carcinomas
usada em laboratório. Os animais que tiveram suas bordas linguais pinceladas somente com
peróxidos, sem a droga que inicia o câncer (DMBA), não apresentaram nenhuma alteração; e as
cobaias expostas somente ao DMBA apresentaram um número de neoplasias estatisticamente
inferior aos animais que receberam peróxidos em associação com o Acido. Isto levou os autores a
concluir que tais per6xidos pudessem exercer um efeito co-carcinogênico, isto 6, auxiliar fatores
iniciantes já existentes, como o fumo, a promover o crescimento da lesão.
Riehl (1998), acha que a interpretação dos resultados desses trabalhos deva ser vista com
ressalvas e depois sofrer uma análise criteriosa, pois os percentuais totais de carcinomas nos
grupos com DMBA e com DMBA associado ao peróxido de carbamida estão muito próximos.
"0 clareamento doméstico não causa câncer nem tampouco é co-carcinogênico", diz Li,
Y. (1998).

7.1.3 Citotoxicidade

A segurança e efeitos biológicos do uso dos agentes clareadores indicados na técnica
caseira supervisionada devem ser determinados e comparados em relação a, e com outros
materiais usados rotineiramente na clinica, como o eugenol, cimentos cirúrgicos, resinas
acrílicas, resinas compostas, amálgama de prata, fluoretos, etc (GARCIA; 2001).
Segundo Spyrides; et al (1998); a toxicidade e o grau mutagênico, tanto do peróxido de
carbamida como de hidrogênio, têm sido extensivamente investigados; pois o possível efeito
danoso deve-se à capacidade destes produtos de originar radicais livres, porém as informações
são inconclusivas e contraditórias.
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Estudos realizados nos EUA, demonstraram claramente que a citotoxicidade do peróxido
de carbamida a 10% sobre fibroblastos de ratos segue os mesmos padrões da citotoxicidade
provocada pelo IRMO, pelo cimento de fosfato de zinco, cimento temporário Temp Bond®,
Plax®, Cepacol® e pelo Creste; todos produtos usados rotineiramente na odontologia sem
relatos alarmantes quanto a seus efeitos deletérios.

7.1.4 Ingestão

Estudos conduzidos nos Estados Unidos da América indicaram que a dose letal média
para o peróxido de carbamida a 10% em ratos é de 87,18 a 143,83 mg/kg. Quando extrapolados
para um humano com peso de aproximadamente 75 kg, a dose letal média para urna solução de
peróxido de carbamida a 10% seria de 6,5 a 8 litros. Estes estudos em animais também
determinaram que não ha potencial mutagênico celular após a ingestão de peróxido de carbamida
a 10%.
O único efeito sistêmico que tem sido notado pelos fabricantes de produtos clareadores, é

que a ingestão abusiva do produto clareador pode resultar em leve efeito laxativo devido a
presença de glicerina na fórmula do gel.(SOUZA, 1993; BARATIERI, 2002).

7.1.5 Gravidez

O Clareamento de dentes em gestantes, mulheres que estejam amamentando e crianças

menores de 10 anos, é contra-indicado. Não há preocupações conhecidas, mas o tratamento não é
recomendado devido à falta de dados (SOUZA; 1993).
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Estudos relatam que, se a paciente ficar gravida durante o tratamento, não há motivos
para estresse e pânico; mas o tratamento deverá ser interrompido para tranqüilidade da paciente e
do dentista (GARCIA; 2001).
Segundo Riehl, 1998; "Clareamento é urn exercício de paciência, que requer treino e
estudo individual de cada caso, de cada paciente, de cada situação. 0 bom senso durante o
processo diagnóstico e o conhecimento da potência dos peróxidos envolvidos são o caminho
seguro para um bom resultado".

7.2 Sensibilidade dental e irritação gengival

Os efeitos colaterais mais comuns do clareamento são a sensibilidade pós- operatória e a
irritação gengival. Estes efeitos cedem com a redução no tempo de aplicação, aplicação
descontinuada, interrupção temporária ou mesmo definitiva, caso persistam os sinais e sintomas
(GARCIA; 2001).
Um fator que pode agravar a sensibilidade é a freqüência de utilização do clareador.
Várias aplicações diárias provocam mais efeitos adversos. Na maioria das vezes, a sensibilidade
é leve, não chegando a incomodar o paciente a ponto de alterar o protocolo do tratamento.
Entretanto, alguns pacientes apresentam sensibilidade severa e, assim, o dentista precisa intervir
para tentar diminuir ou evitar esse sintoma (GARCIA, 2001).

7.3 Efeitos do clareamento dental sobre a mucosa bucal

A técnica de clareamento doméstico não fica restrita aos dentes. Os agentes têm contato
prolongado com tecidos moles e são deglutidos. 0 peróxido de hidrogênio, como oxidante tem
sido adversamente associado com a carcinogênese, o envelhecimento, arteriosclerose e danos aos
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pulmões(PASQU1N1,1996).
Souza, 1993; realizou um experimento corn o objetivo de avaliar se haviam alterações
morfológicas na mucosa oral de ratos submetidos A. ação de um produto de clareamento dental, a
base de peróxido de carbamida a 10% (Opalescence0).
Ela concluiu que, ao estudar os efeitos do gel, aplicado diretamente sobre a mucosa oral de ratos
na região de sulco vestibular inferior por 2, 7, 14 e 21 dias, é possível encontrar na mucosa
tratada que:
1- o tecido epitelial desta mesma mucosa mostrou alterações que estão relacionadas com
o tratamento imposto, pois ele tem características morfológicas diferentes daquelas encontradas
na mucosa normal.
1.1-a camada de queratina ficou mais espessa.
1.2-a espessura do epitélio ficou aumentada.
1.3-apareceram células com inclusões claras citoplasmáticas, na camada espinhosa do
epitélio.
2- o perfil morfológico das papilas epiteliais ficou alterado.
3- o tecido conjuntivo não mostrou evidência de reação do tipo inflamatória.
Desta forma, considerando os resultados mais significativos aqui relacionados, é razoável
concluir que o produto foi capaz de alterar o comportamento do tecido epitelial da mucosa,
produzindo nesta uma reação cuja natureza não ficou bem clara.
Com relação ao tecido conjuntivo, certamente, esta reação foi menos significativa urna vez que o
tecido conjuntivo mostrou-se morfológicamente semelhante ao normal.
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7.4 Efeitos do clareamento dental sobre o esmalte

Existem controvérsias quanto as avaliações na mudança na superficie do esmalte.
Autores indicam mudança significativa em sua morfologia.
Pesquisas atuais mostraram que a superficie do esmalte clareado exibia uma maior
sensibilidade à abrasão da escovação.

Pesquisas "in vitro", pelo tempo de 45 horas com dentes higidos e expostos ao peróxido de
carbamida a 10% mostraram desmineralização e perda do conteúdo mineral. Mas esta perda não
foi muito significante pelos intervalos em que o paciente ficou sem o uso do gel, pois a saliva
exerce efeito tampão remineralizando as estruturas.
Estudos mostraram que esmalte desmineralizado é mais receptivo a mineralização do que
esmalte intacto (PASQUINI, E.E.G.; 1996).
Leonard, et al.;2001; relataram em seus estudos que o peróxido de carbamida a 10%,
usado pelo período de duas semanas causaram mínimo dano a superficie do esmalte.
Experimentos com dentes permanentes que avaliaram a superfície do esmalte tratado com
agentes de clareamento a base de peróxido de carbamida a 10% suportam a possibilidade de
aumento da permeabilidade na medida que, em todos os experimentos, foi encontrado um
aumento de porosidade na superficie do esmalte.

