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INTRODUÇÃO:
O clareamento de consultório é realizado com altas concentrações de peróxido de hidrogênio

(H2O2, 25-40%; PH) aplicado diretamente na superfície do esmalte (Kury et al., 2020). Para diminuir

os efeitos adversos do tratamento clareador no substrato dental, agentes experimentais contendo

aditivos, como géis clareadores combinados a vidros bioativos, têm sido testados. Estudos

demonstram que uma vitrocerâmica particulada altamente bioativa e totalmente cristalizada

denominada Biosilicato® (BS) (48,5 SiO2, 23,75 Na2O, 23,75 CaO, 4 P2O5 %w/t) é capaz de

remineralizar o esmalte após o clareamento com PH, reduzindo a perda mineral da superfície clareada

(Rastelli et al., 2016). Além disso, o BS é capaz de formar matriz óssea mineralizada sobre a superfície

óssea (Moura et al., 2007), possui biocompatibilidade com o implante dentário (Roriz et al., 2010), e

promove oclusão de túbulos dentinários reduzindo a hipersensibilidade dentinária (Tirapelli et al.,

2010). O biovidro ativo 45S5 (Bioglass®), BG) é um material com eficácia comprovada na indução da

formação óssea por deposição de hidroxicarbonato apatita quando aplicados em regeneração de

tecido ósseo (Hench, 2006). O desenvolvimento de géis experimentais contendo BG ou BS combinado

com peróxido de hidrogênio 35% pode potencializar a decomposição do gel clareador sem alterar sua

eficácia e possivelmente, diminuir o potencial citotóxico dos radicais livres do peróxido de

hidrogênio.Tendo em vista a possibilidade de desenvolver agentes remineralizantes que em

combinação com o PH 35% podem ser mais seguros e igualmente eficazes para o clareamento em

consultório, esse estudo avaliou a decomposição, o pH e a alteração de cor promovida por géis

experimentais contendo diferentes concentrações (0, 2,5%, 5%, 7,5% e 10%) de biovidro Bioglass®

45S5 (BG) ou Biosilicato® (BS) combinado ao peróxido de hidrogênio 35% (PH).

METODOLOGIA:
Delineamento Experimental. Blocos de esmalte bovinos (n=90) foram divididos aleatoriamente em

grupos experimentais, de acordo com os tratamentos: PH (peróxido de hidrogênio 35%) combinado
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com o gel experimental contendo BG ou BS nas concentrações 2,5%, 5%, 7,5% e 10% (n=10). O

clareamento foi realizado em 3 sessões com intervalo de 40 minutos e as variáveis dependentes

avaliadas foram a decomposição em função do tempo, o pH e alteração de cor (E00, parâmetros L*, a*,

b*, e índice de branqueamento - WID), por meio de titulação com permanganato de potássio,

potenciômetro e espectrofotômetro digital, respectivamente. As análises de cor foram realizadas

inicialmente (TB), após pigmentação (TP), e após cada sessão de clareamento (T1, T2 e T3). As

análises de decomposição e pH serão realizadas nos tempos inicial (T0) e ao final do tempo de

clareamento (40 min - T40).

Pigmentação dos blocos com chá preto. Os blocos ficaram imersos por 12 horas em estufa a 370C

em infusão de chá preto (Camelia sinensis), a partir do método modificado de Sulieman et. al 2003 (2g

de chá preto diluídos em 100mL de água destilada). Em seguida os corpos ficaram armazenados em

saliva artificial durante 7 dias para a estabilização da cor em uma estufa a 37°C, até iniciarem as

sessões de clareamento.

Preparo dos géis experimentais. Os géis contendo BG e BS foram manipulados conforme os

estudos prévios realizados pela equipe de pesquisa. O espessante utilizado foi o CMC

(carboximetilcelulose – 10g), pois as partículas do biovidro são altamente reagentes em meio aquoso,

e, portanto, optou-se pela utilização de um espessante polimérico amorfo que não interferisse na

formulação. As concentrações das partículas de BG ou BS foram pesadas (2,5%; 5%; 7,5%; 10%) em

balança de precisão e em seguida foi incorporado CMC, em misturador (Speed Mixer, DAC 150.1 FVZ,

Synergy Devices) com 3.500 rpm por 2 minutos, de forma que o BS ou BG foram completamente

homogeneizados na fórmula. Após a confecção dos géis, eles serão acondicionados em geladeira

(4ºC) até o momento da utilização.

Sessões de clareamento. Foi utilizado o agente clareador

Whiteness HP Maxx (Maxx) contendo 35% de PH, sendo

manipulado conforme instruções dos fabricantes. Nos demais

grupos, o espessante do agente clareador comercial foi

substituído pelo gel BS ou BG experimental nas concentrações

2,5, 5, 7,5 10 e misturado ao PH na proporção 1:3 (PH: gel

remineralizador). O clareamento foi realizado em 3 sessões de

40 min cada, em temperatura ambiente. Decorrido o tempo do

clareamento, as amostras foram lavadas abundantemente com

água destilada e armazenadas em estufa a 37ºC, imersas em

saliva artificial até a próxima sessão de clareamento.

Figura 1. Realização do clareamento.

