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RESUMO
0 clareamento de dentes, com vitalidade pulpar, é uma técnica relatada na literatura
há aproximadamente 120 anos e, até os dias de hoje, é considerado um tratamento

estético aceitável na prática odontológica. 0 avanço técnico-cientifico na odontologia
ampliou ainda mais a diversidade de sistemas clareadores e, com isso, novas técnicas,
como alternativas a métodos tradicionais foram desenvolvidas, entre elas, o clareamento
dental a laser e o clareamento dental com luz ultra-violeta. A finalidade do uso desses
novos métodos de clareamento, é realizar o processo de clareamento definitivo e
potente, que pode ser completado em uma única visita ao consultório odontológico,
usando uma eficiente fonte de energia associada a um gel de peróxido de hidrogênio de
alta concentração. Esta monografia visa rever conceitos fundamentais relacionados aos
lasers empregados para clareamento dental e a aplicação de um novo sistema de
clareamento dental com luz ultra-violeta (sistemaZOOM!).

Palavras chave: clareamento, laser, ultra-violeta.
-

ABSTRACT
The lighter of teeth, with vitality to pulp, is one technique told in literature has 120
years approximately and, until the present, is considered an acceptable aesthetic
treatment in the odontological practical. The technician-scientific advance in the
odontology extended the diversity of light systems and, with this, new techniques, as

alternative to the traditional methods had been developed, between them, the teeth
lighter with laser and the teeth lighter with ultraviolet light. The purpose of the use of
these new methods of lighter, is to achieve a definitive and powerful lighter, that can be
completed in an only visit to the odontological office, using an efficient power plant
associated with a hydrogen peroxide gel of high concentration. This monograph aims at
to review basic concepts related to lasers used for dental lighter and the application of a
new system of dental lighter with ultraviolet light (system ZOOM!).

Key words: lighter, laser, ultraviolet.
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1. INTRODUÇÃO

O clareamento de dentes vitais tem sido largamente requisitado nos consultórios, sendo o
desejo de um sorriso "mais branco" amplamente divulgado pela mídia. A sociedade moderna
estabelece dentes brancos bem alinhados e contornados como um sinal de beleza, saúde, amor
próprio e status. A possibilidade de se alterar significativamente a coloração dos dentes com uma

técnica menos invasiva, praticamente indolor, sem desgaste da estrutura dental, que devolve uma
aparência natural, mais jovem e harmônica a face e sorriso do paciente, faz do clareamento um
tratamento atrativo e desejado (MIRANDA et al, 2002).
A evolução tecnológica vivenciada na odontologia fez com que, nos últimos anos, novas
técnicas de clareamento dental surgissem em detrimento dos métodos convencionais de
clareamento (BARATIERI et al, 2001). Dentre esses novos sistemas, as unidades fotoativadoras
de resina composta, como as emissoras de laser, são utilizadas para iniciar o processo de
clareamento dental.
O primeiro laser foi desenvolvido em 1960 e, logo depois, pesquisadores testaram a
possibilidade de seu uso no tratamento dental (AMERICAN DENTAL ASSOCIATION, 1988).
Com isso, os lasers odontológicos foram introduzidos e reconhecidos como ferramenta para o
tratamento de pacientes no inicio de 1990 (SUN, 2000). Entretanto, somente em 1996 com a
aprovação dos lasers de argônio e dióxido de carbono, sua utilização no clareamento foi
oficializada (REYTO, 1998).
O clareamento dental a laser é uma técnica ainda pouco utilizada pelos profissionais
(CHRISTENSEN, 1997). A sua finalidade é realizar o processo de clareamento definitivo e
potente, usando a mais eficiente fonte de energia associada a um gel de peróxido de hidrogênio
de alta concentração (SUN, 2000). A energia do laser, de acordo com os fabricantes, é totalmente
absorvida pelo gel, resultando num processo de clareamento superior que pode ser completado
em uma única visita ao consultório (AMERICAN DENTAL ASSOCIATION, 1988).
Quanto aos possíveis efeitos colaterais proporcionados por essa técnica, a literatura é
divergente. lid afirmativas sobre incidência de sensibilidade (MERCOLA, 2003; BROOKE,
2003) devido a alta concentração de peróxido de hidrogênio associado ao calor; já outro autores
relatam que esse método não causa efeitos colaterais (AMERICAN DENTAL ASSOCIATION,
1988).
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Alem disso, sua utilização é de quatro a seis vezes mais cara do que os demais sistemas e
ainda parece produzir o mesmo resultado final (STRASSLER et al, 1997). Todavia, os relatos
acerca dessa nova tecnologia tam sido otimistas (CHRISTENSEN, 1997).
Atualmente, existe no mercado o sistema ZOOM! para clareamento superior e inferior em
uma única sessão, que dura em torno de uma hora. Esse sistema utiliza uma concentração de

peróxido de hidrogênio a 25% e vem com um Kit individualizado que contém todo material
necessário para isolamento, proteção e clareamento dental. Apresenta um arranjo de luzes em
forma de arco e um guia para manter a distancia focal constante, possibilitando uma interação e
distribuição da luz uniformemente sobre o gel, o que permite clareamento mais homogêneo
(ZANIN; BRUGNERA, 2004).
Em função disso, esta monografia visa à revisão de conceitos fundamentais relacionados
aos lasers empregados para o clareamento dental e a aplicação desse novo sistema de clareamento
dental com luz ultravioleta (sistema ZOOM!).
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2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Etiologia das alterações de cor
Talvez, o item mais importante para o sucesso do tratamento clareador seja o
reconhecimento do fator causador da descoloração dental. Se fosse possível escolher os melhores
casos para a realização de um tratamento clareador bem sucedido, certamente seriam os dentes
naturalmente escuros ou aqueles escurecidos pela idade, devido ao processo fisiológico. Com o
passar do tempo, o esmalte torna-se mais delgado e a dentina mais espessa e, por conseqüência,
mais cromatizada. Assim, a dentina transparece ainda mais a sua cor e o dente vai se tornando
mais escuro. 0 prognóstico do tratamento clareador desses tipos de alterações de cor é
extremamente favorável, ou seja, o clareamento é efetivo (MAIA et al, 2004).
Entretanto, inúmeros são os fatores etiológicos relacionados As alterações da cor dos
dentes e o sucesso do clareamento dependerá de cada caso (MAIA et al, 2004). Sendo assim,
mais uma razão para que o profissional indique a causa da pigmentação antes de iniciar qualquer
tipo de tratamento clareador.
Basicamente, existem dois tipos de alterações de cor na estrutura dental: as causadas por
fatores extrínsecos e as resultantes da influência intrínseca, congênita ou adquirida (SOARES et
al, 2004).
A cor do dente natural depende da composição dos tecidos dentais. Qualquer alteração ou

transformação em um dos tecidos, seja química, mecânica ou biológica, levará a uma alteração na
cor dental. A relativa permeabilidade do esmalte dental, através de trincas e fissuras não é o único
fator que possibilita a troca de fluidos bucais. Os pigmentos coloridos, contidos em bebidas e

gêneros alimentícios, se fixam aos tecidos orgânicos contidos nos locais interprismáticos e nas
fissuras por ligações químicas. A ligação desses pigmentos como os ions de cálcio formam novas
moléculas que variam, de tamanho e em efeito óptico (TOUATI et al. (apud CARVALHO,

2000)).
As manchas extrínsecas geralmente são adquiridas do meio após a erupção dental, e são o
resultado da precipitação superficial de corantes e pigmentos da dieta sobre a placa bacteriana,
sobre a película adquirida, ou ambas, que reveste o esmalte. Os alimentos e produtos de uso oral
com maior potencial corante são: café, chá preto, tabaco, vinhos tintos, bebidas a base de cola, etc
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(BARATIERI et al, 2001; PELINO et al, 2003). Ainda podemos citar as bactérias cromogênicas,
que provocam pigmentação verde, marrom ou preta, principalmente na área cervical em crianças

e os uso de substâncias químicas como a clorexidina (CARVALHO, 2000).
As alterações de cor extrínsecas são principalmente provocadas pelo consumo abusivo do
café, chi., chimarrão, alguns refrigerantes, presença de corantes nos alimentos, pelo fumo ou
acúmulo de placa (SOARES et al, 2004).
Comumente, as manchas extrínsecas são superficiais e podem ser removidas com uma
profilaxia criteriosa (MAIA et al, 2004).
Algumas manchas extrínsecas que permanecem sobre os dentes por um longo período de
tempo podem se tornar intrínsecas, pela penetração via defeitos no esmalte ou quando a dentina
está exposta (MAIA et al, 2004).
As alterações intrínsecas podem envolver esmalte e/ou dentina, sendo que as de caráter
congênito, que incluem as alterações de formação do elemento dental, como a dentinogênese e
amelogênese imperfeita, são necessariamente corrigidas com procedimentos restauradores. Por
outro lado, as alterações de causas adquiridas, são classificadas em pré e pós irruptivas. As que
ocorrem previamente à erupção dental incluem alterações provocadas pelo uso indevido de
tetraciclinas e excesso de flúor. As pós- irruptivas incluem alterações geradas por traumatismos,
que podem ou não estar associadas a necrose pulpar, impregnações metálicas, manchas por
iatrogenias e manchas por envelhecimento (SOARES et al, 2004).
As manchas intrínsecas podem ser provenientes de vários fatores. Nos dentes vitais a cor
pode ser determinada por (BARATIERI et al, 2001; BRISO et al, 2000):
•

genética, a cor amarelada ou acinzentada foi herdada dos pais;

•

escurecimento fisiológico, o dente sofre um processo de escurecimento com o
passar da idade;

•

ingestão excessiva de tetraciclina ou flúor durante a formação dental;

•

doenças e distúrbios sistêmicos, como deficiências nutricionais, doenças
exantemáticas, hipocalcemia, febre reumática, eritroblastose fetal e porfiria
congênita;

•

traumatismo, aonde o dente sofreria hemorragia interna pulpar, mas continuaria
com vitalidade.
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2.2. Tipos de clareamento dental

As técnicas de clareamento para dentes vitais evoluiram muito, em relação ao tempo de

aplicação do tratamento e, principalmente, em relação A. fonte ativadora (calor/luz). Com o
avanço tecnológico, surgiram técnicas de clareamento dental para facilitar sua utilização e
melhorar o conforto, a segurança e a diminuição de tempo na execução da técnica. Entre elas

estão: clareamento a laser de arenio, laser de diodo, clareamento com LED's, clareamento com
luz de xenõnio (lâmpadas de plasma), clareamento com luz do fotopolimerizador e, mais
recentemente, o sistema ZOOM! com luz ultravioleta (ZANIN; BRUGNERA, 2004).
Podemos dividir o clareamento dental de diversas formas: clareamento caseiro, com ou
sem o uso de moldeiras e, clareamento realizado no consultório com vários tipos de luzes para

ativação do gel. Neste trabalho iremos discutir sobre clareamento de dentes vitalizados realizado
no consultório com o uso do laser e aparelho de luz ultravioleta (sistema ZOOM!).

