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Resumo
O clareamento dental é um dos procedimentos clínicos mais utilizados
nos consultórios odontológicos.
Este tratamento difundiu-se rapidamente entre os pacientes pela
melhora da aparência estética dos
dentes sem promover desgastes na
estrutura dental. Devido à grande
procura por tratamentos clareadores, muitos trabalhos foram realiza-

dos em nível laboratorial, in situ e
in vitro, a fim de avaliar seu efeitos
sobre a estrutura dental. Porém,
existem poucos trabalhos clínicos
disponíveis na literatura. Este trabalho teve como objetivo avaliar
clinicamente a alteração de cor, a
sensibilidade dental e a irritação
gengival em pacientes submetidos
ao clareamento dental através da
técnica caseira.
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introdução

MATERIAl E MÉTODOS

Dentes brancos e alinhados são fatores de-

Para esta pesquisa foram selecionados 40

terminantes na estética facial e contribuem

pacientes, com critérios pré-estabelecidos:

para o bem estar pessoal e social. O clareamen-

idade de 18 a 28 anos, dentes anteriores com

to dental é um dos tratamentos odontológicos

vitalidade, livres de cáries e de restaurações,

mais solicitados pelos pacientes a fim de me-

boa higiene oral, ausência de doença perio-

lhorar a aparência do sorriso. O procedimento

dontal, não fumante e sem sintomatologia do-

consiste de aplicações de géis à base de peró-

lorosa. Foram excluídos gestantes, lactantes,

xido de carbamida ou peróxido de hidrogênio

pacientes com dentes anteriores superiores

que, dependendo da técnica preconizada, po-

manchados por tetraciclina, fluorose ou trata-

dem ser realizadas no consultório (técnica no

mento endodôntico e pacientes que já haviam

consultório) ou pelo próprio paciente (técnica

realizado o tratamento clareador.
Após a realização do exame clínico e ana-

caseira) .
1

O clareamento dental pela técnica caseira

mnese, os pacientes foram informados dos

pode ser realizado com diferentes concentra-

procedimentos do tratamento, vantagens e

ções de peróxido de carbamida ou peróxido

desvantagens do clareamento caseiro, a res-

de hidrogênio. Porém as mais utilizadas são

ponsabilidade que teriam de assumir e dos

de 10% e de 16% de peróxido de carbamida .

possíveis efeitos colaterais passageiros (sensi-

A utilização do gel a 16% é indicada em casos

bilidade dentária e irritação gengival) que po-

de pigmentação mais severa ou quando existe

deriam ocorrer. Antes de iniciar o tratamento,

a necessidade de resultados visíveis em curto

a cor dos dentes de cada paciente foi registra-

espaço de tempo. Nos casos de pigmentação

da em ficha específica, por dois voluntários pré-

normal, dentes naturalmente amarelados, es-

calibrados, que observaram a cor dos incisivos

curecidos pela idade ou ainda quando a sensi-

centrais através da escala Vita Classic (Vita,

bilidade dental do paciente manifesta-se com

Zahnfabrik, Sackingen, Alemanha). Em seguida

maior intensidade, é indicada a utilização do

foi realizada a moldagem com alginato das ar-

gel a 10%. Cabe ao profissional diagnosticar e

cadas superior e inferior dos pacientes. Para a

determinar, conforme cada caso, a concentra-

confecção dos modelos, os moldes foram va-

ção do gel a ser utilizada.

zados com gesso pedra. Foram confecciona-

2

Desde o surgimento do clareamento dental,

das moldeiras de silicone sobre os modelos de

em 1989 , vários trabalhos laboratoriais, in vi-

gesso, na máquina plastificadora e recortadas

tro e in situ, foram realizados para avaliar os

aproximadamente 2mm além da margem gen-

efeitos deste procedimento sobre a estrutura

gival, acompanhando o contorno gengival.

3

dental, comprovando que a técnica caseira não

Todos os pacientes foram instruídos de for-

promove alterações e não prejudica os tecidos e

ma verbal e escrita sobre o uso da moldeira e

as estruturas dentais

do manuseio do gel clareador. Os 40 pacientes

2,4-10

. Contudo, poucos tra.

foram submetidos ao tratamento clareador

Este artigo teve como objetivo avaliar clinica-

de forma aleatória (por sorteio): grupo I) Pe-

mente os efeitos decorrentes do clareamento

róxido de carbamida a 10% (Whiteness-FGM)

dental realizado através da técnica caseira.

utilizado por 2h/dia; grupo II) Peróxido de car-

balhos avaliaram clinicamente seus efeitos

11-13
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gengival e severa irritação gengival.

bamida a 10% (Whiteness-FGM) utilizado por
8h/dia; grupo III) Peróxido de carbamida a 16%

