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A mis amados padres, que me
ensefiaron los buenos valores, y
quienes, con enfuerzo y trabajo
honrado, me dieron como herencia lo
mejor que podia recibir: educación.

"É melhor tentar e falhar, que preocuparse e ver a vida passar;
é melhor tentar, ainda que em vão,
que sentar-se fazendo nada até o final.
Eu prefiro na chuva caminhar,
que em dias tristes em casa me esconder.
Prefiro ser feliz, embora louco,
que em conformidade viver..."
Martin Luther King
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CLAREAMENTO DE DENTES VITAIS
Cristina Raquel Caballero Garcia

Alternativa estética para dentes vitais com
alteração de cor. Apresentam-se dados de
significativa importância para uma correta
seleção da técnica. Indicam-se os dados de
segurança necessários para os produtos
clareadores. Abordam-se as novas
modalidades de tratamento. Enfatizam-se os
possíveis efeitos adversos dos procedimentos
de clareamento dental cujo conhecimento é
indispensável para minimizá-los e obter
sucesso no tratamento.
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INTRODUÇÃO
Considera-se que o sorriso está entre as mais importantes funções

de comunicação interativa do homem 43 , o qual é confirmado no desejo das pessoas
em ter dentes mais brancos, buscando aparências esteticamente agradáveis que
melhorem sua auto-estima e confiança99 , pois freqüentemente a primeira evidência
de variação do normal na dentição humana é a diferença observável na cor dos
dentes5' 19 .

Este interesse público em ter dentes mais brancos, mais luminosos,
é claramente evidente pelo número de indivíduos que buscam procedimentos de
clareamento em seus dentistas, estimulados por meio de anúncios publicitários de

fabricantes que

lançam

ao mercado produtos

odontológicos

clareadoras 15 .

*

Concludente do Curso de Especialização em Dentistica Restauradora pela EAP/ABO-SC

com

fórmulas
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A popularidade do clareamento dental 6, por conseguinte,
compreensive1 74 , e apesar das limitações e dos possíveis riscos envolvidos nos
procedimentos, muitos dentes podem ser clareados com sucesso 5 • 10 . Para o
paciente apropriado, com diagnóstico cuidadoso, seleção do caso, tratamento
planejado e atenção a técnica, o clareamento é o mais simples e sem dúvida o
procedimento menos invasivo disponível para clarear dentes descoloridos e, diminuir
ou eliminar muitas manchas em dentes vitais e não vitais 74 que, além disso, deixa
disponíveis todas as outras opções de tratamento 53 , ou em combinação com outros
procedimentos estéticos podem melhorar a aparência final 74 .

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Histórico do Clareamento Dental

0 clareamento de dentes vitais como uma opção de tratamento
estético é citado há aproximadamente 120 anos na literatura odontológica 51 . Embora
inicialmente ela tenha focalizado o clareamento de dentes não vitais, dentes vitais
também foram clareados; primeiramente em 1868, com ácido oxalic° e depois com
peróxido de hidrogênio ou Pyrozone 9 .
Muitas alterações substanciais ocorreram nos materiais e métodos,
mas a constante de pacientes esperando dentes mais claros permanece. Na prática
odontológica moderna, o clareamento dental vital é realizado mais freqüentemente
através de dois métodos. Um método é realizado no consultório odontológico. 0
outro é prescrito pelo dentista e realizado em casa 90 .
Anos de tratamento bem sucedido fizeram do clareamento de dentes
em consultório com H 202 uma opção de tratamento estético aceitável sob as vistas
da comunidade odontológica. Os detalhes da técnica em consultório mudaram, mas
o tratamento básico com H20 2 a 25-35% permanece o mesmo. Os produtos mais

recentes não indicam o uso de calor ou condicionamento ácido, são em gel e não
na forma liquida, tornando os materiais muito mais fáceis de trabalhar 47 .
A técnica do clareamento caseiro foi inicialmente proposta por
Klusmier (1960), ortodontista americano que descobriu, por acaso, o efeito clareador
do peróxido de carbamida a 10%, quando ele era utilizado por seus pacientes no
controle de gengivites moderadas 51 , tendo ficado adormecida até 1989 quando
Haywood e Heymann a descreveram em detalhes. Ela consiste, basicamente, na
auto-aplicação (por parte do paciente), de um produto a base de peróxido de
carbamida a 10%, através de uma moldeira plástica (placa), por um certo número de
horas por dia ou noite por duas a seis semanas de tratamento, sob a orientação e
supervisão de um cirurgião- dentista47 .
Originalmente conhecido como clareamento vital com placa noturna
(CVPN),

o

procedimento passou mais recentemente a ser referido como

clareamento de aplicação caseira prescrito pelo dentista, e também clareamento de
matriz47 .
Desde a sua apresentação à Dentistica, a técnica clinica sofreu
modificações e melhoras, incluindo variações no material

e no desenho das

moldeiras, tempo de tratamento, ingredientes ativos e concentrações, e o acréscimo
de agentes de espessamento para uma liberação prolongada do ingrediente ativo 3 .
Algumas das variações incluem técnicas não prescritas ou
ministradas pelo dentista (1991), mas sim realizadas totalmente pelo consumidor.
Estas técnicas são chamadas SOB, literalmente sobre - o - balcão, expressão
utilizada para identificar medicamentos vendidos diretamente ao consumidor sem a
necessidade de receita médica48 .
Nos últimos anos novas técnicas de clareamento dental têm surgido
como opções aos métodos convencionais de clareamento. Dentre estas novas
abordagens, o uso do laser e os agentes clareadores ativados por unidades de luz
visível tem chamado a atenção de profissionais e pacientes8.
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2.2 Etiologia das Alterações de Cor

As descolorações dentais são um freqüente achado no consultório
odontológico, associado com os problemas clínicos e estéticos. Estas diferem em
etiologia, aparência, composição, localização, severidade e solidez na aderência A
superfície dos dentes, apresentando dois maiores desafios: o primeiro é avaliar a
causa da mancha, e o segundo seu tratamento 43 .
Basicamente, existem dois tipos de descoloração dental: aqueles
causados por fatores extrinsecos 43 , e aqueles causados por influência intrínseca,
congênita ou adquirida4 .
2.2.1 Alterações extrínsecas
As alterações de cor extrínsecas são muito freqüentes e, portanto,
mais familiares aos cirurgiões-dentistas 9 . Geralmente são adquiridas do meio após a
erupção do elemento dental, como resultado da precipitação superficial de corantes
e pigmentos da dieta sobre a placa bacteriana e/ou sobre a película adquirida que
reveste o esmalte. Os alimentos e produtos de uso oral com maior potencial corante
, , medicamentos
são o café, chá preto, o tabaco, as bebidas a base de cola, etc.. 810
com clorexidine e alguns produtos bacterianos 87 . As restaurações dos dentes
também podem ser afetadas por este tipo de alterações 74 .
Algumas características estruturais superficiais do esmalte podem
favorecer este tipo de manchamento, como a rugosidade superficial (periquimdceas),
a porosidade intrínseca, a presença de trincas, fendas, sulcos e depressões
localizadas 8' 10 , assim como a presença de dentina exposta, ou quando uma
recessão desnuda a superfície da raiz. Estas irregularidades permitem que a
mancha penetre no dente até uma profundidade que torna a sua remoção
extremamente difícil, ou virtualmente impossíve1 8 .
Outros fatores predisponentes que favorecem estas alterações
incluem: composição salivar, indices de fluxo salivar e higiene oral deficiente118.

H

Para a remoção desse tipo de mancha, uma profilaxia com pasta
abrasiva 6, geralmente, suficiente. No entanto, quando elas se encontram em altas
concentrações, poderão ser necessários meios mais radicais para removê-las,
como, por exemplo, a raspagem e alisamento corono-radicular sistemático 9 .
Quando o paciente apresentar, com muita freqüência e intensidade,
esse tipo de manchas, o profissional deverá criar um programa de retorno para ele,
que se ajuste as suas necessidades particulares. Nesse sentido, passa a ser
imprescindível que o paciente seja orientado sobre a necessidade de adoção de
medidas caseiras de higiene que sejam capazes de contribuir de forma apreciável
para a redução dessas manchas 9 .
A terapia imediata deveria ser orientada da seguinte forma 43
1) Aconselhar o paciente sobre a correta técnica de escovação,
utilizando um dentifrício com um poder de limpeza e polimentos altos, ou
dentifrícios contendo agentes quelantes, tais como citrato de sódio e ácido cítrico
e enzima proteolftica 89 ;
2)

Para as fontes dietéticas de manchas (descolorações),

o

paciente deveria ser orientado a reduzir a ingestão de bebidas que provocam
manchas (por exemplo, café, e chá), e encorajado a escovar os dentes
imediatamente após o consumo43 ;
3) Os trabalhadores expostos a produtos químicos deveriam utilizar
mdscaras43.
Para as manchas mais persistentes, a microabrasão do esmalte
(ácido hidrocloridrico com pedra pomes) ou a técnica de clareamento caseiro
deveriam ser experimentadas43 .
Qualquer que seja a intensidade e freqüência dessas manchas, para
que o tratamento seja eficaz, é imprescindível a determinação e remoção da causa9.
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2.2.2 Alterações intrínsecas
- o muito mais complicadas e difíceis de
As alterações intrínsecas 3 d
serem tratadas. Elas podem envolver o esmalte e /ou a dentina podendo ser
congênitas ou adquiridas9 .
As alterações de cor intrínsecas congênitas incluem as alterações de
formação do dente, tais como a dentinogênese imperfeita e a fluorose4 .
As alterações de cor intrínsecas adquiridas podem ser classificadas
em pré-eruptivas e pós-eruptivas 4 .
a) As pré-eruptivas incluem, por exemplo, as alterações de cor
provocadas pelo uso indevido das tetraciclinas e do flOor4 . 0 manchamento nos
dentes vitais também pode ser provocado por doenças exantomaticas (sarampo,
varicela, escarlatina), hipocalcemia, febre reumática, eritroblastose fetal e porfiria
congên ita2 .
Nos dentes vitais o escurecimento pode ser natural (dentes
naturalmente amarelos ou acinzentados desde a sua erupção) 9 .
b) As pós-eruptivas incluem as alterações de cor provocadas por
traumatismos ou outras4 . A alteração pós-traumática de cor marrom-acinzentada
que resulta dos produtos degradantes na polpa necrosada é familiar a todos os
cl in icos9 .
As alterações de cor atraurnáticas incluem o escurecimento dos
dentes devido ao envelhecimento. Isto se deve, principalmente, ao desgaste
fisiológico do esmalte, que ocorre com o passar dos anos, e a conseqüente
transparência da dentina9 .
Recentemente, foi demonstrado que as minociclinas, derivadas
semi-sintéticas das tetraciclinas, quando usadas por um longo tempo podem
manchar dentes permanentes já irrompidos. Esse tipo de droga tem sido largamente
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utilizado por adolescentes no tratamento de acnes recorrentes. A droga é absorvida
no trato gastrointestinal, e é transportada até os dentes pela corrente sanguínea.
Neste último caso, o grau e a intensidade do manchamento estão relacionados
duração, freqüência e época do uso do medicamento e a sua concentração e via de
administração49 .
As alterações de cor intrínsecas são incorporadas diretamente
estrutura do dente e, geralmente, só podem ser removidas através do clareamento
ou de procedimentos mais radicais que implicam no desgaste e/ou restauração do
dente9 .
Alguns materiais dentários podem manchar a dentição. Por exemplo,
os produtos da corrosão da restauração do amálgama mancham os dentes pela
formação de sulfeto de ferro, uma mancha preto-acinzentada que pode refletir
através do esmalte. Este tipo de mancha é resistente ao clareamento; contudo, a
restauração de amálgama pode ser substituida por um material da cor dos dentes.
Outros materiais que provocam a descoloração dental incluem as pastas
poliantibacterianas, óleo de cravo e creso1 44 .
2.3 Agentes Clareadores

2.3.1 Classificação dos agentes clareadores
Com base em sua composição, os agentes clareadores podem ser
classificados em três tipos:
•

A base de peróxido de hidrogênio

•

A base de peróxido de carbamida

•

Livres de peróxido

Com base na forma de utilização, subdividem-se em:
1) Uso doméstico:
•

Com supervisão do profissional

•

Sem supervisão do profissional

2) Uso ambulatorial (no consultório):
•

Quimicamente ativados

•

Ativados por calor

•

Ativados por luz

•

Ativados por laser

2.3.2

Mecanismo de ação
Os agentes clareadores são veículos de radicais livres de oxigênio

que, tendo grande instabilidade, quando em contato com os tecidos promovem ora
oxidação, ora redução dos pigmentos incorporados a eles. Estes 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 difusdo 29n47 .
O clareamento dental, seja ele realizado intra ou extracoronalmente,
s6

é possível graças a permeabilidade da estrutura dental aos agentes

clareadores 17 , que têm a capacidade de se difundir livremente através do esmalte e
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da dentina e de atuar na parte orgânica destas estruturas promovendo

o

clareamento 41 . Conseqüentemente, o sucesso da técnica dependerá do potencial do
agente clareador penetrar até a fonte da descoloração e Id permanecer por tempo
suficiente para superar e remover a mancha 9 .
Dependendo da técnica a ser empregada, o veiculo do oxigênio, em
geral um peróxido, é empregado na forma de solução ou na forma de gel, em
concentrações que variam de acordo com as necessidades do caso clinico. A
associação de técnicas e de materiais clareadores é uma prática corrente 47 .
2.3.2.1 Agentes clareadores a base de peróxido de hidrogênio (tabela 1)
0 peróxido de hidrogênio H202 tem sido utilizado para clareamento
de dentes há mais de 70 anos, e ainda é um ótimo agente clareador, utilizado tanto
em dentes vitais (técnica convencional e caseira supervisionada) quanto em dentes
não vitais (técnica imediata e mediata) 8' 1973 .
Quando em contato com os tecidos, o peróxido de hidrogênio se
degrada em oxigênio e água, sendo o oxigênio o responsável pelo clareamento 9 .
Para aumentar o poder clareador do peróxido de hidrogênio tem sido
recomendado o emprego do calor9 , um alimento de 10° C na temperatura do meio
duplica a velocidade da reação e o processo clareador envolvendo os peróxidos 2 . Os
efeitos do calor são 75 :
1) Age como catalisador na degradação do agente clareador em
subprodutos oxidantes e;
2)

Fornece energia à solução clareadora, facilitando sua expansão

e difusão na estrutura dental.
Recentemente, concentrações de soluções de peróxido de
hidrogênio menores do que as soluções originais de 30 a 35 `)/0 têm sido advogadas
para uso caseiro, tanto associadas a uma placa para aplicação noturna, como sem
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ela. Correntemente, a maioria destas soluções de peróxido de hidrogênio estão
disponíveis na forma de gel e variam de 01 a 10% em concentração 9 .
Exemplos de soluções de peróxido de hidrogênio de 1 a 10% (uso
caseiro) 9 :
•

Peroxyl (1,5 %) (Colgate-Hoyt Laboratories);

•

Brite Smile (solução de 11 e 10%) (BriteSmile Systems, Inc.);

•

Natural White ( 6 % gel;) ( Aesthete Laboratories.).