0 procedimento é realizado no consultório odontológico e, portanto, com o
acompanhamento direto do dentista. Neste tipo de

clareamento utilizam-se elevadas

concentrações de peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida, em concentrações que
variam de 30 a 35%, tornando-os cáusticos, e alguns produtos possuem o pH extremamente

ácido, o que requer uma cuidadosa proteção dos tecidos moles e mucosa adjacente aos dentes a
serem clareados. Comumente, durante a aplicação desses agentes clareadores, emprega-se uma
fonte de calor, luz ou laser para potencializar os seus efeitos (MAIA et al, 2004).

2.3. Materiais clareadores utilizados no clareamento a laser

O clareamento dental surgiu no final do século XIX com o propósito de clarear dentes
escurecidos, devido ao tratamento endodõntico, e empregava o ácido oxilico, dióxido de enxofre,

hipoclorito de sódio a 2,5%, entre outras substâncias, como agentes clareadores. Até que, em
1884, Harlan começou a utilizar o peróxido de hidrogênio (conhecido popularmente como água
oxigenada), que até hoje, é um dos agentes clareadores mais utilizados na clinica odontológica

(MAIA et al, 2004).
Agentes clareadores de uso ambulatorial são aqueles utilizados apenas no consultório

odontológico, em dentes vitais ou não, devido h. alta concentração empregada. Ex: peróxido de
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hidrogênio ou o per6xido de carbamida geralmente na concentração de 35% a 37% (PIMENTA;
PIMENTA, 1998).
uma crença geral de que a concentração do per6xido nos preparos para clareamento está
relacionada com a eficácia do clareamento (LU et al, 2001). Entretando, apesar da infinidade de
agentes clareadores presentes no mercado, é importante estar ciente de que, na maioria das vezes,
o agente clareador primário é o per6xido de hidrogênio. Indiferentemente à fonte de ativação

empregada, à concentração, A. marca comercial e ao custo, todos irão clarear os dentes por meio
do mesmo mecanismo de ação, variando apenas o tempo e a intensidade dos efeitos adversos
(MAIA et al, 2004).
No caso dos sistemas para clareamento dental no consultório, existe uma tendência atual
para reduzir a concentração do peróxido. Como exemplo, o sistema ultravioleta ZOOM!, que usa
o peróxido de hidrogênio na concentração de 25%, e clareiam todos os dentes da linha do sorriso

ao mesmo tempo (LU et al, 2001).
Ha materiais clareadores que mudam a sua coloração quando o processo redutor está
completado, são eles: Power Gel (Welch Allyn Dental Products, Skaneateles Falls, NY), Apollo
Secret Gel (DMD, Westleke, CA), Hi-Lite (Shofu, Menli Park, CA) (SUN, 2000) e Laser
Peroxide (DMC Equipamentos Ltda EPP).
Outros dois materiais são os: Opalescence Xtra (Ultradent) e QuickWhite (Luma Chem,
Inc., West Jordan Utah), este último é o único material clareador indicado pelo fabricante do laser
Arg8nio AccuCure 3000.
2.4. Tipos de luz dos lasers

Luz é uma radiação eletromagnética composta de um largo espectro de energias

determinadas por comprimentos de onda. 0 espectro eletromagnético é tipicamente categorizado
dentro de várias diferentes regiões baseadas nos comprimentos de onda. As três regiões mais
importantes em relação a luzes de cura dental são a infravermelha, visível e regido ultravioleta
(HAMMESFAHR; O'CONNOR; WANG, 2002).
Luz visível é uma radiação eletromagnética que pode ser detectada pelo olho humano. Ela
consiste de comprimentos de onda geralmente entre 400 a 750nm, com luz vermelha de baixa
energia e longos comprimentos de onda e luz violeta de alta energia e pequeno comprimento de
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onda. Muitos materiais absorvem a luz visível somente fraca e tentam transmitir, refletir ou
dispersar muitos fótons que interagem com elas. Assim, f6tons visíveis não são geralmente
associados ao calor (embora sob intensa fonte de luz visível, uma pequena proporção da energia
associada com luz visível pode levar a excitação molecular). Os f6tons de luz visível absorvido
pelos materiais tendem a se associar com o movimento dos elétrons dentro de suas ligações
químicas, como um resultado, pode levar a reações químicas dentro e entre moléculas
(HAMMESFAHR; O'CONNOR; WANG, 2002).
Luz infravermelha consiste de f6tons com comprimentos de onda entre 750nm até mm.
Estes fótons interagem com a matéria mais fortemente pela excitação de vibrações moleculares
internas. Devido a vibrações internas degradarem rapidamente para dentro movimento molecular
generalizado detectado como calor, a luz infravermelha normalmente é associada com elevação
da temperatura. Contrariamente, os fótons infravermelhos muito raramente tam energia suficiente
para iniciar a quebra ou reorganização de ligações químicas entre átomos e, portanto, não
participam nas reações químicas. Enquanto as fontes de radiação infravermelha podem ser usadas
em forno de comidas, por exemplo, excessiva energia infravermelha pode ser um tanto
prejudicial aos tecidos (tal como para a polpa dental) que é sensível a temperaturas bem elevadas
(HAMMESFAHR; O'CONNOR; WANG, 2002).
2.5. Mecanismo de ação dos agentes clareadores

O clareamento dental só é viável devido a uma característica fundamental da estrutura

dental: a permeabilidade, característica esta que permite a difusão do oxigênio pelo esmalte e
dentina para agir sobre as estruturas orgânicas do dente e, assim, clareá-lo (MAIA et al, 2004).
Segundo Pimenta e Pimenta (1998) em contato com saliva ou tecidos orais, as soluções de
peróxido de carbamida decompõem-se em peróxido de hidrogênio e uréia. 0 peróxido de
hidrogênio, que é considerado o agente ativo do processo clareador, é metabolizado por enzimas,
como peroxidases, catalases e hidroperoxidases e degrada-se em água e oxigênio. 0 oxigênio, um
fraco radical livre, é instável e imediatamente procura algo disponível para reagir. 0 baixo peso
molecular do per6xido permite que transite livremente pelos espaços interprismiticos, através do
esmalte e da dentina. A grande longa cadeia, de moléculas escurecidas certamente reage com os
radicais livres. A molécula escurecida torna-se dissociada em uma pequena (curta) cadeia e de
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cor clara. Estas cadeias moleculares cada vez menores, podem ao final do processo, serem total
ou parcialmente eliminadas da estrutura dental por difusão (BARATIERI et al, 2001).
A liberação dos radicais livres de oxigênio e sua ação profunda (no esmalte e na dentina)
é a base de todas as reações químicas que levam a substituição das duplas ligações dos átomos de
carbono, que se encontram nos tecidos discrômicos, em ligações simples. A característica
"efervescência", devido a liberação de oxigênio,

é a causa da separação das soluções

pigmentantes do dente (MANGANI et al, 2001).
De acordo com Soares et al (2004), o mecanismo dos agentes clareadores é baseado, em
sua grande maioria, na oxidação de moléculas causadoras da descoloração, que podem assim
serem liberadas. Para que o clareamento seja efetivo, é necessário que haja a difusão do agente

clareador pela estrutura dentária, que só é possível devido a duas características: alta
permeabilidade da estrutura dentária e o baixo peso molecular do per6xido de hidrogênio. As
moléculas de oxigênio liberadas penetram na estrutura dental e, através da oxidação, promovem a
abertura dos anéis de carbono dos pigmentos, que são convertidos em grupos hidroxilas, tipo

álcool, que apresentam-se quimicamente mais claros e, por serem menores, são mais fáceis de ser
eliminados da estrutura dental por difusão.
Quando o clareamento atinge esse ponto, a estrutura dental não é mais clareada e ocorre
uma perda muito grande do agente clareador, além de o agente passar a degradar a matriz
orgânica do esmalte. Dessa forma, é importante saber quando parar o clareamento dental para que
o paciente não continue usando o produto clareador desnecessariamente (MAIA et al, 2004).

2.6. Indicações do clareamento dental

A técnica do clareamaento dental é um procedimento conservador que deve ser uma
primeira alternativa a ser pensada no caso do tratamento de dentes com alteração de cor. Mas,
antes de realizarmos um procedimento estético, restaurador ou não, devemos avaliar a saúde
bucal do paciente. Tratamento de doença cárie e doença periodontal é prioritário ao tratamento

estético/clareador (MAIA et al, 2004).
É importante também que seja avaliada a natureza do escurecimento dental e o tipo de
tratamento clareador mais indicado. A partir desta análise pode-se tentar predizer o resultado

clareador do tratamento, evitando-se que sejam criadas expectativas de garantia de sucesso.
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As indicações do clareamento dental (AMORIM; AUN, 1996; PIMENTA; PIMENTA,

1998; BARATIERI et al, 2001) são:
•

dentes amarelados ou acinzentados, herdados geneticamente;

•

dentes escurecidos pela idade;

•

dentes manchados por fluorose associados a microabrasão;

•

dentes manchados por tetraciclina, em grau suave;

•

dentes manchados por tetraciclina, em graus moderado a severo. Como etapa
prévia ao procedimento restaurador;

•

dentes traumatizados, que sofreram escurecimento, mas continuaram a manter a
vitalidade pulpar;

•

dentes pigmentados por café, chi, fumo, vinho ou outros corantes;

•

dentes com camera pulpar calcificada; e

•

de acordo com MANGANI et al (2001), colorações patológicas ou não, causadas
por tetraciclinas, fluorose, traumas, etc..

As indicações do clareamento a laser (MAIA et al, 2004) são:

•

quando se desejam resultados mais rápidos;

•

pacientes que não desejam se submeter ao clareamento caseiro com moldeira;

•

em casos de dentes isolados;

•

clareamento da arcada inferior (associado ao caseiro na arcada superior);

•

pacientes que reclamam do gosto desagradável do produto usado no clareamento
caseiro; e

•

dentes manchados por tetraciclina com o objetivo de conseguir um clareamento
inicial mais rápido para motivar o paciente.

