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INTRODUÇÃO: 

Durante o tratamento clareador com géis de PH ou PC, há liberação de radicais livres para 

oxidação das moléculas cromóforas que pigmentam o dente. Porém, estas moléculas reduzem a força 

de união do esmalte clareado. Neste sentido, estuda-se a possibilidade da utilização de antioxidantes 

naturais para remoção destes radicais livres, aumentando a força de união do substrato clareado ao 

material restaurador. Contudo, não há trabalhos que analisem a estabilidade de cor de dentes clareados 

tratados com agentes antioxidantes, visto que, alguns destes antioxidantes apresentam pigmentos em 

sua composição. Portanto, o objetivo desse estudo é avaliar a estabilidade de cor do esmalte clareado 

com peróxido de hidrogênio 10% submetido a diferentes agentes antioxidantes, como  -tocoferol (TOC), 

extrato de chá verde (EC) e extrato de semente de uva (ESU). 

METODOLOGIA: 

              Foi realizado um estudo preliminar de acordo com o delineamento abaixo: 

5 grupos experimentais. (n=4) 

 

Unidades experimentais 20 blocos de esmalte bovino (EB) 

Fatores em estudo  
 

1) Clareamento e géis 

antioxidantes (%) 

1. EB – SEM TRATAMENTO (Controle negativo - GCN) 

2. EB + PH 10% *(Controle positivo - GCP) 

3. EB + PH 10% + TOC 10%** (G3) 

4. EB + PH 10% + EC 10%*** (G4) 

5. EB + PH 10% + ESU 5%**** (G5) 
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Variáveis de resposta  Estabilidade de cor 

T0- Após pigmentação 

T1 - Após clareamento com PH 10%* 

T2- Após o uso dos géis de antioxidante 

 pH dos géis antioxidantes 

*PH 10%: Peróxido de Hidrogênio 10% **TOC 10%: α Tocoferol 10% ***EC 10%: Epigalocatequina Galate 10% (Extrato de chá verde) 

****ESU 5%: Proantocianidina 5% (extrato de semente de uva) 

 

 - Preparo dos corpos de prova: 

Vinte blocos de dentes bovinos foram cortados com um disco diamantado dupla face para a 

confecção de espécimes nas proporções 5x5x3 (figura 1). Para proteção durante a pigmentação, foi 

utilizada uma base isolante em todas as faces, com exceção da face vestibular. Os blocos foram fixos 

em base circular acrílica com cera pegajosa. Posteriormente, os blocos foram armazenados em água 

destilada sob refrigeração. 

 

 

- Pigmentação dos espécimes: 

Os blocos de dentes bovinos foram pigmentados com chá preto 

(figura 2). O preparo do chá seguiu a metodologia de Sulieman et al. 

(2003), em que 2g do chá devem ser diluídos em 100ml de água quente 

por 5 minutos. Em seguida, as amostras foram imersas no chá preparado 

por 24 horas e armazenadas em estufa bacteriológica. 

Após pigmentação, os espécimes foram submetidos a profilaxia 

com pedra pomes e imersos em saliva artificial (1,5 mM Ca, 0,9 mM P, 150 

mM KCl e 0,1 M Tris, pH 7,0) seguindo a metodologia de Queiroz et al., 2018, com o protocolo de 

armazenamento em estufa bacteriológica a 37ºC durante 7 dias, com trocas a cada dois dias. 

 

- Análise de cor T0: 

Foi realizada a análise de cor T0 (após pigmentação dos espécimes) 

através de espectrofotômetro digital (Easyshade Vita Zahnfabrik, Bad 

Säckingen, Alemanha) (figura 3), 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 avaliada utilizando a fórmula CIEDE2000. 

 

Figura 1. Sequência de confecção 

Figura 2. Chá preto utilizado 

Figura 3. Espectrofotômetro digital 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

- Randomização: 

Após a análise de cor T0, os espécimes foram 

aleatorizados no programa Excel 2016® utilizando como base 

o dado o L* (luminosidade) obtido com a leitura do Easy Shade 

e divido entre seus grupos e respectivos tratamentos (n=4) 

(quadro 1) e armazenados em potes individuais (figura 4). 

 

- Protocolo clareador: 

Após a primeira avaliação de cor, o peróxido de hidrogênio 10% 

(WhiteClass – FGM, figura 5) foi aplicado nos blocos de esmalte durante 

14 dias por 30 min/ dia, de acordo com as recomendações do 

fabricante. 