TABELA 1 - Agentes clareadores a base de peróxido de hidrogênio

PRODUTO

FABRICANTE

CONCENTRAÇÃO E FORMA
DE

APRESENTAÇÃO

Superoxol

Union Broach Co.

Solução a 35%

Endoperox

Septodont

Pastilha a 3%

Starbrite

Starbrite Laboratories

Gel a 35%

Accel

BriteSmile Systems, Inc. Solução 35%

Denta Lite Plus

Challenge Products

Hi-Lite Dual Activated

,

Bleaching Systems

Shofu

Gel (Dual) a 35%

Whiteness HP

FGM

Gel a 35%

Opalescence X-tra

Ultradent Products, Inc. Gel a 35%

Solução a 25%
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2.3.2.2 Agentes clareadores a base de peróxido de carbamida
Um outro peróxido, conhecido como peroxido de carbamida
(CH4N20-H202) per6xido de uréia, peróxiclo de hidrogênio - uréia ou peridrol-uréia)
tem sido empregado especialmente na técnica do clareamento caseiro
supervisionado 51 , mas também é disponível para uso na técnica convencional de
clareamento em dentes vitais 9 . Este produto, quando em contato com os tecidos ou
com a saliva, dissocia-se imediatamente em peróxido de hidrogênio e uréia;
subseqüentemente, o peróxido de hidrogênio degrada-se em oxigênio e água,
enquanto a uréia descompõe-se em amônia e di6xido de carbono9 29 .
De acordo com Haywood

e Heymann, 1991 52 , as soluções

clareadoras de peróxido de carbamida podem ser divididas, genericamente, em duas
classes, com base na presença ou ausência de um polimero denominado Carbopol
e a subsequente velocidade de liberação de oxigênio:
1) Soluções de peróxido de carbamida a 10% com carbopol (lenta
liberação de oxigênio):
•

Dentl-brite (Cura Phamaceutical);

•

Rembrant (Den- Mat Corp.);

•

Ultra-Lite (Ultra lite, inc.);

•

Opalescence (Ultradent Products, Inc.);

•

Excel 2 (Discus Dental, Inc.);

•

Whiteness (FGM);

•

Claridex (Biodinamica);

•

Clarigel (Dentsplay).

.2(1

2)

Soluções de peróxido de carbamida a 10% sem Carbopol

(rápida liberação de oxigênio):
•

Gly-Oxide (Marion MereII Dow, Inc.)

•

White e Brite (Ommi International)

•

Denta- Lite (Challenge Products.)

O Carbopol é um polimero carboxipolimetileno e é introduzido
nesses produtos com a finalidade de 9 :
•

Espessar o material;

•

Melhorar a aderência cio agente clareador aos tecidos e

•

Prolongar a liberação de oxigênio.

2.3.3 Durabilidade e modo de conservação dos agentes clareadores
Devido à sua natureza quimicamente instável, a durabilidade dos
agentes clareadores é critica. Seja qual for o tipo, a concentração e a forma de
apresentação do clareador, mas especialmente as soluções, todas estas
substâncias são muito sensíveis ás condições de manipulação e armazenamento,
perdendo significativamente seu poder de ação com o passar do tempo e quando
expostas à luz, ao calor e ao ar ambiente. Produtos frescos devem ser utilizados
para obter máximo de açáo 57 . Tem sido demonstrado que uma solução de peróxido
de hidrogênio, por exemplo, pode perder mais de 50% de seu poder oxidante em 6
meses42 . Quanto a sua conservação, estes agentes devem ser armazenados em
baixa temperatura e preferencialmente em frascos que evitem a passagem da luz 9 ' 10 .
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2.4 Segurança

0 papel do cirurgião-dentista é propor ao paciente que o procura
meios seguros e eficazes para a resolução dos problemas a ele apresentados 8 • 10 . No
que se refere ao clareamento de dentes, as preocupações quanto a segurança
devem estar relacionadas aos produtos utilizados, concentração dos mesmos, a
dosagem administrada, freqüência e duração do tratamento48 . Também é importante
a preocupação com a relação custo/beneficio resultante da aplicação das diversas
técnicas de clareamento sobre os dentes 8 • 1° .
2.4.1 Influência do FDA e da ADA no clareamento caseiro
Em 1991 o FDA começou a investigar o clareamento dental devido a
preocupações expressas em relatos de danos aos dentes, pois a partir de 1989,
quando a técnica do clareamento caseiro foi introduzida formalmente a profissão, a
popularidade e as variações desta técnica evoluiram tão rapidamente que as
promessas do produto freqüentemente excedem as comprovações da pesquisa e da
experiência clinica. Em adição aos tratamentos oferecidos pelo dentista, muitas
variações destes produtos são vendidas di retamente ao consumidor 49 .
A ADA foi invadida com questões sobre a segurança e a eficácia,
aprovação dos produtos, e resultados a longo prazo, pois as propagandas dos
produtos aparecem não apenas em revistas odontológicas, mas também revistas
leigas, lojas de varejo e na televisdo49 .
A ADA deu seu apoio ao clareamento dental através do
fornecimento de códigos de procedimento, materiais educativos, e procedimentos de
avaliação dos produtos 18 ,
0 Conselho de Programas para Interesse Odontológico da ADA
forneceu um código de procedimentos para o clareamento de dentes escurecidos
(03960) e para nnicroabrasão do esmalte (09970). Além disso, o Departamento de
Informação e Educação do Paciente preparou uma série de panfletos que enfatizam
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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 18 .
0 agora descontinuado Conselho sobre Terapêutica Odontológica
estava preocupado com a proliferação dos produtos para clareamento dental
vendidos sem prescrição. 0 conselho também estava consciente sobre a falta de
informação sobre a 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 18 .
0 grupo se reuniu em dezembro de 1993, e o conselho aprovou as
orientações em maio de 1994 (tabela 2). Inicialmente, as orientações deveriam ser
usadas apenas na avaliação de agentes contendo per6xido para clareamento dental
vital. Rapidamente tornou-se evidente, entretanto, que elas poderiam ser aplicadas
na avaliação de qualquer produto odontológico contendo peróxido 18 .
Tabela 2 - Orientações da ADA para a aceitação dos produtos para higiene
bucal contendo peróxido

Dados de segurança requeridos

Dados de eficácia requeridos

Toxicidade aguda

Dois estudos duplos-cegos

Toxicidade subcrônica

Tratamento de duas a seis semanas

Toxicidade crônica

Medições de cor com dois sistemas a
cada intervalo estabelecido

Potencial genotóxico

Avaliações do tecido mole

Potencial carcinogênico

Medições de cor com três a seis meses
de duração
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Existem ainda, outros elementos que a ADA requer para a avaliação
dos produtos, e acredita que é importante os fabricantes considerarem esses
requisitos durante o desenvolvimento dos produtos 18 :
•

Conhecimento da formulação: os princípios de Ética e Código de

Conduta Profissional da ADA estipulam que os dentistas devem conhecer as
formulações de todos os produtos que usam. Do modo que a ADA vê, o uso de um
produto sem esse conhecimento não é ético. Sem ele, o clinico está despreparado
para lidar com uma reação adversa ou um resultado desfavorável do tratamento;
•

Instruções Abrangentes: também é importante ter instruções

abrangentes sobre como usar o produto para assegurar um resultado confiável do
tratamento. Um conjunto de instruções detalhadas permite que clínicos e pacientes
utilizem o produto como o fabricante recomenda, no caso dos agentes clareadores
dentais prescritos pelo dentista para o uso caseiro;
•

Indicações: devem listar as indicações do produto e citar os

efeitos adversos documentados e interações potenciais.
2.4.2 Segurança das técnicas e produtos para clareamento
Os produtos clareadores com H 202 a 30-35% foram usados por anos
tendo a sensibilidade dental (pulpite reversível) leve a moderada como o efeito
colateral mais sério 39 . Nenhum estudo in vivo indicou que o H 202 a 35% usado como
agente clareador em consultório tenha algum efeito adverso a longo prazo, embora
estudos in vitro sugiram que existe o potencia147 . 0 FDA não aprovou o H202 a 3035% para esse fim, mas permitiu sua utilização no consultório odontológico devido a
anos de uso bem sucedido e relativamente tranqüilo 49 .
A técnica do clareamento caseiro envolve o uso de um material com
peróxido de carbamida. Historicamente, o peróxido de carbamida a 10-15% tem sido
usado como um antisséptico bucal para irritações leves como feridas de próteses ou
gangrenas (Proxygel,Gly-oxide)2'4548.

Um material com peróxido de carbamida a 10% contém
aproximadamente peróxido de hidrogênio a 3% e uréia a 7%, substâncias que são
comumente encontradas no organismo e rapidamente liberadas com segurança e,
segundo o FDA, esta concentração de peróxido de hidrogênio é classificada como
categoria 1, material que geralmente se reconhece como sendo seguro e eficaz'''.
0 FDA considera os produtos para clareamento caseiro como
cosméticos, e os aprovou para uso como agentes clareadores. Esses produtos estão
disponíveis sem prescrição e através de um dentista licenciado 49 .

Atualmente a ADA aprovou seis sistemas clareadores caseiros
90
prescritos pelo dentista e dois sistemas clareadores em consultório (tabelas 3-4) •
Não foram aprovados produtos vendidos sem prescrição.
Tabela 3 — Produtos aprovados pela ADA para clareamento caseiro

Companhia

Colgate Platinum

Professional Tooth Colgate Oral Pharmaceuticals, Inc

Whitening System
Colgate Platinum Overnight Professional Colgate Oral Pharmaceuticals, Inc.
Tooth Whitening System

NiteWhite Classic Whitening Gel

Discus Dental, Inc.

Opalescence Whitening Gel

Ultradent Products, Inc.

Patterson Brand Tooth Whitening Gel

Patterson Dental Co.

Rembrant Lighten Bleaching Gel

Dent-Mat Corporation

FONTE: www.ada.org (capturado em 25 de outubro de 2001).
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Tabela 4 — Produtos aprovados pela ADA para clareamento no consultório

Produto

Companhia

Starbrite In-Office Bleaching Gel

Stardent Laboratories, Inc.

Superoxol

Sultan Chemists, Inc.

FONTE: www.ada.org ( capturado em 25 de outubro de 2001).

0 dentista deveria estar cônscio de que os materiais para
clareamento aprovados pela ADA precisam satisfazer certos padrões de segurança
como parte do processo de aprovação lw . Informações claras com base em estudos
científicos reprodutíveis demonstrando a efetividade e a segurança do produto

ajudam a reduzir a responsabilidade do fabricante e do clinico ao mesmo tempo em
que se melhora a qualidade do tratamento l 8

.

Clínicos preocupados com potenciais efeitos adversos são

aconselhados a escolher para seus pacientes produtos clareadores aprovados pela
ADA lw .
2.5 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: o uso de fluoretos, o uso
de amálgama de prata, as radiações ionizantes, os anestésicos locais, etc. Algumas
vezes tais riscos não justificam a continuidade de um tratamento. Noutras vezes,

2

()

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" °
2.5.1

Efeitos biológicos
Embora a eficácia dos agentes clareadores seja bem aceita, as

preocupações e os debates sobre segurança continuam 73 , tendo como ponto focal
as implicações biológicas dos compostos peróxidos usados nestes agentes
caseiros72 .
Entre as preocupações corn respeito à segurança, os dois assuntos
mais persistentes e controversos são a carcinogenecidade e genotoxicidade. Isto se
dá em grande parte porque os compostos peróxidos, incluindo o peróxido de
carbamida e H202 reconhecidamente produzem radicais livres que possuem
consideráveis efeitos fisiológicos e patológicos, incluindo carcinogênese 71 .
2.5.1.1

Genotoxicidade
Por definição, genotoxicidade é a habilidade de um agente químico

ou físico para afetar adversamente o material hereditário de organismos vivos. As
alterações no DNA (por exemplo, mutação de gens) e nos cromossomas têm sido
ligadas a várias doenças sérias, incluindo câncer 72 .
O peróxido de hidrogênio, que 6 primariamente o agente empregado
nos processos clareadores,

é uma substancia que ocorre naturalmente no

organismo, é por ele metabolizado e regulado através de enzimas peroxidases e
está freqüentemente envolvido nos processos de cicatrização tecidual 47 . Além disto,
compostos peróxidos existem por toda a parte em nosso (meio) ambiente; tem sido
usados no processamento de alimentos, e estão presentes no café e em certos
vegetais72 . Assim, mecanismos de defesa estão prontamente disponíveis no corpo
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humano para impedir dano potencial ás células durante reações oxidativas e para
reparar dano que por acaso ocorra 19 .
Em concentrações maiores do que as usuais,
hidrogênio é bacteriostático,

e

o peróxido de

em concentrações muito elevadas pode ser

mutagênico, agindo na cadeia de DNA 47. Da forma como é empregado nos
processos clareadores, o peróxido de hidrogênio pode ser considerado tão seguro
quanto outros procedimentos rotineiramente praticados no dia-a-dia do cirurgidodentista9'47 .
Estudos em animais sobre mutagenicidade sugerem que uma ampla
margem de segurança está presente com o uso do peróxido de carbamida para
clareamento dental em humanos72 . 0 mesmo não ocorreu com o eugenol, que
apresentou algumas alterações celulares e ainda assim é considerado nãomutagên ico 12° .
2.5.1.2 Carcinogenicidade
Outra preocupação, que tem sido apresentada de forma alarmista
aos clínicos, diz respeito ao potencial de alterações dos tecidos moles, conforme
descrito em um artigo de WEITZMANN et al. 117 . Entretanto, neste estudo, os
peróxidos avaliados foram tanto o peróxido de hidrogênio a 3% com DMBA (9, dimetil 1,2 benzantracen, um agente carcinogênico conhecido encontrado no tabaco)
quanto o peróxido de hidrogênio a 30% com e sem DMBA. A suposição era de que
estes produtos fossem utilizados ao longo de toda a vida do paciente regularmente.
Todas as soluções com DMBA desenvolveram carcinomas em hamsters, exceto a
solução de peróxido de hidrogênio a 30% sem DMBA. O peróxido de hidrogênio a
3% sem DMBA não foi testado.
Os resultados deste estudo não podem ser extrapolados para uma
relação com as soluções a base de peróxido de carbamida a 10% usadas na técnica
do clareamento caseiro supervisionado porque52:
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1) As soluções testadas não apresentam a mesma composição e
percentagem das usadas na técnica caseira supervisionada;
2) 0 clareamento caseiro supervisionado 6 realizado em um
período de tempo consideravelmente mais curto, comparado ao uso regular ao
longo da vida;
3) 0 contato tissular do peróxido de carbamida a 10% é muito
pequeno quando comparado a um rinse bucal freqüentemente administrado.
Ainda com relação ao estudo de WEITZMAN et al. 117 , a análise
estatística dos resultados não revelou diferenças de incidências de tumores entre os
grupos tratados com DMBA a 0,2% duas vezes por semana por 19 semanas na
ausência ou presença de H202 a 3% ou 30%. Após 22 semanas, não houve
diferença significativa entre os grupos que receberam DMBA a 0,2% e DMBA a 0,2%
com H202 a 3%. Além disto, tal estudo, bem como outro similar conduzido por ITO et
al. 59 , foram realizados com ratos C57BL/6, uma variedade que apresenta baixo nix/el
de catalase e elevada incidência de lesões duodenais pré-malignas espontâneas 76 .
Vários