0 experimento que se ocupou em avaliar a superfície do esmalte de dentes deciduos
submetidos a processo de clareamento com peróxido de carbamida "in vitro" entre outros
achados, encontrou também um aumento de porosidade no esmalte superficial. Esta informação
é muito importante e precisa ser considerada quando da indicação de um tratamento de

clareamento dental caseiro (SOUZA, 1993).
Sobre os efeitos dos agentes de clareamento testados sobre a superficie dentária, a
presença de erosões tanto na superfície do esmalte de dentes deciduos quanto de dentes
permanentes é um fator que não deve ser esquecido e que precisa ser levado em consideração,
principalmente, quando o tratamento se prolonga no tempo e o "ponto de saturação" é
ultrapassado. Deste momento em diante não haverá mais clareamento e efeitos como o aumento
de porosidade e a produção de erosões poderão prevalecer.
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Um tratamento clareador que não seja adequadamente dosado, também poderá tornar o
dente mais susceptível a rachaduras frente aos estímulos físicos aos quais ele normalmente é
submetido em boca. Esta maior susceptibilidade a agentes fisicos deveria ser melhor investigada
no futuro por sua possível implicação clinica.

7.5 Efeitos em dentina e tecido pulpar

Inúmeros pacientes relatam alguma sensibilidade dos dentes às mudanças de temperatura
e a produtos ácidos durante o uso de agentes clareadores á. base de peróxido de carbamida. Esta
sensibilidade térmica ocorre com maior freqüência na primeira hora após a remoção da moldeira,
ou assim que é iniciado o tratamento. Geralmente é leve e passageira, mas pode ser persistente se
o paciente apresentar dentes com recessão gengival, por exemplo. 0 uso controlado de peróxido
de carbamida em baixas concentrações, oferece segurança à polpa.
Existem dados de difusão para o peróxido de hidrogênio, em períodos de quinze minutos
e mais, todos os agentes clareadores são capazes de difundir através de 0,5 mm de dentina e
trazer danos para polpa em dentes que apresentem áreas de erosão ou abrasão cervical, áreas que
desenvolvem dentina esclerótica. Independente dos mecanismos usados no clareamento, tem
havido relato suficiente na literatura de difusão de peróxido de hidrogênio através do esmalte
intacto e danos subseqüentes na polpa dentária (PASQUINI, 1996).
Souza apud Glickman (1993) relatou um caso em que o paciente desenvolveu um quadro
de pulpite em um incisivo após clareamento dental caseiro por falta de uma avaliação prévia a
respeito do estado de saúde desta polpa e/ ou do peridpice correspondente. Tal situação,
evidentemente, parte do suposto de que o produto colocado na superficie do dente foi capaz de
atingir o tecido pulpar e neste causar um dano além da sua capacidade de reparação. Neste
sentido, foram realizados vários trabalhos avaliando

o efeito sobre o tecido pulpar,

principalmente do peróxido de hidrogênio em concentrações mais altas. Alguns trabalhos,
concluíram que o mesmo não causava dano ao complexo pulpar, enquanto outros concluíram
resultados contraditórios.
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Estudos clínicos comprovam que as alterações pulpares causadas pelo clareamento dental
caseiro são reversíveis e desaparecem em um curto tempo (MAIA, 2005).

7.6 Efeitos do clareamento dental sobre a adesão

Um aspecto de significativa importância clinica diz respeito ao efeito do clareamento
sobre a adesão de materiais restauradores ao dente clareado.
Vários estudos demonstraram que a força de unido esmalte - resina composta é diminuída
quando o dente foi clareado, usando uma técnica com peróxido de hidrogênio ou peróxido de
carbamida a 10%.
Souza, 1993 também considera a possibilidade de que resíduos de agente clareador poderiam
permanecer nos tecidos interferindo com a interação esmalte / resina.
Tam, 1999 relatou que resíduos de peróxido de carbamida podem também afetar os
dentes, reduzindo a força de adesão de sistemas compostos ao esmalte - dentina. Os resíduos de
peróxido de carbamida nas superfícies da dentina e do esmalte inibem a polimerização dos
sistemas adesivos com a resina. Em conseqüência, todos os procedimentos de restauração devem
aguardar em pelo menos, uma semana após o término do tratamento clareador.
O clareamento pode ser indicado antes de uma restauração estética de resina composta
fotopolimerizável ser confeccionada para obter uma cor final mais agradável para o caso, e
primordialmente, para a estética do paciente (SWIFT, 1997).
As forças de adesão na dentina são reduzidas significativamente quando a ligação é
executada imediatamente após o clareamento caseiro e de consultório. Quando a dentina é
exposta ao ambiente oral, como em lesões e preparos na região cervical que se estendem em
dentina; uma semana após o tempo decorrido entre clareamento e tratamento, significativamente
haverá forças de adesão para ambos os tratamentos (SPYRIDES, et al; 2000).
Cvitko, 1991; relatou que estudos precedentes de SEM mostraram que ao clarear dentes
com peróxido de carbamida a 10%, não ocorreram mudanças na superficie do esmalte, mas os
resultados de seu estudo indicaram que, ao remover o per6xido de carbamida, há diminuição da
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força de adesão do composto restaurador com o esmalte. A remoção do esmalte de superfície
(desgaste), entretanto, promove adesão normal.
Quando se realiza adesão ao esmalte clareado, o clinico deve adiar os procedimentos
adesivos por, no mínimo, uma semana, afim de permitir a liberação de qualquer oxigênio residual

que possa comprometer a força de união da resina ao esmalte. Se por alguma razão a adesão não
puder ser adiada, o esmalte deverá ser asperizado, desgastado e um sistema adesivo a base de
acetona deve ser usado (SWIFT, 1997).
Além das preocupações sobre a adesão, deve-se ter em mente que os dentes que foram
submetidos ao tratamento clareador escurecem um pouco dentro de até duas semanas. Em função
disto, deve-se aguardar este tempo para o tratamento restaurador (BARATIERI, 2002).
Miguel, L.C., et al, 2004; realizaram um estudo "in situ" sobre os efeitos do Peróxido de

carbamida 10% sobre a adesão entre resina composta e dentina. Os resultados deste estudo
sugeriram que o clareamento caseiro supervisionado com Peróxido de Carbamida 10% usado 2
horas/ dia, por 21 dias afetaram significativamente as forças de adesão resina-dentina, quando a

dentina é exposta ao agente clareador. Clinicamente, isto significa que, quando superfícies da raiz
e áreas cervicais de dentina que foram clareadas estão expostas, não devem ser restauradas
imediatamente após o procedimento clareador.

7.7 Efeitos do clareamento dental caseiro supervisionado pelo dentista sobre materiais e
técnicas restauradoras

Visto que o clareamento caseiro supervisionado é usado somente para clarear a cor de
dentes higidos, a odontologia estética e cosmética oferece vários tipos de tratamentos, sendo
estes considerados invasivos, como facetas diretas e indiretas, restaurações, coroas, etc

(MORATO, L.H. et al, 1998).
O clareamento dental é uma opção, de natureza não-invasiva, que muitas vezes pode por si só

resolver o problema estético, ou em outros casos, amenizar o escurecimento; assim como se for
realizado previamente, auxiliar no tratamento restaurador.

crittA t-,5;
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7.7.1 Resinas compostas

Inúmeros estudos sugerem que o clareamento dental altera a superfície das restaurações

em resina, mas não diferentemente de alguns alimentos que podem alterar a superficie de
restaurações.