Os pacientes foram avaliados através de

(Whiteness-FGM) utilizado por 2h/dia e grupo

questionário de 5 em 5 dias, quanto à percep-

IV) Peróxido de carbamida a 16% (Whiteness-

ção de alteração da cor dos dentes e os efeitos

FGM) utilizado por 8h/dia (Quadro 1). Todos os

colaterais manifestados (sensibilidade dental e

pacientes utilizaram as moldeiras com o gel

irritação gengival).
Ao término do tratamento clareador caseiro

clareador durante 15 dias consecutivos.
A sensibilidade dental foi verificada com um

foi aplicado outro questionário, aos pacientes,

leve jato de ar sobre a superfície vestibular dos

para avaliação dos resultados: insatisfeito, sa-

dentes superiores anteriores. O grau de sen-

tisfeito ou muito satisfeito e avaliação da cor

sibilidade foi catalogado seguindo o seguinte

através de escala da Vita Classic (Vita, Zahnfa-

critério: nenhuma sensibilidade, leve sensibili-

brik, Sackingen, Alemanha).

dade, moderada sensibilidade e severa sensibiRESULTADO

lidade.
Durante o tratamento clareador foi avaliado

Os resultados da avaliação clínica estão

o grau de irritação gengival de acordo com o

dispostos no quadro 4. Devido ao baixo peso

método Loe e Silness e catalogado seguindo

molecular do peróxido de carbamida e a sua li-

o seguinte critério: nenhuma irritação gengi-

vre passagem pelo esmalte e dentina2, alguns

val, leve irritação gengival, moderada irritação

pacientes apresentaram sensibilidade dental

14

Grupo

Material clareador

Tempo de uso diário

Número de pacientes

Duração do
clareamento

GI

Peróxido de carbamida
10%

2h

10

15 dias

GII

Peróxido de carbamida
10%

8h

10

15 dias

GIII

Peróxido de carbamida
16%

2h

10

15 dias

GIV

Peróxido de carbamida
16%

8h

10

15 dias

Quadro 1 - Divisão dos grupos.

Grupo

Material
empregado

Tempo de uso
diário

Pacientes

Sensibilidade

Irritação
gengival

GI

Peróxido de
carbamida 10%

2h

10

1

0

GII

Peróxido de
carbamida 10%

8h

10

4

2

GIII

Peróxido de
carbamida 16%

2h

10

1

0

GIV

Peróxido de
carbamida 16%

8h

10

4

3

Quadro 2 - Efeitos colaterais durante o tratamento clareador.
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transitória e irritação gengival (Quadro II).

verificada, em maior percentual, nos pacientes

Os resultados dos efeitos colaterais em

que dormiram com a placa de silicone. Todos

36% dos pacientes, dentre eles 25% relataram

os 40 pacientes clarearam seus dentes em no

sensibilidade dental e 12,5% irritação gengival.

mínimo 1 tom e no máximo 4 tons em relação

Dos pacientes que relataram sensibilidade den-

à escala Vita Classic, independentemente da

tal (25%) o quadro 3 qualifica o nível de sensibi-

concentração e do tempo de uso diário. Estão

lidade em nenhuma, leve, moderada e severa.

demonstrados alguns casos clínicos realizados

Dos pacientes que relataram irritação gen-

nesta pesquisa nas figuras 1 a 3. Foi perguntado

gival (12,5%) o quadro 4 qualifica a quantidade

aos pacientes quanto o procedimento clareou

de irritação gengival em nenhuma, leve, mode-

seus dentes e catalogado no quadro 5. Todos

rada e severa.

os pacientes ficaram satisfeitos com o trata-

Quando comparados os grupos, verificamos
que houve aumento de sensibilidade dental e

mento e recomendariam esse procedimento a
amigos.

irritação gengival nos pacientes que realizaram
o clareamento dental por 8 horas, independen-

DISCUSSÃO

temente da sua concentração. A sensibilidade

Nos pacientes que utilizaram o tratamento

dentária, quando presente, foi verificada em

clareador através da técnica caseira, é comum

18% nos incisivos superiores e 82% dos casos

a ocorrência de sensibilidade dental e irrita-

nos incisivos inferiores. A irritação gengival foi

ção da gengiva marginal15,19. A sensibilidade

Grupo

Pacientes

Nenhuma

Leve

Moderada

Severa

GI

10

9

1

0

0

GII

10

6

2

2

0

GIII

10

9

1

0

0

GIV

10

6

1

3

0

Quadro 3 - Sensibilidade dental durante o tratamento clareador.
Grupo

Pacientes

Nenhuma

Leve

Moderada

Severa

GI

10

10

0

0

0

GII

10

8

2

0

0

GIII

10

10

0

0

0

GIV

10

7

2

1

0

Quadro 4 - Irritação gengival durante o tratamento clareador.
Grupo

Pacientes

Nada

Pouco

Moderado

Muito

GI

10

0

0

1

9

GII

10

0

0

1

9

GIII

10

0

0

0

10

GIV

10

0

0

1

9

Quadro 5 - Grau de satisfação dos pacientes.
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caso clínico 1

Figura 1A - Aspecto inicial dos dentes amarelados.

Figura 1B - Após o clareamento dental da arcada
superior através da aplicação do gel à base de peróxido de carbamida a 10% por 2h/dia durante
15 dias.