investigadores

não

encontraram

evidência

de

carcinogenicidade do H202 nem do per6xido de carbamida 16•63 .
Um estudo de 56 semanas mostrou que peróxido de carbamida a
5% e H202 a 3% eram inativos como promotores de tumor 16 .
Repetidas injeções subcutâneas de H 202 a 5% não induziam
tumores em um estudo com camundongos conduzido até 332 dias 85 .
Aplicações bi-semanais de H202 a 15% e a 30% não induziram
quaisquer carcinomas celulares escamosos, e os pesquisadores concluiram que o
H202 a 15% e a 30% não era um carcinógeno completo 63 . 0 mesmo estudo
constatou também que o H202 a 15% e a 30% não era um iniciador de tumor, mas
que pode ter uma atividade promotora de tumor extremamente fraca após aplicações

bi-semanais por 25 semanas com a aplicação de dimetilbenzantraceno DMBA, um
carcinógeno como iniciador. Os investigadores viram que concentrações de H 202 de
menos do que 15% não causavam promoção de tumor, mas especulam que aquelas
concentrações maiores do que 15% podem ter potencial promotor.
Um outro estudo achou que uma única injeção subcutânea de 0,6%
de H 202 não era carcinógena, e repetidas aplicações de H202 a 0,6% em pele de
camundongo inibiam significantemente o desenvolvimento de tumor induzido por
benzopireno, um potente carcinógeno 84 .
Ante as preocupações cientificas existentes sobre este tema,

é

recomendado que os pacientes abstenham-se de fumar durante o tratamento 50•52'65 .
Estudos clínicos a longo prazo não estão disponíveis sobre os
produtos de uso caseiro devido ao período relativamente curto de seu uso, mas em
dez anos de uso clinico, nenhum efeito prejudicial permanente foi reportado 72 .
2.5.1.3 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, os cimentos cirúrgicos, as resinas acrílicas, as resinas compostas, o
amálgama de prata, os fluoretos, os cimentos, etc 121 .
Estudos realizados na Universidade de Austin e na Universidade da
Carolina do Norte (USA) 121 demostraram claramente que a citotoxicidade do
peróxido de carbamida a 10% sobre fibroblastos de ratos segue os mesmos padrões
da citotoxicidade provocada pelo IAM, pelo cimento de fosfato de zinco, pelo cimento
temporário Temp Bond, pelo Plax, pelo Cepacol e pelo Crest, todos produtos usados

rotineiramente na odontologia sem relatos alarmantes quanto a seus efeitos
deletérios.
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O peróxido de carbamida é menos mutagênico que o eugenol, que é
considerado não mutagênico e não mais citotóxico do que certos cremes dentais e
rinses bucais49 .
2.5.1.4 Ingestão
Estudos conduzidos nos E:stados 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 75 kg de peso, a dose
letal média para uma solução de peróxido de carbamida a 10% seria de 6,5 a 8
litros 121 . Estes estudos em animais também determinaram que não há potencial
mutagênico celular após a ingestão de peróxido de carbamida a 10% 120.
O único efeito sistêmico que tem sido notado por um fabricante de
um dos produtos clareadores a base de peróxido de carbamida a 10%, em mais de
40 anos, é que a ingestão abusiva do produto pode resultar em um leve efeito
laxativo devido à base de glicerina do ge1 8:° .
2.5.1.5 Gravidez
Não há preocupações conhecidas, mas o tratamento de mulheres
grávidas ou lactantes não é recomendado devido ã falta de dados e de qualquer
razão para não esperar.
Se a paciente fica grávida durante o tratamento de clareamento, não
há motivo para alarme, não há evidência de qualquer problema, embora geralmente
o tratamento deva ser interrompido para tranqüilidade da paciente e do dentista48 .
Embora evidência geral apoie a conclusão de que o uso de agentes
de clareamento dental caseiro contendo peróxido seja seguro, riscos potenciais
existem de fato, e precisam ser conhecidos. Peróxidos, o ingrediente ativo na
maioria dos agentes de clareamento dental, são reconhecidamente capazes de
produzir vários efeitos toxicológicos 71 . Efeitos adversos potenciais podem ocorrer

com a aplicação inapropriada, abusos ou o uso de produtos inapropriados. Embora
eles sejam raros e não tenham sido encontrados no uso de agentes caseiros
monitorados por dentistas, tem havido relatos de casos de efeitos adversos
irreversíveis resultando do uso

e

possivelmente do abuso de agentes de

clareamento dental disponíveis sobre-o-balcão.
Neste sentido, argumenta HAYWOOD 46 :
o

"Quando usado de maneira profissionalmente supervisionada,

clareamento vital com placa noturna é tão seguro quanto qualquer
outro tratamento odontológico realizado rotineiramente,"

2.5.2 Sensibilidade dental e irritação gengival.
Não são completamente compreendidas as razões pelas quais
alguns pacientes desenvolvem efeitos colaterais (sensibilidade dental e irritação
gengival), e outros não, particularmente porque todos os pacientes estão expostos
aos mesmos sub-produtos químicos da degradação do peróxido de carbamida. Não
há dúvida de que a causa da sensibilidade dental e/ou irritação gengival

é

multifatoria1 70 .
Sensibilidade dental térmica e irritação gengival são 2 dos efeitos
colaterais mais comuns relatados seja separados ou juntos, eles podem ocorrer em
até mesmo 2/3 dos pacientes (outros efeitos colaterais relatados incluem garganta
dolorida, dor de dentes, formigamento dos tecidos e dores de cabeça) 67 .
LEONARD et al. 76 , (1997), realizaram um estudo com o propósito de
determinar os fatores de risco atuantes no desenvolvimento da sensibilidade dental
e irritação gengival associados à técnica de clareamento dental caseiro.
As soluções utilizadas foram: Proxigel (pH mais baixo, contendo
carbopol) e Gly-oxide (pH neutro não contendo carbopol). Os potenciais fatores de
risco (sexo, idade, alergia, agente clareador, padrão de uso e o arco dental). As

informações foram coletadas do registro diário de 64 participantes do estudo após o
término de um tratamento de clareamento de 6 semanas. Também foram avaliadas
em cada paciente características nos dentes como recessão gengival, restaurações
defeituosas e abf ração.
Nenhuma relação estatística existiu entre idade, sexo, alergia,
agente clareador utilizado, características dos dentes, ou o arco dental clareado.
Uma associação estatisticamente significante foi detectada entre os efeitos
colaterais e o padrão de uso diário, indicando que os participantes que mudavam o
agente de clareamento mais do que uma vez por dia relatavam significantemente
mais efeitos colaterais do que os que não mudavam a solução.
As medidas recomendadas para a redução da sensibilidade transoperatória são 67 :
1) Remover toda a solução clareadora que estivesse fora da placa
depois de esta ter sido inserida;
2) Diminuir a quantidade de solução colocada na placa;
3) Diminuir o tempo de tratamento diário;
4) Suspender o uso por 1 ou 2 dias quando ocorresse irritação e/ou
sensibilidade, e;
5) Mandar aparar a placa, de modo a não irritar os tecidos gengivais,
especialmente a papila lingual e o tecido lingual aos caninos.
Tem sido sugerido o uso de flúor e nitrato de potássio para controlar
efeitos colaterais enquanto se está clareando ativamente. Embora não existam
experiências clinicas controladas para apoiar tal alegação, as observações clinicas
controladas parecem promissoras, especialmente para o nitrato de potássio67.
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O mecanismo de ação cio flúor é o bloqueio físico dos túloulos
dentinários, prevenindo assim a sensibilidade. 0 nitrato de potássio diminui a
sensibilidade via interferência química que previne o nervo sensorial pulpar de se
repolarizar após a despolarização inicia1 67 .
A natureza cáustica das altas concentrações de H202 a 30-35%
usadas na técnica de clareamento em consultório requer a proteção dos tecidos
moles para evitar que o material clareador entre em contato com os tecidos bucais.
Diques de borracha ou coberturas para os tecidos moles devem ser usadas para
evitar irritação tecidual ou ulceração. Essas injúrias aos tecidos moles tendem a
reparar-se rapidamente 90 .
2.5.3 Efeitos no tecido pulpar
Idd anos de pesquisas sobre a resposta pulpar ao H 202 a 30-35%.
Em vários casos, a polpa reage ao clareamento com uma resposta inflamatória leve
a moderada se manifestando clinicamente como sensibilidade dental transitória e
reversível. A severidade dessa pulpite é variável e subjetiva 47 .
Um estudo clinico de COHEN

e PARKINS 25 , monitorou

procedimentos de clareamento vital em seis crianças com dentes manchados por
tetraciclinas. Os dentes foram tratados corn per6xido de hidrogênio e aplicações de
calor por 30 minutos cada sessão. Os nix/6s de calor foram ajustados para ficarem
abaixo do limiar de dor do paciente. Cada criança foi tratada por oito sessões
consecutivas em intervalos de uma semana. Testes de vitalidade pulpar pré - e pós tratamento foram realizados nos dentes tratados e em controles. Durante o estudo
não houve alterações na vitalidade pulpar como resultado do tratamento.
Em outro estudo in vivo, COHEN 24 , tentou medir a incidência de
desconforto relacionada a procedimentos de clareamento dental

e identificar

alterações pulpares que pudessem explicar a sensibilidade e o fenômeno da dor.
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0 estudo envolveu 19 pacientes, nos quais um total de 51 premolares foram clareados. Ele usou peróxido de hidrogênio a 35% e calor em
sessões de 30 minutos. Todos os dentes teste (e controle) eram candidatos a
extrações por motivos ortodânticos, o que permitiu exame histológico subseqüente.
Dos pacientes tratados, 22% não sofreram sensibilidade, mas 78% tiveram vários
graus de sensibilidade resultante do clareamento. A sensibilidade durou até 24 horas
na maioria dos pacientes. Em um paciente o desconforto durou 48 horas.
Achados histológicos do estudo demonstraram que todas as polpas
estavam normais exceto por vasodilatação moderada e aspiração dos núcleos
odontoblasticos nos túbulos dentindrios. Mas isso ocorreu com igual freqüência nos
grupo controle e experimental.
Não houve outros achados histológicos que pudessem explicar o
desconforto sentido pela maioria dos sujeitos. COHEN 24 , concluiu que a
sensibilidade e desconforto durante e após os procedimentos de clareamento dental
são causados pela aplicação de calor. Ele teorizou que o calor provoca uma pressão
intrapulpar que leva a sensação de dor.
Em um estudo realizado por NATHANSON e PARRA86 , 15 pacientes
com idade de 12 a 24 anos foram tratados com peróxido de hidrogênio a 35% e uma
lâmpada para clareamento como fonte de calor.
Dos 15 pacientes, 30% não tiveram desconforto pós-operatório. A
maioria dos pacientes reportou uma sensibilidade leve que não durou mais de 24
horas. Apenas um paciente teve sensibilidade pós-operatória que durou 48 horas.
Em no mesmo estudo, após uma comparação dos níveis de
desconforto entre pacientes jovens e mais velhos, não foi encontrado um padrão
para confirmar a teoria comumente aceita de que pacientes jovens (com polpas
grandes) são mais susceptíveis ao desconforto provocado pelos procedimentos de
clareamento em consultório envolvendo calor e altas concentrações de peróxido de
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hidrogênio. Os dois sujeitos com 12 anos de idade nesse estudo estavam entre os
pacientes que não tiveram sensibilidade.
Em contraste com os achados de que todos os efeitos pulpares do
clareamento vital são reversíveis, GLICKMAN et al. 38 publicaram o relato do caso de
um paciente que sofreu uma manifestação aguda de sensibilidade em um dente
como resultado do clareamento vital. Os autores salientaram a importância da
avaliação dos dentes antes dos procedimentos de clareamento. especialmente o
estado pulpar e perirradicular.
O clareamento caseiro envolve um procedimento com um peróxido
mais suave, geralmente o peróxido de carbamida de 10 a 15% aplicado sem calor.
Presumiu-se

que esta técnica fosse inteiramente livre de

sensibilidade e de efeitos pulpares adversos.
Em um estudo clinico sobre clareamento caseiro STERRTT et. al. °5 ,
reportaram que sensibilidade dental leve transitória era comum a todos os pacientes.
Uma resposta mais significante ao clareamento caseiro com

o

peróxido de carbamida a 10% foi reportada por SCHULTE et. al. lw Dos 28 sujeitos
do estudo, quatro descontinuaram o procedimento devido â sensibilidade térmica.
Mas os sujeitos remanescentes não apresentaram alterações pulpares nas leituras
durante o estudo.
Embora os efeitos a longo prazo dos tratamentos com peróxido de
carbamida na polpa sejam desconhecidos, mais de 75 anos de clareamento
convencional em consultório usando uma solução de peróxido de hidrogênio muito
mais concentrada (35%) com calor ou luz não resultou em necrose pulpar, exceto
quando o dente foi superaquecido ou traumatizado. Essa observação por um longo
período parece apoiar a observação clinica atual de que o clareamento vital noturno
controlado com preparos de peróxido de carbamida consideravelmente mais suaves
é seguro para a polpa52.
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Acredita-se que a sensibilidade seja um resultado da permeabilidade
do H 202 (e uréia no caso do peróxido de carbamida) através do esmalte e dentina
até a câmara pulpar. Alguns pacientes podem precisar interromper o tratamento ou
modificar a duração ou freqüência do mesmo devido a sensibilidade aos produtos
clareadores. No caso da interrupção, os sintomas devem desaparecer dentro de
poucas horas ou dias 47 .
2.5.4 Efeitos do clareamento sobre as superfícies dos dentes
2.5.4.1 Composição química.
RUSE et al. 98 , em 1990 mostraram que aplicar H202 a 35% não
causa aparentemente alteração na composição química do esmalte 98 . Contudo, um
estudo de 1996 relatou que o per:Aid° diminuía significantemente a proporção
cálcio/fosfato do esmalte. Nesse mesmo estudo foi relatado que tanto o peróxido de
hidrogênio a 30% como