2.7. Contra indicações do clareamento dental
-

As contra-indicações do clareamento dental (REYTO, 1998; BARATIERI et al, 2001)
estão mais relacionadas com a condição dos dentes a serem clareados. Assim:
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•

a saúde bucal do paciente é uma condição imprescindível para a realização do
procedimento clareador; portanto, toda doença cárie e periodontal deve ser tratada
anteriormente ao clareamento;

•

os dentes a serem clareados devem preservar, em grande parte, sua forma,
contorno e textura superficial; dentes amplamente restaurados ou cariados não são
bons candidatos ao clareamento;

•

o paciente deve estar bem ciente de que o agente clareador clareia somente

estrutura dental, ou seja, todo material restaurador aparente, tanto compósitos
como porcelanas terão que ser trocadas após o clareamento. Isto por si só, muitas
vezes acaba contra-indicando o clareamento, pois o paciente não tell condições ou
não deseja realizar estas trocas;
•

dentes que apresentam sensibilidade dentindria anterior ao clareamento podem
também contra-indicar este procedimento. Uma vez que um dos efeitos colaterais
do clareamento é o aumento da sensibilidade a quente e frio, o paciente pode não
conseguir acabar o tratamento, não conseguindo chegar aos resultados desejados.

Além das contra-indicações acima, ainda estão contra-indicados pacientes com reações
alérgicas a peróxidos e glicol e pacientes gravidas ou em período de lactação (HAYWOOD,
1997).
Por precaução, pacientes fumantes e consumidores de bebidas alcoólicas devem fazer
abstinência total do habito por, pelo menos, uns dias antes do inicio, durante e até um dia após a
conclusão do clareamento. Apesar de haverem informações conflitantes sobre o assunto, existem
estudos sugerindo que per6xidos poderiam ser potencializadores de ação carcinogênica de
substâncias presentes no fumo e em bebidas alcoólicas (BONFIM, 1998).
2.8. Histórico do clareamento realizado no consultório

0 termo "Clareamento Dental" foi descrito pela primeira vez em 1861 pelo Professor
M'Quillen do Colégio Dental da Filadélfia no renomado Periódico "The Dental Cosmos", em um
artigo que salientava a atenção e o espaço que havia ocupado este tema na Convenção de New
Haven. E foi, este mesmo professor, que preconizava a importância de se conhecer as
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características químicas das substâncias em questão, citando como agentes clareadores o Di6xido
de Enxofre e o Licor de Labarraque (hipoclorito de sódio 2,5%) (NOVAIS; TOLEDO, 2000).
No ano de 1887, ressaltou a característica de oxirredução dos agentes clareadores. Assim,
as últimas décadas do séc. XIX foram muito produtivas no campo do clareamento, sendo que no
inicio do séc. XX os agentes clareadores para dentes despolpados já eram bastante conhecidos e
difundidos (NOVAIS; TOLEDO, 2000).
Herman Prinz, em 1924, descreveu uma técnica de clareamento para dentes não vitais, na
qual se utiliza o perborato de sódio associado ao peróxido de hidrogênio 30% e calor. 0
clareamento de dentes vitalizados foi difundido a partir do trabalho de Ames, publicado em 1937,
usando-se uma técnica termocatalitica, a qual até hoje é aplicada, sendo as variações As fontes de
calor e a sua associação ou não, a agentes abrasivos (NOVAIS; TOLEDO, 2000).
Por muitos anos, o agente clareador mais utilizado foi o perborato de sódio, até que
Bleckman e Cohen, em 1951, a partir de um trabalho pioneiro estudaram a ação do peróxido de
uréia — per6xido de carbamida — na limpeza e desinfecção dos canais radiculares. Este produto
não só limpava como clareava os dentes (NOVAIS; TOLEDO, 2000).
Quando Heywood e Heymann, em 1989, apresentaram uma técnica de clareamento dental
com o uso do per6xido de carbamida 10% sob forma de gel, e que poderia ser aplicado pelo
paciente em sua casa, o clareamento de dentes vitalizados sofreu uma grande revolução
(NOVAIS; TOLEDO, 2000).
Atualmente, os agentes clareadores podem ser divididos em duas categorias diferentes:
aqueles usados no consultório e aqueles que são auto-administrados pelos pacientes (sob
supervisão do cirurgião-dentista). Dos agentes clareadores usados no consultório pode-se citar o
per6xido de hidrogênio 30-35% (podendo ser usados em dentes vitais como não vitais), o
perborato de sódio e o ácido clorídrico 36 ou 18%. Os agentes clareadores caseiros ou autoadministrados pelo paciente podem ser o per6xido de hidrogênio 1,5 ou 3,0% e o peróxido de
carbamida 10 ou 25% (NOVAIS; TOLEDO, 2000).
A partir de 1989, muitos procedimentos surgiram para trazer conforto ao paciente e
diminuir o tempo de aplicação do produto. As técnicas se igualam nos resultados porque o
clareamento é realizado pelo mesmo produto: o per6xido de hidrogênio (ZANIN, 2005).
Inicialmente, a ativação do gel clareador era feita com uma fonte de calor, com as
espátulas aquecidas e lâmpadas de alta intensidade. No entanto, a alta penetração do peróxido de

18
hidrogênio associada à elevação da temperatura, resultava no aumento da sensibilidade. Desde
então as técnicas têm buscado diminuir o calor e a sensibilidade durante o tratamento (ZANIN,
2005).
A evolução dos aparelhos de ativação do clareamento teve inicio com a luz halógena do
fotopolimerizador que emite luz azul mais raios infravermelhos (que aquecem); já a luz
xenemio/arco de plasma, embora tenha um filtro óptico mais eficiente, ainda emite os raios
infravermelhos com a luz azul (ZANIN, 2005).
0 grande diferencial nessas técnicas foi o laser de Arg6nio, aprovado em 1996 nos EUA,
que modificou o conceito de que a ativação da reação de clareamento deveria ser feita apenas por
fontes térmicas. Esta técnica, com potência óptica de até 200mw, consegue ativar a reação do gel
fotoquimicamente, pois sua estreita faixa de emissão confere uma pureza espectral na faixa de
488nm, sem emissão de raios infravermelhos. A vantagem é que a luz atua no produto e não
aquece a estrutura dental (ZANIN, 2005).

2.9. Tipos de laser usados para o clareamento dental

Os lasers odontológicos são uma família de instrumentos. Alguns são usados para
cirurgia, alguns para curar materiais restauradores e potencializar o clareamento dental, e outro,
para remover estrutura dental na eliminação de doença cárie — lasers diferentes para
procedimentos diferentes. Os lasers não fazem sons agudos nem outros sons irritantes. Podemos
ouvir o som de uma corrente de ar, já que a sucção a ar é geralmente usada para manter a área fria
e limpa. t, possível relaxar e ficar confortável enquanto o laser odontológico está sendo usado
(ACADEMY OF LASER DENTISTRY, 2003).
A amplificação da luz por emissão estimulada de radiação (LASER), possui suas próprias
características, vantagens e desvantagens, que o difere da luz convencional (BOLLA; STGEORGES; FORTIN, 2002; MYAKI; TANA 2001). Os fótons produzidos por um laser são
coerentes, ou seja, todos têm a mesma freqüência, fase e não divergem (RUEGGEBERG, 1999).
Uma breve descrição de cada uma dessas cinco palavras (amplificação da luz por emissão
estimulada) começa a explicar as qualidades únicas de um instrumento de laser e, por sua vez, se
torna a fundação para posterior elaboração dos usos dos lasers na odontologia (COLUZZI, 2000).
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Luz é uma forma de energia eletromagnética que viaja em ondas, em uma velocidade
constante. A unidade básica dessa energia radiante é chamada de fóton, ou uma partícula de luz.
Uma onda de f6tons pode ser definida através de duas propriedades básicas. A primeira é a
amplitude, que é definida como a altura total da oscilação da onda, desde o topo do pico até a
parte inferior. Ela é uma medição da quantidade de energia na onda: quanto maior a amplitude,
maior a quantidade de energia que pode fazer trabalho útil. A segunda propriedade de uma onda é

o comprimento de onda, que é a distancia entre quaisquer dois pontos correspondentes na onda.
Uma propriedade das ondas que esta relacionada ao comprimento de onda é a freqüência. A
freqüência é inversamente proporcional ao comprimento de onda: quanto mais curto

o

comprimento de onda, mais elevada a freqüência e vice-versa (COLUZZI, 2000).
A luz do laser tem uma cor especifica, uma propriedade chamada monocromatismo, e é
finamente focada. A precisão do feixe monocromático é devida a duas características adicionais:
colimação e coerência. A colimação se refere ao feixe tendo limites espaciais específicos. Esses
limites asseguram que exista um feixe com tamanho e forma constante que é emitido pela
unidade do laser. A coerência é uma propriedade única dos lasers. As ondas de luz produzidas
por um laser são uma forma especifica de energia eletromagnética. Um laser produz ondas de luz
que são fisicamente idênticas. Todas elas estão em fase umas com as outras, isso 6, elas têm
amplitudes idênticas (o número de ondas por unidade de tempo é o mesmo) (COLUZZI, 2000).
Um laser produz um feixe de energia luminosa monocromático (algumas vezes invisível),
colimado e coerente que pode fazer o trabalho de atingir o objetivo do tratamento (COLUZZI,
2000).
0 termo emissão estimulada de radiação é baseado na teoria quântica fisica, primeiro
postulada pelo fisico dinamarquês Bohr. Um fóton, a menor unidade de energia, é liberado depois
que um átomo que tem energia absorvida a libera. Isso é chamado emissão espontânea. Einstein
usou esse conceito e teorizou adicionalmente que um quantum de energia adicional pode ser
absorvido pelo átomo já energizado e que isso resultaria na liberação de dois fótons. Essa energia

é emitida, ou irradiada, como fótons idênticos, viajando como uma onda coerente. Esses fótons
são então capazes de energizar mais átomos, que emitem fótons adicionais idênticos, resultando
na amplificação da energia luminosa, produzindo um feixe de laser (COLUZZI, 2000).
Quando o laser atinge o tecido ele é absorvido, refletido, dispersado ou transmitido em
vários graus e combinações. A absorção resulta na transmissão da energia dos fótons para o
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tecido, provocando uma reação térmica ou não-térmica, dependendo do comprimento de onda e
da energia dos fotons incidentes no feixe. Os lasers são altamente pigmento - específicos e a
adição de um pigmento a uma area não-pigmentada irá resultar em absorção aumentada
(CERNAVIN et al, 1994).
0 comprimento de onda da luz é o determinante primário do grau no qual a luz é

absorvida no material alvo (em nosso caso, o tecido bucal). Dependendo do tecido, alguns lasers
penetram mais profundamente do que outros. Em contraste, outros comprimentos de onda do
laser são limitados a uma penetração mais rasa e têm um efeito superficial no tecido. Quanto mais
profundamente a energia do laser penetra, mais ela é espalhada e distribuída pelo tecido. 0 grau
no qual isso ocorre também é afetado pela potência do laser e pela duração da exposição, mas o
comprimento de onda é o fator primário (DEDERICH; BUSHICK, 2004).
0 comprimento de onda funciona de acordo com uma característica chamada "forma da

onda" para influenciar o efeito real no tecido. A energia do laser pode ser fornecida em duas
formas de onda, continua e pulsada, o que pode resultar em diferentes efeitos teciduais. Os lasers
de onda continua podem fornecer grandes quantidades de energia ao tecido em uma corrente
constante e ininterrupta, geralmente em intensidades baixas e moderadas. Os lasers pulsados
tipicamente fornecem quantidades menores de energia ao tecido em aplicações interrompidas,
geralmente com intensidades muito mais elevadas do que aquelas com os lasers continuos ou
contidos (DEDERICH; BUSHICK, 2004).
Uma vez que a luz dos lasers odontológicos é absorvida, ela é convertida em calor. Os
efeitos térmicos desse calor dependem, em grande parte, da composição do tecido (isso 6, a
quantidade de água e componentes orgânicos e inorgânicos no tecido) e do tempo que o feixe é
enfocado no tecido alvo. A duração da exposição resulta em aumentos de temperatura que podem
provocar alterações na estrutura e na composição do tecido (DEDERICH; BUSHICK, 2004).
Os lasers são nomeados de acordo com o elemento químico ou molécula química que
compõe o meio ativo, que pode ser composto por um solido, gas ou liquido (corante)