Um estudo colorimétrico constatou que géis a base de peróxido de carbamida faziam a
resina ter uma cor levemente mais clara. Em alguns casos esse efeito clareador foi
estatisticamente significante; entretanto, as alterações foram tão pequenas que não poderiam ser
clinicamente significantes.
Tam, 1999; relatou que estudos realizados sobre os efeitos do clareamento dental nos
materiais restauradores, mostraram mudanças clinicas insignificantes na maioria dos materiais
restauradores após o clareamento.
Géis a base de peróxido de carbamida podem tornar levemente ásperas as superficies de
compósitos. Embora a aspereza de superfície possa ser detectada por perfilometria e microscopia
de varredura, é pouco provável que possua qualquer significância clinica (ATT1N, 2004).
Crim, 1992, relatou que o clareamento de restaurações de resina composta classe V

causou microinfiltração nas margens dentina — cemento, mas este estudo usou sistemas de adesão
mais antigos, que modificavam, ao invés de removerem a camada de smear layer. Os resultados
poderiam ser diferentes com sistemas de adesivos de gerações atuais, os quais removem, todos, a
camada de smear layer e usam resinas hidrofilicas para penetrar na dentina.
Na existência de restaurações nos dentes anteriores antes do clareamento dental, o
paciente deve estar ciente de que elas não sofrem alteração de cor. Provavelmente, estas
restaurações deverão ser substituidas ao final do tratamento, a fim de se conseguir um melhor
resultado estético (BARATIERI, et al; 2004).
Garcia-Godoy, et al; 2002; realizaram um estudo, na qual procuraram avaliar o efeito de
três géis clareadores (Rembrandt XTRA Comfort Regular 12% e Ultra 30% (Den-Mat,) e
Opalescence 10% (Ultradent.) com relação A. aspereza, dureza e morfologia de compostos
resinosos para uso anterior e posterior. A aplicação dos agentes clareadores testados não obteve
nenhum efeito estatisticamente significativo nos compostos resinosos. Com as amostras
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clareadas, o composto resinoso para dentes posteriores era significativamente mais forte do que o
composto resinoso para dentes anteriores quando a aspereza não era significativamente diferente

(p > 0.06).
Attin T., et al, 2004; realizaram um artigo que tinha como objetivo avaliar os efeitos dos
agentes clareadores com concentrações que variavam de 3% à 35% de peróxido de hidrogênio
em materiais restauradores. A literatura revelou em testes "in vitro",

que procedimentos

clareadores podem ter um efeito negativo em propriedades físicas, integridade marginal, força de
adesão de esmalte e dentina e na cor de materiais restauradores. Entretanto, nenhum artigo
mostrou que o clareamento pode exercer um impacto negativo nas restaurações presentes e que
estas necessitam ser trocadas sob circunstâncias clinicas.

Rosentritt M., et al, 2005; em seu estudo, cujo objetivo foi avaliar a influência de agentes
clareadores em diferentes concentrações de Peróxido em materiais restauradores, corn relação a
aspereza, cor e dureza no esmalte de bovinos, utilizando resinas híbridas e microparticuladas,
compômeros e ionômero de vidro. Urna diminuição significativa na dureza, combinada com o
clareamento mais alto foi encontrada para resinas microparticuladas e o compômero. Os sistemas
clareadores mostraram diferentes efeitos na aspereza de superfície. 0 esmalte dos bovinos
mostrou um clareamento significativamente mais alto comparado a cor dos materiais

restauradores.
Ulukapi, Bender li, Ulukapi, 2003; realizaram um estudo cujo objetivo era avaliar o pré e o
pós clareamento em dentes extraídos de humanos (3°s molares, livres de cárie, 30 elementos) com
Peróxido de carbamida a 10%, com relação à infiltração marginal em restaurações de resina
composta e amálgama. Foram realizadas cavidades tipo classe V. No primeiro grupo, as

restaurações foram feitas antes do clareamento. No segundo grupo, as restaurações foram feitas
após o clareamento e, no terceiro grupo não se clareou nenhum dente, mas tintas foram usadas
para avaliar a infiltração marginal (grupo controle). Os resultados mostraram que ocorreu
infiltração marginal em resina composta nos dois primeiros grupos que foram clareados, mas com

relação ao amálgama não houve nenhuma alteração. Concluiu-se então, que o clareamento com
Peróxido de carbamida pode alterar a margem de restaurações com resina composta, causando
infiltração e desadaptação, mas as restaurações com amálgama não foram afetadas no teste in
vitro".

UFSCIODONTOL OGIA
BIBLIOTECA SETORIA1

35

7.7.2 Amálgama dental

interessante notar que o gel de peróxido de carbamida aumenta a liberação do mercúrio
dos amálgamas dentais (TAM, 1999).
Porcelana, amálgama e ouro não são afetados por qualquer regime de clareamento
(GARCIA; 2001).
Rotstein; Mor; Arwaz; 1997; relataram que o efeito do per6xido de carbamida a 10% ou
peróxido de hidrogênio a 10%, nos níveis de superfície do mercúrio, da prata e do cobre de
restaurações de amálgama foi testado "in vitro" com microscópio de varredura e microanalise
espectrométrica dispersiva de energia. Um aumento significativo em níveis do mercúrio ocorreu
após o tratamento com per6xido de carbamida por 14 dias e uma redução significativa de 28 dias.
Uma redução significativa nos níveis de cobre foi encontrada após o tratamento com o peróxido
de carbamida por 14 dias. Concluiu-se que o tratamento prolongado com agentes clareadores
pode causar mudanças microestruturais nas superfícies do amálgama, aumentando possivelmente
a exposição dos pacientes aos produtos tóxicos. Embora a sig,nificância clinica destes achados
não seja clara, o clareamento de dentes restaurados com amálgama deveria ser abordado coin
cautela (CERTOSIMO; 2003).
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7.7.3 Cerâmica

Haywood, 2000; relatou que não foram reportados efeitos na cor e nem nas propriedades
fisicas da porcelana ou outros materiais cerâmicos.

7.7.3.1 Facetas de Porcelana

As facetas de porcelana são um método excelente e clinicamente comprovado para
corrigir problemas de cor severos. Em alguns casos, entretanto, o clareamento caseiro pode ser
uma tentativa, não invasiva, para o clareamento dos dentes escurecidos. 0 resultado pode variar
de sucesso completo a completo insucesso. Com esta última opção de resultado, as facetas ainda
poderiam ser indicadas e o paciente teria sacrificado tempo e relativamente pouco dinheiro.
Entretanto, paciente e dentista teriam a satisfação de saber que as facetas são o tr atamento
adequado (GARCIA; 2001).
Ocasionalmente, um sucesso parcial pode ser obtido com o clareamento. Os dentes se
tornam um pouco mais claros, mas não a um nível completamente aceitável. Um sucesso parcial
desse tipo pode melhorar o resultado do caso, pois facetas de porcelana podem ser feitas para
aparecerem mais translúcidas e naturais quando confeccionadas em dentes mais claros.
Se os dentes facetados se tornarem escuros com o passar do tempo devido à recidiva de efeito do
clareamento original, eles podem ser clareados novamente com a aplicação de gel às superficies
linguais. Esse procedimento é efetivo devido ao peróxido ser capaz de se difundir livremente
através do dente a partir de áreas não restauradas do esmalte (SWIFT, 1997).

37

7.7.3.2 Coroas de Porcelana

Normalmente, os dentes naturais apresentam uma cor na qual fica dificil conciliação coin
os materiais cerâmicos.
Assim, quando uma coroa isolada anterior é necessária, o clareamento pode ser usado para
alterar a cor dos dentes adjacentes ao que será preparado para uma cor que seja reaplicada mais
facilmente na porcelana.
Além disso, uma coroa cerâmica isolada, que originalmente combinava com os dentes adjacentes

ficará mais clara do que os mesmos devido a esses dentes terem escurecido corn o passar dos
anos (escurecimento fisiológico) ou por hábitos alimentares. Em muitos casos, os dentes naturais
adjacentes podem ser clareados para melhorar sua compatibilidade de cor com a coroa,
eliminando a necessidade de substituir a coroa para corrigir a incompatibilidade estética
(SWIFT, 1997).