- Análise de cor T1: 

Foi realizada a análise de cor T1 após 24 h do fim do clareamento com espectrofotômetro 

EasyShade. 

- Verificação do pH dos antioxidantes: 

Os géis de antioxidantes foram manipulados e o pH dos géis (figura 6) foi determinado por meio 

de peagâmetro acoplado a um potenciômetro (Orion Research Incorporated, Boston, MA) previamente 

calibrado com padrões de pH 4,0 e 7,0. Os géis foram diluídos em água destilada na proporção: 3g do 

gel para 300ml de água destilada. As análises foram realizadas sob agitação constante nos tempos 0, 

5, 10, 60, 120 e 180 minutos, segundo a metodologia de Berger et. al. 2013. 

 

 

 

 

 

 

- Análise de cor T2: 

Foi realizada uma análise de cor (T2) após 24 horas da aplicação dos géis antioxidantes nos 

espécimes, os quais foram aplicados de acordo com os tempos estabelecidos (Quadro 1). 

 

 

Figura 4. Grupos randomizados 

Figura 5. Gel clareador 

Figura 6. Géis utilizados e suas verificações no peagâmetro 

GCN (Grupo Controle Negativo): Sem tratamento 

GCP (Grupo Controle Positivo): PH 10% 

G3 = PH 10% + 10% -tocoferol (TOC) – 120 min (5,6) 

G4 = PH 10% + 10% Extrato de Chá verde (EC) – 60 min (7,8,9)  
G5 = PH 10% + 5% Extrato de semente de uva (ESU) – 10 min (4) 

 

Quadro 1. Grupos do estudo e seus respectivos tratamentos 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos foram submetidos à análise exploratória pelo programa SPSS 23 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, EUA). Os testes estatísticos de Shapiro-Wilk e de Levene determinaram a distribuição 

normal dos resultados e posteriormente foram aplicados os testes ANOVA (1 fator) com pós teste de 

Tukey com nível de significância de 5%. O grupo GCN promoveu a menor alteração de luminosidade 

(Δ*L) (Gráfico 1) e cor entre os (ΔE) (Gráfico 2). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
                A tabela 1 apresenta as médias dos valores dos eixos vermelho-verde (a*) e amarelo-azul (*b). 

 

 

 

 

 

 

 

            No presente estudo, os resultados encontrados e as análises estatísticas realizadas 

sugerem que não há alteração da estabilidade de cor pós clareamento e tratamento com 

antioxidantes naturais. Esse achado pode ser justificado pelo tempo de aplicação desses 

antioxidantes na superfície do esmalte clareado. Nesse contexto, apesar dos agentes 

antioxidantes serem moléculas pequenas e capazes de penetrar os poros do esmalte pós 

clareamento(6), o tempo de ação utilizado dos géis parece ser insuficiente para que as 

moléculas penetrem a dentina e provoquem alteração de cor. Contudo, o gel EC 10% por 

apresentar pH ácido, se utilizado frequentemente e pelo tempo recomendado pode possuir 

potencial erosivo ao esmalte dental (Gráfico 5). 

INICIAL PÓS CLAREAMENTO PÓS ANTIOXIDANTE 

GRUPOS a b* a b* a b* 

GCN 2,5 26,2 4,4 29,8 5,2 31,9 

GCP 1,3 22,8 3,3 11,0 2,8 14,0 

G3 2,2 25,6 2,7 11,7 2,4 14,4 

G4 1,1 21,8 3,2 10,8 2,8 12,9 

G5 1,6 24,5 2,9 12,0 3,3 11,9 

Tabela 1. Médias dos valores dos eixos a e b* em função do tempo e dos tratamentos experimentais. 

Gráfico 2. Média e desvio padrão da variação da luminosidade dos 
espécimes dentais bovinos em função dos tratamentos experimentais 

realizados. Letras diferentes indicam diferença estatística. 

Gráfico 1. Média e desvio padrão da variação da cor dos espécimes 
dentais bovinos em função dos tratamentos experimentais realizados. 

Letras diferentes indicam diferença estatística. 
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CONCLUSÕES: 

A utilização de antioxidantes após o processo de clareamento dental parece propiciar 

estabilidade de cor, não interferindo na eficácia do tratamento clareador ao longo do tempo testado, 

sugerindo a possibilidade de realizar procedimentos restauradores imediatos pós clareamento. 
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Gráfico 3. Média e desvio padrão do pH dos géis conforme o tempo de aplicabilidade no esmalte dental. 
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