o

peróxido

de carbamida a 10% diminuíam

significantemente a proporção cálcio/fosfato da dentina.
Um terceiro estudo, também de 199678 , indicou que embora o cálcio
fosse perdido mais rapidamente do esmalte clareado com per6xido de carbamida a
10% do que do esmalte não-clareado, a quantidade de cálcio perdido era
equivalente àquela perdida durante uma exposição de 2,5 minutos a uma bebida
contendo cola.
Embora as implicações clinicas destas alterações não estejam
claras, os autores recomendaram que os agentes de clareamento dental sejam
usados com cautela.
2.5.4.2 Textura de superfície.
A maior parte dos estudos de MEV das superfícies do esmalte
tratadas com agentes clareadores a base de peróxido de carbamida mostrou pouca
ou nenhuma alteração na morfologia 81 .
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As principais alterações relatadas incluem depressões rasas,
aumentada porosidade, e/ou leve erosào 13'35 ' 102 .
BITTER 14 , em um estudo, relatou que uma exposição de 14 dias a
agentes de clareamento causava uma alteração da superfície do esmalte, expondo a
sua camada prismática e possivelmente a dentina. Este efeito foi visto até 90 dias
pós-tratamento; contudo, nenhum controle foi relatado neste estudo para fins de
comparação. Também os pacientes praticavam uma má higiene oral com os dentes
que foram clareados, porque estes dentes estavam designados para extração. As
concentrações das soluções usadas foram 16% e 35%; nenhuma delas é aceita pela
ADA como sendo segura e efetiva para uso em CVPN 67 .
Outros estudos que relatam alterações na superfície do esmalte
variam em suas idealizações 22.123 . Ainda assim, pode ser concluído que um regime
de 2 semanas de CVPN usando solução de peróxido de carbamida a 10% tem
efeitos mínimos sobre a morfologia da superfície do esmalte 67 .
2.5.4.3 Dureza e resistência ao desgaste.
Muitos estudos avaliaram a microdureza do esmalte clareado.
Quase que sem exceção, aqueles estudos relataram que a dureza do esmalte
clareado é similar àquela do esmalte não tratado 83.88 .
Um estudo mostrou que um gel de peróxido de carbamida a 10%
(um antisséptico oral) diminuía a dureza do esmalte até uma profundidade de 25 pm
abaixo de sua superfície. Este gel possuía um pH de 5,3. Um material similar, com
um pH de 7,2, não teve efeito sobre a dureza do esmalte 79 .
Foi relatado em outro estudo uma leve redução na dureza, revertida
mais tarde, provavelmente por exposição à saliva e à saliva artificial usada na
experiência102.
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Finalmente,
clareamento/remineralização,

um

estudo

recente

usando

um

ciclo

mostrou que um tratamento com peróxido de

carbamida a 10% diminuía de modo significativo a dureza do esmalte 6 . A
remineralização do mesmo melhorou com a aplicação do flúor.
Reduções na dureza refletem perda de mineral do esmalte, que
poderia também resultar em reduzida resistência ao desgaste. Dois estudos
laboratoriais relataram que o clareamento com peróxido de carbamida reduz
significantemente a resistência ao desgaste do esmalte 62' 101 .
2.5.4.4 Resistência â fratura e outras propriedades.
Potencialmente, a mudança mais significante no esmalte clareado é
a resistência â fratura, mas isto não foi avaliado extensivamente. SEGI-11 e
DENRY 1°1 , relataram uma redução de 30% na resistência â fratura do esmalte após
apenas 13 horas de tratamento com um gel de peróxido de carbamida a 10%. Como
a reduzida resistência A fratura não foi acompanhada por uma redução na dureza,
eles especularam que o peróxido pode ter alterado a matriz orgânica do esmalte.
Um estudo recente, usando perfilometria, relatou não haver
diferença em aspereza de superfície entre esmalte não tratado e esmalte clareado
com peróxido de carbamida a 10%. Por outro lado, o estudo constatou que a
aderência de Streptoccus mutans ao esmalte clareado era significantemente mais
elevada do que ao esmalte não tratado 40 .
2.5.5 Efeitos do clareamento sobre a adesão
Um aspecto de significativa importância clinica diz respeito ao efeito
do clareamento sobre a adesão de materiais restauradores ao dente clareado 8.10 .
Vários estudos demonstraram que a força de união da resina ao
esmalte é reduzida quando o dente foi clareado, usando uma técnica com peróxido

de hidrogênio (H202) ou uma técnica caseira com peróxido de carbamida a
10% 13, 111 .

Por exemplo, STOKES et. al. 198 , reportaram que as forças de unido
diminuíram de 16,2 megapascal, ou MPa (controle), para 8,4 MPa para o esmalte
clareado por 14 dias com peróxido de carbamida a 10%. As amostras foram testadas
48 horas após os procedimentos de clareamento serem terminados.
Pelo menos dois estudos demonstraram não haver diferença
significante nas forças de união ao esmalte clareado e não clareado. Estes
estudos81 '83 , expuseram os espécimes de esmalte ã saliva artificial durante ou após
o regime de clareamento, em contraste com outros estudos nos quais os espécimes
foram armazenados em água ou solução salina. Não obstante, não está claro se a
saliva possui um efeito benéfico sobre as forças de adesão ao esmalte clareado, ou
como um tal efeito poderia ocorrer.
Alterações na morfologia do esmalte clareado podem contribuir para
a força de unido diminufda 81 . Entretanto, embora textura superficial, dureza e
resistência à fratura tenham sido reportadas, alguns estudos demonstraram pouco
ou nenhum efeito nas propriedades físicas do esmalte 88'38 . Além disso, a
remineralização salivar pode reverter quaisquer alterações físicas que ocorram 102 .
Forças de unido diminuídas não estão relacionadas a alterações
químicas no esmalte. Análises espectroscópicas demonstram alteração química
pequena após a aplicação de H202 a 35% 98 .
A causa primaria da redução nas forças de unido é provavelmente a
presença de peróxido ou oxigênio residual, o que interfere com a polimerização dos
sistemas adesivos resinosos e materiais restauradores 89' 113 .
Projeções de resina (tags) em esmalte clareado são menos
numerosas, menos definidas. Eles também são mais fragmentados e mais curtos do
que aqueles em esmalte não-clareado112.
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Teoricamente, poros do esmalte, dentina, e fluido dentinal poderiam
todos agir como reservatórios de peróxido/oxigênio. Um estudo relatou que todo o
peróxido pode ser retirado do esmalte por imersão em água por apenas alguns
minutos, indicando que dentina pode ser o reservatório mais importante 110 .
Vários métodos têm sido propostos para evitar problemas clínicos
relacionados com a reduzida força de adesão que se segue ao clareamento.
A recomendação mais comum é retardar quaisquer procedimentos
8O.110115. Uma semana
de adesão por 24 horas a 2 semanas após o clareamento
depois de interrompido o processo clareador o oxigênio residual é eliminado
espontaneamente e a força de união volta ao norma1 113 .
Um estudo sugeriu que a remoção do esmalte superficial, após o
clareamento, pode restaurar as forças de união a níveis normais 33 .
Finalmente, o uso de uma solução que repele a água, solventes
como acetona ou etanol, ou um sistema adesivo com base de acetona, podem
reverter os efeitos adversos do clareamento nas forças de unido ao esmalte 12 • 62 .
Embora os efeitos de materiais com peróxido sobre a adesdodentina não tenham sido estudados extensivamente, pesquisa até o presente
momento sugere que as forças de unido (adesão) de resinas compostas e
109,114. Para os ion6meros de vidro, as
ion6meros de vidro podem ficar reduzidas
falhas adesivas são principalmente coesivas dentro do material restaurador,
sugerindo que o peróxido pode afetar adversamente a reação de presa do ion6mero
de vidro 109 .
Apesar dos efeitos prejudiciais dos agentes clareadores nas forças
de união ao esmalte e talvez A dentina, o único estudo sobre microinfiltração com
clareamento pré-restaurador disponível mostrou não haver efeito na microinfiltração
dos sistemas adesivos resinosos31.
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2.5.6 Efeitos do clareamento sobre os materiais restauradores
2.5.6.1

Resinas compostas
Vários estudos sugerem que o clareamento altera a superfície das

restaurações de resina, mas não diferentemente de alguns alimentos que podem
alterar a superfície de restaurações 30'46 .
A técnica em consultório utilizando o condicionamento ácido antes
do H202 a 30% pode causar um clareamento perceptível da resina composta32 .
Enquanto o manchamento extrínseco pode ser removido pelo per6xido de
carbamida a 10% usado nos materiais para clareamento caseiro, foi demonstrado
que não ocorre alteração de cor das restaurações 62 .
Um estudo colorimétrico constatou que os géis de peróxido de
carbamida faziam a resina ter uma cor levemente mais clara 26 . Em alguns casos
esse efeito clareador foi estatisticamente significante; entretanto, as alterações foram
tão pequenas que não poderiam ser clinicamente significantes.
Outro estudo, no qual as resinas foram clareadas com peróxido de
carbamida a 10% por 312 horas, mostrou que as alterações de cor foram similares
às das resinas armazenadas em água e estavam em um intervalo não detectável
pelo olho humano 82 .
Géis de clareamento de peróxido de carbamida podem tornar
levemente ásperas as superfícies de compósitos. Embora a aspereza de superfície
possa ser detectada por perfilometria e microscopia de varredura de elétrons, é
pouco provável que possua qualquer significância clinica 726 .
Foi reportado que a dureza das resinas compostas expostas aos
géis de peróxido de carbamida pode aumentar 26 , diminuir', ou permanecer
inalterada 88 . Uma tão ampla variação nos dados sugere que alguns compostos são
mais susceptíveis a alterações, e que alguns agentes clareadores são mais
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prováveis de causar estas alterações. Contudo, a exemplo da aspereza de
superfície, as alterações na dureza, se ocorrerem, são pouco prováveis de serem
clinicamente significativas 32 .
Similarmente, a resistência tênsil das resinas compostas não

é

afetada pelo clareamento com H 202 a 30% ou peróxido de carbamida a 10% 32 ,
exceto no caso de uma resina de microparticulas clareada com H202 a 30%. Nesse
caso, a resistência tênsil foi reduzida a 34% 56 .
O clareamento de restaurações de resina composta classe cinco
aumentou a microinfiltração nas margens dentina-cemento, em um estudo 36 , mas
aquele estudo usou sistemas de adesão à dentina mais antigos, que modificavam,
ao invés de removerem, a camada de Smear Layer. Os resultados poderiam ser
diferentes com sistemas adesivos atuais, os quais removem, todos, a camada de
lama e usam resinas hidrofilicas para penetrar na dentina.
0 consenso é "o paciente deve ser informado que o clareamento
pode acelerar o processo de envelhecimento natural das resinas compostas... 7".
Essa aceleração pode resultar na necessidade de substituir certas restaurações por
inadequação ou falta de compatibilidade estética.
2.5.6.2 Amálgama
Porcelana, amálgama e ouro não são afetados por qualquer regime
de clareamento 47 .
Dois estudos laboratoriais publicados relataram aumentada liberação
de mercúrio de amálgamas dentais expostos a soluções de gel de per6xido de
carbamida por períodos que vão de 8 horas a 14-28 dias 58•97 . A quantidade de
mercúrio liberada nas soluções de peróxido foi significativamente maior do que a
quantidade liberada em soluções-controle (solução salina ou tampão-fosfato).
volume de mercúrio liberado variou com o tipo de amálgama e com o tipo de agente

43

clareador, e variou de aproximadamente 4 a 30 vezes da quantidade na solução
salina58 .
Um estudo mais recente, relatado em uma reunido de pesquisa,
mostrou que de 3 materiais com peróxido de carbamida a 10% testados, um
causava liberação de mercúrio significativamente maior do que os outros dois 83 .
Estes achados sugerem que nem todas as combinações de
amálgama e agentes clareadores resultam em níveis mais altos de vapor de
mercúrio. É provável que apenas combinações especificas de materiais produzam
este resultado. Embora a significância clinica destes achados não seja clara,

o

clareamento de dentes restaurados com amálgama deveria ser abordado com
cautela l 07 .
2.5.6.3 Cerâmica
Não foram reportados efeitos na cor, nem nas propriedades físicas
da porcelana ou outros materiais cerâmicos lu .
2.5.6.4

Agentes cimentantes
Os efeitos do clareamenio nos agentes cimentantes não foram

extensamente investigados.
Um estudo, entretanto, indicou que o cimento de ionômero de vidro e
particularmente o cimento de fosfato de zinco, dissolvem-se rapidamente em géis de
peróxido de carbamida a 10% 23 . A significância clinica desta observação não está
clara.
2.5.6.5 Restaurações temporárias
Peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida causam, alterações
microscópicas nas superfícies de alguns materiais restauradores temporários (IRM
Dentsply/Caulk). Macroscopicamente, restaurações de IRM expostas ao peróxido de
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hidrogênio podem parecer rachadas e expandidas. Em contraste, restaurações de
IAM expostas ao peróxido de carbamida parecem não ser afetadas a nível
macroscópico 96
Resinas de metacrilato provisórias, expostas a peróxido de
carbamida, sofrem descoloração, e tornam-se alaranjadas 94 . Entretanto, coroas de
policarbonato

e

materiais temporários de resina composta, não sofrem

descoloração 107 .
2.6 Integração do Clareamento e Tratamentos Restauradores

Embora o clareamento caseiro seja usado mais comumente para
clarear a cor de dentes hígidos, ele também pode ser usado para evitar tratamentos
restauradores agressivos ou para melhorar resultados restauradores 108 .
2.6.1 Restaurações defeituosas
As restaurações defeituosas devem ser reparadas para evitar
penetração indesejada de agente clareador através de margens abertas. Os reparos
podem geralmente ser feitos facilmente através do condicionamento ácido e da
aplicação de um material resinoso, como as novas resinas híbridas fluidas com baixa
viscosidade. Se for indicada a substituição de toda a restauração, a cor selecionada
deve ser um pouco mais clara, antecipando o resultado do clareamento. 0 paciente
deve estar consciente que a escolha de cor é o "melhor palpite" e pode precisar ser
modificada após o clareamento 108 .
2.6.2 Adesão resinosa
0 clareamento pode ser indicado antes de uma restauração estética
de resina ser confeccionada para obter uma cor final mais agradável para o caso.

108

Quando realiza adesão ao esmalte clareado, o clinico deve adiar os
procedimentos adesivos por uma semana para permitir a liberação de qualquer
oxigênio residual que possa comprometer a força de unido da resina ao esmalte. Se
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por alguma razão a adesão não puder ser adiada, o esmalte deve ser asperizado e
um sistema adesivo com base de acetona deve ser usado.

