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RESUMO 

 

 O controle da sensibilidade dentária durante e após o clareamento dental ainda 

representa um desafio constante para a prática clínica. Entretanto, pesquisas clínicas recentes 

apontaram sinais de que o pH dos géis clareadores pode ter influência no risco e na intensidade 

desses efeitos adversos, sendo melhores os resultados em géis de pH neutro ou alcalino. Sendo 

assim, objetivo deste trabalho foi avaliar a variação do pH de 6 géis clareadores de consultório 

disponíveis no mercado, enquanto em contato com o esmalte dentário. Foram preparados 30 

discos de esmalte de dentes bovinos, com cores iniciais registradas com espectrofotômetro e 

então divididos em 6 grupos, cada qual designado para uma única marca de gel clareador. Os 

materiais foram utilizados de acordo com as instruções dos fabricantes e tiveram o pH avaliado 

durante o procedimento clareador por meio de um pHmetro, registrando valores a cada 30 

segundos até o fim da aplicação. Após isso, nova avaliação de cor foi feita em cada corpo de 

prova de maneira semelhante ao realizado anteriormente., Para análise estatística dos 

resultados, utilizou-se o teste de Tuckey. Em relação à variação de cor (ΔE), não foi detectada 

diferença estatística entre os grupos (p>0,05). Em relação à variação de pH, observou-se que 2 

marcas (Opalescence Boost – Ultradent, EUA; e Pola Office Plus – SDI, Austrália) 

apresentaram estabilidade neutra, com médias de pH inicial e final 7,04 e 7,11 (Δ pH = 0,08 [p 

= 0,74]) e 7,21 e 7,19 (Δ pH = -0,03 [p = 0,55])  respectivamente; 1 marca (Whiteness HP Blue 

– FGM, Brasil) apresentou estabilidade alcalina, com média de pH inicial e final 8,54 e 8,37 (Δ 

pH = -0,17 [p = 0,14]); e outras 3 marcas (Whiteness HP, Whiteness HP Maxx e Whiteness HP 

Automixx – FGM, Brasil) apresentaram tendência à acidificação, com média de pH inicial e 

final 6,14 e 5,22 (Δ pH = -0,92 [p = 0,001]), 6,05 e 5,16 (Δ pH = -0,89 [p = 0,001]) e 7,14 e 

5,83 (Δ pH = -1,33 [p = 0,001]) respectivamente, sendo o primeiro anunciado com pH próximo 

ao neutro e os outros 2 como géis neutros. Sendo assim, conclui-se que em pelo menos 3 dos 

géis clareadores avaliados, houve discordância entre as informações do fabricante e os dados 

obtidos. Apesar disso, observou-se que independente do pH, os géis tiveram eficácia 

estatisticamente semelhante. Considerando os resultados do presente estudo e a relevância do 

pH destacada em estudos anteriores, evidencia-se a importância da correta análise do pH por 

parte das fabricantes das substâncias clareadoras, tal como a criação de protocolos adequados 

para a manutenção do pH dentro da faixa de neutralidade, possibilitando assim sua melhor 

utilização por parte dos cirurgiões-dentistas e também o melhor aproveitamento de seus 

benefícios clínicos previamente evidenciados. 
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ABSTRACT 

 

 The management of dental sensitivity during and after a tooth bleaching procedure still 

represents a challenge for the clinical practice. However, some clinical research has shown 

signs that the pH of in-office bleaching gels may influence on the risk and intensity of this 

collateral effect, with better results on neutral or alkaline pH gels. Therefore, the main objective 

of this research was to evaluate the pH variation of 6 dental bleaching gels available in the 

dental market during it’s application on enamel surface. For this purpose, thirty bovine tooth 

enamel discs were prepared with their initial colors recorded with a spectrophotometer and then 

divided into 6 groups, each one designated for a single brand of bleaching gel. The materials 

were used according to the manufacturers' instructions and had their pH measured during all 

the bleaching procedure through the use of a pH meter, with measuring on every 30 seconds. 

After the procedure, a new color evaluation was performed on each specimen on a similar way 

as done before. All the obtained data was statistically analyzed by using the Tukey Test. 

