
Propriedades químicas de um gel clareador de alta concentração e

seus efeitos nas características físicas dos tecidos dentais

Amanda Cristina Brezolini da Freiria*, Mariangela Ivette Guanipa Ortiz, Bruna Guerra Silva, Flávio Henrique Baggio Aguiar,
Débora Alves Nunes Leite Lima

Departamento de Odontologia Restauradora, Área de dentística, Faculdade de Odontologia de Piracicaba - UNICAMP, Piracicaba, SP,
Brasil

Palavras-Chave: Clareamento Dental; Concentração de Íons de Hidrogênio; Esmalte Dentário

INTRODUÇÃO

A busca cada vez mais expressiva da população pela estética dentária e melhoria da saúde tem influenciado
no desenvolvimento e comercialização de uma variedade de produtos clareadores a fim de suprir essa demanda. O
peróxido de hidrogênio (PH), em diversas apresentações, é a substância mais usada para realizar o clareamento
dental, sendo empregado no consultório odontológico ou em casa sob supervisão do cirurgião dentista (Pinheiro et
al., 2011; Pasquali et al.,2014; Penha et al., 2015), ou ainda associando estas técnicas. O procedimento clínico
apresenta como vantagens ser uma técnica totalmente supervisionada pelo profissional, além de apresentar uma
resposta rápida em decorrência do uso de géis contendo altas concentrações de PH (30 a 40%) (Penha et al., 2015;
Perdigão et al., 2016).

Mesmo que em diferentes apresentações, os agentes clareadores agem como oxidantes, durante sua
decomposição. Contudo, a ação oxidante não é específica, possibilitando que o agente não atue somente nos
cromóforos orgânicos presentes na estrutura dental, mas também sobre a matéria orgânica e inorgânica dos tecidos
dentais. Esta ação inespecífica tem se associado à geração de efeitos deletérios na estrutura dental, e à sensibilidade
dental durante e após o procedimento. Ainda, o uso de altas concentrações de PH tem sido associado ao aumento da
difusão de moléculas do peróxido na câmara pulpar, ampliando a possibilidade de sensibilidade (Perdigão et al., 2016;
Costa et al., 2010; de Almeida et al., 2015; Gonçalves et al., 2016). Existe evidência de que a quantia de PH que
alcança a câmara pulpar depende mais do protocolo de clareamento e da composição do gel, não se revelando
proporcional à concentração do clareador (Mena-Serrano et al., 2015).

Com respeito às alterações superficiais, os clareadores podem gerar modificações na micromorfologia e
composição dos tecidos dentais, alterando as suas propriedades mecânicas: o aumento da rugosidade e/ou redução
da microdureza do esmalte (Grazioli et al., 2018; Acuña et al., 2019; Balladares et al., 2019). Estes efeitos têm sido
relacionados a diversos fatores como: altas concentrações de peróxidos (Pinto et al., 2004; Attin et al., 2005; Al Salehi
et al., 2007); baixos níveis de pH na formulação, menores que 5,5 (Magalhães et al., 2012; Borges et al., 2015); tempo
de exposição necessário; e a composição particular de cada gel clareador (Mena-Serrano et al., 2015).

O pH do gel clareador influencia nos efeitos do mesmo na estrutura dental. Para incrementar a vida útil e
estabilidade química do agente, diversos produtos disponíveis apresentam um baixo pH . Porém, a maior acidez pode
aumentar a desmineralização da superfície dental, mudanças na morfologia superficial e redução da dureza do
esmalte. Em contrapartida, a eficiência do clareamento está diretamente relacionada ao aumento do pH. Produtos
neutros e alcalinos obtiveram maior eficiência clareadora, quando comparados com géis ácidos, em virtude do
aumento constante da dissociação do PH (Torres et al., 2014; Acuña et al., 2019). Além disso, níveis mais neutros têm
sido associados com a redução das mudanças geradas no esmalte dental clareado (de Almeida et al., 2015; Borges et
al., 2015).

Com o exponencial aumento do desenvolvimento e do lançamento de variedade de clareadores (Wang et al.,
2003; Kwon et al., 2020), faz-se necessário ensaios laboratoriais, em primeira instância, e clínicos sobre esses novos
produtos (Wang et al., 2003). Estudos in vitro, mesmo que não considerem todos os fatores envolvidos no
desempenho real, são indicados a fim de avaliar diferentes propriedades do material (Wang et al., 2003; Heintze et
al., 2011), bem como gerar evidências sobre a eficácia, segurança de diferentes protocolos de aplicação (Kwon et al.,
2020) e permitir a comparação entre diversas formulações e procedimentos de manuseio (Wang et al., 2003).