(EDUARDO; GOUW- SOARES; HAYPEC, 2001).
0 seu uso na odontologia não é recente, entretanto, o clareamento dental com o laser
representa um procedimento novo e fascinante (RUEGGEBERG, 1999; EDUARDO; GOUWSOARES; HAYPEC, 2001). Os lasers odontológicos mais comumente utilizados para o
clareamento dental são:
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2.9.1. Laser de Argiinio
0 laser de Argemio apresenta como meio ativo o gas argõnio (EDUARDO; GOUWSOARES; HAYPEC, 2001), que é fornecido através de fibra óptica nos modos de onda continua
e onda contida (COLUZZI, 2000). Segundo Sun (2000), Douglas (2004) e Zanin et al (2004), os

lasers de Argônio estão disponíveis em comprimento de onda de 488nm e 514,5 nm. Este último
emite uma luz verde e é usado para realizar procedimentos em tecido mole. 0 primeiro emite
uma luz azul e é utilizado para polimerizar compósitos resinosos e clareamento dental, pois
geram mínimos efeitos térmicos, não causando injúrias pulpares. Ambas se encontram na parte
visível do espectro eletromagnético, e é absorvido por cores escuras.

Ainda de acordo com os autores, o comprimento de onda bastante curto do laser de
Arg6nio (488nm) possui uma grande energia de fótons, inversamente contrário as lâmpadas de
plasma, halógenas e outras lâmpadas quentes que emitem tanto comprimento de ondas pequenos
como longos comprimentos de onda de invisível infravermelho térmico (750 nm para 1 mm) com
baixa energia de fótons e grande característica térmica. Grande energia térmica pode ocasionar
uma resposta pulpar desconfortável.
0 gel clareador utilizado é de cor vermelha, pois absorve melhor a luz gerada pelo laser
de Argônio. 0 gel indicado pelos fabricantes do laser de Arganio é o QuickWhite (Luma-Chem).
0 Conselho de Assuntos Científicos da ADA (ADA COUNCIL ON SCIENTIFIC
AFFAIRS, 1998) e estudos in vitro (DASTALANOVA et al, 2004; LUK et al, 2004) afirmaram
que o laser de Argõnio produz pouco dano ou calor pulpar quando usado de acordo com as
indicações do fabricante, oferecendo mais vantagens que os instrumentos aquecidos e as
lâmpadas que geram calor porque este tipo de laser emite ondas de comprimento bastante curtas
sem gerar calor, ou pouco aquecimento, porém segundo estudo de Jones et al (1999) dentes
tratados com uma única aplicação de per6xido de hidrogênio 35% ativado por laser de Argõnio
não apresentam perceptível alteração de cor, comparando com o clareamento caseiro.
Esse laser pode ser aplicado isoladamente ou, como recomendam alguns fabricantes,
associada a uma fonte adicional de energia: o laser de dióxido de carbono. Acredita-se que a
aplicação do laser de argõnio para excitar o peróxido de hidrogênio resulta em tecidos menos
pigmentados. Assim, a energia do laser de argônio, que é absorvida por tecidos pigmentados
escuros, não seria absorvida de forma efetiva em aplicações sucessivas. Dai, a utilização do laser
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de dióxido de carbono, cuja energia é efetivamente absorvida pela água e tecidos que contém

água na sua composição (GARBER, 1997).
0 laser de argemio possui como vantagem pouca produção de calor, entretanto, ocupam
muito espaço e o seu custo é desencorajador para aquisição (ALBERS, 2000; BURGESS et al,

2002).
Os lasers de Argemio comercializados (SUN, 2000; ZANIN et al, 2004; SUN, 2003) são:

•

HGM dental 200, 300 e 400 séries (HGM Sistemas de Laser Médico, Salt Lake
City, UT). Estes modelos são oferecidos em 488nm e 514,5nm de comprimento de

onda;
•

AccuCure 3000 (Lasermed, Salt Lake City, UT) Arago (Premier Laser Systems,
Irvine, CA) e Cure Star (Laser, Chico, CA). Estes modelos são oferecidos em
somente 488nm de comprimento de onda.

2.9.2. Laser de Di6xido de Carbono (CO2)

0 laser de Di6xido de Carbono (CO2) apresenta como meio ativo o gas CO2
(EDUARDO; GOUW- SOARES; HAYPEC, 2001) que deve ser fornecido através de um guia de
ondas tipo tubo oco no modo continuo ou contido (COLUZZI, 2000), emite um largo
comprimento de onda de 10.600nm (SUN, 2000), o seu feixe de luz não tem cor (energia

invisível, infravermelha) e a forma de energia emite calor (REYTO, 1998).
Este efeito térmico é favorável para intensificar uma reação clareadora, mas por outro
lado a resposta pulpar é uma preocupação (SUN, 2000). Segundo a Comissão de Assuntos

Científicos da American Dental Association (ADA) esta geração de calor faz com que o
clareamento a laser pelo laser CO2 não seja recomendado, a explicação para estes danos seria que
a energia do laser CO2 é absorvida pela água dos tecidos biológicos e convertida em calor (ADA
COUNCIL ON SCIENTIFIC AFFAIRS, 1998; REYTO, 1998; SUN, 2003; ZANIN et al, 2004).
Segundo Garber (1997) e Reyto (1998) o laser de CO2 pode ser usado como
complemento do laser Argônio. Sun (2000) também o indicou com esta finalidade, mas deixando
bem claro que cuidados devem ser tomados quando do seu uso evitando que a sua energia
térmica cause danos pulpares.
Os lasers CO2 comercializados (SUN, 2000; ZANIN et al, 2004; SUN, 2003) são:
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•

LX-20;

•

Nova Pulse da ESC Medical Systems.

2.9.3. Laser de Diodo

Os lasers de diodo são semicondutores de laser, que apresentam como meio ativo um
sólido semicondutor associado ao alumínio, gálio e arseneto. A emissão da luz ocorre através da

passagem de corrente elétrica pelo cristal semicondutor, transformando energia elétrica em luz
azul. Cada máquina fornece energia a laser através de fibra óptica nos modos de onda continua e
pulso continuo, usados ordinariamente em contato com o tecido (SUN, 2000; COLUZZI, 2000).
0 laser de diodo apresenta comprimento de onda de 810 a 830nm, possui atração por
substancias escuras como a hemoglobina e melanina, quando utilizado para o clareamento, deve-

se trabalhar com potência minima com lentes que desfocam o raio para diminuir o efeito térmico
(MAIA et al, 2004; DOUGLAS, 2004; SUN, 2003; ZANIN et al, 2004).

Por ser um laser infravermelho, está localizado na faixa de emissão térmica. Ao atravessar
o esmalte e a dentina vai ter ação das células escuras da polpa. Para amenizar o efeito térmico é

importante a utilização de géis apropriados que absorvam os raios infravermelhos, funcionando
como um filtro de absorção que protegerá a polpa da penetração do infravermelho. Os géis
clareadores mais recomendados são Pó la Office (SDI) e Quick White (Lumachen) ambos na cor

azul) (ZANIN et al, 2004).
De acordo com o fabricante do Whitening Lase (DMC, Brasil), quando se associa o Laser
Diodo com o Sistema LED a luz composta gerada é fria, além da função de ativar o gel clareador,
ainda tem a função terapêutica no sentido de controlar e prevenir a hipersensibilidade pós
preparo. Este sistema tem a vantagem de executar o clareamento simultaneamente em todos os
dentes de um mesmo arco (dentes anteriores). Esta característica é uma vantagem sobre o uso do
laser de Argiinio, onde o mesmo se di dente a dente. 0 resultado prático é uma redução de 60%
no tempo de procedimento.
Os equipamentos de laser Diodo de alta potência com acessórios para clareamento
disponíveis no Brasil (ZANIN et al, 2004) são:

•

Opus 10 (Sharp lan-Israel);

•

Laser Smile (Biolase-USA) e;

24
• L808 (Lasering-Brasil/Itilia).

2.9.4. Associação do laser diodo com sistema LED

De acordo com Manual de Operação do Whitenning Lase (DMC, Equipamentos Ltda
EPP) uma matriz de emissores tipo LED, gera luz azul com comprimento de onda centrado em
470nm, e um diodo laser infravermelho de 0,5 Watt de potência, gera luz de comprimento de

onda em 830nm.
Segundo Zanin (2005), a utilização dos LEDs azuis deve-se a semelhança de seu espectro
de emissão ao do laser de Aremio. 0 sistema não contém comprimentos de onda na faixa do
infravermelho, portanto, quando trabalha em baixa intensidade de luz, não aquece, faz apenas
uma interação fotoquimica. Além de diminuir a irradiância de luz, podemos associar lasers
diodos infravermelhos em baixa densidade de potência (que não geram calor) para minimizar a
sensibilidade.
2.10.

Ação dos lasers no clareamento dental

0 escurecimento dental ocorre devido A. formação de pigmentos, que são estruturas

complexas e quimicamente estáveis, constituídas de at-leis de carbono, incorporados A estrutura
dentária. Esses pigmentos aumentam o índice de absorção da luz pelo dente, acarretando
alteração de cor. 0 clareamento dental só é possível graças A permeabilidade da estrutura dental

dos agentes clareadores que, devido ao baixo peso molecular, apresentam alto poder de
penetração no esmalte e dentina (SUN, 2003).

