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INTRODUÇÃO 
 

O clareamento dental na técnica de uso caseiro/supervisionado é considerado um método de custo reduzido, 

conservador, eficaz e com baixa incidência de sensibilidade dentária, quando utilizados de maneira supervisionada 

com as orientações do profissional e de acordo com as recomendações dos fabricantes. Contudo, por mais eficazes 

que os agentes clareadores sejam, eles podem alterar as propriedades físicas do esmalte dental (Sasaki et al. 2015; 

Públio et al. 2016). Estes efeitos podem variar o grau de acometimento dependendo de fatores relacionados ao gel 

clareador, como: sua composição, concentração, tempo de exposição e pH (Pinto et al. 2004). 

O peróxido de hidrogênio (PH) e o peróxido de carbamida (PC) são as principais substâncias presentes nas 

formulações de géis clareadores para dentes vitais nos dias de hoje e estes agentes são responsáveis pela mudança 

de cor dos dentes (Joiner 2006; Joiner and Luo 2017; Vieira-Junior et al. 2017). Nesse contexto, visto que muitos 

pacientes negligenciam as orientações do Cirurgião-dentista na busca de um resultado branco mais “rápido”, este 

estudo teve como objetivo: avaliar in vitro a propriedade física de microdureza do esmalte dental antes e após o 

uso de géis clareadores caseiros com baixas concentrações de peróxido de hidrogênio (PH) e peróxido de 

carbamida (PC) com extrapolação de protocolo recomendado. Além da análise de pH dos géis clareadores 

testados.  

Este estudo foi uma continuação do projeto de pesquisa anterior aprovado, intitulado como: “Aumento no 

tempo de uso do clareador caseiro e seus efeitos na mudança de cor e rugosidade do esmalte dental”. No estudo 

anterior foi analisado a cor, a rugosidade, antes e após o uso dos géis clareadores, e a superfície dental através da 

microscopia eletrônica de varredura. Os resultados mostraram que o aumento do uso do gel clareador não 

aumentou a efetividade clareadora e causou um aumento exacerbado da rugosidade. Sendo assim, este estudo 

visou complementar as análises realizadas anteriormente e contribuir para elucidar os riscos que o aumento diário 

de exposição ao gel clareador, ou seja, o dobro do tempo estabelecido pelo fabricante, pode causar no esmalte 

dental.  

 

METODOLOGIA 

 

Foram utilizados 70 blocos de esmalte-dentina (4 x 4 x 3mm), previamente manchados em solução de chá 

preto e aleatoriamente divididos em 7 grupos de acordo com o tratamento clareador proposto (n=10): Controle 

(sem tratamento); PH 6% (White Class ® 6% - FGM) – 1x ao dia por 1 h e 30 min; PH 6% (White Class ® 6% -

FGM) – 2x ao dia por 1h e 30 min cada aplicação; PC 10% (Whiteness perfect ®10% - FGM) – 1x ao dia por 4 h; 

PC 10% (Whiteness perfect ®10% - FGM) – 2x ao dia por 4 h cada aplicação e PC 16% (Whiteness perfect ® 

16% - FGM) – 1x ao dia por 4 h; PC 10% (Whiteness perfect ®10% - FGM) – 2x ao dia por 4 h cada aplicação. 

Como análises quantitativas foram realizadas a Microdureza superficial do esmalte dental e a medição do pH dos 

géis clareadores utilizados. 
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Microdureza Knoop  

A microdureza Knoop (KHN) dos blocos de esmalte foi avaliada antes e 24 horas após dos tratamentos com 

os géis clareadores. Para isto foi empregado um microdurometro (HMV -2T E, Shimadzu Corporation, Tóquio, 

Japão) com um indentador de diamante Knoop sob uma carga de 25 g por 5 segundos sobre a superfície de cada 

amostra. Foram realizadas cinco indentações em cada amostra, sendo uma feita no centro e outras quatro 

localizadas a uma distância de 100 µm a partir da indentação central. Após a obtenção dos cinco valores das 

indentações, foi calculada a média considerada como o valor de KHN para cada espécime. 

Análise de pH 

O pH dos géis clareadores foi medido em triplicata utilizando um pHmêtro digital PHS-3B composto de um 

eletrodo de pH e um sensor de temperatura conectados a um analisador de íons, utilizando aproximadamente 3g 

de cada gel. Previamente as aferições, o eletrodo foi emergido da solução conservadora (solução de KCl 3 mol/L) 

e foi lavado de maneira abundantemente em água destilada. Logo depois foi realizada a calibração das soluções 

tampão conhecidas de ph=4,0 e a 7,0. 