7.7.4 Cimentos

Os efeitos do clareamento nos agentes cimentantes não foram extensamente investigados.
Um estudo feito por Christensen, 1991; indicou que o cimento de ionômero de vidro e o
cimento de fosfato de zinco, dissolvem-se rapidamente em contato com géis de peróxido de
carbamida a 10%. A significância clinica não está concreta.
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7.7.5 Restaurações temporárias

Peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida causam alterações microscópicas nas

superficies de alguns materiais restauradores temporários, como o IRM S. Macroscopicamente,
restaurações de IRM ® expostas ao peróxido de hidrogênio podem parecer rachadas e
expandidas. Em contraste, restaurações de IRM S expostas ao peróxido de carbamida parecem

não ser afetadas macroscopicamente.
As restaurações provisórias realizadas com Metacrilato tornam-se alaranjadas após a exposição
ao peróxido de carbamida. Coroas de policarbonato e materiais temporários de resina composta
não sofrem descoloração (TAM, 1999).

8 AGENTES CLAREADORES

8.1 Classificação dos agentes clareadores

Os agentes clareadores caseiros supervisionados pelo dentista ou os auto-administrados
pelo paciente (não supervisionados pelo dentista) podem ser o peróxido de hidrogénio, com
concentrações variando de 1,5 até 8,78% ou o peróxido de carbamida, com concentrações de 10
até 18% (FRAZIER, K.; 1999; BARATIERI, et al; 2004).
0 peróxido de carbamida a 10% é o agente clareador mais utilizado na técnica caseira.
(NOVAIS e TOLEDO, 2000; PERDIGÃO, BARATIERI, ARCARI, 2004).

* Produtos para clareamento pela técnica caseira, supervisionados pelo dentista
PRODUTO

FABRICANTE

DESCRIÇÃO

Dent!- brite

Cura Pharmaceutical

PC 10% com Carbopol

Rembrandt

Den-Mat Corp.

PC 10% com Carbopol

Ultra-Lite

Ultra lite, inc.

PC 10% com Carbopol

Opalescence

Ultradent Products, Inc.

PC 10% com Carbopol

Excel 2

Discus Dental, Inc.

PC 10% com Carbopol

Whiteness Standard

FGM

PC 10%116% com Carbopol

Whiteness Perfect

FGM

PC 10%116% com Carbopol

Claridex

Biodinfimica

PC 10% com Carbopol

Clarigel

Dentsplay

PC 10% com Carbopol

Gly-Oxide

Marion Mere11 Dow, Inc.

PC 10% sem Carbopol

White e Brite

Omni International

PC 10% sem Carbopol

Dental- Lite

Challenge Products

PC 10% sem Carbopo1/16%/ 22%

Colgate Platinum

Colgate Oral

PC 10%
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Professional Tooth
Whitening System

Pharmaceuticals, Inc.

Colgate Platinum

Colgate Oral

Overnight Professional

Pharmaceuticals, Inc.

PC 10%

Tooth Whitening
System
Discus Dental, Inc.

PC 10%/ 16% /22%

Ultradent Products, Inc.

PC 10%/ 15%/ 20%

Opalescence Quick

Ultradent Products, Inc.

PC 35%

Rembrandtx Confort

Dent-Mat Corporation

PC 10%/ 12%/ 16%/22%/30%

Nite White Excel 2 "Z"

Discus Dental

PC 10%/ 16% /22%

Patterson Brand Tooth

Patterson Dental Co.

Nite White Classic

Whitening Gel
Opalescence PF
Whitening Gel

Whitening Gel
Pola Night

SDI

PC 10%/ 16%/ 22%

Vivastyle

Ivoclar North America

PC 10%

Zaris Tooth Whitening

3M dental

PC 10% / 16%

ContrastPM

Spectrum Dental, Unc

PC 10%/ 15%/ 20%

SOrriS0

Colgate

PC 10%

Quick Start

Den-Mat

PC 35%

Day White 2 "Z"

Discus Dental

PH 7,50%

Crest Whitestrips

Procter & Gamble

PH 5,3%

Perfecta Ultra

Premier Dental

PH 6%

Premier Dental

PH 3%

SDI

PH 3% ou 7,5%

System

Perfecta

Black

Out

Resin
Pola Day

Fonte: BARATIERL L.N.; et al. Caderno de dentist:Ica — clareamento dental; 2004.
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OBS: PC: Peróxido de Carbamida
PH: Peróxido de Hidrogênio

*

Produtos para clareamento pela técnica caseira, sem supervisão do dentista

** Produtos à venda no Brasil

PRODUTO

FABRICANTE

DESCRIÇÃO

Simply White (day) - Pincel

Colgate

PC 18%

Britesmile to go - caneta

Britesmile do Brasil

PH

Kit Extra White

Espeda comercial

PH 10%

Procter & Gamble

PH 5,3%

Cremes dentais
-

Close Up whitening

-

Malvatricin

-

Sensodyne branqueador

Crest Whitestrips

Fonte: 1. BARATIERI, L.N.; et al. Caderno de dentistica — clareamento dental; 2004.

2. Revista Cláudia, Out/ 2004

OBS: PC: Peróxido de Carbamida
PH: Pere:mid° de Hidrogênio

Joiner, A; Thakker, G; 2004; realizaram um estudo na qual o objetivo foi avaliar in
vitro" o efeito clareador de produtos a base de peróxido de hidrogênio a 6%, como Xtra White
gel e Colgate Simple White e géis placebo. Xtra White mostrou melhor resultado quanto
remoção de manchas extrínsecas e clareamento dental do que um gel placebo, mas não foi
significativamente diferente a Colgate Simple White. Não houve nenhuma diferença significativa
no esmalte e os valores de microdureza da dentina para o placebo e o Xtra White. A
concentração média de peróxido encontrado na câmara pulpar do dente era 0.44 milímetros, teste
que se realiza sobre 3000 vezes abaixo da concentração relatada para causar danos pulpares.
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Oliver, T. e Haywood, V; 1999; em seu trabalho, tinham como objetivo determinar se o
clareamento caseiro realizado com moldeiras se estendia além da borda da moldeira
confeccionada à vácuo ou, se o gel não atingisse a borda da moldeira, ficaria uma linha de
demarcação. Como resultado, concluíram que o clareamento se estendeu além da moldeira e
nenhuma linha de demarcação foi notada. Isto, em estudo "in vitro" sugere que o clareamento foi
bem sucedido e que, o Cirurgião-dentista não necessita confeccionar outra moldeira caso esta
não cubra todas as faces do dente, principalmente a face vestibular.
O clareamento caseiro supervisionado pelo cirurgião-dentista apresentou-se como uma
técnica efetiva, simples, de fácil aplicação e custo reduzido, levando a melhora da estética pelo
clareamento dentário, com plena satisfação dos indivíduos (CARDOSO, MÁXIMO; 2004).