Regarding the color variation (Δ E), no statistically significant difference was detected between 

the groups (p> 0.05). In relation to pH variation, two brands (Opalescence Boost – Ultradent, 

EUA; e Pola Office Plus – SDI, Austrália) were neutral, with initial and final pH means 7.04 

and 7.11 (Δ pH = 0.08 [p = 0.74]) and 7.21 and 7.19 (Δ pH = -0.03 [p = 0.55]) respectively; 1 

mark (Whiteness HP Blue – FGM, Brazil) showed alkaline stability, with mean initial and final 

pH of 8.54 and 8.37 (Δ pH = -0.17 [p = 0.14]); and the other three brands (Whiteness HP, 

Whiteness HP Maxx and Whiteness HP Automixx – FGM, Brazil) showed a tendency towards 

acidification, with initial and final pH values of 6.14 and 5.22 (Δ pH = -0.92 [p = 0.001]), 6.05 

and 5.16 (Δ pH = -0.89 [p = 0.001]) and 7.14 and 5.83 (Δ pH = -1.33 [p = 0.001]) respectively, 

the first being reported at pH close to neutral and other 2 as neutral gels. Thus, it can be 

concluded that in at least 3 of the evaluated gels, there was disagreement between the 

manufacturer's information and the data obtained on this study, however, regardless of the pH, 

the bleaching efficacy was statistically equal. Therefore, considering the results of the present 

study and the highlighted relevance of the pH on previous researches, it is evident the 

importance of the correct pH calibration of each manufacturer’s whitening substances, as well 

as the creation of adequate application protocols in order to maintain the pH into the neutrality 

range, allowing dentists to better use and benefit from the advantages previously evidenced 

about the pH of bleaching gels on in-office procedures.  
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1 - INTRODUÇÃO  

 

         O clareamento dental é um tema bastante abrangente e pesquisado na odontologia, seja 

em termos de previsibilidade de resultados, como em relação aos efeitos colaterais inerentes ao 

tratamento (REZENDE et al, 2016), como por exemplo a diminuição na força de adesão das 

restaurações às estruturas dentárias, alterações morfológicas na estrutura do esmalte, e 

sensibilidade dentária, entre outros. (LIMA et al, 2011; CAVALLI et al, 2017; REIS et al, 

2013) 

         Em virtude das adversidades provocadas durante o procedimento, em especial a 

sensibilidade dentária, estudos visando o controle e prevenção destes fatores têm sido 

realizados, como o uso de medicamentos pré e pós-operatórios (DE PAULA et al, 2013; 

POUBEL et al, 2018; REZENDE et al, 2018) e dessensibilizantes (MEHTA et al, 2013; 

PALOMINO et al, 2015; WANG et al, 2015; NANJUNDASETTY et al, 2016; PARREIRAS 

et al, 2018), porém, sem resultados totalmente conclusivos em termos de efetividade até então. 

         Por conta disso, algumas linhas de pesquisa têm se voltado para a avaliação das 

características e propriedades dos géis clareadores, de forma a identificar quais os fatores destes 

podem estar diretamente relacionados às causas da sensibilidade dentária. Segundo as 

avaliações de Leonard  et al. (2001) e Mondelli et al. (2009), a concentração do peróxido de 

hidrogênio ou carbamida, mesmo quando elevadas, não seriam capazes de provocar alterações 

morfológicas na estrutura dentária. Porém, Trentino et al. (2015) e Soares et al. (2016) 

verificaram que diferentes níveis de pH dos géis clareadores possuem este potencial. 

         Levando em consideração esses dados, Loguercio et al. (2017) avaliaram em um estudo 

clínico a eficácia e os efeitos colaterais de géis clareadores de uso em consultório com diferentes 

níveis de acidez, e constataram que independente do pH dos géis clareadores, todos os géis 

tiveram eficácia semelhante em termos de clareamento dental. No entanto, os níveis de 

sensibilidade tanto em frequência quanto intensidade foram maiores nos pacientes que foram 

submetidos a géis clareadores mais acídicos quando comparados aos que utilizaram géis de pH 

neutro. Ao avaliar outros estudos clínicos (BASTING et al, 2012; KOSSATZ et al, 2012; REIS 

et al, 2013), resultados semelhantes foram constatados, favorecendo ainda mais a associação 

dos níveis de pH a diferentes efeitos colaterais. 