Análise de alteração de cor. A análise de cor foi realizada inicialmente (TB, baseline), após

pigmentação (TP), durante o clareamento nos tempos 0 (T0) e 40 min (T40) nas três sessões de
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clareamento em espectrofotômetro digital (EasyShade, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha),

que determinou os parâmetros de cor L*(eixo preto-branco), a*(eixo vermelho-verde), e b*(eixo

amarelo-azul) em condições de iluminação ambiente totalmente controladas. A alteração de cor foi

determinada pela fórmula CIEDE2000 (ΔE00), usando os valores de h (matiz) e C (croma): ΔE00 =

[(ΔL´/KLSL) 2 + (ΔC´/KCSC) 2 + (ΔH´/KHSH) 2 + RT*(ΔC´/KCSC)*(ΔH´/KHSH)]1/2 . Será utilizado o

índice de clareamento para Odontologia (WID) e a diferença do índice de clareamento (ΔWID) (Pecho

et al., 2016) de acordo com as equações: WID = 0.511L* - 2.324a* - 1.100b* e ΔWID = WID final – WID

baseline.

Titulação dos agentes clareadores combinado aos géis experimentais remineralizantes. A

decomposição do gel clareador experimental pelo método da titulação com permanganato de potássio

foi realizada em titulador automático (Hanna Instruments) com eletrodo potenciométrico. Os géis

clareadores foram manipulados de acordo com o grupo, em um bécker foi adicionado 50 mL de ácido

sulfúrico 1M, e deste foi separado em 1 mL adicionado a um eppendorf com 0,1 g do gel. Em seguida,

o eppendorf contendo o gel experimental e o ácido sulfúrico foi agitado com auxílio de vórtex até total

homogeneização. A titulação com a solução de permanganato de potássio 0,1 N nos tempos T0

(inicial) e T40 (40 min após a manipulação do gel. A titulação do peróxido de hidrogênio com

permanganato de potássio descreve a dosagem de peróxido de hidrogênio em solução e a reação da

permanganometria pode ser descrita de acordo com a fórmula (2KMnO4 + 5H2O2 + 4H2SO4 =

2KHSO4 +2MnSO4 + 5O2 + 8H2O), sendo os dados obtidos aplicados à fórmula de concentração C=

(v x fc x 1,701 x 100/m) (Cavalli et al., 2017).

Análise de pH dos géis experimentais. O pH dos agentes combinados foi mensurado pelo

microeletrodo de pH (DG-101SC, Mettler Toledo, Brasil) em triplicata, previamente calibrado com

soluções tampão de pH 4 e pH 7. O gel clareador foi manipulado de acordo com o grupo, e 0,2 g do

gel foi adicionado em tubo de ensaio contendo 2 mL de H2O destilada, agitado em vórtex até total

homogeneização. A análise foi realizada nos tempos T0, T5, T10, T15, T20, T30 e T40.

Análise Estatística. Os dados foram analisados quanto à normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e

em seguida submetido ao teste de ANOVA 1-fator seguido do teste de Tukey.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Análise de cor. Não houve diferença estatística na alteração de cor (Figura 2), para o parâmetro

ΔL*(eixo preto-branco), Δa*(eixo vermelho-verde) e Δb*(eixo amarelo-azul) entre os grupos

experimentais em relação ao grupo controle (PH 35% comercial, sem BS ou BG, p>0,05). O mesmo

comportamento foi observado em relação à alteração de cor ΔE e o ΔWID, parâmetros nos quais não

houve diferença entre os grupos experimentais e o grupo controle (PH 35%). Estes resultados indicam

que a combinação do espessante experimental contendo BS ou BG, independente da concentração

das vitrocerâmicas, não interferiu na eficácia  do clareamento com PH.
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Figura 2. a) Resultado do parâmetro ΔL*(eixo preto-branco); b) Resultado do parâmetro Δa*(eixo vermelho-verde); c)
Resultado do parâmetro Δb*(eixo amarelo-azul) d) Resultado do parâmetro ΔE; e) Resultado do parâmetro ΔWID.

Titulação dos agentes clareadores combinado aos géis experimentais remineralizantes. A figura

4 apresenta os resultados da decomposição do PH nos géis testados. A concentração de PH foi maior

no gel comercial do que nos grupos experimentais. Além disso, foi possível observar que independente

da concentração de BS ou BG.

Figura 3. Concentração de PH nos géis clareadores no tempo inicia (0 min) e final (40 min).

Análise de pH dos géis. Pode-se observar que os grupos experimentais apresentaram pH básico em

todos os grupos experimentais diferindo do gel comercial que possui característica neutra como

demonstra a Figura 4. Estes resultados indicam claramente a influência do espessante experimental
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contendo CMC e as vitrocerâmicas (BG ou BS). Independente da concentração de BS ou BG, os

grupos apresentaram valores de pH com variação de 9,3 a 9,7, fato que pode sinalizar segurança na

aplicação deste agente na superfície do esmalte.

Figura 4. Variação do pH de acordo com o tempo.

CONCLUSÕES:
1. Os géis clareadores experimentais contendo BS ou BG não interferiram na eficácia clareadora

do peróxido de hidrogênio a 35%.

2. A titulação demonstra que a variação da concentração de peróxido de hidrogênio no tempo foi

semelhante entre os grupos experimentais, porém o PH35% (controle) apresentou a maior

concentração de peróxido de hidrogênio ao final da decomposição PH.

3. Os grupos experimentais contendo BG ou BS, independente da concentração, apresentaram

pH alcalino em relação ao pH neutro do PH 35%.
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