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INTRODUÇÃO: 
 

O clareamento caseiro supervisionado é uma técnica de clareamento dental muito recomendada 

devido a sua facilidade de aplicação, redução de tempo de cadeira e custos, a qual utiliza géis com baixa 

concentração, preferencialmente o peróxido de carbamida (PC10%) (Luque-Martinez et al. 2016). 

Embora a maioria desses géis tenham como componente ativo o PC , o princípio ativo responsável pelo 

clareamento é o peróxido de hidrogênio (PH) (Kwon et al. 2015), oriundo da dissociação do PC 10% , 

que resulta em PH  (equivalente à aproximadamente 3,35% de PC 10%) e aproximadamente 6,65% de 

ureia (Luque-Martinez et al. 2016). 

O peróxido de hidrogênio, devido a seu baixo peso molecular, penetra, por difusão, os tecidos 

mineralizados do dente (Eimar et al. 2012). Posteriormente, ele se dissocia em água e radicais de 

oxigênio, que irão reagir com os cromógenos orgânicos, responsáveis pela              alteração da cor (Ontiveros 

et al. 2009), promovendo a quebra destes compostos por uma reação de oxirredução. A quebra dessas 

moléculas diminui a absorção de luz e possibilita que estas sejam removidas da estrutura dental, o que 

resulta em dentes mais brancos e menos amarelados (Sulieman et al. 2004). 

Embora esta técnica seja consolidada segura e eficaz quando corretamente realizada (Corcodel 

et al. 2017), muitos estudos têm demonstrado efeitos adversos através da utilização destes agentes 

oxidativos, como a perda mineral de cálcio e fosfato (Zeczkowski et al. 2015), que resulta em alterações 

nas propriedades físicas e topográficas do esmalte (D'Amario et al. 2012). Esses efeitos deletérios 

(desmineralização) provocados pelo peróxido de hidrogênio (Zeczkowski et al. 2015), podem ser 
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revertidos através de agentes remineralizantes, presentes em dentifrícios (Korner et al. 2020; Tomaz et 

al. 2020; Ganns et al. 2013), por exemplo, com deposição de íons cálcio e fosfato, na superfície do 

esmalte (Coseska et al. 2016). 

O tricálcio fosfato (β- TCP) é um exemplo de princípio ativo que surgiu recentemente e que pode 

atuar como fonte remineralizante (Víana et al. 2020), visto que seu mecanismo de ação consiste na 

dissociação em íons Ca2+ e PO4

3+
, fundamentais para a remineralização dental, ficando disponíveis no 

meio em forma de íon e/ou aglomerados destes (Jin et al. 2013). Além  disso, esse princípio ativo possui 

solubilidade reduzida em comparação a outros sais de cálcio  e minerais, permitindo a sua atuação como 

uma fonte de componentes minerais (Scaramucci  et al. 2013). 

Devido ao estilo de vida da população, alimentação mais acidificada e busca constante por 

estética mais harmônica, estudos sobre agentes remineralizantes são fundamentais (Kanzow et al. 

2016). Sendo assim, é importante avaliar o potencial remineralizante de dentifrícios contendo partículas 

de tricálcio fosfato em sua composição, associado ao tratamento de clareamento caseiro supervisionado, 

visto que não existem estudos in vitro avaliando os potencias benefícios da aplicação de dentifrícios 

contendo essa  partícula associada ao clareamento com géis de baixa concentração (peróxido de 

carbamida 10%). 

Dessa forma, o presente estudo propôs avaliar o efeito da partícula de  tricálcio fosfato presente 

em dois diferentes dentifrícios, utilizados previamente ao clareamento caseiro com PC 10%, quanto a 

alteração de microdureza, cor e topografia do esmalte dental, com a finalidade de observar se a 

associação desse princípio             ativo contribui para minimizar os efeitos deletérios do gel clareador contendo  

peróxido de carbamida 10%. 