         Considerando a busca por mecanismos de controle e prevenção da sensibilidade dentária 

durante e após o clareamento dental, a limitação dos tratamentos  já conhecidos  (WANG et al, 
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2015), os indícios que apontam a relação do pH a uma possível redução desses efeitos colaterais 

indesejados (LOGUERCIO et al, 2017) e a escassez de estudos avaliando esse aspecto dos géis 

clareadores de aplicação em consultório, em especial o peróxido de hidrogênio, é oportuno a 

condução de uma pesquisa para avaliar os reais níveis de pH de alguns produtos existentes no 

mercado, de forma a contribuir para uma melhor previsibilidade e controle da sensibilidade, tal 

como favorecer a escolha dos profissionais por produtos que sejam mais adequados para o caso 

específico de seus pacientes. 
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2 – OBJETIVOS 

 

         O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a variação do pH de 6 géis clareadores de 

consultório disponíveis no mercado odontológico, estudando seu comportamento ao longo do 

tempo quando em contato com a estrutura dentária e confrontando os valores obtidos com os 

fornecidos pelos respectivos fabricantes.  

 O objetivo secundário foi avaliar se haveria diferença na eficácia dos géis clareadores 

em termos de clareamento dental dependendo do pH apresentado durante sua aplicação na 

estrutura dentária. 
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3- CAPÍTULO: ARTIGO 

 

3.1- In vitro analysis of the pH stability of bleaching gels during in-office procedure 
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RESUMO:  

         O objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento do pH de 6 géis clareadores de 

consultório comparado aos descritos por seus fabricantes. Foram preparados 30 discos de 

esmalte de dentes bovinos, com cores iniciais registradas com espectrofotômetro e então 

divididos em 6 grupos, cada qual reagiu com um único produto segundo protocolo de cada 

marca. Utilizando um pHmetro, mediu-se o pH a cada 30 segundos até o fim de cada 

procedimento, seguido de nova avaliação de cor em cada corpo de prova. O teste de Tukey foi 

utilizado para análise estatística dos resultados. Não foi detectada diferença estatística na 

variação de cor (ΔE) entre os grupos (p>0,05), porém observou-se que em dois grupos a 

variação de pH (ΔpH) apresentou estabilidade neutra, com médias de pH inicial e final 7,04 e 

7,11 (ΔpH = 0,08 [p = 0,74]) e 7,21 e 7,19 (ΔpH = -0,03 [p = 0,55])  respectivamente; em outro 

houve estabilidade alcalina, com média de pH inicial e final 8,54 e 8,37 (ΔpH = -0,17 [p = 

0,14]); e outros três apresentaram acidificação, com média de pH inicial e final 6,14 e 5,22 

(ΔpH = -0,92 [p = 0,001]), 6,05 e 5,16 (ΔpH = -0,89 [p = 0,001]) e 7,14 e 5,83 (ΔpH = -1,33 [p 

= 0,001]) respectivamente. À partir dos resultados, concluiu-se que em 3 dos géis avaliados, 

houve discordância entre as informações do fabricante e os dados obtidos, porém, independente 

do pH, os géis foram igualmente eficazes. 

 

Palavras-Chave: Tooth Bleaching ; Bleaching Agents ; Hyrdogen-Ion Concentration ; Dentin 

Sensitivity ; Hydrogen Peroxide 
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INTRODUÇÃO: 

 A crescente demanda por procedimentos estéticos em busca da melhora no visual do 

sorriso, em especial no que se refere ao clareamento dentário, fez surgir no mercado uma grande 

variedade de produtos clareadores para uso tanto pelos próprios pacientes, sob supervisão dos 

cirurgiões-dentistas, quanto pelos profissionais em sua rotina de consultório. A popularização 

da técnica de clareamento, seja caseiro, seja em consultório, se deu pelo fato deste ser um 

procedimento conservador e seguro, e por sua simplicidade e baixo custo quando comparado a 

outros tipos de intervenções.1 

 Os clareadores dentais apresentam como principal componente ativo o peróxido de 

hidrogênio, encontrado também na forma de peróxido de carbamida, que durante o clareamento 

se dissocia em ureia e peróxido de hidrogênio, correspondendo este a cerca de um terço da 

concentração inicial do gel de carbamida. Durante o processo clareador, o componente ativo se 

degrada em íons oxigênio e água, e por meio de uma reação de oxirredução, irá romper as 

moléculas dos pigmentos em partículas menores, promovendo assim o clareamento dental.2 