9 CLAREAMENTO CASEIRO NÃO- SUPERVISIONADO PELO DENTISTA EM

DENTES VITAIS

Forma de realizar o clareamento dental caseiro por meio de sistemas que dispensam o uso
de moldeiras.
Um desses sistemas apresenta-se na forma de fitas adesivas, finas e flexíveis,
impregnadas com o agente clareador. Existe ainda um outro sistema, através de um verniz à base
de peróxido de carbamida ou hidrogênio. Essa forma de apresentação é mais recente do que as
tiras de clareamento e, igualmente, de fácil aplicação. Outros sistemas de clareamento, que não
são supervisionados pelo dentista são do tipo caneta, fita dental e cremes dentais.
Pessoas que não toleram o uso de moldeiras, como pacientes com náuseas,disfunçao
têmporo-mandibular ou com pouca abertura de boca, são candidatas à utilização desses sistemas,
visto que não alteram a oclusão. Além do mais, praticamente todas as indicações de clareamento
caseiro feito com moldeira também são indicações do clareamento com o sistema de fitas ou
verniz. Sem dúvida alguma, a melhor indicação de uso desses sistemas é o retratamento
clareador, pelo tempo de tratamento ser menor. No entanto, por serem produtos extremamente
novos, algumas indicações estão por ser pesquisadas e confirmadas (MAIA, et al., 2005).
Existe também um fio dental* que, ao mesmo tempo, remove a placa bacteriana e clareia
o espaço inteiproximal dos dentes. 0 produto tem um formato achatado, como o das fitas
dentais. Estudos realizados pela University Park Research Center, em Indiana (USA), apontaram
que o uso regular desse fio reduz em 26% as manchas extrínsecas, principalmente aquelas
causadas por café, cigarro e refrigerantes a base de cola. Para ter algum efeito, deve-se utilizá-lo
em pelo menos duas semanas.
0 sistema de canetas, chamado comercialmente de BriteSmile To Go®, até o momento
está sendo comercializado no Brasil somente através dos dentistas.

* Artigo retirado da Revista Saute é vdtd, de Março de 2005.
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E uma maneira fácil de clarear os dentes a qualquer hora ou lugar. Simples de usar e com
ótimos resultados, pois são apenas duas aplicações diárias por duas semanas. 0 paciente gasta

apenas 30 segundos em cada aplicação, sem o desconforto das fitas adesivas ou a complicação
dos sistemas com moldeiras.
O aplicador, em forma de caneta, libera uma fórmula exclusiva, que rapidamente é
absorvida na superfície do dente, agindo instantaneamente. Em dez segundos o gel seca e o
clareamento é iniciado de maneira suave e delicada.
Não é necessário escovar os dentes antes de cada aplicação, entretanto é recomendado bochechar

corn água antes de usar o produto. Os dentes não precisam estar completamente secos para
aplicar o produto.
Cada caneta BriteSmile To Go® tem uma duração aproximada de 30 dias de uso *.

9.1 Clareamento com o sistema de fitas adesivas

0 gel que recobre o adesivo é urn ácido poliacrilico viscoso (carbopol), que tem como

base glicerina e água. A viscosidade do gel promove adesividade, que segura a tira pelo tempo
necessário para o processo clareador e permite uma conformação adequada aos dentes. A
resistência à solubilização torna lenta a interação da saliva e outras formas orgânicas de reagirem
com o per6xido de hidrogênio (GERLACH, et al; 2000).
As fitas clareadoras são de polietileno com 9 pm de espessura, recobertas por pequenos
reservatórios que contém o agente clareador. Possuem formatos diferentes para as arcadas
superiores e inferiores, tendo a fita superior formato retangular (6,5 cm X 1,5 cm) e a inferior,
formato trapezoidal (5 cm X 2 cm). Foram desenhadas para serem maiores que a extensão
inciso-gengival e para que possam se adaptar a dentes de diversos tamanhos. Em relação ao
comprimento, o objetivo é cobrir pelo menos os seis dentes anteriores, podendo ir mais além, se
o tamanho dos dentes permitir ( MIRANDA, BENETTI E PAGANI, 2002; D'ALTOE; 2003).
* Informações no site www.britesmile.com .
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Cada caixa do produto, contendo 5,3% (Crest 0 Whitestrips) ou 6,5% (Crest

C

Professional Whitestrips) de peróxido de hidrogênio, contém 56 fitas clareadoras, sendo 28 para

o arco superior e 28 para o arco inferior. Portanto, o paciente utiliza duas fitas clareadoras, duas
vezes ao dia, por um período de 30 minutos, durante duas semanas, totalizando um tempo de 14
h de uso.
As fitas clareadoras são de fácil utilização, pois já vem carregadas com o produto. Pelo fato de
serem pré-dosadas, evita-se a superdosagem e o desperdício do agente clareador (MAIA; 2005).
Uma desvantagem de seu uso é que a tira para dentes inferiores não fica na posição ideal por
muito tempo, por causa da saliva, ao contrário da tira superior.
A principal vantagem desse produto, a sua fácil obtenção, é também uma desvantagem,
na medida em que existe a possibilidade do abuso na utilização do produto, já que não há
acompanhamento direto do dentista, além do fato de a descoloração não ter sido diagnosticada.
Quando o clareamento dental é feito com sistemas que dispensam o uso de moldeiras, os
efeitos adeversos, como sensibilidade dental e irritação gengival, são os mesmos presentes no
clareamento caseiro com moldeira. Pesquisas corn as fitas clareadoras têm demonstrado urna
menor ou, até mesmo, ausência de sensibilidade dental, decorrente de sua baixa dose total e do
pouco tempo de contato com o dente (GERLACH, KUGEL, KASTALI; 2000).
As fitas são aplicadas à dentição superior alinhando a extremidade superior à gengiva
marginal dos dentes anteriores. Estas fitas são pressionadas contra os dentes para permitir melhor
contato e o restante da fita é adaptado A. face lingual dos dentes, promovendo ancoragem
adicional 6. fita. A largura da fita cobre os seis dentes anteriores ou de primeiro pré-molar direito
ao esquerdo, dependendo da largura dos dentes anteriores. A fita é aplicada na dentição inferior,
alinhando a longa superficie trapezoidal em relação A. margem gengival dos dentes anteriores
(D'ALTOE, 2003).
Gerlach, Gibb e Sagel, 2002; realizaram um estudo para verificar a mudança de cor nos
dentes com o sistema de clareamento com tiras. Os participantes mais jovens tiveram uma
resposta melhor ao clareamento do que os participantes mais idosos. As tiras foram bem
toleradas ao uso, com sensibilidade dental baixa e a irritação oral comum de todo tratamento
clareador. Não ocorreu nenhum problema após
monitoramento (6 meses).

o tratamento e durante o período de
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Don ly, K.J.; Gerlach, R.W.; 2002, realizaram experimentações clinicas com clareadores
de sistema de tiras em crianças e adolescentes. Os resultados indicaram o sistema como um meio
eficaz para clarear os dentes. A sensibilidade minima foi associada com este sistema, mas a
maioria da sensibilidade relatada foi classificada como suave e toda sensibilidade foi aliviada em
cima da interrupção do agente clareador.

9.2 Clareamento com o sistema de verniz

O Clareamento sem moldeiras também pode ser realizado pela aplicação de um verniz

base de peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio. Essa forma de tratamento é a mais

recente.
0 produto de uso diurno é a base de peróxido de carbamida a 18% (peróxido de
hidrogênio a 5,4%) e é indicado para ser usado por 30 minutos, duas vezes ao dia, durante 21
dias, ao passo que o produto de uso noturno possui per6xido de hidrogênio a 8,78% (peróxido de

carbamida a 30%) e deve ser utilizado apenas urna vez ao dia(6 h a 8h) por 14 dias (SLEZAK, et
al., 2002; MAIA, 2005).
A aplicação deste agente clareador é feita diretamente sobre os dentes secos. 0 verniz

clareador é aplicado com o próprio pincel da embalagem e este verniz seca sobre o dente
formando uma película que é capaz de liberar o agente clareador (AYAD, F.; 2002).
Com esta técnica, é possível clarear os dentes posteriores, apesar da dificuldade de
aplicação nessa região (BARATIERI, L.N.; 2004).
0 produto deve ser empregado da seguinte forma:
•

após a escovação, deixe a superficie dentária secar, não deixando os lábios ou
a lingua tocarem os dentes;

•

aplique urna fina camada do produto (pincel) em um dente por vez;

•

evite que a lingua ou os lábios toquem os dentes por 30 s; e
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•

não comer ou beber durante os 30 min de clareamento para não remover o
produto dos dentes.