Os lasers nada mais fazem do que excitar rapidamente as já instáveis moléculas de
peróxido de hidrogênio, fazendo com que elas se quebrem em diferentes partes. Fragmentos
i6nicos extremamente reativos que rapidamente combinam com a estrutura de moléculas
orgânicas, alterando-as e produzindo cadeias químicas simples. 0 resultado é um visível
clareamento da estrutura dental (SUN, 2000). A energia do laser acentua o efeito dos agentes
clareadores dentais para um resultado mais rápido e mais efetivo (ACADEMY OF LASER

DENTISTRY, 2003).
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Tem sido utilizado para a ativação do gel clareador, geralmente peróxido de hidrogênio de

30% a 35%, o laser de Argõnio, laser de Diodo de média e alta potência e o laser CO2, porém é
importante esclarecer que estes lasers não clareiam a estrutura dental, eles incrementam a
ativação do produto clareador que é responsável pela ação do clareamento (SUN, 2003; SUN,

2000). Segundo Garber (1997) o agente clareador é o peróxido de hidrogênio e os lasers por si s6
não clareiam. 0 laser é simplesmente usado para catalizar a reação.
0 objetivo do clareamento dental a laser é fornecer uma energia mais eficiente, sem
nenhum efeito adverso. Segundo Sun (2000) a energia do laser de Argõnio oferece mais
vantagens que os instrumentos aquecidos e as lâmpadas que geram calor, ou muito pouco

aquecimento.
0 Conselho de Assuntos Científicos da ADA (1998) também afirmou que o laser de
Argõnio produz muito pouco dano ou calor pulpar quando usado de acordo com as indicações do
fabricante, por outro lado, ele informou que em alguns estudos com os lasers CO2, necroses

pulpares e formação de dentina reparadora têm sido observadas. A formação de dentina
reparadora, como se sabe, geralmente é causada por irritação pulpar. A explicação para estes
danos seria que a energia do laser CO2 é absorvida pela água dos tecidos biológicos e convertida
em calor.

Vantagens do clareamento a laser

2.11.

As vantagens do clareamento a laser são (MAIA et al, 2004):

•

supervisão direta do dentista (maior controle);

•

rapidez (resultados imediatos);

•

possibilidade de obter um resultado satisfatório em uma única sessão;

•

possibilidade de clarear as duas arcadas ao mesmo tempo;

•

de acordo com Garber (1997), não precisa das desconfortáveis moldeiras do

clareamento caseiro.
2.12.

Desvantagens do clareamento a laser

As desvantagens do clareamento a laser são (MAIA et al, 2004):
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•

pode provocar maior sensibilidade dental;

•

exige a presença do paciente para longa ou várias sessões de atendimento;

•

custo elevado (comparando-se ao caseiro);

•

alguns ainda emitem calor, assim como a luz halógena;

•

poucas pesquisas relacionadas ao clareamento a laser (eficácia, efeitos adversos
sobre tecidos duros, etc.).

2.13.

Cuidados no clareamento a laser

Os estudos de Sun (2000; 2003) e Gimbel (2000) relataram sobre os cuidados no

clareamento a laser que:
•

clínicos responsáveis sabem perfeitamente todo o funcionamento da fonte de
energia selecionada e todo o protocolo do procedimento clareador, estando apostos
para solucionar qualquer emergência que possa acontecer;

•

os olhos são fotorreceptores sensíveis e precisam de proteção especial com lentes
de cor laranja. Os óculos têm que apresentar uma densidade ótica para o
comprimento de onda a ser usado. Todas as pessoas que estejam presentes no

consultório na sessão de clareamento têm que usar óculos. Nunca olhar
diretamente para a luz emitida, e principalmente, não direcionar a mesma sobre
pessoas hipersensíveis a claridade;
•

o manuseio de peróxido de hidrogênio deve ser com extremo cuidado, pois é
cáustico. 0 paciente deve ser bem protegido com uma boa técnica de isolamento
dental, babador, protetor de queixo, retrator de bochecha, algodão ou gaze e

óculos;
•

o

profissional e sua auxiliar devem estar protegidos com óculos e luvas. Se

houver vazamento de peróxido de hidrogênio através das barreiras de isolamento e
algum tecido mole do paciente for atingido, ele expressará desconforto com

sensação de queimação. 0 clinico pode manter a calma e aplicar no local um
antioxidante,

como vitamina

aproximadamente 1 minuto;

E

em

óleo. Os sintomas diminuem em
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•

o clinico deve seguir o protocolo a respeito da duração do tempo de exposição

para a fonte de energia selecionada, que depende da intensidade de luz e do
comprimento de onda particular.
Segundo o fabricante do clareador dental Laser Peroxide e segundo Zanin e Brugnera
(2004), em caso de contato acidental com a pele ou tecidos intra-orais, limpar a região

imediatamente com algodão e lavá-la com bastante água. Neutralizar o per6xido cobrindo a
região com algumas gotas de solução de Bicarbonato de Sódio. Em caso de contato acidental com
os olhos, lavá-la imediatamente com água em abundância e procurar um especialista. No caso de
contaminação de roupas, aplicar algumas gotas de solução de Bicarbonato de Sódio e lavá-las
assim que possível. Ainda de acordo com o fabricante, o contato do clareador com qualquer tipo
de tecido vivo pode causar um manchamento branco e irritação temporária da região afetada, que
geralmente desaparece em no máximo 2 horas, sem qualquer sequela.
Zanin e Brugnera (2004), relatam como cuidados a observação de restaurações infiltradas
e trincas no esmalte que podem favorecer o acesso do per6xido no tecido dentindrio, provocando

hipersensibilidade dentindria. Para evitar esse desconforto ao paciente, devemos aplicar resinas
fluidas especiais para o vedamento desses locais. Como as restaurações de resina composta não
são clareadas, a troca deve ser realizada após uma semana do procedimento, para que ocorra a
reidratação dental.

Para esses mesmos autores, deve-se ter cuidado com a presença de manchas brancas, pois
podem indicar lesões iniciais de cárie dental, que precisam ser tratadas preventivamente e pode
indicar também manchas de fluorose ou manchas hipoplásicas de origem congênita. 0
clareamento dental não consegue clarear o dente fazendo com que seu matiz atinja a mesma
coloração da mancha branca. No entanto, hi uma atenuação das diferenças de cor, fazendo com

que as tonalidades fiquem mais próximas.
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2.14.

Protocolo geral para clareamento a laser

2.14.1. Esclarecimentos ao paciente:

•

devemos investigar as expectativas do paciente quanto ao procedimento clareador
(REYTO, 1998) e deixar bem claro que talvez não conseguiremos atingir o
resultado esperado, pois o procedimento clareador não é previsível. Depende de
como o dente irá responder a técnica clareadora. Como também se deve esclarecer
que se não conseguindo o resultado em uma aplicação, uma segunda tentativa sera
feita. Segundo Garber (1997), Reyto (1998) e Sun (2000) também deve-se levar
em consideração a possibilidade de complementar o clareamento a laser com
clareamento em casa com o uso da moldeira. Deve-se analisar o tipo de
escurecimento ou presença de manchas na estrutura dental para tentarmos fazer
uma previsão do possível clareamento;

•

explicar ao paciente o protocolo do procedimento clareador. Discutir as condições
e resultados existentes, explicando ao paciente que o material clareador agirá

somente sobre a estrutura dental e não sobre os materiais restauradores. Isto
significa que qualquer restauração anterior que apareça no sorriso terá que ser
trocada após o clareamento (SUN, 2000);
•

analisar a higienização do paciente, se a cavidade oral não se encontrar em boas
condições periodontais e houver presença de placa e tártaro, devemos encaminhar
o paciente para o seu dentista ou realizarmos uma boa profilaxia com adequação

deste paciente (REYTO, 1998). Devemos deixar bem esclarecido que no dia do
procedimento clareador, a cavidade oral deve estar livre de placa, tártaro e
inflamação;
•

discutir possível sensibilidade dental após o procedimento clareador (SUN, 2000).
Segundo Reyto (1998), suave a moderada sensibilidade estão presentes em
aproximadamente 30% dos pacientes. Esta sensibilidade pode estar presente em
todos os dentes, em vários dentes, ou em somente um dente, e se isto ocorrer,
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geralmente é bem tolerado pelos pacientes. Na experiência do autor, dentro de um
ou 2 dias a sensação desconfortável terá desaparecido completamente.
2.14.2. Preparação para o procedimento clareador:

•

tomada da cor atual dos dentes, com uma escala VITA;

•

fazer uma fotografia. Estes dois procedimentos são para futura comparação da cor
dental após o procedimento clareador;

•

realizar moldagem superior e inferior, para confecção de moldeira para
clareamento noturno, se esta for uma opção (SUN, 2000).

2.14.3. Procedimento clareador:

•

realizar uma profilaxia com pedra pomes e Agua ou pasta profilática;

•

colocação do óculos de proteção, babador, protetor de queixo, rodetes de algodão
ou gaze e sugador;

•

colocação do dique de borracha, Opal Dam, Oral Seal ou LaserDam;

•

colocação do dique de borracha: Encaixar o dique de borracha assegurando-se
de que a borracha esteja firmemente posicionada contra a margem gengival.
Cobrir todas as margens gengivais com uma camada fina de vaselina, Omcilon
ou outro produto com propriedades isolantes contra água. Com uma espátula
adequada inverta a borda do lençol de borracha ao redor dos dentes para obter
máxima exposição dos mesmos e melhorar o selamento;

•

colocação do LaserDam: A orientação do fabricante é a seguinte: coloque
afastadores de bochecha e utilize rolos de algodão entre os lábios e a gengiva.

Usando uma pequena ponteira que acompanha o Kit aplique o LaserDam a
gengiva marginal. Exponha o LaserDam a 200milliwatts de luz de laser de
arg6nio durante 5 segundos a 7 segundos. Uma vez que a gengiva marginal
estiver coberta, aplique LaserDam para cobrir em tomo de um quarto da
margem gengival. Cubra a gengiva remanescente e lábios com vaselina sólida;
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•

os próximos passos é o procedimento clareador propriamente dito, e vamos seguir

as orientações dos fabricantes do QuickWhite (que é recomendado pelo fabricante do
laser argõnio AccuCure 3000). As orientações do fabricante do Quick White são:
•

misture o Quick White em um balcão distante do paciente. Use sempre

luvas e óculos de proteção enquanto estiver manipulando o Quick White;
•

coloque uma pequena quantidade de Quick White parte B (fase liquida) no

Quick White parte A (fase sólida). Se você adicionar muito o gel ficará muito fino,
adicione um pouco mais, misture e adicione um pouco mais até adquirir a
consistência desejada;
•

misture vigorosamente com a espátula larga que acompanha o kit;

•

adicione mais um Quick White parte B e continue a adicionar misturando

vigorosamente até que a consistência desejada seja conseguida;
•

usando um pequeno aplicador fornecido, aplique o gel QuickWithe recém

misturado aos dentes do paciente, em uma espessura de 2mm a 3mm;
exponha cada dente a 200milliwatts de luz de laser de argemio por 30
segundos;
•

espere 3minutos. Durante este período de espera agite o gel na superficie

dentária de cada dente por no mínimo 3 vezes. Isto irá assegurar que o gel ativo
continue sobre a superficie dentária;
•

lave e sugue o gel dos dentes;

•

repare qualquer defeito no isolamento da gengiva;

•

repita os passos de 5 a 9 em um total de 6 vezes a menos que o paciente

apresente sensibilidade ou dor;
•

lave e sugue vigorosamente os dentes;

•

remova o material de isolamento gengival;

•

aplique flúor ao dente tratado. Essa aplicação irá diminuir a sensibilidade

pós-operatória;
•

permita ao paciente examinar os resultados e fotografe;

•

para incrementar o clareamento dos dentes tratados, pode-se fazer

necessário o uso de um produto caseiro com moldeiras;
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É importante lembrar que esse tipo de clareamento nunca deve ser realizado sob anestesia,
visto que a sensibilidade experimentada pelo paciente funciona como controle para regular a
quantidade de aplicações do agente clareador (MAIA et al, 2004).
Ainda de acordo com Maia et al (2004), entre uma sessão e outra de clareamento no
consultório, é importante que se espere pelo menos uma semana. Existe um número máximo de
sessões que podem ser realizadas para esse tipo de tratamento. Se não houver uma resposta
satisfatória após a quarta sessão, deve-se tentar outra modalidade de tratamento. No caso de
sensibilidade pós-operatória, pode ser recomendado o uso de um analgésico. Por isso a
importância de realizar a próxima sessão apenas uma semana depois, na tentativa de permitir que
o tecido pulpar se recupere.