Análise estatística 

Inicialmente foram realizadas análises descritivas e exploratórias de todos os dados. Os dados da 

microdureza foram analisados por modelos lineares generalizados para medidas repetidas no tempo. Já os dados 

de pH foram analisados por ANOVA one way e teste de Tukey. As análises foram realizadas com auxílio do 

programa R e foi considerado um nível de significância de 5%.  

R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados de microdureza, podem ser observados na Tabela 1. É possível inferir que a microdureza foi 

significativamente maior no grupo controle do que nos grupos com géis clareadores após o tratamento (p<0,05). 

Para os três géis clareadores, a microdureza foi menor quando utilizados duas vezes ao dia do que quando 

utilizados uma vez ao dia (p<0,05).  

Essa diminuição da microdureza deve-se ao mecanismo de ação dos géis que atuam por meio da reação de 

oxi-redução. O peróxido de hidrogênio se decompõe, liberando radicais livres de oxigênio que penetram através 

das porosidades dos prismas de esmalte para a dentina, devido ao baixo peso molecular (34,01 g / mol) destas 

substâncias, quebrando os pigmentos que escurecem a estrutura dental (Dahl and Pallesen 2003; Souza-Gabriel et 

al. 2011; Kwon and Wertz, 2015; Cintra et al. 2016; Públio et al. 2016). Entretanto, os radicais provenientes do 

peróxido de hidrogênio são instáveis e apresentam atuação inespecífica, ou seja, tanto podem reagir com as duplas 

ligações de carbono contidas nas moléculas cromógenas que escurecem os dentes, como também com a matriz 

orgânica e inorgânica do esmalte e dentina para obter estabilidade molecular, contribuindo para a redução da 

concentração do mineral cálcio na matriz dental (Basting et al. 2005; Cavalli et al. 2011; Alqahtani 2014). Sendo 

assim, durante e/ou após o tratamento clareador ocorrem alterações na estrutura dentária como o aumento da 

permeabilidade, da rugosidade superficial e a redução da microdureza. (Giannini et al. 2006; Sa et al. 2013; 

Vieira-Junior et al. 2016).  

Para superar os efeitos adversos do tratamento clareador, como a perda mineral, diferentes formulações de 

peróxido de carbamida foram desenvolvidas e a adição de flúor (F) e cálcio (Ca) aos agentes foram estudadas 

(Cavalli et al. 2011, Cavalli et al. 2018). Os íons F são capazes de aumentar o crescimento dos cristais e retardar a 

dissolução dos minerais do esmalte devido à sua participação na fase de solução, o que aumenta a supersaturação 

ou diminui a subsaturação. Os íons Ca e fosfato são os principais constituintes da hidroxiapatita e afetam 

amplamente sua taxa de dissolução. Embora o mecanismo de ação não seja bem compreendido, tem sido sugerido 

que a adição de cálcio promove a precipitação de íons na superfície dental através das trocas iônicas que ocorrem 

com o gel. Esses íons podem ser incorporados pelo esmalte dentário minimizando os efeitos adversos causados 

pelo clareamento, preservando a composição química, resistência e morfologia dentária (Cavalli et al. 2011, 

Borges et al, 2011. Sasaki et al. 2015). No presente estudo é possível observar que na formulação com adição de 
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Cálcio (PH com Cálcio 6%) e Peróxido de carbamida 10% (PC10%), a microdureza apresentou-se 

significativamente maior após o tratamento clareador realizado uma vez ao dia, quando comparado com os demais 

grupos, independentemente do tipo de gel e quantidade diária usada (p<0,05). 

Ainda sobre a microdureza é observado todos os grupos que receberam tratamento clareador, apresentaram 

redução da microdureza (p<0,05), corroborando com os achados na literatura (Giannini et al. 2006; Sa et al. 2013; 

Vieira-Junior et al. 2016). Com relação ao tempo de utilização, observa-se que todos os grupos que utilizaram o 

gel por duas vezes ao dia apresentaram maiores danos da microdureza superficial, sendo encontrado os menores 

valores (p<0,05). 

Tabela 1. Média (desvio padrão), mediana (valor mínimo e máximo) da microdureza Knoop (KHN) em função do 

tratamento e do tempo. 