* Produtos clareadores na qual não ha a supervisão do Dentista

PRODUTO

Simply White

APRESENTAÇÃO
Verniz clareador (pincel)

AGENTE

REGIME

CLAREADOR

CLAREADOR

PC 18%

30 min

FABRICANTE

Colgate

2x/dia
14 dias
Reaplicar a cada 6

meses
Simply White Night

Verniz clareador (pincel)

PH

clear

6-8 h (noite)

Colgate

lx/dia
14 dias

MyXantia

PC

Verniz clareador

30 min

Dexcel Pharma

2x/dia
14 dias

Fonte: BARATIERI, L.N.; et al. Caderno de dentistica — clareamento dental; 2004.
PRODUTO

APRESENTAÇÃO

AGENTE

REGIME CLAREADOR

FABRICANTE

Pintar superficie frontal dos
dentes, 2x/dia; 2 semanas.
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Nathoo, et al; 2002; realizaram um estudo por três semanas, comparando a eficácia de um
sistema clareador aplicado com pincel e um grupo placebo. 0 resultado se mostrou melhor do
que as exigências mínimas determinadas pelas "Diretrizes para a aceitação de produtos para
higiene oral contendo peróxido", publicado pela ADA em 1994. Assim, com base neste trabalho,
eles concluíram que o produto a base de peróxido de carbamida a 18% (peróxido de hidrogênio a
5,4%) clareia significativamente os dentes. *

* Estudo clinico patrocinado por Colgate — Palmolive Company. 2002

10 DISCUS SÃO

A técnica do Clareamento caseiro supervisionado pelo dentista em dentes vitais é uma
técnica viável e conservadora que, por si s6, pode, muitas vezes, resolver o problema estético do
paciente. Esta técnica pode ser realizada através de moldeiras personalizadas com gel de

peróxido de carbamida com concentrações variando entre 10% e 16%, tiras e canetas. A técnica,
o produto e a concentração do mesmo mudam, dependendo da etiologia da alteração de cor.
A escolha de um agente clareador deve levar em conta, entre outros fatores, a sua ação
sobre as estruturas dentárias. Assim, efeitos adversos têm sido observados na estrutura do
esmalte dentário (NOVAIS E TOLEDO, 2000).
muito importante que a técnica a ser utilizada seja selecionada após um correto

diagnóstico e planejamento do caso, pois a falta de informação sobre o assunto pode fazer com
que clientes se iludam com propagandas e produtos; visto que, há no mercado produtos que
apresentam como marketing o uso caseiro, por conta própria, sem auxilio do profissional. Como
resultado, o desastre. As químicas clareadoras mal utilizadas podem comprometer a saúde,
causando sensibilidade dental, problemas gengivais e desconforto, sem obter o resultado
desejado. 0 paciente deve sempre procurar um profissional especializado para esclarecimento de

dúvidas (FALCÃO, 2003).
A cor das estruturas dentais pode apresentar várias alterações, e sua etiologia, apesar de
ser diversa e, muitas vezes, ignorada pelo próprio indivíduo, é de grande valia de seu
conhecimento, pois influenciará decisivamente no plano de tratamento e na escolha dos produtos
a serem empregados. Existem dois tipos de descoloração dental, os causados por fatores
extrínsecos e os causados por fatores intrínsecos, congênitos ou adquiridos (CONCEIÇÃO,

DILLENBURG; 2000; CARDOSO, MAXIMO;2004).
Moratto, Duarte e Albuquerque, 1998; Garber e Goldstein, 1999; MondeIli 2003;
relataram as descolorações extrínsecas como as mais freqüentes, pois são resultantes do
manchamento superficial dos dentes.
As descolorações intrínsecas são muito mais complicadas e difíceis de serem tratadas,
sendo que as congênitas incluem alterações na formação do dente (hipoplasias de esmalte,
eritrobastose fetal, porfiria e amelogênese e dentinogênese imperfeitas), enquanto que as
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adquiridas podem ser classificadas em pré-eruptivas (medicamentos a base de tetraciclina) e Oseruptivas (HAYWOOD; 2000; KUGEL, et al; 2002; RUIZ, SA; 2003). 0 escurecimento de
dentes pelo envelhecimento, o uso excessivo de flúor e o manchamento pelo uso de
medicamentos, em especial a Tetraciclina; causam intenso manchamento dental (GARBER,
GOLDSTEIN, 1999; HAYWOOD, 2000; MONTENEGRO, BRUNETTI, 2002).
Cabe ao Cirurgião-dentista, propor e explicar ao paciente os meios mais seguros e
eficazes para a resolução dos problemas a ele apresentados. No que diz respeito ao Clareamento
dental, as preocupações quanto A segurança devem estar relacionadas aos produtos utilizados,
concentrações dos mesmos, dosagem administrada, freqüência e duração do tratamento. Também
é importante a preocupação com a relação custo/ beneficio resultante da aplicação das diversas
técnicas de clareamento sobre os dentes (FARRAN, H.; 1999).
A técnica do clareamento caseiro em dentes vitais, sob a supervisão do cirurgião- dentista
está indicada em algumas situações, nas quais se inclui dentes vitais escurecidos pela idade ou
amarelados, escurecidos por corantes e pós- traumatismo, manchados por tetraciclina em grau
suave, manchados por fluorose associados à microabrasão e dentes não vitais tratados
endockinticamente associados ao clareamento intracoronal.
A técnica de clareamento caseiro, com o uso de moldeiras personalizadas apresenta as
seguintes vantagens em relação As outras técnicas de clareamento coin a supervisão do dentista,
pois é urna técnica simples, de fácil aplicação, que requer pouco tempo de atendimento clinico,
com custo reduzido, utiliza materiais disponíveis, emprega agentes clareadores brandos, pode ser
utilizada em vários dentes simultaneamente, não emprega calor, apresenta boa resposta inicial,
bom prognóstico e é de fácil repetição.