2.15.

Recomendações finais

De acordo com o fabricante do Laser Peroxide deve-se recomendar ao paciente que evite
a ingestão de alimentos ácidos, fortemente corados, ou ambos, por pelo menos 24 horas após o
clareamento para evitar comprometimento do mesmo. Ainda de acordo com este fabricante, o

clareamento pode fazer aparecer ou destacar areas com hipocalcificação devido ao clareamento
diferenciado (mais intenso) destas areas. Em alguns casos estas manchas desaparecem, devido a
reidratação do esmalte após conclusão do clareamento. 0 tratamento com flúor destas regiões
também pode auxiliar no seu desaparecimento.
Uma das queixas do clareamento de dentes pode ser a sensibilidade dentária após o
tratamento. Todas as técnicas atuais caseiras ou no consultório podem ocasionalmente causar
algum desconforto pós-operatório. Em quase 100% dos casos, isto é um problema pequeno e
passageiro (ZANIN; BRUGNERA, 2004).
Medidas podem ser tomadas para diminuir ou eliminar a sensibilidade durante o
clareamento ambulatorial, são elas: diminuir a concentração do agente clareador, aumentar o
intervalo entre uma sessão e outra e aplicar flúor ou dessensibilizante (MALA. et al, 2004).
Os cuidados pós-operatórios nas primeiras 24 horas, segundo Zanin e Brugnera (2004)
são: evitar alimentos com corantes, evitar dieta ácida, evitar fumar e realizar bochechos com
substâncias fluoretadas, sem corante, várias vezes ao dia, para reidratação do esmalte e dentina.
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E, como protocolo pós- clareamento, Zanin e Brugnera (2004) afirmam que além da
orientação sobre dieta, prescreve-se ao paciente bochechos diários de soluções fluoretadas
(fluoreto de sódio 0,05%), que depositando flúor sob forma de fluoreto de cálcio superficialmente

e uma hidroxiapatita em uma forma não cristalina mais profunda, pode apresentar beneficios aos
tecidos dentais. Esses bochechos também minimizam a hipersensibilidade e proporcionam maioir
conforto ao paciente, pois reidratam a superficie dental. Outros bochechos que podem ser
indicados: água morna com bicarbonato de sódio ou enxaguat6rios bucais sem corantes.
Na maioria da vezes as restaurações estéticas precisam ser substituidas após

o

clareamento. De acordo com Campos e Pimenta (2000) em um artigo no qual realizaram uma
revisão da literatura quanto ao tempo necessário para a substituição de restaurações após o
clareamento dental caseiro, recomendam esperar 21 dias para a substituição com segurança de
restaurações com margens tanto em esmalte quanto em dentina/cemento. Acreditam que tal
tempo de espera seja necessário para que ocorra a completa liberação dos produtos de oxidação
do peróxido, entre eles, o oxigênio residual. Tais produtos provavelmente interferem nos
mecanismos de adesão das resinas compostas as estruturas dentais, quer seja em esmalte ou em
dentina/cemento. Outros autores como Hirata et al (1997), Bonfim (1998), Pimenta e Pimenta
(1998) e Spyrides et al (1998) recomendam de 7 a 14 dias para a realização da troca das
restaurações. Maia et al (2004) também recomendam esperar de uma a duas semanas entre o
clareamento e o tratamento restaurador, porque é realmente um fato importante a ocorrência da
diminuição da força de união quando as restaurações adesivas são realizadas imediatamente após

o clareamento em dentes vitais e não-vitais, apesar do desconhecimento sobre o real mecanismo
que desencadeia essa redução.
2.16.

Luz UltraVioleta

ZOOM! Lamp Chairside Whitening System (Discus Dental — EUA) é o novo sistema de
clareamento dental de boca toda que utiliza uma luz combinada a um gel de peróxido de
hidrogênio a 25% ativado pela luz em uma única sessão. A luz usada para a ativação do gel é
uma luz ultravioleta, com comprimento de onda entre 250 e 400 nm, e o procedimento é
realizado em aproximadamente uma hora (ZANIN et al, 2005).
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0 sistema ZOOM! de clareamento é composto e apresenta design ergonômico. Possui
uma linha de produtos próprios como: Kit do gel clareador,material para isolamento dental com

afastadores e barreira gengival, óculos adequado para proteção, sistema (Eva Tray), filtro labial e
facial para proteção da pele, vitamina E e um Kit de clareamento Day White com moldeira, caso
precise utilizar. 0 diferencial dessa técnica em relação as demais técnicas é o arranjo de luzes em
forma de arco e que apresenta um guia para manter a distancia focal constante, possibilitando
uma interação e distribuição da luz uniformemente sobre o gel, o que permite clareamento mais
homogêneo (ZANIN et al, 2005).

2.16.1. Vantagens do aparelho ZOOM!
•

Clareamento das duas arcadas em uma única sessão de aproximadamente 1 hora;

•

Menor tempo de contato com o produto;

•

Não ingestão do produto; e

•

A utilização de guia que permite uma distancia focal constante, melhora o
resultado final, pois desta forma a luz é distribuída ao dente de maneira uniforme

(ZANIN et al, 2005).
2.16.2. Técnica com ZOOM! de clareamento dental
(Técnica com ZOOM! de acordo com protocolo desenvolvido pelo Instituto Brugnera &

Zanin)
•

Exame clinico e Termo de esclarecimento ao paciente;

•

Profilaxia com pedra-pomes e água;

•

Fotografia inicial e tomada da cor inicial;

•

Medição do grau de mineralização inicial com o DIAGNOdent (KAVO);

•

Proteção das áreas de dentina exposta com resinas de proteção gengival;

•

Isolamento com sistemas de afastadores e barreira de resina para proteção gengival;

•

Colocação das guias para a luz (estabelece a distância focal);

•

Proteção dos tecidos intra-orais expostos com gaze;

•

Aplicação do gel clareador em todos os dentes em uma camada de até 2 mm;
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•

Encaixe das guias da luz no aparelho ZOOM! (distancia de 6,4 cm);

•

Aplicação da luz ativadora por um ciclo de 20 minutos;

•

Remoção do gel com rodete de algodão embebido em Agua oxigenada 10 volumes;

•

Repetir essas seqüências por três passagens (lavar abundantemente após a última
passagem);

•

Fazer a aplicação de flúor para hidratação;

•

Remoção do isolamento indicado;

•

Nova aplicação de flúor neutro em moldeiras;

•

Medição da calcificação dental final com DIAGNOdent;

•

Tomada da cor final;

•

Fotografia final; e

•

Informar ao paciente sobre os cuidados pós-operatórios (ZANIN et al, 2005).
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3. DISCUSSÃO
Cada vez mais o clareamento dental vem ocupando um lugar de destaque na Odontologia
Estética e, como conseqüência, incentivando a procura e a aceitação de procedimentos estéticos.
Por ser conservador, o clareamento dental não inviabiliza outras opções de tratamento, o que o

torna de primeira escolha nos casos de dentes com alterações de cor. Entretanto, é preciso
reconhecer suas limitações, que devem ser estudadas para ser minimizadas (BARATIERI et al,

2005).
0 correto diagnóstico da descoloração dental é importante para que seja possível prever o
sucesso do tratamento clareador e analisar as limitações do caso. 0 sucesso do tratamento

clareador não depende da técnica utilizada, mas sim do tipo de etiologia de cor presente (MAIA
et al, 2004).
Diagnosticar é fazer um exame clinico adequado e uma anamnese detalhada, buscando a

provável causa da descoloração e as condições do(s) dente(s) em questão (MAIA et al, 2004).
Posteriormente A. realização do diagnóstico e ao estudo do prognóstico, procede-se com o
planejamento do caso. É importante enfatizar que o clareamento dental é um procedimento que
apresenta limitações, como a dificuldade de se prever os resultados imediatos e a longo prazo. A
longevidade do tratamento clareador depende da etiologia da alteração de cor e de fatores

externos, como hábitos alimentares e fumo. A escolha da técnica do clareamento deve ser
discutida com o paciente, visto que poderão implicar mais ou menos riscos, mais ou menos
efeitos adversos, mais ou menos tempo de tratamento (MAIA et al, 2004).
O clareamento de dentes vitais é uma opção viável para tratamento de manchas intrínsecas

em dentes descoloridos (NATHANSON; PARRA, 1987). Várias são as técnicas que podem ser
empregadas, dentre elas, a aplicação do laser.
Atualmente, a tecnologia a laser demonstra eficiência e vantagens na sua utilização
clinica, representando um procedimento muito mais rápido quando comparado com outros
métodos convencionais. Alem disso, o tratamento é preciso, conservador e possibilita o controle
adequado e seguro da variação da temperatura, resultando em maiores indices de sucesso