Diante de tal importância, o presente estudo avaliou in vitro as propriedades químicas do gel clareador DSP
White Clinic 35% H2O2 (DSP Biomedical, Campo Largo, PR, Brasil) de alta concentração, recentemente lançado no
mercado, e seus efeitos nas características físicas dos tecidos dentais com diferentes protocolos de aplicação.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Avaliação de pH

Foram pesados 2,0 g de cada gel clareador avaliado, os quais posteriormente foram dissolvidos em um
béquer de 2 mL de água destilada de modo a se obter soluções de 50% w/v. Registrou-se os valores de pH dessas
soluções após a manipulação em distintos tempos (após 05, 15, 30, 45 e 60 minutos) com o uso de um medidor de pH
digital calibrado (Medidor Edge ® para pH/ORP 230 V; Hanna, Barueri, SP, Brasil) em bancada a 25°C, previamente
calibrado com soluções tamponadas (pH 4,0 e pH 7,0).

Coleção das amostras e preparo dos blocos

Blocos de esmalte/dentina de 4 x 4 x 2,2mm (1,2mm de esmalte e 1mm de dentina) foram obtidos do terço
médio de incisivos bovinos. Foi realizada a retificação e polimento utilizando lixas de carbeto de silício (600, 1200,
2500 e 4000 grit), seguida do polimento final com feltro e pastas diamantadas (1µm e ¼ µm). Entre cada utilização da
lixa e após o polimento final, os espécimes foram limpos em banho ultrassônico com água destilada por 15 minutos.

Protocolo de manchamento

Após o preparo dos blocos, os mesmos foram corados por imersão em solução de chá, preparada utilizando
1,6g de chá preto em 100mL de água destilada fervida por 5 minutos. Essa solução foi substituída a cada 24 horas,
durante 6 dias. Posteriormente, as amostras foram armazenadas em saliva artificial, com pH neutro em uma
incubadora a 37°C, durante 07 dias, ocorrendo a troca da solução diariamente a fim de se obter estabilização de cor.
Os resíduos de chá preto formados nas superfícies de esmalte e dentina foram removidos usando uma taça de
borracha com uma mistura de pedra-pomes e água.

Protocolo clareador

Após o preparo os espécimes tiveram sua microdureza inicial (SMH) avaliada usando um microdurômetro (FM
100, Future-Tech Corp; Kawasaki, Japão). Na região central de cada bloco foram realizadas cinco indentações com um
indentador Knoop (50gf/5s).

Em seguida, os espécimes foram aleatorizados em sete grupos (n=20, sendo 10 amostras para análise de cor e
10 amostras para análise de microdureza) conforme as condições experimentais: G1 – DSP - 03x15min (DSP White
Clinic; DSP Biomedical, PR, Brasil); G2 – DSP - 01 x 40min; G3 – WHP - 03x15min (Whiteness HP; FGM, SC, Brasil); G4 –
WHP - 01x40min; G5 – Blue - 03x15min (Whiteness HP Blue; FGM, SC, Brasil); G6 - Blue - 01x40min; G7 - Controle
(hígido).

Os grupos receberam o tratamento (peróxido de hidrogênio 35%) em três sessões com intervalos semanais,
aplicando uma camada de 1mm de espessura do gel clareador sobre a superfície do esmalte com auxílio de
microbrush. Para o protocolo clareador realizado em G1, G3 e G5, os espécimes foram expostos a três aplicações de
15 minutos, totalizando 45 minutos. Já os grupos G2, G4 e G6 receberão uma única aplicação de 40 minutos. Ao
término de cada aplicação, os produtos eram removidos com bastões plásticos flexíveis com ponta de algodão, e as
amostras lavadas com água destilada e armazenadas em saliva artificial, a 37oC. Para as amostras do grupo G7 houve
apenas trocas diárias de saliva artificial.

Análise de Cor

As avaliações de cor foram executadas em três momentos: Inicial/antes do clareamento (inicial / t1); após a
terceira sessão de clareamento (3ª sessão / t2); duas semanas após a conclusão do clareamento (final / t3). Em cada
medição a amostra era colocada num porta espécime e com luz ambiente padronizada (GTI Mini Matcher MM-1; GTI
Technology, Newburgh, NY, EUA) e a cor registrada com um espectrofotômetro (CM 700d; Minolta, Osaka, Japão),
para cada tempo e espécime a média de três leituras foi considerada o valor final do mesmo. A distribuição espectral
da cor foi quantificada no sistema de espaço de cores CIE L*a*b*, para calcular a variação de L*, a* e b*. A mudança
total da cor (ΔE, ΔE00, ΔWID) foi calculada segundo as seguintes fórmulas:

ΔE = [(ΔL*) 2 + (Δa*) 2 + (Δb*) 2] ½       [1]

ΔE00 =  [(ΔL'/KLSL)
2 + (ΔC'/KCSC) 2 + (ΔH'/KHSH) 2 + RT (ΔC'/KCSC)(ΔH'/KHSH)] ½       [2]

ΔWID = 0.511ΔL* - 2.324Δa* - 1.100Δb*    [3]
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Análise de Microdureza (SMH)

A dureza superficial do esmalte (SMH) foi analisada nos mesmos três momentos: Inicial/antes do clareamento
(inicial / t1); após a terceira sessão de clareamento (3ª sessão / t2); duas semanas após a conclusão do clareamento
(final / t3). Foi utilizado um indentador Knoop sob uma carga de 50g por 5s em um microdurômetro (FM 100,
Future-Tech Corp; Kawasaki, Japão). Três indentações foram realizadas na região central do espécime, com uma
distância de 100 μm entre elas, e a média foi usada para determinar o número de dureza Knoop (KHN) do espécime.