O clareamento caseiro com o uso de moldeiras personalizadas apresenta algumas
limitações com relação As outras técnicas de clareamento dental com a supervisão do dentista,
pois necessita da colaboração do paciente, requer em média 2 a 3 semanas de tratamento, há o
desconforto da moldeira, pode ocorrer hipersensibilidade dental durante o tratamento, não é
possível prever a longevidade dos resultados. Acredita-se que a previsão em relação a quanto o
dente irá clarear e a sua longevidade sejam as maiores limitações, porém a maioria dos
indivíduos prefere submeter seus dentes a procedimentos menos invasivos, que não desgastem a
estrutura dental sadia, mesmo que sua durabilidade seja menor ou menos previsível do que uma
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abordagem restauradora (MORATO, DUARTE E ALBUQUERQUE, 1998; CARDOSO,
MÁXIMO, 2004).
A técnica de clareamento doméstico não fica restrita aos dentes, tendo os agentes contato
prolongado com tecidos moles e organismo como um todo, pois são deglutidos. Seu uso
prolongado pode ser associado com problemas periodontais, retardo na cicatrização de feridas,
alteração da flora microbiana e/ou infecções oportunistas.
Segundo Garber, Goldstein, 1999; Haywood, 2000; a superfície do esmalte clareado
exibe uma maior sensibilidade à abrasão e presença de erosão. Pasquini, 1996; Leonard, et al;
2001; mostraram que esmalte desmineralizado é mais receptivo a mineralização do que esmalte
intacto. A presença de erosão, abrasão e abfração requerem cuidados prévios ao clareamento
dental, como a aplicação de flúor, polimento e restaurações (RUIZ, SA; 2003).
Os efeitos colaterais mais comuns do clareamento dental são a sensibilidade Osoperatória e a irritação gengival. Um fator que pode agravar a sensibilidade é a freqüência de
utilização do clareador (GARCIA, 2001). Haywood (2000) afirma que a sensibilidade transitória
pode ser manejada fazendo-se o uso alternado da moldeira coin o gel clareador, reduzindo-se o
tempo de uso.
A relação ingestão — dose letal média do peróxido de carbamida a 10% durante
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clareamento caseiro em estudos conduzidos em ratos, quando extrapolados para humanos
demonstraram a existência de uma ampla margem de segurança. 0 paciente teria que ingerir
aproximadamente 8 L do produto para ter efeito letal, o que é quase impossível de ocorrer
(SOUZA,1993; GARCIA, 2001; BARATIERI, 2002).
Foram realizados vários trabalhos avaliando o efeito clareador sobre o tecido pulpar,
principalmente do peróxido de hidrogênio em concentrações mais altas. Alguns trabalhos
concluíram que o mesmo não causava dano ao complexo pulpar, enquanto outros concluiram
resultados contraditórios. Estudos clínicos comprovam que as alterações pulpares causadas pelo
clareamento dental caseiro são reversíveis e desaparecem em um curto tempo (MAIA, 2005).
Um aspecto de significativa importância clinica diz respeito ao efeito do clareamento
sobre a adesão de materiais restauradores ao dente clareado. Resíduos de peróxido de carbamida
podem também afetar os dentes, reduzindo a força de adesão de sistemas compostos ao esmalte dentina. Estes resíduos inibem a polimerização dos sistemas adesivos com a resina. Em
conseqüência, todos os procedimentos de restauração devem aguardar em pelo menos, uma
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semana após o término do tratamento clareador. Além das preocupações sobre a adesão, deve-se
ter em mente que os dentes que foram submetidos ao tratamento clareador retardam a cor dentro
de até duas semanas (CVITKO, 1991; SOUZA, 1993; SWIFT, 1997; TAM, 1999; SPYRIDES,
et al; 2000).
Maia, 2005; relatou uma outra forma de realizar o clareamento dental caseiro através de
sistemas que dispensam o uso de moldeiras, como tiras adesivas, finas e flexíveis, impregnadas
com o agente clareador.
Cardoso e Máximo,2004; relataram que a aplicação da técnica do clareamento dental
caseiro, sem a supervisão do dentista deve ser evitada em virtude dos grandes riscos oferecidos
pelo uso indevido e abusivo dos clareadores (sensibilidade pós- operatória e a irritação gengiva!).
No Brasil, somente o sistema de pincel é vendido diretamente ao público em farmácias, mas este
pode ser usado normalmente, sendo supervisionado pelo Cirurgião-dentista. Este sistema,
através de pincel e verniz, é aplicado diretamente sobre o dente seco, sendo à base de peróxido
de carbamida a 18%.
Os sistemas de tiras, canetas, fita dental, cremes dentais, além do sistema de pincel;
servem como "retoque" para os próximos tratamentos. Estas formas de tratamento, com a
supervisão do Cirurgião-dentista, não alteram a oclusão dental do paciente e são recursos para os
pacientes que não toleram o uso de moldeiras, que apresentam náuseas, problemas de ATM,
pouca abertura de boca, recessões gengivais, sensibilidade dental elevada e lesões cervicais nãocariosas.

11 CONCLUSÃO

Nos últimos anos, o Clareamento dental vital atingiu a sua popularidade, tanto na área
odontológica como na área cosmética e estética. A classe Odontológica vem trabalhando
sucessivamente para que o Clareamento em dentes vitais seja sempre supervisionado por um
profissional habilitado.
Sucesso e falhas são imprevisíveis nestes procedimentos, sendo de primordial
importância que o Cirurgião-dentista atualize seus conhecimentos, quanto à etiologia da cor
(diagnóstico), apresentações clinicas (tipo de clareador e posologia) e tipos de tratamento
(Clareamento caseiro com moldeiras, clareamento pelo sistema de tiras, clareamento com verniz)
com relação ao clareamento dental vital. Ele também deverá propor e explicar ao paciente o
melhor tratamento para seu caso.
O Clareamento dental vital, quando bem indicado, apresenta segurança e eficácia,
constituindo a primeira opção de tratamento para alterações de cor, pois, é um procedimento de
natureza não-invasiva, que preserva a estrutura dental; além de deixar os outros procedimentos
disponíveis para o paciente, caso este não obtenha sucesso.
"Clareamento é um exercício de paciência, que requer treino e estudo individual de cada
caso, de cada paciente, de cada situação. 0 bom senso durante o processo diagnóstico e o
conhecimento da potência dos peróxidos envolvidos são o caminho seguro para um bom
resultado" - Heraldo Riehl
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13 ANEXOS

ANEXO 1
PLANO DE TRATAMENTO PARA CLAREAMENTO DENTAL
A apresentação abaixo é sugerida como seqüência para a condução de um clareamento dental.
Estes procedimentos são importantes antes do inicio do clareamento dental para conferir conforto e segurança ao
tratamento.
Radiografia dos elementos dentais:
• Panorâmica
• Periapicais

Observação de lesões periapicais, reabsorções internas/externas. Excluir qualquer tipo de processo inflamatório
crônico.

Avaliação da cavidade oral
•

Estrutura dental:

E importante a observação da estrutura do esmalte que possa apresentar:
1. Erosão,
2. Abfração
3.

Abrasão,

4. Presença de carie,
5. Presença de tartar°
6. Esmalte (poroso, mal formado, características das pigmentações).
Obs: A exposição da dentina e cemento podem prejudicar o tratamento, no que se refere a sensibilidade
dentinaria, durante o clareamento.Assim estas regiões devem ser tratadas antes do inicio do clareamento.
•

Restaurações:

LocalizaçãoMateriais utilizados (amálgama, resina, metais, porcelana).
Condições das restaurações
Obs: Materiais restauradores não sofrem clareamento.
•

Condições periodontais (observar a presença de):

Retrações gengivais.
Presença de tártaro.
Presença de placa bacteriana
Mobilidade dental
•

Tecidos moles(observar a presença de):

Lingua — ( geográficas, papilas sensíveis...)
Lábios — (ressecados queilite angular...).
Bochechas — (Leucoplasias, Irritações...)
Condições gengivais — (gengivite...)
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+ Hábitos do paciente
Parafuncionais
Respiradores bucais
Alimentares
Tabagismo
Ingestão de bebidas Alcoólicas

•

Higiene bucal
Tipo de escova (macia, dura).
Técnica e tempo de escovação
Pasta (Tipo de pasta usada)
Utilização de colutório ( A utilização de colutório esta contra indicados durante o clareamento)

+

Características do manchamento
Extrínseca
Intrínseca (Utilização de fotopolimerizador para verificar profundidade da mancha)
Extrínseca e Intrínseca

Localizada, Regionalizada, Generalizada.

+

Registro de cor
Registro da tonalidade inicial
Utilização de escala de cores vita, cromascop
Fotografia (inicial e final)

•

Presença de sensibilidade dentinária
Avaliação do grau de sensibilidade (jato de ar, água, passagem de sonda exploradora).
Necessidade de utilização de produtos dessensibilizantes antes do clareamento e durante.