(REYTO, 1998; PELINO et al, 2003; WHITE et al, 2000).
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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 peróxido de hidrogênio quebra em água e um radical
de oxigênio livre, que se combina e depois remove a molécula corante (REYTO, 1998).
De acordo com a literatura, o laser acentua o efeito dos agentes clareadores, tornando o
tratamento mais rápido e efetivo. Ainda assim, há poucos dados controlados publicados provando
que algum método de clareamento dental a laser é mais efetivo que as técnicas tradicionais. Para
os dentes que apresentam descoloração moderada a severa faz-se necessário a associação do laser
com o clareamento caseiro para obtenção de resultados efetivos (GARBER, 1997).
A vantagem de se utilizar este tipo de clareamento é a obtenção de um resultado mais
rápido (GARBER, 1997; SUN, 2000). Como a ação do material clareador é basicamente a mesma
em todas as técnicas, o resultado também é semelhante. Realizando este procedimento no
consultório consegue-se eliminar o uso da moldeira, que é muito desconfortável para alguns
pacientes (GARBER, 1997; REYTO, 1998; SUN, 2000). Por outro lado, como o agente clareador
mais potente, podemos ter uma maior sensibilidade. E no caso do uso de alguma lâmpada
geradora de calor, estaremos na dependência do correto uso por parte do operador para evitarmos
danos pulpares.
As vantagens de um procedimento de clareamento no consultório sobre uma técnica
caseira incluem o controle do dentista, evitando a exposição dos tecidos moles e ingestão do
material; tempo de tratamento reduzido e maior potencial para resultados imediatos que podem
aumentar a satisfação e a motivação do paciente (LUK et al, 2004).
Vantagem do clareamento a laser: considerações toxicológicas, como citotoxicidade ou
toxicidade sistêmica aguda, são um problema muito menor com o clareamento imediato, pois não
existe chance de que o paciente venha a consumir qualquer quantidade de gel clareador ou ter
contato em longo tempo ou exposição prolongada ao produto (SUN, 2003).
Tendo em vista que o clareamento dental a laser é realizado com um gel clareador de alta
concentração e uma alta intensidade de energia e que a quantidade de oxigênio liberada é muito
grande, proporcionando uma reação quase que instantânea, deve-se esperar que o clareamento
dental a laser cause sensibilidade dentaria.
Pouco é conhecido sobre o efeito do per6xido de hidrogênio e/ou peróxido de carbamida
no tecido pulpar dental. Portanto, controvérsias existem relativas à segurança desse
procedimento. A maioria das evidencias de sensibilidade da polpa é baseada em reportagens
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subjetivas por clínicos e pacientes. Em vivo e em vitro dados tem mostrado que o peróxido de
hidrogênio penetra no esmalte e dentina dentro de minutos. Estudos pulpares das mudanças
histológicas seguintes ao clareamento tem indicado uma variação de reações que vão de nenhuma
para pequena resposta inflamatória e ocasionalmente suave para moderada. Assim, as incertezas
relacionadas as reações pulpares da ação do clareamento vital ainda existem (FUGARO et al,
2004).
A sensibilidade dentária é muito comum na técnica de clareamento em dentes vitais,
principalmente quando realizado em consultório (PAPATHANASIOU; BARD WELL; KUGEL,
2001). Entretanto, os achados na literatura sobre sensibilidade ao clareamento assistido a laser
são divergentes. Alguns afirmam que a alta concentração de peróxido de hidrogênio associado ao
calor causa uma alta ou baixa incidência de sensibilidade; já outros relatam que esse método não
causa nenhum efeito colateral (ADA, 1988; MERCOLA, 2003; BROOKE, 2003). Diante da
controvérsia, a dúvida persiste sobre a sensibilidade com o clareamento dental a laser. Acreditase que seja ocasionada pela passagem dos subprodutos da reação do agente clareador através do
esmalte e da dentina até a polpa, em questão de minutos, podendo mudar a osmolaridade dos
fluidos pulpares e dentindrios, produzindo pulpites reversíveis (COOPER; BOKMEYER;
BOWLES, 1992; HAYWOOOD et al, 2001). Entretanto, depende de uma série de fatores como
tempo de exposição, velocidade de reação, quantidade de calor gerado, concentração do agente
clareador, quantidade de liberação de oxigênio, dentre outros.
A capacidade do peróxido de hidrogênio penetrar através do esmalte e da dentina, como
resultado do peso molecular relativamente baixo da molécula de peróxido (30g/mol) pode ser
responsável pela sensibilidade pulpar transitória ocasionalmente experimentada por alguns
pacientes que fazem clareamento (SUN, 2003).
De acordo com Reyto (1998) suave a moderada sensibilidade estão presentes em
aproximadamente 30 % dos pacientes, mas devido isto ter sido completamente discutido durante
a consulta inicial, eles não ficam alarmados. No caso do clareamento dental com laser de argemio,
em torno de 70% dos pacientes não apresentam sensibilidade. Esta sensibilidade pode estar
presente em todos os dentes, em vários dentes, ou somente um dente, e isto ocorre, geralmente é
bem tolerado por todos os pacientes. Na experiência do autor, dentro de um ou dois dias a
sensação desconfortável que o paciente tenha experimentado terá desaparecido completamente.
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A sensibilidade está diretamente relacionada com a faixa etária dos pacientes, pacientes
mais jovens (13 a 17 anos), apresentam maior sensibilidade, porém com melhor recuperação do
que pacientes com idades avançadas (PELINO et al, 2003).

O clareamento realizado no consultório ainda possui como desvantagens o tempo gasto na
cadeira do dentista e o custo para o paciente, devido o procedimento requerer múltiplas sessões

(PAPATHANASIOU; BARD WELL; KUGEL, 2001).
_IA para Mangani et al (2001), a desvantagem está no certo grau de reversibilidade de

gradação da cor, com tendência a uma ligeira regressão, após o término do tratamento. Por
conseguinte, é possível que se verifiquem certo grau de "super-clareamento" dos dentes tratados
e uma sucessiva estabilização da tonalidade desejada. Dependendo do grau de escurecimento

dental, é necessário complementar o tratamento de clareamento no consultório com aplicações
domiciliares do gel em menores concentrações na moldeira.
Uma pesquisa recente avaliando a alteração de cor de três técnicas de clareamento dental,
utilizando peróxido de hidrogênio ativado por laser e duas concentrações de peróxido de

carbamida (10 e 20%), mostrou que o clareamento a laser não apresentou mudança de cor
perceptível, o que, segundo os autores, pode ter sido ocasionado pelo tempo insuficiente de

aplicação do laser (JONES et al, 1999). Em outo estudo, foi comparado a mudança de cor pelo

clareamento a laser e lâmpada de xenõnio, com diferentes agentes clareadores. Conclui-se que o
tratamento com Opalescence Extra (Ultradent) e laser de dióxido de carbono a 960nm mostrou
ser o mais efetivo para clarear dentes (WALVERDE; WELTER, 2002).
Um problema freqüentemente encontrado quando se realiza o clareamento apenas no

consultório, com o peróxido de hidrogênio e uma fonte de luz, sem associar com o clareamento
caseiro é que, dentro de poucos meses, uma porcentagem da cor retorna, causando
desapontamento para o paciente (GARBER, 1997). Estudos longitudinais ainda são necessários
para comprovar essa afirmação.
Por anos, os clínicos foram incapazes de explicar porque o uso de baixos níveis de

peróxido de carbamida nas técnicas de clareamento caseiro é mais eficaz do que concentrações
mais elevadas utilizadas no procedimento clinico. Embora a duração da aplicação seja

freqüentemente citada como um fator fundamental, essa não é a única explicação para essa
circunstância (MIARA, 2000).
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Como o per6xido de carbamida é ativado dentro de uma moldeira no clareamento caseiro,
uma pressão leve é criada pela liberação do agente clareador. A decomposição gradual do gel de
carbamida permite que essa pressão seja mantida por várias horas, durante esse tempo os ions de
oxigênio são capazes de permear o esmalte devido ao seu baixo peso molecular. A elevada
viscosidade dos géis de per6xido de carbamida e o selamento da moldeira de clareamento
mantém essa pressão, que é essencial para a permeação das moléculas oxidantes (MIARA, 2000).
No caso do clareamento no consultório, o peróxido de hidrogênio é ativado por uma fonte
de energia e, uma vez que a reação de decomposição é iniciada, pequenas bolhas aparecem no gel
indicando a liberação do ion oxigênio. Diferentemente da técnica do clareamento caseiro, esses
Ions migram, e apenas uma pequena porção deles irá permear o esmalte, não havendo um
clareamento tão efetivo (MIARA, 2000).
A respeito da estética, nossa revisão de literatura demonstrou que o "power blaching" tem
eficácia clareadora questionável. Estudos demonstraram que uma sessão típica de clareamento
no consultório com laser produziu mudanças de cor significativamente menos desejáveis que dois
protocolos de clareamento caseiro (LUK et al, 2004; MIARA, 2000).
A desidratação dental é uma causa provável do clareamento dental imediato