METODOLOGIA: 

 

O delineamento deste projeto constou com o preparo de 65 amostras de dentes bovinos, os quais 

foram primeiramente manchados com chá preto para padronização da cor. Posteriormente cada amostra 

foi alocada, aleatoriamente, em 6 grupos (n=10), os quais foram tratados de acordo com o protocolo de 

tratamento exposto no fluxograma abaixo. As análises de microdureza e cor foram realizadas em um e 

três tempos, respectivamente, especificado no fluxograma, assim como a leitura em MEV que ainda será 

realizada. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kanzow%2BP&cauthor_id=27022647
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

Inicialmente esta pesquisa foi financiada pelo Programa Institucional de bolsas de Iniciação 

Cientifica (PIBIC- CNPq), porém a partir de fevereiro de 2022, o financiamento  passou a ser   

através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).  Dessa forma, a 

análise experimental foi concluída e o projeto segue em andamento de acordo com o cronograma 

estabelecido juntamente à FAPESP. 

CONCLUSÃO 

A etapa experimental deste estudo foi concluída com êxito de acordo com o cronograma 

previamente estabelecido e a pesquisa segue em andamento, sendo a próxima etapa, a obtenção de 

resultados estatísticos e análise dos dados, seguida da análise qualitativa da topografia do esmalte 

através da obtenção das imagens por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

REFERÊNCIAS 

75 blocos de dentes 

bovinos (4x4x2mm)

n= 10

Controle- sem 

escovação e sem 

clareamento. 

Armazenamento 

das amostras em 

saliva artificial

n= 10n= 10n= 10n= 10 n= 10

PC 10%-

clareamento das 

amostras com 

Whiteness Perfect 

10% (FGM, SP, 

Brasil)

PC 10% + CT12-

escovação das 

amostras com 

Colgate Total ® 12 

e clareadas com 

PC10%

PC 10% + ES-

escovação das 

amostras com Elmex

® Sensitive e 

clareadas com 

PC10%

PC 10% + PRO-

escovação das 

amostras com Bianco

® ProClinical e 

clareadas com 

PC10%

PC 10% + CMPA-

escovação das 

amostras com Colgate

® Máxima Proteção 

Anticáries e clareadas 

com PC10%

A
M

O
S

T
R

A
S

G
R

U
P

O
S

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

Protocolo de manchamento

6 dias

(a solução de chá preto + água 

destilada foi trocada 

diariamente durante esses 6 

dias)

Estabilização de cor

7 dias

(as amostras foram mantidas em 

saliva artificial, a qual foi trocada 

diariamente durante todo o 

experimento)

Escovação com dentifrícios

7 dias

(as amostras foram mantidas em 

saliva artificial, a qual foi trocada 

diariamente durante todo o 

experimento)

Protocolo clareador

14 dias

(1 aplicação por dia, de 4 horas 

de exposição ao gel de PC 10%)

Análise de microdureza

T2 (24 horas após o clareamento 

dental)

A
N

Á
L

IS
E

Análise de cor (ΔE e ΔE00 )

T0 (tempo inicial), T1 (24 horas após 

escovação dental), T2 (24 horas após 

clareamento dental)

Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV)

n= 15



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

 

1- Eimar H, Ghadimi E, Marelli B, Vali H, Nazhat SN, Amin WM, Torres J, Ciobanu O, Albuquerque 

Junior RF, Tamimi F. Regulation of enamel hardness by its crystallographic dimensions. Acta 

Biomaterials 2012; 8(9):3400-10. 

2- Ontiveros, JC; Paravina, RD. Color change of vital teeth exposed to bleaching performed with 

and without light. J Dent 2009 Nov; 37(11):840-7. 

3- So Ran Kwon 1, Philip W Wertz. Review of the Mechanism of Tooth Whitening. J Esthet Restor 

Dent. Sep-Oct 2015;27(5):240-57.doi: 10.1111/jerd.12152. Epub 2015 May 13 

4- Sulieman, M. An overview of bleaching techniques: I. History, chemistry, safety and legal 

aspects. Dent Update 2004; 31: 608-616. 

5- Issis Luque-Martinez 1, Alessandra Reis 2 3, Marcos   Schroeder 4, Miguel   Angel Muñoz 1, 

Alessandro D Loguercio 5, Danielle Masterson 6, Lucianne C Maia. Comparison of efficacy of 

tray-delivered carbamide and hydrogen peroxide for at-home bleaching: a systematic review 

and meta-analysis. Clin Oral Investig. 2016 Sep;20(7):1419-33. doi: 10.1007/s00784-016-

1863-7. Epub 2016 Jun 11. 