Análise de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Após as análises, três amostras aleatórias de cada grupo foram selecionadas, preparadas e posteriormente
fixadas com fita de carbono dupla face e submetidas à vácuo para revestimento com ouro, e analisadas no
microscópio eletrônico de varredura (JSM 5600LV; JEOL, Tokyo, Japão), usando um aumento de ×4000. As áreas
representativas de cada grupo foram fotografadas para comparação.

Análises estatísticas

As análises estatísticas foram realizadas no programa R, considerando um nível de significância de 5%.
Inicialmente foram realizadas análises descritivas e exploratórias dos dados. Os dados de ΔE, ΔE00, ΔWID foram
analisados por modelos lineares generalizados considerando o efeito de grupo. Para microdureza foi estimado um
modelo linear generalizado misto para medidas repetidas no tempo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise de pH

O pH dos agentes clareadores (Tabela 01), mostrou uma tendência de diminuição dos valores médios de pH
conforme o tempo de avaliação, exceto para o gel Whiteness HP Blue, que apresentou maior estabilidade quando
comparado aos outros agentes clareadores. Contudo, não foram observados valores de pH menores que 5,5, pH
crítico para desmineralização do esmalte (Magalhães et al., 2012; Borges et al., 2015). Além disso, o gel Whiteness
HP Blue mostrou ser mais alcalino.

Tabela 01. Média do valor de pH dos géis clareadores de acordo ao tempo de avaliação.
Gel clareador

DSP White Whiteness HP Whiteness HP Blue
Tempo (min) Média
5'' 6,37 6,38 9,13
15'' 6,16 6,10 9,17
30'' 6,13 5,96 9,14
45'' 6,03 5,98 9,08
60'' 5,94 5,95 9,12

Análise de cor

Espera-se que os géis mais neutros/alcalinos sejam mais efetivos em decorrência da maior quantidade de
radicais livres que são formados na decomposição do peróxido (Balladares et al., 2015; Jurema et al., 2018). No
entanto, não houve diferença significativa entre os grupos com géis clareadores (p>0,05) quanto à variação de cor
(ΔE, ΔE00 e ΔWID) (Tabela 02). Isso poderia se justificar pela efetividade da concentração empregada (35% PH)
(Borges et al., 2015; Balladares et al., 2015; Jurema et al., 2018; Cavalli et al., 2019).

Tabela 02. Delta E (ΔE), delta E00 (ΔE00) e delta WID (ΔWID) segundo o tempo de avaliação e em função dos grupos.
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ΔE1, ΔE001, ΔWID1: Baseline – Após terceira sessão; ΔE2, ΔE002, ΔWID2: Baseline – Após 14 dias de tratamento. Letras distintas indicam diferenças
estatisticamente significativas entre os grupos no mesmo tempo de avaliação (p≤0,05).

Análise de Microdureza (SMH)

Todos os grupos apresentaram valores similares de microdureza no tempo inicial (p>0,05). Após a 3ª sessão e
após 14 dias de tratamento, todos os grupos mantiveram valores similares de microdureza (p>0,05) (Figura 01).

Estudos anteriores relataram que géis clareadores com pH mais elevado diminuem os efeitos deletérios na
superfície do esmalte, incluindo desmineralização, perda da camada aprismática, perda de cálcio e aumento da
rugosidade da superfície (Balladares et al., 2015; Cavalli et al., 2019; Jurema et al, 2018). No entanto, diferentes
valores de pH demonstraram não influenciar na superfície do esmalte (Jurema et al., 2018).

Além do fato de o pH poder ou não ter influência, deve-se verificar a composição e concentração do gel. A
presença de gluconato de cálcio em géis de alta concentração, como o que ocorre no gel Whiteness HP Blue, poderia
apresentar resultados positivos na manutenção da microdureza do esmalte após o clareamento. Entretanto, no nosso
estudo não mostrou benefício se comparado aos demais grupos, como previamente relatado (Furlan et al., 2017).

Figura 01. Distribuição dos valores médios de microdureza das amostras nos diferentes tempos de análise.

Análise de Microscopia de Varredura (MEV)

Condizendo com os resultados da microdureza, a análise qualitativa das imagens do MEV mostrou que os
tratamentos clareadores não geraram alterações significativas na superfície do esmalte após o tratamento (Fig. 02.a-f)
quando comparados com o grupo controle que permaneceu exclusivamente na saliva artificial (Fig. 02.g).
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CONCLUSÕES

Baseado nos resultados deste estudo in vitro, é possível concluir que os géis empregados no presente
estudo apresentaram a mesma eficácia clareadora, sem gerar alterações significativas na microdureza do
esmalte dental, independente do protocolo empregado e o nível de pH do gel analisado.
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