PROPOSTA DO PLANO DE TRATAMENTO
+

Limpeza profissional dos dentes
Pigmentação com evidenciadores de placa (Remoção com pedra pomes e água).
Registro do pH da saliva do paciente

Após a profilaxia, existe a necessidade do clareamento?
•

Esclarecimento ao paciente sobre o plano de tratamento
Tipo de tratamento selecionado
Tempo do tratamento
Cuidados por parte do paciente durante o tratamento
Efeitos colaterais
Limitações

Firmar termo de compromisso entre as partes.
•

Aconselhamento nutricional e dos hábitos alimentares.
Conscientização sobre fatores externos que competem com o

clareamento
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1. Fumo,
2. Vinho tinto,
3. Chá preto, café, bebidas gasosas,
Molho de soja,
4. batom
5. Medicação: base de ferro, Complexo vitaminico, antibióticos (tetraciclinas).

+ Seleção de técnica para dentes vitais.
Caseiro — Carbamida 10% ou 16% - Whiteness Perfect
Consultório com utilização de Carbamida 37% — Whiteness Super
Consultório com utilização de Carbamida 37% associado ao clareamento caseiro 10% ou 16% - Whiteness
Gold

Consultório com utilização de Peróxido de Hidrogênio 35% — aplicando fonte de energia — Whiteness HP
Consultório com utilização de Hidrogênio 35% — Aplicando fonte de energia associado a Carbamida
10% ou 16%. Whiteness HP + Whiteness Perfect.
Tratamento restaurador

Seleção de técnica para dentes não vitais.
Caseiro— Carbamida 37% "Walking bleach" — Whiteness Super Endo.
Consultório com utilização de Carbamida 37% - Whiteness Super
Consultório com utilização de Carbamida 37% associado ao clareamento caseiro Carbamicla 37% "Walking
bleach" — Whiteness Super 37% em consultório + Whiteness Super Endo como curativo de demora.
Consultório com utilização de Hidrogênio 35% — Aplicando fonte de energia — Whiteness HP
Consultório com utilização de Hidrogênio 35% — Aplicando fonte de energia associado a Carbamida 10%
ou 16% - Whiteness HP + Whiteness Perfect
Obs: Fonte de energia: Fotopolimerizador, Limpadas de Plasma, Fontes híbridas de energia Led/Laser,
Laser de Argônio, Diodo, Nd:Yag,Co 2

INSTRUÇÕES AO PACIENTE
+

Antes do inicio da aplicação do agente clareador, higienizar bem os dentes corn as escovas e pastas
indicadas pelo profissional;

+

Aplicar o agente na moldeira, uma gota em cada "casulo da moldeira", nas regiões que foram indicadas pelo
cirurgião-dentista.

+

Remover os excessos que extravasarem da moldeira com a ponta dos dedos ou com auxilio de um cotonete,
gaze ou algodão.

+

Não utilizar durante o procedimento do clareamento dental qualquer tipo de colutório.

+

Manter a moldeira durante horas seguidas ou dividir as aplicações em 2 aplicações diárias de horas.

+

Caso a moldeira apresente algum desconforto durante sua utilização, interromper sua utilização e comunicar
ao profissional.

+

Após este período, remover a moldeira e enxaguar bem a boca com água;

+

Em caso de sensibilidade dentinaria, remover todo gel clareador da moldeira lavando-a e aplicar o
minutos. Após a remoção da moldeira
dessensibilizante, utilizando a mesma moldeira limpa por
com o agente dessensibilizante, escovar os dentes para sua total remoção.

+

Lavar bem a moldeira antes de guardar.
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•:•

Evitar alimentos ácidos, principalmente após o procedimento.

+

Evitar o fumo. Fumar no mínimo duas horas após a remoção da moldeira.

+

Retomar às consultas para controle semanais.

+

Evitar alimentos com corantes artificiais.

+

Caso necessário, utilize o medicamento :
Analgésico

+

Em caso de sensibilidade exacerbada, irritações na gengiva ou náuseas, interromper a utilização e entrar em
contato com o seu dentista imediatamente.

ANEXO 2

Produtos clareadores dispoinveis no mercado. Agente Clareador: Peróxido de Carbamida

NOME COMERCIAL

CONCENTRAÇÃO

EMPRESA

PRODUTO ATIVO

Nite White Excel 2 "Z"

10%

APRESENTAÇÃO

TÉCNICA

COMO USAR

Home Bleaching

moldeiras individuais

QUANDO USAR

Gel em seringa

16%

(Discus Dental)

Equivalente a 35% de

(Discus Dental)

carbamida
Carbamida a 22%

Dispensador com camara
dupla sabor hortelã.

2 horas/noite
7 a 21 dias

22%
White Sp3eed

OBSERVAÇÕES

2 horas/manhã

moldeiras individuais
Office
Gel em seringa

Bleaching

Gel em seringa

Home

Aplicação (mica de
30 minutos

Dispensador com camara
dupla sabor hortelã.
Não requer isolamento
absoluto ou barreira protetora
sabor; menta

Hidrogênio a 18%
Opalescence PF

10%

(Discus Dent)

15%

moldeiras individuais

Bleaching

20%

2 horas/manhã
2 horas/noite
ou

Sabores: neutro,menta,
Requer refrigeração

4 horas/noite
8 a 14 dias
35%

Opalescence Quick

Gel em seringa

Office Bleaching e
Sala de espera

(UltraDent)
Colgate,Platinum,

1

10%

Pasta em tubo

10%

Gel em seringa

- Horne Bleaching

moldeiras individuais
ou isolamento absoluto
Home Bleaching

.
- moldeiras individuais

4 ap li cações de 30 min.
a 2 horas cada, ou 1
aplicação seguida de

Colgate,Platinum,
Ovemight(Colgate Oral
Pharmaceutical)

Requer refrigeração
.

2 horas/dia por 14 dias

Contem Flúor e Formula
Anti-tártaro

2 semanas

'0 kit contem escala de
cores e instruções para uso

Daytime( Colgate Oral
Pharmaceutical)

"Clareador de sala de espera"

1

Pasta fluoretada

Home Bleaching

moideiras individuais
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CONCENTRAÇÃO APRESENTAÇÂO
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PRODUTO ATIVO

QUANDO USAR
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*IIMil.11-..,

Pole NightpDI)

Gel em seringa
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Home Bleaching

moldeiras individuals

18%
22%
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SIveeler ,Nprth Amer,ica) , .
ggv•i"ovigogrovik
Zeno, Tooth.
Whitening
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1,2%
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—---

—.
Gel em seringa

.

Horne Bleaching

rnoldeiras Indivicluais

5a•or: menta e (mites

-_____
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rnoldeitas intilvidPais
erne Bleaching

Otligle Bleaching
--

Gil ern Serino

—.
10%

(40 ,rotsar
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System
(31VI Dental

Horne Bleaching

irk) 06

—

lat1iviluaia

_

---...

..........1.0.00,40.4.10.1.110.0

0.v
10%

Laser Le argOnio
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Requer refrigeraciao
Contery desensibgiligante
Chitosan

Lannyatia de oicrônie

..... ..,

-

ContrastP0/1
—
('Ir.ctrurn Dental Uno

4 horas
I O a 14 dies

el / user em serin a
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modairas individuals
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orne leaching

rnokleiras individuais

I o r a /dia
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0.0.,......
3 ' minutos
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2 vezesidia
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7 a 10 dias
Acompanha onente9Oes pare
para uso do paciente
---

..1.1,14.

Dentsl-Lite
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i 1,

/ a 14 dias

10%

Acompanha instrucões ao
$ .ciente

2 V1?
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(Colgate)
Quick Start
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.............e..z......p
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Horne Bleaching

10%
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sering a

o

el pronto p/ user ern
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...,..
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rnoldeiras individuals
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Day
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