108

Além das preocupações sobre a força de união, outra razão para
adiar os procedimentos adesivos é permitir alguma regressão do resultado do
clareamento. Os dentes clareados tipicamente se tornam levemente mais escuros
108
em uma semana ou duas após o regime de clareamento ser terminado.
Se restaurações de resina já estão presentes e o paciente deseja ter
seus dentes clareados, o paciente deve ser informado que o procedimento de
clareamento não irá clarear as restaurações. 0 paciente deve desejar aceitar o risco
e custo financeiro relacionado antes do inicio do tratamento.

108

Os fatores primários na predição de se as restaurações irão precisar
ser substituidas são o tamanho, o número, e a localização das restaurações e a cor
alterada antecipada. A probabilidade da substituição das restaurações de resina
aumenta com o tamanho, número e posição vestibular das restaurações, e da
magnitude da alteração de cor esperada. 108
2.6.3 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 tentado antes para clarear dentes escurecidos. 0
resultado pode variar de sucesso completo (isso 6, o paciente estando satisfeito com
a cor obtida pelo clareamento apenas) a completo insucesso (isso 6, ocorrência de
pouca ou nenhuma alteração de cor). Com o último resultado, as facetas ainda
poderiam ser indicadas, e o paciente teria sacrificado algum tempo e relativamente
pouco dinheiro. Entretanto, o paciente e o dentista teriam a satisfação de saber que
as facetas são o tratamento adequado. 108
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 as facetas de porcelana podem ser feitas para parecerem mais
translúcidas e naturais quando confeccionadas em dentes mais claros.

108

Se os dentes facetados se tornam escuros com o passar do tempo
devido à recidiva de efeito do clareamento original, eles podem ser clareados
novamente com aplicação de peróxido de carbamida ás superfícies 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.

108

As facetas anteriores no arco inferior são mais difíceis de preparar,
confeccionar e acabar do que as facetas no arco superior. Além disso, devido a suas
demandas funcionais serem maiores, as facetas no arco inferior podem ser de certa
forma menos duráveis. 108
Felizmente, a maioria dos pacientes não apresenta grandes áreas
dos dentes inferiores durante a conversação normal e o sorriso, assim os dentes
anteriores inferiores geralmente não são tratados quando os dentes anteriores
superiores são facetados. 0 clareamento caseiro, entretanto, pode ser usado para
clarear os dentes opostos para obter um resultado estético melhor. Mesmo se o
terço cervical dos dentes é resistente ao clareamento, o clareamento das áreas
incisais é satisfatório para muitos pacientes. Similarmente, as facetas de porcelana
são algumas vezes necessárias nos incisivos superiores, mas não nos caninos. 0
clareamento pode ser usado para clarear os caninos para ficarem com a cor
compatível com os incisivos facetados. 108
2.6.4 Coroas cerâmicas
Freqüentemente, quando uma coroa isolada anterior é necessária,
os dentes adjacentes têm uma cor que é muito difícil de combinar com os materiais
cerâmicos. O clareamento pode ser usado para alterar a cor dos dentes adjacente
para uma cor que seja mais facilmente replicada na porcelana. Além disso, uma
coroa cerâmica isolada, que originalmente combinava com os dentes adjacentes
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ficará mais clara do que os mesmos devido a esses dentes terem escurecido com o
passar dos anos pelo envelhecimento e 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. 108
2.7 Eficácia e Longevidade

Talvez, a limitação mais significativa dos procedimentos clareadores
seja sua natureza pouco previsive1 9 . Em outras palavras, o profissional nunca pode
dar ao seu paciente a certeza absoluta de que o dente escuro submetido ao
clareamento irá clarear totalmente. Alem disso, no caso de se obter uma resposta
positiva com

o clareamento,

a longevidade deste resultado não pode ser

estabelecida com precisão 2 . Entretanto, mesmo sabendo destas limitações, quando
possível e indicado, a maioria dos pacientes prefere submeter seus dentes a
procedimentos menos invasivos, que não desgastem estrutura dental sadia, mesmo
que sua durabilidade seja menor ou menos previsível do que uma abordagem
restauradora" ° .
2.7.1 Eficácia
Pacientes interessados em clareamento dental perguntam com
freqüência: "O clareamento vital com placa noturna funciona?", e "Ele funciona para
todos os tipos de descoloração dental ?". Vários relatos fornecem respostas parciais
a estas perguntas, mas faltam dados a longo prazo 67 .
Não há como prever sucesso ou falha durante o clareamento vital. 0
paciente deve estar ciente que enquanto uma alta porcentagem de casos tem
sucesso (90% ou mais), o procedimento permanece imprevisível. O índice no qual
os dentes irão clarear varia grandemente, e os dentes clareiam apenas até um certo
ponto. Dentes diferentes também respondem diferentemente ao processo de
clareamento, assim como diferentes partes dos dentes 47 . A localização da
descoloração parece afetar os resultados do clareamento mais do que a severidade

48

da mancha. Manchas profundas no terço cervical do dente são mais resistentes ao
clareamento do que manchas no terço incisivo 66 , a borda incisal geralmente clareia
primeiro, enquanto as porções mais espessas do dente demoram mais. Acredita-se
que isso seja uma função da espessura do dente, da disponibilidade do material
clareador, e da quantidade de dentina para esmalte 99 .
Usando o método de clareamento caseiro, um único dente cinza
escuro pode "acompanhar" os dentes que já tinham sido clareados a sua cor final a
medida em que o processo de clareamento é continuado99 .
Como com qualquer procedimento odontológico, a experiência ajuda
a prever o sucesso. A obediência dos pacientes está diretamente relacionada aos
resultados. 0 dentista deve ter certeza que o clareamento dental é tudo que o
paciente deseja. Caso contrário, um tratamento alternativo é indicado99 .
2.7.1.1 Eficácia em relação à concentração do ingrediente ativo
Existem reivindicações por alguns clínicos e

produtores que

soluções com concentrações acima de 10% são mais efetivas (resultados de
clareamento são obtidos mais rapidamente do que com per6xido de carbamida a
10%). Todavia não existe um controle clinico experimental que sustente esta
alegação46 .
LEONARD et al. 69 , realizaram um estudo in vitro, cujo propósito foi
determinar diferentes mudanças de tonalidade durante o uso do peróxido de
carbamida com carbopol a 5%, 10% e 16% em dentes extraídos, durante duas
semanas. Este tratamento não resultou estatisticamente em significativas diferenças
na mudança na tonalidade dental entre grupos tratados com 5%, 10% e 16% com
peróxido de carbamida em 1 ou 2 semanas. Porém, uma mudança de tonalidade de
duas escalas acontece mais rapidamente para o grupo de peróxido de carbamida a
16% do que para os grupos de 5% e 10% na semana 1, e a mudança acontece mais
rapidamente para os grupos 16% e 10% do que para o grupo 5% na semana 2
(p<0,5). Para a terceira semana, todavia, os valores do grupo de peróxido de
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carbamida a 5% se aproximam dos valores da semana 2 para os outros 2 grupos
experimentais. Os géis clareadores a 5%, 10% e 16% com peróxido de carbamida
no final produzem a mesma mudança de tonalidade.
Com baixas concentrações de peróxido de carbamida leva mais
tempo para os dentes clarearem, mas normalmente alcança o mesmo resultado do
que concentrações altas. Deve-se pesar os resultados mais rápidos do clareamento
conseguidos com uma concentração mais pesada do ingrediente ativo, contra o
potencial de maiores efeitos colaterais. Maior pesquisa faz-se necessária nesta área.
2.7.1.2 Eficácia em relação a tempos variados de exposição ao material clareador
Um estudo, realizado in vivo, avaliou tempos variados de exposição
ao peróxido de carbamida a 10%. Entre uma exposição diária de 1 hora, uma
exposição de 2 horas e duas exposições diárias de 20 minutos (totalizando 6
semanas nos três grupos), não houve diferença significante no grau de clareamento
obtido. Os autores não citam se o peróxido de carbamida utilizado tinha ou não
carbopol na composição29 .
2.7.1.3 Eficácia em relação ao tempo de tratamento
Em um estudo clinico longitudinal descrito por HAYWOOD et al: 46 ,
38 pacientes participaram em um procedimento com clareamento vital com placa
noturna (CVPN) usando uma de duas soluções clareadoras de peróxido de
carbamida a 10%, de viscosidade-média (Proxigel e Glyoxide). Os participantes
foram instruidos a usar a placa A noite ou durante o dia, trocando a solução a cada 2
a 4 horas, num tempo total de tratamento de 6 semanas.
Dos 38 pacientes deste estudo, 35 (92%) obtiveram sucesso no
clareamento de seus dentes. As categorias de dentes descoloridos / manchados
neste agrupamento de pacientes foram: (1) descoloração inerente ã idade;(2)
trauma; (3) fluorose;(4) tingimento por tetraciclina. Cem por cento da descoloração
inerente à idade (22 pacientes) e trauma (3 pacientes) ficaram clareados, ao passo
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que 80% da fluorose marrom (4 dentre 5 pacientes) veio a clarear. Quando os 8
pacientes com dentes manchados por

tetraciclinas

foram removidos do

agrupamento, um clareamento bem sucedido em 97% ocorreu com os pacientes.
Pacientes no estudo com tetraciclinas obtiveram clareamento de tonalidade em 75%
dos casos.
A quantidade média de tempo em que a placa de clareamento foi
usada, para o grupo como um todo, foi de 302.5 horas (tetraciclinas 328 horas;
outras manchas / descoloração 295 horas). Embora a diferença no número de horas
usadas entre os grupos tetraciclina e não tetraciclina não fosse estatisticamente
significante, resultados bem sucedidos puderam ser vistos no grupo não tetraciclina

dentro de 20 horas do tratamento. Também, o grupo não tetraciclina obteve um
maior grau de clareamento em comparação com o grupo de alteração de cor ou
tetraciclina.

Durante o procedimento de clareamento, pediu-se aos pacientes que
mantivessem um diário, registrando as horas durante as quais usaram a placa, horas
transcorridas entre as trocas da solução, tempo transcorrido até notar uma mudança
na tonalidade, e a ocorrência de efeitos colaterais. De acordo com estes registros,
dentes descoloridos / manchados apresentavam mudanças de tonalidade em taxas
diferentes. Os dentes descoloridos por idade ou fluorose começavam a mudar a
tonalidade mais cedo do que dentes descoloridos por trauma ou por tetraciclina.
Com isto em mente, um estudo de acompanhamento foi conduzido com dentes
manchados por tetraciclina, com tratamento ativo de 6 meses ao invés de 6
semanas. Por meio de um prolongamento do tempo de tratamento, a taxa de
eficácia para um clareamento bem sucedido de dentes manchados por tetraciclina

foi melhorada até 90°/054.
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2.7.2 Longevidade

Uma outra pergunta que os pacientes fazem 6: " Por quanto tempo o
clareamento irá durar ?". No estudo clinico longitudinal descrito por HAYWOOD et.

al:16 , envolvendo pacientes com dentes manchados pela idade, por fluorose marrom,
descoloração inerente, trauma e tetraciclina, relatou sucesso inicial no clareamento

de 92%, um ano e meio após tratamento, 74% dos pacientes que inicialmente
responderam ao CVPN estavam satisfeitos com a tonalidade dos seus dentes, e
62% mostravam-se satisfeitos 3 anos pós-tratamento. Em um resumo apresentado

por LEONARD et al. 68 , descrevendo a mesma população de pacientes, foi relatado
que 7 anos

após o tratamento, 35% dos pacientes estavam satisfeitos com a

tonalidade de seus dentes, e nenhum deles relatou reversão da tonalidade
condição anterior.

Com respeito ao estudo de tetraciclina 54 , 6 pacientes que tiveram
uma mudança positiva de tonalidade quando submetidos a um tempo prolongado de
tratamento, foram contactados sobre a percepção que possuíam da estabilidade da
tonalidade 1 ano pós-tratamento. Todos os 6 retornaram à clinica para exame, e
todos pensavam não ter havido alteração óbvia da tonalidade, ou apenas um leve
escurecimento, não observado por outros. Nenhum relatou escurecimento tal que
retornasse ã tonalidade original, e nenhum havia repetido o clareamento desde o

tratamento. Uma observação clinica neste estudo foi que pareceu haver uma
regressão de tonalidade logo no inicio, após o término do clareamento (primeiros 6

meses), e então a tonalidade se estabilizou pelos 6 meses seguintes.
0 paciente deve estar ciente que em alguns casos um procedimento

de retoque ou "re-branqueamento" poderá ser necessário, mas que isto levaria
apenas uns poucos dias para se completar; deveria ser feito sob a supervisão direta
do dentista, pois os efeitos destes procedimentos a longo prazo são desconhecidos.
Os pacientes nas experiências

clinicas

controladas citadas nestes estudos

renovaram o clareamento na média 25 meses após o tratamento67.
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Após o clareamento, há uma pequena recidiva de cor imediata à
medida que o oxigênio preso no dente (que altera as propriedades ópticas) se
difunde e sai do dente48 .
2.8 Percepções dos Pacientes sobre o Clareamento Vital com Placa Noturna

Ao se avaliar estas percepções dos pacientes, pode ser concluido
que elas se correlacionam fortemente com o quão bem o procedimento funcionou.
Dos pacientes que completaram um questindrio sobre suas percepções (32 no
estudo de 7 anos, e 6 no estudo tetraciclina de 1 ano), 35 (92%) tiveram uma
mudança de tonalidade positiva em seus dentes. Combinando as últimas respostas
do questionário para os participantes nestes 2 estudos, 95% disseram que estavam
contentes por terem feito o procedimento de clareamento; 87% disseram que o
fariam novamente; e 97% disseram que recomendariam a CVPN a um amigo. Os
pacientes estavam contentes por tentarem clarear seus dentes, e mostravam-se
positivos sobre a técnica67 . Estes resultados foram confirmados em um estudo
posterior não-relacionado 64 .
Uma pesquisa do Clinical Research Associates (CRA) em 1991,
reportou que entre mais de 7.000 dentistas que assinavam o jornal do CRA, 90%
dos seus pacientes que haviam sofrido um regime de clareamento caseiro prescrito
por um dentista estavam satisfeitos20 .
2.9 Necessidade de Envolvimento Profissional e os Fatores a Considerar para
Obter Sucesso no Tratamento de Clareamento Dental

Por várias razões, é importante que o CVPN seja profissionalmente
supervisionado, em vez de simplesmente realizado pelos pacientes com produtos
vendidos sem prescrição.
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Um profissional da saúde deVe 48

' 49 ' 50 :

1) Diagnosticar a causa do escurecimento. 0 diagnóstico da
descoloração é importante para evitar o adiamento do tratamento adequado ou
fornecimento de tratamento inadequado.
2)

Detectar por meio do exame clinico a presença de:

•

Rachaduras nos dentes: não existe nenhuma evidência de

sensibilidade aumentada, mas o paciente deve ser alertado sobre a possibilidade.
•

Cáries: as propriedades cariostaticas do peróxido de carbamida

a 10% inibem cáries durante o tratamento. Sensibilidade pré-existente pode requerer
restauração para controle da cárie, mas uma restauração definitiva de resina ou
overlay deve ser feita após o clareamento para assegurar a compatibilidade de cor.
•

Dentina

exposta: nenhuma evidência de sensibilidade

aumentada, a menos que os dentes já sejam sensíveis. História de dentes sensíveis,
aplicações muito freqüentes, concentrações elevadas do produto clareador são os
únicos fatores para prever sensibilidade.
3) Tomar uma radiografia inicial para determinar se existe uma
patologia periapical e para avaliar variações no tamanho pulpar; um tamanho da
câmara pulpar desigual pode resultar em diferentes indices de resposta ao
tratamento clareador; presença de radiolucidez requer terapia endodõntica.
4) Avaliar quaisquer efeitos colaterais que o paciente possa sofrer
e determinar se as reclamações têm relação com o clareamento.
5)

Estar familiarizado com o potencial de sucesso e de insucesso;

por exemplo: dentes que não respondem ao clareamento; aumentar a duração do
tratamento ou utilizar outra técnica, ou uma combinação delas. Formulários de
consentimento sempre devem incluir opções de tratamento subseqüentes ou
adicionais, como o clareamento em consultório, restaurações adesivas e facetas.