 

Variável Tratamento 

Tempo 

Antes Depois 

Média (desvio 

padrão) 

Mediana (Valor mínimo e 

máximo) 

Média (desvio 

padrão) 

Mediana (Valor mínimo e 

máximo) 

Microdureza 

Controle 335,64 (1,51) Aa 335,65 (332,77; 337,90) 334,68 (2,06) Aa 335,32 (331,80; 337,10) 

PH com Cálcio 6% 335,79 (2,67) Aa 336,35 (331,49; 339,35) 318,60 (5,32) Bb 320,77 (311,29; 325,37) 

PH com Cálcio 6% 
(2x ao dia) 

335,78 (1,25) Aa 336,08 (333,42; 337,22) 294,05 (4,99) Bd 295,82 (281,13; 298,21) 

CP 10% 335,81 (2,17) Aa 334,62 (333,49; 338,85) 315,09 (3,73) Bb 316,01 (307,52; 320,35) 

PC 10% (2x ao dia) 335,31 (1,77) Aa 335,63 (332,71; 337,83) 297,99 (2,14) Bc 298,22 (294,05; 300,75) 

CP 16% 335,21 (2,09) Aa 335,56 (330,57; 337,85) 295,61 (5,18) Bcd 294,51 (289,54; 305,28) 

CP 16% (2x ao dia) 335,66 (2,13) Aa 335,12 (332,43; 339,45) 278,62 (4,69) Be 279,01 (270,03; 286,03) 

p-valor p(tratamento)<0,0001; p(tempo)<0,0001; p(interação)<0,0001 
*Controle (sem tratamento); PH com Cálcio 6% (White Class® 6% - FGM); CP 10% (Whiteness perfect® 10% - FGM) e CP 16% (Whiteness 

perfect® 16% - FGM). Letras distintas (maiúsculas na horizontal e minúsculas na vertical) indicam diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05).   

 

Em relação ao pH dos géis clareadores, os valores encontrados diferem do pH mencionado pelo Fabricante. 

Segundo o Fabricante os produtos possuem pH neutro. Vale ressaltar que em normalidade, cálcio e fosfato estão 

presentes na saliva em condições de supersaturação em relação ao esmalte, favorecendo a manutenção do estado 

cristalino deste tecido quando em pH 6,8. A saliva possui um efeito protetor limite para o esmalte até o pH 5,5 

(pH crítico) e valores inferiores a este criam condições para que haja aumento da solubilidade e dissolução dos 

cristais do esmalte (Cury, 2001). Os géis, por sua vez, apresentaram pH ácido, próximo ao pH crítico do esmalte, 

podendo interagir com a matriz orgânica e inorgânica do esmalte, favorecendo a desmineralização e aumentando a 

perda de conteúdo mineral (C. Wang et al. 2012; M.B.F. D’Arce et al. 2013). Esses valores de pH contribuem 

com os dados obtidos da microdureza que se apresentaram menor após o uso do gel clareador. A análise de 

microdureza é considerada uma análise indireta do conteúdo mineral, então pode-se inferir que quanto maior a 

redução da microdureza, maior é a redução do conteúdo mineral do substrato analisado (Basting et al., 2003). 

 

Tabela 2. pH em função do gel clareador 

Gel clareador Média (desvio padrão) Mediana (valor mínimo e 

máximo) 

PH 6% (White Class 6% - FGM) 5,61 (0,01) b 5,61 (5,61; 5,62) 

PC 10% (Whiteness Perfect 10% - FGM) 5,68 (0,02) a 5,67 (5,66; 5,70) 

PC 16% (Whiteness Perfect 16% - FGM) 5,66 (0,03) ab 5,65 (5,64; 5,70) 

p=0,0297. Letras distintas indicam diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05).   

*Controle (sem tratamento); PH com Cálcio 6% (White Class® 6% - FGM); CP 10% (Whiteness perfect® 10% - FGM) 

e CP 16% (Whiteness perfect® 16% - FGM). 
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CONCLUSÕES 
 

• Todos os grupos clareados tiveram diminuição da microdureza do esmalte, mas os grupos que 
extrapolaram a recomendação tiveram maior diminuição da microdureza; 

• Em relação ao pH dos géis clareadores, todos os apresentaram pH ácido que favorece a desmineralização 

e aumenta a perda de conteúdo mineral do dente.  

• Não se recomenda realizar a extrapolação do protocolo clareador, independente do agente ou 

concentração utilizados, uma vez que não aumenta a eficácia clareadora, promove maiores danos à 

superfície do esmalte dental e perda de conteúdo mineral. 
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