Figura 1C - Vista do clareamento dental concluído
após 30 dias de tratamento.

Figura 2B - Após o clareamento da arcada superior através do peróxido de carbamida a 16% por
8h/dia durante 15 dias.

Figura 2C - Vista vestibular do clareamento dental
após término do tratamento.

Figura 3B - Clareamento dos dentes com peróxido de carbamida a 16% por 2 h/dia durante 15
dias.

Figura 3C - Tratamento clareador terminado.

caso clínico 2

Figura 2A - Aspecto inicial do caso clínico.

caso clínico 3

Figura 3A - Dentes vitais naturalmente escurecidos.
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dental ocorreu em todos os grupos (Quadro

resultados obtidos e 3 satisfeitos, pois espe-

III). Porém, os pacientes com maior sensibili-

ravam que a cor dos seus dentes ficasse ainda

dade, em número e intensidade, foram os dos

mais clara. Mesmo com a diminuição do tem-

grupos II e IV, provavelmente pelo maior tem-

po de utilização para 2 horas nos grupos I e III

po de contato do gel clareador com a estrutu-

os resultados clínicos foram iguais aos utiliza-

ra dental15.

dos por 8 horas diárias. A qualidade do trata-

Nos pacientes que relataram sensibilidade

mento clareador independe do maior tempo

dental (25%), ocorreu em 82% dos casos nos in-

de utilização do gel clareador, pois a sua efe-

cisivos inferiores, pois muitas vezes esses den-

tividade é diminuída em 50% após 2 horas de

tes apresentam trincas associadas a dentes api-

aplicação20.

nhados e por ser menor a espessura de esmalte

Comparando as duas concentrações de géis

e de dentina, facilitando o contato indireto do

clareadores (10% e 16%) constatamos que as

oxigênio (princípio ativo do clareamento) com

duas porcentagens foram efetivas15,16,18. Todos

a polpa16, 17.

os pacientes clarearam seus dentes em no mí-

Os pacientes que apresentaram sensibili-

nimo 1 tom e no máximo 4 tons em relação à

dade dental média e severa foram instruídos

escala Vita Classic, independentemente da con-

a aplicar diariamente fluoreto de sódio neu-

centração e do tempo de uso diário. Baseado

tro em gel a 1,1% nas moldeiras, durante 5

nos resultados é preferível a indicação de utili-

minutos após o tratamento clareador. O uso

zação do gel por 2 horas diárias, pois verifica-

da solução de fluoreto de sódio neutro, pode

mos uma diminuição dos efeitos colaterais em

ser benéfico à camada superficial do esmalte,

relação à utilização do gel por 8 horas, indepen-

acelerando o processo de remineralização .

dentemente da concentração do gel clareador.

Todos os pacientes que fizeram uso do flúor

No trabalho pioneiro de Haywood e Heymann3,

relataram diminuição da sensibilidade dental.

era preconizado que o gel de carbamida per-

Nos pacientes que apresentavam irritação

manecesse pelo tempo de 8 a 12 horas diárias,

gengival verificamos a adaptação da moldeira

durante 2 a 5 semanas, gerando com muita fre-

sobre a gengiva e a quantidade de gel clarea-

qüência efeitos colaterais como a sensibilidade

dor aplicado na placa de silicone, pois o gel

dental e irritação gengival4, por isso foi preconi-

clareador em contato com a gengiva pode

zado a diminuição do tempo de uso para a redu-

provocar irritações . O maior percentual ocor-

ção destes efeitos6.

2

19

reu em pacientes que dormiam com a placa
de silicone, devido à presença de hábitos de

CONCLUSÃO

apertamento dental com a colocação da pla-

O gel clareador na concentração de 10% e

ca, embora, em algumas situações tenha sido

16% é efetivo para o clareamento dos dentes

pela colocação exagerada do gel clareador .

vitais. Efeitos colaterais como a sensibilidade

16

A execução da técnica de clareamento ca-

dental e irritação gengival ocorrem em menor

seiro à base de peróxido de carbamida a 10%

número quando o gel clareador é utilizado por

e 16% mostrou-se efetiva em 100% dos trata-

um curto período de tempo (2 horas diárias),

mentos. Dos 40 tratamentos clareadores, 37

independentemente da concentração do gel

pacientes ficaram muito satisfeitos com os

clareador.
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Clinical evaluation of the night-guard
bleaching technique
Abstract
Tooth bleaching is one of the most executed clinical

in vitro, to evaluate its effect on the dental structure.

procedures in dental practice. This treatment was

However, there are few clinical studies available

spread out quickly among the patients for the

in the literature. This article had as objective to

improvement of the aesthetic appearance of teeth

clinically evaluate the color alteration, sensitivity

without damage in dental structure. Many studies

and the gingival irritation in patients submitted to

had been carried out in laboratorial level, in situ and

bleaching through the night-guard technique.

KEY WORDS: Dental bleaching. Carbamide peroxide. Peroxide hydrogen.
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