6) Avaliar quaisquer restaurações de resina ou coroas que

o

paciente possa ter nos dentes que estão sendo cogitados para clareamento e deve
informar o paciente que esses materiais restauradores não irão mudar de cor.
7) Conhecer as expectativas do paciente e seus desejos para
cooperar no tratamento.
8)

Finalmente, um profissional da saúde deve ter acesso aos

melhores materiais para clareamento

e

para moldeira disponíveis, com a

possibilidade de confeccioná-la de forma personalizada.
2.10 Indicações e Contra-Indicações Gerais para o Clareamento Dental
2.10.1 Pré-requisitos
É importante destacar que qualquer tipo de procedimento estético só
deveria ser considerado estando o paciente com saúde oral, ou seja, livre das
doenças cárie e/ou periodontal, uma vez que o tratamento destas doenças sempre é
prioritário ao tratamento estético / clareador" ° .
Para ser (em) submetido (s) ao clareamento, o (s) dente (s) em
questão deve(m) preservar, em grande parte, sua forma, contorno

e textura

superficial; dentes amplamente restaurados ou cariados não são bons candidatos ao
clareamento.
2.10.2 Indicações
O clareamento dental vital é indicado quando o paciente está
2,8,9,10,20,47,52;
insatisfeito com a cor de seus dentes, nas seguintes situações
1)

Dentes vitais escurecidos pela idade (escurecimento

2)

Dentes vitais naturalmente escurecidos ou amarelos;

"fisiológico");

o ri e l
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3)

Dentes vitais escurecidos / manchados por corantes (dieta,

4)

Dentes vitais escurecidos pós-trauma;

5)

Dentes vitais manchados por tetraciclina em grau suave;

tabaco, etc.);

6) Dentes vitais manchados por fluorose, em associação com a
microabrasão;
7) Dentes vitais manchados por tetraciclina em grau moderado a
severo, utilizando uma associação das técnicas e / ou como etapa prévia ao
tratamento restaurador (facetas);
8) Dentes vitais com hipocalcificação. Embora o clareamento dental
não afete áreas de hipocalcificação, o clareamento das outras áreas do dente pode
fazer com que ele pareça mais uniforme em cor;
9) Dentes não vitais tratados endodonticamente escurecidos, em
associação ao clareamento intracorondrio;
10) Dentes não vitais escurecidos quando o acesso à câmara
pulpar está bloqueado por um retentor de prótese adesiva associada a um pino intraradicular;
11) Caninos vitais mais "escuros" que os demais dentes; muitos
pacientes questionaram e exigem que estes dentes apresentem a mesma cor dos
incisivos e pré-molares.
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2.10.3 Contra-indicações
0 clareamento de dentes vitais é contra-indicado nas seguintes
situações90 ;
1) Pacientes que tem hipersensibilidade a qualquer material usado
durante o procedimento. Muitos materiais diferentes são usados no processo de
clareamento. Eles incluem o produto clareador e subprodutos subsequentes, diques
de borracha ou moldeiras plásticas;
2)

Pacientes que não toleram o gosto do material usado, no caso

do clareamento caseiro;
3)

Pacientes que não toleram os procedimentos inerentes do

clareamento, como por exemplo, pacientes com ânsia de vômito ou desordens da
ATM que podem não ser capazes de tolerar o dique de borracha ou moldeira
plástica. Esses pacientes geralmente têm dificuldade com outros procedimentos
odontológicos;
4)

Pacientes que utilizam medicamentos como hormônios, pois

estes podem afetar a resposta gengival ao produto clareador devido à falta de saliva;
5)

Pacientes com boca seca devido a condições médicas ou

tomando anti-sialorréicos como anti-histaminicos sofrem exposição excessiva do
tecido mole ao material clareador;
6)

Pacientes que não podem controlar os materiais em suas bocas

tem contra-indicado o clareamento caseiro;
7)

Mulheres grávidas ou lactantes devem ser excluídas devido à

falta de estudos científicos, e o fato de que o clareamento é um procedimento
odontológico eletivo47'52;
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8) 0 uso de carcinógenos como o tabaco é contra-indicado devido
aos possíveis efeitos carcinogênicos sinergisticos com os subprodutos do
material para clareamento caseiro 50'52
2.11 Fatores a Considerar na Escolha da Técnica
2.11.1 Fatores clínicos
Para selecionar o método de clareamento vital para um paciente,
devem-se considerar todas as circunstâncias clinicas que rodeiam o caso ll :
a)

Dentes sensíveis: pacientes que desenvolveram sensibilidade

dental durante os procedimentos de clareamento no consultório provavelmente
apresentarão menos sensibilidade se for usado o peróxido de carbamida a 10% e
clareamento caseiro. Também podem ser requeridos a redução do tempo de
tratamento diário ou freqüência da aplicação.
b) Manchas de tetraciclina em grau moderado: tanto o método com
o peróxido de hidrogênio mais calor, como o método de clareamento caseiro têm
sido utilizados com sucesso para clarear dentes manchados por tetraciclinas. É
necessário o uso prolongado do peróxido de carbamida a 10% para a remoção de
tais manchas. 0 uso prolongado do método em consultório no tratamento de dentes
manchados por tetraciclinas não é conhecido. Tal tratamento consome tempo do
dentista e causa sensibilidade adicional no dente.
c)

Clareamento

total do arco: uma vantagem do uso do

clareamento caseiro com moldeira sobre

o clareamento em consultório é a

capacidade de clarear os dentes mais posteriores da boca, que ainda podem ser
vistos durante o sorriso.
d)

Dentes

escurecidos

isolados

(nenhum

procedimento

endockintico realizado): o tratamento inicial inclui o clareamento no consultório para
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clarear o dente escurecido, seguindo com o clareamento caseiro para clarear os
dentes restantes.
e)

Pacientes que não toleram o clareamento noturno: 0 uso de

moldeiras pode ser contra-indicado para pacientes com história de desordens da
ATM ou bruxismo. A moldeira pode agravar os desordens temporomandibulares. Se
o paciente tem um hábito de bruxismo sem desordens da ATM pode usar uma
moldeira suave, mas os pacientes com bruxismo excessivo podem perfurar a
moldeira. Nestes pacientes é indicado o tratamento convencional no consultório.
f)

Manchas interproximais: estas são freqüentemente vistas em

pacientes com laminados de porcelana que não se estendem interproximalmente ou
em pacientes com hábitos de escovação impróprios. Quatro ou cinco aplicações de
um gel clareador em uma visita (clareamento em consultório) irá provavelmente
remover esta descoloração interproximal.
2.11.2 Fatores pessoais
0 método de clareamento caseiro é com freqüência determinado
pelo dentista e depende do grau e tipo de descoloração do dente. Os seguintes
fatores pessoais também podem afetar a opção do dentista na escolha da técnica.
a) Cooperação

do paciente: apesar das várias vantagens

oferecidas pelo clareamento caseiro, pacientes pouco colaboradores, que não
toleram este método, que não estão interessados em tratar a si mesmos com um
produto como esse fora do consultório odontológico ou que queiram resultados
imediatos se adaptam melhor ao clareamento de consultório 90 .
b) Tempo: muitos pacientes com restrição de tempo preferem o
clareamento no consultório.
c) Custo: os produtos usados para o clareamento dental são vários.
0 jornal da Clinical Research Associates de abril de 1997 concluiu a partir da
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investigação de 13 dos produtos para clareamento caseiro mais populares, que
todos os produtos testados clarearam dentes de 1,5 a 2 cores em 14 dias 22 . A
competição no mercado irá provavelmente controlar

o custo dos materiais

clareadores, enquanto as características físicas do material, embalagem e método
de apresentação provavelmente irão determinar o produto de escolha.
O custo do clareamento vital consiste de quatro partes. Portanto, o
custo do dentista em particular irá variar dependendo:
1) Do custo do material clareador ou kit de clareamento;
2)

Do custo do método de aplicação: no caso do tratamento em

consultório, seria representado pelo dique de borracha, instrumento de aplicação,
fonte de calor ou fonte de luz usada. No caso dos tratamentos caseiros, envolveria o
custo da moldagem e fabricação da moldeira para clareamento, e um estojo para
armazenamento da moldeira.
3) 0 custo de tempo clinico;
4) Treinamento do pessoal.
A diferença de custo entre o método no consultório e o método
caseiro prescrito pelo dentista é principalmente uma função do tempo clinico.
O exame, apresentação do caso,

e consentimento informado

requerem quantidades similares de tempo para cada técnica.
O método no consultório requer 95 : o uso de um dique de borracha, e
de 3 a 30 minutos por dente clareado. 0 tempo de consulta para obter isso é
estimado em 60 minutos. Esse procedimento é repetido periodicamente até que a
cor desejada tenha sido obtida. Se três consultas são necessárias para obter o
resultado desejado, um total de 180 minutos é envolvido.

O método caseiro prescrito pelo dentista requer: três consultas de 20
minutos. Na primeira consulta, é feita uma moldagem para fabricação da moldeira do
clareamento. Na segunda consulta, a moldeira é entregue e são dadas as
instruções. A terceira consulta é para acompanhamento da eficiência do tratamento,
incluindo qualquer efeito adverso. Cada consulta é agendada por 20 minutos
totalizando 60 minutos.
Os dois métodos podem requerer mais consultas devido a
complicações, ou continuação do tratamento. No caso dos produtos de uso caseiro,
consultas semanais para acompanhamento do progresso podem ser indicadas.
Através dessa comparação, o método de clareamento caseiro seria
menos custoso para o dentista, assim, menos dispendioso para o paciente. 0
método caseiro é também considerado orientado e consome menos tempo do
dentista em comparação com o método em consultório. Se a moldeira ainda se
ajusta adequadamente, e o retratamento é necessário ou desejado, ele pode ser
conduzido com custo menor. De acordo com o jornal do Clinical Research
Associates (CRA), dos 7.000 dentistas pesquisados, 89% preferiram o método de
clareamento caseiro sobre o método no consultório 21 .
2.12

Planejamento

Sendo a alteração de cor diagnosticada e estando ela dentro das
indicações de clareamento,

o profissional deve ainda, antes de iniciar os

procedimentos operatórios, ter alguns cuidados que são importantes para o bom
;
andamento do tratamento 2,8,9,10,90
1)

Um histórico odontológico deve incluir um exame clinico e

radiográfico completo, determinação da causa da descoloração, tentativas e
resultados de clareamentos passados, e muitos problemas dentais relacionados que
possam contra-indicar um certo método de clareamento.
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2) 0 paciente deve ser informado sobre os riscos envolvidos nos
tratamentos de clareamento vital. Sensibilidade dental é comum nos métodos
caseiro e em consultório, e irritação tecidual é comum no método caseiro. Dois
terços dos pacientes que realizam clareamento caseiro sofrem sensibilidade pulpar
dos dentes, irritação dos tecidos moles, ou ambos.
3) 0 paciente deve ser esclarecido, de forma simples, clara e
verdadeira, com relação às limitações do tratamento estético com clareadores. A
principal limitação, conforme salientado anteriormente, é a dificuldade de previsão
dos resultados imediatos e a longo prazo.
4) 0 tempo provável de duração do tratamento deve ser estipulado
e apresentado ao paciente.
5) 0 paciente deve estar ciente de que, provavelmente, será
necessário retratamento dentro de um a três anos para manter o resultado inicial.
6) 0

custo do tratamento completo deve ser estipulado

e

apresentado ao paciente. Neste custo devem estar incluidos as sessões necessárias
para acompanhamento e avaliação. Eventuais correções estéticas necessárias após
o clareamento também devem estar previstas nesta fase (restaurações de resina
composta e porcelanas não mudam de tonalidade com o clareamento, e, no final do
tratamento, podem ficar mais escuras do que os dentes clareados, necessitando
substituição).
7) Um formulário de informação

e consentimento deve ser

fornecido para o paciente para que ele ou ela possa tomar uma decisão informada.

(
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2.13 Técnicas de Clareamento para Dentes Vitais
As técnicas de clareamento dental são as alternativas
conservadoras que devem ser consideradas como primeira opção para o tratamento
estético dos dentes com alteração de cor 8,10 .
Existem pelo menos três técnicas de clareamento de dentes
vitais8.10' 43 :
1) Clareamento no consultório (aplicada pelo profissional);
2)

Prescrita

pelo

profissional

para clareamento

caseiro

(clareamento caseiro supervisionado); e
3) Não oficial (segundo a prescrição do próprio paciente).
Esses métodos não são diferentes apenas na concentração do
peróxido de hidrogênio utilizado, mas também nos veículos e modos de aplicação 43

.

2.13.1 Clareamento no consultório
O clareamento dental no consultório também é conhecido como
power bleaching (clareamento potente). A natureza cáustica desses materiais requer
a proteção do tecido mole com diques de borracha ou uma cobertura para o mesmo.
Os dentes são condicionados com ácido, e um liquido, ou mais recentemente um
gel, contendo H 202 a 25-35% é colocado nos dentes por vários períodos de tempo
de acordo com as instruções do fabricante (3-30 minutos) 90 .
Os materiais também podem ser potencializados usando calor ou
várias fonte luz. Esta pode ser uma fonte de luz a laser (tratada detalhadamente no
tópico 2.14), ou de uma fonte de luz halógena como a encontrada em uma luz
polimerizadora odontológica8,90.