6- Corcodel N, Hassel AJ, Sen S, Saure D, Rammelsberg P, Lux CJ, Zingler S. Effect of 

enamel sealants on tooth bleaching and on the color stability of the result. Odontology. 2017 

Apr;105(2):155-161 

7- Zeczkowski M, Tenuta LMA, Ambrosano GMB, Aguiar FHB, Lima DANL. Effect of different 

storage conditions on the physical properties of bleached enamel: An in vitro vs. in situ study. 

J Dent. 2015 Sep;43(9):1154–61. 

8- D'Amario M, D'Attilio M, Baldi M, De Angelis F, Marzo G, Vadini M, Varvara G, D'Arcangelo C. 

Histomorphologic alterations of human enamel after repeated applications of a bleaching 

agent.Int J Immunopathol Pharmacol. 2012 Oct- Dec;25(4):1021-7. 

9- Korner P, Inauen DS, Attin T, Wegehaupt. Erosive/Abrasive enamel wear while using a 

combination of anti-erosive toothbrush/paste. Oral Health Prev Dent. 2020;18(1):53-60 

10- Tomaz PLS, Sousa LA, Aguiar KF, Oliveira TS, Matochek MHM, Polassi MR, D’Alpino PHP. 

Effect of 1450-ppm fluoride containing toothpastes associated with booters on the enamel 

remineralization and surface roughness after cariogenic challenge. Eur J Dent. 2020;14(1):161-

170. 

11- Ganss   C, Schulze   K, Schlueter   N.   Toothpaste    and    erosion.    Monogr    Oral Sci. 

2013;23:88-99. doi: 10.1159/000350475. Epub 2013 Jun 28 

12- Coseska E, Gjorgievska E, Coleman NJ, Gabric D, Slipper IJ, Stevanovic M, Nicholson JW. 

Enamel alteration following tooth bleaching and remineralization. Jounal of Microscopy. 

2016;262(3):232-244. 

13- Viana ÍEL, Lopes RM, Silva FRO, Lima NB, Aranha ACC, Feitosa S, Scaramucci T. Novel 

fluoride and stannous -functionalized β-tricalcium phosphate nanoparticles for the management 

of dental erosion. J Dent. 2020 Jan;92:103263 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kwon%2BSR&cauthor_id=25969131
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25969131/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wertz%2BPW&cauthor_id=25969131
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Luque-Martinez%2BI&cauthor_id=27290611
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27290611/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Reis%2BA&cauthor_id=27290611
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27290611/#affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27290611/#affiliation-3
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schroeder%2BM&cauthor_id=27290611
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27290611/#affiliation-4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mu%C3%B1oz%2BMA&cauthor_id=27290611
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mu%C3%B1oz%2BMA&cauthor_id=27290611
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27290611/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27290611/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Loguercio%2BAD&cauthor_id=27290611
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27290611/#affiliation-5
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Masterson%2BD&cauthor_id=27290611
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27290611/#affiliation-6
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ganss%2BC&cauthor_id=23817062
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schulze%2BK&cauthor_id=23817062
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schlueter%2BN&cauthor_id=23817062


 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5 

 

14- Jin J, Xu X, Lai G, Kunzelmann KH. Efficacy of tooth whitening with different calcium phosphate-

based formulations. Eur J Oral Sci. 2013;121:382-388. 

15- T. Scaramucci, A.B. Borges, F. Lippert, N.E. Frank, A.T. Hara. Sodium fluoride effect on 

erosion-abrasion under hyposalivatory simulating conditions., Arch. Oral Biol. 58 (2013) 1457–

63. 

16- Philipp Kanzow, Florian J Wegehaupt, Thomas Attin, Annette Wiegand. Etiology and 

pathogenesis of dental erosion. Quintessence Int. 2016 Apr;47(4):275-8.doi: 

10.3290/j.qi.a35625 

 

AGRADECIMENTOS 

     

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kanzow%2BP&cauthor_id=27022647
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wegehaupt%2BFJ&cauthor_id=27022647
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Attin%2BT&cauthor_id=27022647
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wiegand%2BA&cauthor_id=27022647