e

presumivelmente é maior com o aquecimento dental aumentado. 0 clareamento dental imediato
observado que é atribuível a desidratação dental pareceu ser devido mais a um aumento no brilho
dental do que uma redução no nível da colorização do dente. Esse aumento rápido e imediato no
brilho é desejável para satisfação e motivação do paciente, especialmente se um outro
clareamento no consultório estiver planejado, ou como impulso inicial para o uso da técnica do
clareamento vital caseiro. Contudo, grande parte da alteração de cor causada pela luz ou
resultante do aquecimento dental regrediu entre o primeiro dia e uma semana (LUK et al, 2004).
Em outubro de 1998, o Conselho Cientifico da ADA, revisou as questões de clareamento
assistido a laser. 0 Conselho concluiu que por causa da preocupação no que diz respeito a
segurança pulpar e uma falta de estudos clínicos controlados, o laser de CO2 podia não ser
recomendado para aplicações de clareamento dental. 0 Conselho indicou, entretanto, que o laser
de argônio pode ser um aceitável substituto do convencional tratamento com luz, se o processo
sugerido pelos fabricantes são cuidadosamente seguidos (DEDERICH; BUSHICK, 2004).
Existe a necessidade de mais pesquisas no clareamento a laser (definido pelo autor como
um procedimento em consultório controlado pelo dentista usando uma concentração elevada de
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per6xido de hidrogênio e uma fonte de energia adicionada para acelerar o processo do
clareamento dental). A fonte de energia preferida é a energia do laser de arg6nio. A luz visível
emite um fóton de energia elevada que excita eficientemente as moléculas de peróxido de
hidrogênio para uma vibração molecular elevada sem qualquer efeito térmico. 0 efeito térmico
do CO2 é favorável por sua taxa de reação, mas as respostas pulpares potencialmente adversas
são preocupações válida. 0 autor não tem experiência suficiente com o novo laser de diodo de
980nm para comentar sobre sua eficácia nesse procedimento (SUN, 2003).
Grandes aumentos de temperatura nas superficies dental externa e interna que os autores
observaram para o laser CO2, independente do agente clareador, sugere que existe uma grande
probabilidade de dano pulpar usando essas fontes de luz por 30 segundos durante o clareamento
dental vital. 0 laser de CO2 é menos preferível ao laser de argemio devido aos efeitos térmicos
potenciais adversos associado com o laser CO2 (LUK et al, 2004).
Pesquisa suficiente foi concluída para assegurar os clínicos de que o clareamento a laser
usando o laser de argônio como fonte de energia com o peróxido de hidrogênio altamente
concentrado é o método mais eficiente no processo de clareamento dental (SUN, 2003).
Mais de oito décadas de clareamento dental vital no consultório usando uma solução de
peróxido de hidrogênio mais concentrada (35%) com calor ou luz não resultaram em necrose
pulpar, exceto quando o dente foi superaquecido ou traumatizado (SUN, 2003).
Os proponentes da técnica de clareamento "power blaching" afirmam que ela reduz o
tempo total de clareamento no consultório necessário através da energização do material
clareador usando várias fontes de luz, como laser e luz ultravioleta. A vantagem teórica é a
capacidade da fonte de luz aquecer o peróxido de hidrogênio, assim aumentando o índice de
decomposição do oxigênio para formar radicais livres e facilitando a liberação das moléculas
contendo pigmentos. Em diferentes estudos, várias fontes de luz elevaram as temperaturas do
agente clareador, entretanto, elas também elevaram a temperatura intra-pulpar. Portanto, clínicos
perspicazes devem considerar a questão da saúde pulpar antes da realização desse tratamento em
dentes vitais (LUK et al, 2004). 0 tratamento utilizando-se lasers deve estar regulado até 30
segundos por dente, permitindo um intervalo de 30 segundos entre uma exposição e outra
(PELINO et al, 2003).
Estudos in vitro (DASTALANOVA, 2004; ELDENIZ et al, 2004) concluíram que
materiais clareadores ativados através do laser de diodo elevaram a temperatura pulpar (1 1.7°.C)
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se comparados a luz halógena (6.0° C), podendo causar danos pulpares. Este fato também está de
acordo com avaliações in vitro (LUK et al, 2004) que comparam o clareamento dental ativado
por uma luz halógena, laser de Argõnio, laser de CO2 e laser de Diodo. 0 Laser de Diodo e o
CO2 demonstraram aumento da temperatura pulpar.
Segundo estudo de Jones et al (1999) dentes tratados com uma única aplicação de
peróxido de hidrogênio ativado por laser de argônio não apresentaram perceptível alteração de
cor.
0 uso do laser CO2 gera calor o que pode ocasionar danos pulpares. Isto fez com que este
laser não fosse recomendado pelo Conselho de Assuntos Científicos da ADA (1998) para
clareamento.
Segundo Sun (2000) e o Conselho de Assuntos Científicos da ADA (1998) o laser de
Argõnio gera um pouco ou nenhum calor, o que daria ao clinico a tranqüilidade de estar
realizando um procedimento que não provocasse alterações pulpares.
Parece não haver nenhuma alteração clinicamente significativa sobre os materiais
restauradores (MAIA et al, 2004).
A rugosidade superficial das restaurações é importante, pois ela tem um papel
fundamental na formação dos biofilmes e adesão bacteriana que pode levar a inflamação gengival
e cárie. 0 estudo de Wattanapyungkul et al (2004) avaliou os efeitos dos agentes clareadores nas

características superficiais dos materiais restauradores e concluíram que esse efeito é dependente
do material (resina composta) e do tempo de clareamento. 0 uso de uma concentração mais
elevada de peróxido e em longos períodos de clareamento resultou em uma maior rugosidade.
Restaurações com resinas compostas microparticuladas e híbridas são recomendadas se os

pacientes irão ter restaurações inseridas antes do clareamento.
Além disso, esses mesmos autores demonstraram que o peróxido de hidrogênio tem
capacidade elevada de oxidação e redução e geram radicais livres de oxigênio. 0 peróxido de
hidrogênio e esses radicais livres com energia elevada podem ter um efeito na interface resinapartículas e provocar separação partículas-matriz, assim, resultando em maior propagação de

rachaduras levando a um aumento drástico na rugosidade superficial.
Não existe um consenso quanto a presença de alterações significativas na estrutura dental
após a utilização de agentes clareadores (MAIA et al, 2004).
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Após três aplicações de 30 minutos cada de peróxido de carbamida a 35%, em intervalos
de 07 dias e análise em MEV demonstrou-se alterações morfológicas severas na superficie do
esmalte, havendo um aumento da porosidade e rugosidade dessa estrutura (ARAÚJO et al, 2000).
Ainda, segundo esses autores, essas alterações podem proporcionar um potencial para o
desenvolvimento de manchas, necessitando, portanto, de clareamentos adicionais ou cuidados
restauradores corretivos.
Pelo fato do peróxido de hidrogênio se decompor em radicais livres, discussões têm
surgido sobre os efeitos patológicos e fisiológicos, incluindo a carcinogenicidade e a
genotoxicidade dos agentes clareadores. Como a mutação dos genes pode resultar em doenças
sérias, é necessário avaliar cuidadosamente os riscos associados aos agentes clareadores (MAIA
et al, 2004).
Porém, nenhum estudo in vivo indicou que o per6xido de hidrogênio a 35% e o peróxido
de carbamida a 10% tenham algum efeito adverso em longo prazo. Esses dois agentes
clareadores, acima citados, são aceitos pela ADA (American Dental Association) (MAIA et al,
2004).
Tem sido relacionado a ação do peróxido de carbamida as lesões neoplásicas, ou seja,
como substância potencializadora de outros produtos químicos, que apresentam a capacidade de
desenvolver tumores, assim, achamos conveniente, como medida preventiva, que pacientes
fumantes inveterados e pacientes que fazem uso rotineiro do álcool, sejam orientados a
realizarem o clareamento no consultório, uma vez que são pessoas com predisposição para
desenvolver lesões tumorais. Bem como, pacientes gestantes e lactentes, pois apesar de não
existir qualquer contra-indicação comprovada, o clareamento realizado no consultório é o
tratamento mais indicado, ou ainda, como melhor opção, realizar o clareamento após esses
períodos (BRISO et al, 2000).

A eficácia do clareamento dental já está bem estabelecida, com dados de 98% de sucesso.
Entretanto, existem alguns fatores que podem comprometer a obtenção de resultados
satisfatórios, como o grau de descoloração dental e o tempo de escurecimento. 0 clareamento
dental também depende de fatores individuais, o que lhe confere certa imprevisibilidade, sendo
assim, o tempo total de clareamento dental não pode ser previsto de forma precisa. Geralmente, o
tratamento continua até que o dente atinja a cor desejada pelo paciente ou se o clareamento
alcançar o ponto de saturação (MAIA et al, 2004).
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Quanto a longevidade do tratamento clareador, segundo Hirata et al (1997) recidivas são
mais freqüentes no caso de tetraciclina; variam de 1 a 8 anos, porém nunca retornando a cor
inicial. Ele cita um estudo de Haywood e Heymann de 1994, foi testada a longevidade do
clareamento, onde encontraram que 74% dos casos não sofreram modificações em 2 anos e 62%
em 4 anos. Ainda de acordo com este autor, 96% dos casos com escurecimento são clareados
com graus diferentes e 75% das manchas de tetraciclinas são clareadas. Podem ser necessárias
reaplicações anuais.
De acordo com Baratieri (2001) estudos recentes tern demonstrado que todos os dentes
vitais, que não apresentam nenhum tipo de enfermidade determinando a alteração de cor, quando
submetidos ao clareamento caseiro irão apresentar coloração mais clara que a inicial. Estes
estudos demonstram que após 1 ano do clareamento cerca de 95%, 3 anos após 65% e 7 anos
após 37% dos dentes continuam com a cor obtida pelo clareamento.

Considerando a longevidade do tratamento clareador, poucos estudos têm sido feitos a
respeito desse assunto, mas, até então, pode-se dizer que o clareamento dental tem uma
longevidade que pode chegar a até 10 anos (MAIA et al, 2004).
Um levantamento recente conduzido pela Associação Americana de Odontologia (ADA)
indicou que 31% dos adultos consideram muito importante que uma clinica odontológica tenha
um laser, 30% consideram importante e 21% consideram um pouco importante. Embora esse
levantamento não discrimine entre tipos e aplicações dos lasers, ela salienta a capacidade de
marketing dos lasers na odontologia. Para alguns dentistas, tal percepção do público, e a
capacidade de marketing percebida que a ferramenta pode fornecer à clinica, podem criar pressão
em direção à implementação da tecnologia do laser (DEDERICH; BUSHICK, 2004).
Embora quase dois terços dos consumidores pesquisados gostassem de ver lasers
disponíveis para uso nos consultórios de seus dentistas, apenas aproximadamente 3,5% dos

dentistas pesquisados pela ADA em 2000 usavam lasers em seus consultórios. Essa porcentagem
relativamente pequena pode ser devida, em parte, à capacidade de obter resultados clínicos
equivalentes com métodos tradicionais menos caros (DEDERICH; BUSHICK, 2004).
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4. CONCLUSÕES

O clareamento dental a laser é uma técnica promissora no tratamento de dentes

escurecidos. É um método conservador, mas de alto custo e prognóstico imprevisível. 0 paciente
deve ser alertado sobre as vantagens e desvantagens da técnica e, juntamente com o profissional,
escolher qual a melhor forma de tratamento, para que o resultado final satisfaça a todos.
Atualmente o laser mais utilizado para clareamento é o de Argônio, que aparentemente
não gera calor devido ao curto comprimento de onda, mas, os estudos disponíveis com este laser
tern mostrado um resultado clareador menor ou no máximo igual ao resultado caseiro.
De acordo com a literatura o laser CO2 deixou de ser utilizado para clareamento dental
devido a sua alta geração de calor e conseqüente danos pulpares. E, o
Laser Diodo associado
com LED promete ter ação terapêutica, diminuindo a sensibilidade, mas não hi estudos que
provem isto.
Certamente o laser para clareamento tem um grande caminho a ser percorrido. Estudos
são necessários para garantir a sua eficácia e segurança.
O clareamento vital bem sucedido requer boa eficácia de clareamento sem dano pulpar.
possível que exista uma quantidade ideal de tempo para exposição A luz que melhore o efeito do

clareamento sem aquecer excessivamente o dente. Teoricamente, os aumentos na temperatura
pulpar associados com a aplicação da luz podem ser amenizados pela redução da duração da

irradiação luminosa, aumentando a espessura do agente clareador aplicado, ou aumentando a
absorção da luz pelo agente clareador, assim reduzindo a transmissão da energia luminosa através
do dente. Os benefícios do uso universal da luz no clareamento dental em consultório ainda são
incertos. Mais pesquisas são necessárias para determinar o protocolo mais favorável para o
clareamento tipo "power bleaching".
Contudo, atualmente, cautela é necessária. Se por um lado não podemos deixar de aceitar
novas tecnologias, como a utilização do laser e do sistema de clareamento ZOOM!, que podem
no futuro trazer melhores resultados, por outro não podemos abandonar um tratamento já
totalmente estudado e aprovado sem que o outro prove toda a sua eficácia e segurança.
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