()
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Nos novos sistemas clareadores, unidades fotoativadoras de resinas
compostas são empregadas para iniciar o processo de clareamento com agentes
clareadores a base de peróxido de hidrogênio ou de carbamida (30-35%) 8 .
Estes clareadores fotosensiveis, como por exemplo, Opalescence
Xtra (Ultradent), Hi-Lite (Shofu Apollo) apresentam na sua composição
fotoiniciadores que agem como gatilho, ou seja,

o

processo clareador

é

acelerado/intensificado quando se expõe o gel clareador a fontes emissoras de luz
visível na faixa de 450 a 500 nm. Quanto maior a potência da lâmpada (em mW ou
mW/cm 2), com mais intensidade ela irá agir sobre o agente clareador, menor será o
tempo necessário para a aplicação da técnica. Neste sentido encontram-se
disponíveis no comércio lâmpadas de alta potência (acima de 1000 mW/cm 2) para
polimerização ultra rápida de resinas compostas, que podem ser usadas nas
técnicas de clareamento com agentes fotosensiveis 8 .
Esse método geralmente requer tratamento repetido para obter os
resultados desejados. Os novos sistemas em consultório usam uma forma de H 202 a
25-35% em gel e não requerem calor durante o procedimento ou condicionamento
ácido dos dentes antes do procedimento de clareamento, sendo que não existe
vantagem em se condicionar o esmalte com ácido fosfórico antes do clareamento,
além do fato do condicionamento implicar na perda de aproximadamente 10[tm de
esmalte superficia1 4752 . Entretanto BARATIERI et al. 9 , argumentam que esse
desgaste é desprezível e clinicamente insignificante, além do fato de ter observado
melhores resultados quando realizam o condicionamento ácido do esmalte com
ácido fosfórico (37%) durante 15 segundos antes da aplicação do agente clareador.
Contudo, o condicionamento com ácido fosfórico não é imprescindível e só deve ser
executado na primeira sessão do tratamento.
2.13.2 Clareamento supervisionado caseiro
O clareamento vital feito em casa prescrito pelo dentista também é
conhecido como clareamento caseiro. Ele utiliza mais freqüentemente per6xido de
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carbamida a 10% em várias viscosidades colocado nos dentes utilizando uma
moldeira fina confeccionada a vácuo. A seqüência de tratamento é a que segue" ° :
1) Diagnóstico e planejamento;
2) Registro da cor;
3) Moldagem com alginato;
4) Recorte e confecção dos reservatórios (alivio)
5) Confecção da placa (moldeira);
6) Prova da moldeira no paciente;
7) Instruções de uso;
8) Controle periódico.
2.14 Clareamento Dental a Laser
Embora o clareamento caseiro seja efetivo e tenha se tornado
extremamente popular durante os últimos 10 anos, ele tem desvantagens. Pacientes
têm reclamado sobre as desconfortáveis moldeiras, irritação gengival e estomacal, e
o gosto desagradável, mas os principais problemas parecem ser a obediência do
paciente e o tempo requerido para alcançar o efeito de clareamento desejado 103 .
Lasers e suas possíveis aplicações na odontologia tem incitado
muitas pesquisas 92 . Quase imediatamente após o desenvolvimento do primeiro laser
em 1960, os pesquisadores começaram a olhar para suas possibilidades no
tratamento dental. A maioria das pesquisas recentes exploram os efeitos do laser no
esmalte, dentina e tecido pulpar1011 . Desde então, lasers têm sido estudados para o
uso em cirurgia bucomaxilofacial, periodontia, dentistica preventiva, endodontia,
diagnóstico e prótese fixa116.
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Com o desenvolvimento de lasers com sistemas de aplicação de
fibra flexível, a precisão e utilidade em odontologia têm aumentado. Os mais
comumente usados na odontologia hoje são o laser de dióxido de carbono, ou CO2;
o laser de arg6nio, e o laser neodymium:yttrium-aluminium-garnet, ou Nd: YAG 118 .
2.14.1 Mecanismo de ação
0 efeito clareador com o uso do laser é alcançado pelo processo de
oxidação química. Uma vez que a energia do laser é aplicada, o per6xido de
hidrogênio (H202) quebra em água (H 20) e um radical de oxigênio livre, que se
combina e depois remove a molécula corante.
Embora a experimentação tenha se iniciado algum tempo antes, o
clareamento dental a laser, oficialmente, começou em fevereiro de 1996, com a
aprovação dos lasers arg6nio e CO2 do Ion Laser Technology (ILT) para serem
usados com um sistema patenteado de químicos. A energia do laser de arg6nio, na
forma de uma luz azul, com comprimento de onda de cerca de 480 nm na parte
visível do espectro, é adsorvida pela cor escura. Parece ser o instrumento ideal para
ser usado em clareamento dentário quando usado em conjunto com o H202 e um
catalisador patenteado. Esta afinidade a manchas escuras assegura que as cores
amarelo-marrons possam ser facilmente removidas 92 .
0 laser de dióxido de carbono (CO 2) não tem requerimento de cor.
Não tem relação com a cor do dente, e a energia é emitida na forma de calor. Ela é
invisível, com um comprimento de onda de 10,600 nm, e penetra apenas 0,1 nm na
água e H202, onde é adsorvido. Esta energia pode aumentar o efeito do clareamento
após o processo inicial com laser de arg6nio 92 .
2.14.2 Segurança
Como em toda nova abordagem e processo, todos os dentistas têm
preocupações a respeito do conforto e segurança dos pacientes além do seu desejo
de prover o resultado que os pacientes queriam originalmente
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Até recentemente, o Food and Drug Administration, ou FDA, permitiu
a clareza no comércio de lasers dentais apenas para cirurgia de tecidos moles e
polimerização de resinas compostas 118 . Nos últimos anos (1996), entretanto,
esclarecimentos adicionais têm sido concedidos: o laser de CO 2 ou argônio para
clareamento de dentes,

o Nd:Yag

para tratamento de úlceras aftosas e

debridamento sulcular e o erbium:yttrium-aluminium-garnet, ou Er:YAG, laser para
remoção de cáries e preparo cavitário28 .
0 Conselho de Assuntos Científicos da ADA tem se tornado a par do
marketing de companhias de sistemas de clareamento dental que usam o laser na
tentativa de acelerar o processo de clareamento. De acordo com os fabricantes de
laser, a energia laser é totalmente adsorvida pelo gel de clareamento, resultando
num processo branqueador superior que pode ser realizado, sem efeitos colaterais,
em uma consulta i .
As limitações iniciais para o uso clinico do laser foram baseadas em
muitas questões sem resposta em relação A segurança dessa irradiação em tecidos
duros. Nestes tecidos, os seus efeitos dependem do tipo de laser usado, assim
como do tempo de exposição 122 .
Mudanças de temperatura podem ser de preferência grandes,
embora elas sejam influenciadas pelas propriedades de absorção do esmalte e
dentina. Por exemplo, o laser arg6nio gera muito pouco aquecimento pulpar ou dano
quando usado para as indicações apropriadas 5 . Em alguns estudos com lasers de
CO2 necrose pulpar tem sido observada, outros mostraram formação de dentina
reparadora, o que é normalmente causado por irritação pulpar 81 . Em contraste a
energia do laser de CO 2 é absorvida pela água em tecido biológico e convertida em
calor118 , e a energia do laser Nd:YAG é imediatamente absorvida por tecido
pigmentado, mas pode penetrar profundamente no esmalte e dentina.
Devido a estas preocupações, o FDA tem sido cauteloso em liberar
lasers para aplicação em tecidos duros dentais, embora a maioria tenha adquirido
liberação para aplicação em tecidos moles tais como gengivectomia, gengivoplastia,
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frenectomia, biópsia, retração gengival. 0 FDA também liberou o laser de argõnio
para polimerização porque a função e performance do laser nesta capacidade são
comparáveis aquelas de uma luz polimerizadora visive1 34 .
Pouca, se alguma pesquisa tem sido publicada na literatura
odontológica sobre o uso de lasers em clareamento dental; os dados disponíveis
vêm dos fabricantes dos lasers. Dois sistemas clareadores auxiliados por laser foram
liberados para comercialização através do processo FDA 510 (k) através do qual
uma companhia demonstra que seu produto é substancialmente equivalente a
produtos mais antigos que já receberam a aprovação da FDA. Nos casos de
produtos clareadores com auxilio de laser, os fabricantes citaram produtos liberados
previamente pela FDA que usaram fontes ou lâmpadas para acelerar o processo
clareado I-77 .
0 laser é usado para aumentar a ativação do material clareador, que
então clareia os dentes. Por exemplo, uma companhia usa o laser de argônio com
comprimento de onda de 488 nm por 30 segundos para acelerar a atividade de seu
gel clareador. Após a energia laser ser aplicada, o gel é deixado em posição por 3
minutos, e então é removido. Este procedimento é repetido de quatro a seis vezes l .
Outros produtos usam tanto o laser de argônio quanto o de CO2 no
processo de clareamento. 0 laser de argõnio é usado como descrito previamente, e
então o laser de CO 2 é empregado com outras soluções com base em peróxidos
para promover a penetração do agente clareador no dente para prover

o

clareamento abaixo da superficie.0 tempo total do procedimento clinico para estes
sistemas varia de uma hora a três horas l .
No momento, nenhum estudo clinico controlado tem demonstrado a
segurança e efetividade de qualquer dos sistemas. Artigos sem embasamento
cientifico indicam dor pós-operatória de moderada a severa após o clareamento
assistido com laser. Efeitos colaterais a longo prazo e a possibilidade de reverter
este procedimento de clareamento são desconhecidosl.

2.14.3 Técnica

A técnica de clareamento de dentes vitais a laser consta dos
seguintes passos clínicos 92 :
Antes do procedimento de 2,5 horas, todas as preocupações e
expectativas dos pacientes são discutidas durante a visita de aconselhamento.
Neste momento, o dentista também adverte o paciente a respeito da cor das suas
restaurações existentes anteriormente, que não serão afetadas, mas na realidade

serão cobertas durante o procedimento.
Fotos do antes, a cor atual (guia de cor VITA), e moldagens para
confecção de moldeiras para manutenção caseira pós-clareamento são feitas. Se o

paciente não fez profilaxia recentemente o dentista também limpa os dentes ou
recomenda que os pacientes façam isto com seu próprio dentista antes do
procedimento. 0 paciente pode também querer selecionar uma música relaxante
para se entreter.
0 passo mais importante do processo de clareamento dental a laser

é o isolamento e proteção dos tecidos moles contra o H202 e o catalisador
patenteado.
Primeiro, um afastador de bochecha é colocado, então uma cera
cirúrgica especial é aplicada sobre a parte superior dos dentes e gengiva, a seguir

os dentes são expostos um a um esculpindo a cera ao longo da margem gengival
por um instrumento tipo discáide-cleáide. Depois que isto é terminado tanto nas
arcadas superiores como inferiores, um gel novo, mucuprotetor é colocado nos
vestibulos e nos lábios. Então rolos de algodão, gazes 2x2, um protetor de lingua, e

um ejetor de saliva são colocados para terminar o isolamento. 0 autor também cobre
o queixo e provê ao paciente um óculos de proteção de cor laranja, assim como um
avental plástico para proteger o pescoço e a vestimenta do paciente. Uma vez que o
isolamento está completo o protocolo real de clareamento é seguido.
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Uma vez que os dentes isolados são removidos do seu meio
ambiente normal — que é aquecido — e para que haja uma melhor difusão de H202
nos dentes e aceleração do processo químico, uma temperatura aquecida de
superfície é necessária, então um refletor de luz infravermelha focalizada é utilizado.
Quanto mais quente a superfície dental, mais rápida é a penetração de H202
catalisado para dentro do dente. Uma vez que o comprimento de onda do refletor é
diferente das luzes halógenas previamente utilizadas para clareamento, ela não
causa sensibilidade.
Primeiro, a solução de limpeza é usada para permitir um intimo
contato químico com os dentes expostos. A solução de limpeza, uma mistura fresca
de 50% de H 202 e um catalisador patenteado, é aplicada em cada dente por cerca
de 30 segundos de modo seqüencial. A mistura é removida por sucção e o processo
é repetido algumas vezes.
A aplicação repetida de energia laser na mistura fresca

e os

materiais químicos repetidamente aplicados nos dentes causam generosa liberação
dos radicais livres de oxigênio, o que, na realidade, remove grande parte das
manchas escuras da superfície do esmalte. Os materiais químicos frescos estão em
constante contato com os dentes,

e quanto mais em contato, melhores os

resultados.
Uma vez que os dentes clareiam, eles refletem mais do que
absorvem a energia do laser de argônio, e para dar continuidade ao processo, o
segundo, laser "sem cor especifica" de CO 2 é usado de modo similar, de acordo com
o protocolo ILT.
Após o uso da solução de limpeza, os 50% de H 202 restantes são
misturados com outro, um segundo catalisador é aplicado na superfície dos dentes.
A peça de mão do laser de CO 2 ativada é cuidadosamente usada sobre a mistura
numa movimentação progressiva, continua e circular, garantindo não se prolongar
em nenhum dente. Na energia laser, o calor é calibrado tanto num modo continuo ou
em pulso em um ajuste alto, médio ou baixo. Se o paciente indicar qualquer
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sensibilidade, o dentista pode calibrar a potência e o intervalo de tempo, para deixálos confortáveis.

A seqüência do laser CO 2 é também repetida várias vezes. 0
número de vezes que os passos relacionados acima são repetidos dependem da
severidade e da profundidade da mancha original, até o efeito desejado ser
alcançado.
2.14.4 Efeitos adversos
Segundo REYT092 , sensibilidade leve a moderada pode estar
presente em cerca de 30% dos pacientes, mas uma vez que isso é perfeitamente
discutido durante a consulta de aconselhamento, os pacientes não ficam alarmados.
Esta sensibilidade pode estar presente em todos os dentes, em vários dentes, ou
apenas um dente, e se isso acontecer é normalmente tolerado pelos pacientes. Na
experiência do autor, dentro de um dia ou dois a maioria da sensação de
desconforto que eles possam ter experimentado desaparecem por completo. 0 autor
contata com todos os pacientes que tiveram dentes clareados a laser todos os dias
por vários dias após, e mesmo estes poucos que tiveram moderada ou forte
sensibilidade relatam completa remissão dentro de uma semana. Neste intervalo de
tempo, todos eles se deliciaram com seus dentes mais brancos.
2.14.5 Eficácia
Desde que a FDA aprovou os lasers e seu uso para este processo
em Fevereiro de 1996, os casos clínicos de aproximadamente 100 dentistas têm
provado que os resultados são tanto surpreendentes quanto imediatos, para o
deleite dos pacientes. Os resultados de seis casos clínicos foram relatados no
Dentistry Today em Maio de 1997 37 . 0 acompanhamento destes casos também
mostra que se os pacientes seguirem o protocolo sugerido, e a maioria deles o faz
com prazer, eles mantêm seu clareamento próximo ã cor final obtida ao final da
sessão do clareamento a laser92.
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Um estudo que registrou a mudança de cor in vitro de três técnicas
de clareamento dental que incluíram peróxido de hidrogênio ativado por laser e duas
concentrações de peróxido de carbamida concluiu 60 :
1) Dentes expostos a peróxido de carbamida a 10% e 20 0/o por 2
semanas demonstraram mudança de cor
2)

Uma exposição de 2 semanas ao peróxido de carbamida a 20%

resultou na maior mudança perceptive l de cor
3)

Dentes tratados com uma aplicação única de peróxido de

hidrogênio ativado por laser não mostrou qualquer mudança de cor perceptível.
Os resultados deste estudo sugerem que tanto o peróxido de
carbamida a 10% quanto o a 20% são capazes de modificar a cor dos dentes. Uma
exposição de 2 semanas resultou em maior mudança de cor que a aplicação de
laser simulando uma aplicação de clareamento a laser de consultório. 0 protocolo do
clareamento a laser usado neste estudo não resultou em mudança de cor
perceptível, e os clínicos devem estar atentos para o fato de que aplicações
adicionais ou mais prolongadas podem se fazer necessárias.
O clareamento dental auxiliado por laser, entretanto, ainda coloca
uma série de questões sem resposta. Devido a preocupações constantes

e

incertezas acerca das interações do laser com tecidos duros e a falta de estudos
clínicos controlados l .
O clareamento dental auxiliado com laser de CO2 não pode ser
recomendado neste momento. Baseado em usos previamente aceitos do laser de
arg6nio no lugar de uma luz polimerizadora convencional pode ser aceitável se os
procedimentos sugeridos pelo fabricante forem cuidadosamente seguidos'.
O Conselho encoraja os fabricantes e outras partes interessadas a
conduzir estudos apropriados nesta técnica para que a profissão e o público possam
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se beneficiar das melhorias tecnológicas que sejam seguras

e efetivas na

odontologia clinica. Além disso, quando os estudos clínicos necessários nesta e em
outras aplicações do laser estiverem completos, os fabricantes serão encorajados a
submeter seus produtos para avaliação sob as diretrizes de Equipamentos Dentais
no Programa de Aceitação para o selo da ADA l .

3 DISCUSSÃO
Embora o clareamento de dentes vitais como uma opção de
tratamento estético seja citado há aproximadamente 120 anos na literatura
odontológica (HAYWOOD e HEYMANN 51 , 1989), e muitas alterações substanciais
tenham ocorrido nos materiais

e métodos (PESUN

e

MADDEN 90 , 1999), o

ingrediente ativo utilizado, tanto nas primeiras técnicas como nas que surgiram mais
recentemente, permanece

o

mesmo: peróxido de hidrogênio em diferentes

concentrações.
Nenhum estudo in vivo indicou que o H 202 a 35% usado como
agente clareador em consultório tenha algum efeito adverso a longo prazo, embora
estudos in vitro sugiram que existe o potencial (HAYWOOD47 , 1992), Segundo o
FDA o peróxido de carbamida a 10% (peróxido de hidrogênio a 3% e uréia a 7%), é
classificado como categoria 1, material que geralmente se reconhece como sendo
seguro e eficaz (LI 72 , 1998; LYONS e BETTY74 , 1998).
Todo procedimento clinico envolve riscos, que algumas vezes nos
obrigam a interromper um tratamento. Em geral, o clareamento de dentes apresenta
riscos relativos e conhecidos, que podem ser minimizados (BARATIERI et al: 5 ,
2001).
Estudos sobre mutagenicidade sugerem que da forma como são
empregados nos processos de clareamento dental, tanto o peróxido de hidrogênio
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(HAYWOOD 47 , 1992) quanto o peróxido de carbamida (LI 72 , 1998) apresentam uma
ampla margem de segurança.
WOOLVERTON

et al. 121 , 1991; e, HAYWOOD 49 , 1993,

demonstraram claramente que a citotoxicidade do peróxido de carbamida a 10%
segue os mesmos padrões de citotoxicidade de produtos usados rotineiramente na
odontologia sem relatos alarmantes quanto a seus efeitos deletérios.
ITO et al. 69 , 1984; WEITZMANN et al. 117 , 1986, apresentaram
estudos com respeito ao potencial de alterações dos tecidos moles dos peróxidos de
hidrogênio. Embora HAYWOOD 62 , 1991; MARSHALL et al. 76 , 1996, tenham descrito
as causas pelas quais os resultados destes estudos não podem ser extrapolados
para uma relação com a técnica de clareamento caseiro supervisionado, e, vários
investigadores não encontraram evidência de carcinigenicidade do H202 nem do
peróxido de carbamida (NAKAHARA e FUKUOKA86 , 1959; NAGATA et al. 84 , 1973;
BOCK et al. 16 , 1975; KLEIN-SZANTO e SLAGA63 , 1982), concluindo que o uso de
produtos contendo peróxidos para clareamento dental caseiro seja seguro, riscos
potenciais existem de fato, e precisam ser reconhecidos (LI 72 , 1998).
Apesar de que em mais de dez anos de uso clinico, nenhum efeito
prejudicial permanente com o uso de agentes clareadores supervisionados pelo
dentista foi reportado (LI 72 , 1998). Entretanto, ante as preocupações cientificas
existentes sobre este tema, é recomendado que os pacientes abstenham-se de
fumar durante o tratamento (HAYWOOD 62 , 1991; LARSON 66 , 1994).
Com respeito a relação ingestão — dose letal média do peróxido de
carbamida a 10% durante o clareamento caseiro, estudos realizados em ratos por
WOOLVERTON et al. 121 , 1991, quando extrapolados para humanos demonstraram a
existência de uma ampla margem de segurança.
Sensibilidade dental térmica e irritação gengival são 2 dos efeitos
colaterais mais comuns, cuja causa não há dúvida é multifatorial LEONARD et al. 76 ,
1997).
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Não existe relação estatística entre a sensibilidade dental ou
irritação gengival e fatores de risco como idade, sexo, alergia, agente clareador
utilizado, características dos dentes, ou o arco dental clareado. No entanto uma
associação estatisticamente significante foi detectada entre os efeitos colaterais e o
padrão de uso diário do agente clareador (LEONARD et al. 70 , 1997).
Embora os efeitos a longo prazo dos tratamentos com peróxido de
carbamida na polpa sejam desconhecidos, mais de 75 anos de clareamento
convencional em consultório usando uma solução de peróxido de hidrogênio muito
mais concentrada (35%) com calor ou luz não resultou em necrose pulpar, exceto
quando o dente foi superaquecido ou traumatizado. Essa observação por um longo
período parece apoiar a observação clinica atual de que o clareamento vital noturno,
controlado com preparos de peróxido de carbamida consideravelmente mais suaves,
é seguro para a polpa (HAYWOOD e HEYMANN 52 , 1991).
Embora um estudo mostrasse alguma dissolução de cálcio
associada com peróxido de carbamida a 10%, a quantidade foi similar àquela
causada por se ingerir uma única bebida a base de cola de 16 onças (450 ml)
(MCCRACKEN 78 , 1996).
Vários estudos avaliaram os efeitos dos agentes clareadores na
estrutura dental (JOSEY et al. 81 , 1996; BEN-AMAR et al. 13 , 1995; ERNST et al. 35 ,
1996; BITTER et al. 14 , 1998). Entretanto, os resultados desses estudos são
contraditórios. Ainda assim, pode ser concluído que um regime de 2 semanas de
clareamento vital com placa noturna (CVPN) usando uma solução de peróxido de
carbamida a 10% tem efeitos mil -limos sobre a morfologia da superfície do esmalte
(LEONARD 87 , 1998).
Muitos estudos avaliaram a microdureza do esmalte clareado
(MURCHISON et al. 83 , 1992: NATHOO et al. 88 , 1994). Quase que sem exceção,
aqueles estudos relataram que a dureza do esmalte clareado é similar àquela do
esmalte não tratado. SHANNON et al. 1°2 , 1993, mostraram que não houve diferença
estatisticamente significante nos valores de microdureza do esmalte tratado e dos
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controles não tratados, e que a desmineralização potencial resultante pode ser
moderada pela exposição A saliva.
Vários estudos têm mostrado que o clareamento (seja com H 202 no
consultório, ou por meio de técnicas caseiras com per6xido de carbamida a 10%)
reduz as forças de adesão da resina ao esmalte (TITLEY et al. 111 ,; BEN-AMAR et
al. 13 , 1995).
Estudos que expuseram os espécimes de esmalte

a

saliva artificial,

relataram não haver diferença significativa nas forças de unido a esmalte clareado e
não clareado(MURCHISON et al. 83 , 1992; JOSEY et al. 81 , 1996), não obstante, não
está claro se a saliva possui um efeito benéfico sobre as forças de adesão ao
esmalte clareado.
Embora alguns estudos relataram que alterações na morfologia do
esmalte clareado (JOSEY et al. 81 , 1996) podem contribuir para a força de unido
diminuída, outros estudos demonstraram pouco ou nenhum efeito nas propriedades
físicas do esmalte (HAYWOOD et al. 55 , 1991; ERNST et al. 35 , 1996), além disso, a
remineralização salivar pode reverter quaisquer alterações físicas que ocorreram
(SHANNON 102 , 1993). Estas forças de união diminuídas tampouco estão
relacionadas a alterações químicas no esmalte (RUSE 98 , 1990). Porém, a causa
primária da redução nas forças de unido é provavelmente a presença de peróxido ou
oxigênio residual, o que interfere com a polimerização dos sistemas adesivos
resinosos e materiais restauradores (TITLEY et al. 113 , 1992; Mc GUCKIN et al. 80 ,
1992).
A recomendação mais comum para evitar problemas clínicos
relacionados com a reduzida força de adesão é retardar quaisquer procedimento
restaurador adesivo por 24 horas a 2 semanas (MCGUKIN et al. 83 , 1992; TITLEY et
acio, 1993; TORNECK et al. 115 , 1991).
Estudos sobre as alterações de cor nas resinas expostas ao
clareamento caseiro mostraram que as alterações foram tão pequenas que não
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poderiam ser clinicamente significantes (COOLEY e BURGER26 , 1991; MONAGHAN
et al. 82 , 1992).
Existe uma ampla variação nos dados sobre a dureza das resinas
compostas expostas aos géis de peróxido de carbamida (COOLEY et al. 26 , 1991;
BALIEY et al!, 1992; NATHOO et al. 88 , 1994). Contudo a exemplo da aspereza de
superfície, mudanças na dureza, caso de fato ocorram, são pouco prováveis de
serem clinicamente significativas. Similarmente géis de peróxido de carbamida
possuem pouco ou nenhum efeito sobre a força de unido de compósitos (CULLEN 32 ,
1993).
Porcelana, amálgama e ouro não são afetados por qualquer regime
de clareamento (HAYWOOD 47 , 1992). Entretanto dois estudos laboratoriais
publicados relataram aumentada liberação de mercúrio de amálgamas dentais
expostos a soluções de gel de peróxido de carbamida (HUMMERT et al. 68 , 1993;
ROTSTEIN et al. 97 , 1997).
Esses resultados não foram verificados com testes clínicos de modo
que a significância clinica desses estudos não são claras. Contudo, o clareamento
de dentes restaurados com amálgama deve ser abordado com cuidado (SWIFT 197 ,
1997).
Os procedimentos clareadores são limitados por sua natureza pouco
previsível (BARATIERI et al. 9 , 1993). Não há como prever sucesso ou falha durante
o clareamento vital (PESUN e MADDEN et al. 99 , 1999).
Alguns clínicos

e

fabricantes reivindicam que soluções com

concentrações acima de 10% são mais efetivas. Todavia não existe um controle
clinico experimental que sustente esta alegação (HAYWOOD et al. 46 , 1994).
Entretanto, LEONARD et al. 69 , 1998, em um estudo in vitro, demonstraram que
baixas concentrações de peróxido de carbamida levam mais tempo para clarear os
dentes, mas normalmente alcançam o mesmo resultado e sem os riscos de maiores
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efeitos adversos das concentrações mais pesadas. Maior pesquisa faz-se
necessária nesta área.
HAYWODD et al. 46 , 1994, relataram sucesso inicial no clareamento
de 92%, 74% um ano e meio após tratamento, 62% 3 anos pós-tratamento.
LEONARD et al. 68 , 1998, em um estudo com a mesma população de pacientes
relatou que 35% dos pacientes estavam satisfeitos com o clareamento 7 anos após
tratamento.
Embora a experimentação tenha se iniciado algum tempo antes
(1960), o clareamento dental a laser oficialmente começou em 1996 (REYT0 92 ,
1998)
As limitações iniciais para o uso clinico do laser foram baseadas em
muitas questões sem resposta em relação ã segurança da irradiação do laser em
tecidos duros (YU et al. 122 , 1993).
De acordo com os fabricantes de laser, a energia laser é totalmente
adsorvida pelo gel de clareamento, resultando num processo branqueador superior
que pode ser realizado, sem efeitos colaterais, em uma consulta, em controvérsia a
um estudo realizado por JONES et al. 60 , o protocolo de clareamento a laser utilizado
neste estudo não resultou em mudanças de cor perceptível em comparação com
peróxidos de carbamida a 10% e 20% utilizados por 2 semanas.
0 conselho encoraja os fabricantes e outras partes interessadas a
conduzir estudos apropriados nesta técnica para que a profissão e o público possam
se beneficiar das melhorias tecnológicas que sejam seguras
odontologia clinica (ADA COUNCIL ON SCIENTIFIC AFFAIRS1).

e efetivas na
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4 CONCLUSÃO
Na última década,

o clareamento dental vital se tornou um

procedimento odontológico importante e popular, devido a uma alta satisfação dos
pacientes submetidos aos tratamentos clareadores.
Contudo, sucesso ou falha são imprevisíveis nestes procedimentos,
sendo essencial que o profissional atualize seus conhecimentos quanto as
etiologias, apresentações clinicas e modalidades de tratamentos das descolorações
dentais, assim como os produtos e o uso meticuloso dos mesmos, podendo desse
modo:
1. Realizar um diagnóstico correto da causa da descoloração do dente;
2. Selecionar os produtos adequados e a forma mais apropriada de tratamento;
3. Obter os resultados desejados, com efeitos secundários mínimos.

A proporção risco/beneficio que envolve os procedimentos para
clareamento dos dentes vitais certifica que, quando realizados dentro da suas
indicações, são seguros e efetivos, constituindo-se na primeira opção de tratamento
para melhorar a aparência dos dentes com alteração de cor, ao passo que
preservam a estrutura dental, e deixam disponíveis todas as outras opções de
tratamento.

ABSTRACT
Conservative esthetic alternative for discolored
vital teeth. Significant data for an appropriate
technique selection are prescribed. Safety data
required for the bleaching agents are indicated.
New treatment techniques are approached.
Possible side effects of the bleaching
procedures are emphasized, offering an
indispensable knowledge to reduce them and
achieve success in such procedures.
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