 Ao longo dos anos, no entanto, tem sido evidenciado que este peróxido de hidrogênio 

tem potencial de promover alguns efeitos adversos,3 não só em termos de sensibilidade 

dentária,1,4 como também na estrutura morfológica do esmalte em diversos aspectos, desde o 

aumento em sua porosidade até a diminuição da força de adesão entre restaurações e um esmalte 

previamente condicionado.3,5 Em termos gerais, a concentração do peróxido de hidrogênio por 

si só, mesmo em concentrações altas, não seria capaz de provocar mudanças morfológicas na 

superfície do esmalte,6,7 entretanto, a diferença dos níveis de pH dos géis clareadores teria o 

potencial de promover tais alterações, em especial na região interprismática, porém de forma 

reversível por conta da presença da saliva.8 

 Considerando os fatos, já foi demonstrado na literatura que géis acídicos têm o potencial 

de promover mudanças na rugosidade e desgaste no esmalte após testes de abrasão por meio de 

escovação.8,9 Além disso, evidências apontam que géis de peróxido de hidrogênio com pH 

neutro tendem a promover o mesmo resultado de clareamento quando comparado a géis mais 

ácidos, com a vantagem de risco reduzido no surgimento e na intensidade de sensibilidade pós-

operatória.10 

 Apesar destes dados, estudos mostram que ainda há uma grande variabilidade de 

produtos no mercado, tanto para os profissionais quanto ao público, com pHs que vão desde 

aos mais acídicos até os mais alcalinos. Porém, muitos fabricantes não se preocupam em 
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informar sobre esta propriedade de seus produtos.11 Além disso, observa-se o surgimento de 

clareadores que se intitulam como “neutros” ou “alcalinos”, mas que ainda não foram 

devidamente avaliados. E ainda mais, não existem evidências de que estes géis que se intitulam 

como “neutros” ou “alcalinos” conseguem se manter como tal durante todo o procedimento 

clareador, ou seja, não existem evidências sobre a estabilidade do pH destes géis durante todo 

o tempo em que estão em contato com a estrutura dentária. 

 Considerando assim a importância do fator pH dos géis de clareamento8-10 e a 

quantidade de produtos já presentes e sendo lançados no mercado, o intuito desse trabalho foi 

avaliar o comportamento do pH de 6 diferentes géis clareadores utilizados em procedimentos 

de consultório (in office), de forma a estudar sua variação quando em reação com a estrutura 

dentária, além de avaliar a eficácia dos géis de diferentes pH  e também verificar se os valores 

avaliados correspondem às classificações anunciadas durante o período integral em que estes 

géis se encontram em contato com o esmalte dental bovino. A hipótese nula testada neste estudo 

é que haverá uma tendência à acidificação de todos os géis testados durante sua aplicação em 

esmalte. 

 

METODOLOGIA: 

1) Seleção e preparo dos espécimes: 

 Um total de 30 incisivos bovinos recém extraídos foram selecionados para o estudo e 

armazenados em Timol a 0,05% por até 6 meses para não haver degradação de colágeno. Os 

dentes foram limpos por meio de raspagem da superfície externa com instrumentos periodontais 

e profilaxia com pedra pomes e água, e em seguida, realizou-se a marcação das áreas mais 

planas da porção vestibular do esmalte bovino. 

 Objetivando a padronização das amostras, realizou-se a planificação das superfícies 

marcadas por meio do lixamento, em uma politriz metalográfica (modelo-APL-4 – Arotec, 

Cotia, Brasil) empregando lixas de carbureto de silício (lixas d’água) de abrasividade 600, 1200, 

1500, 2000, 2500 e 3000, respectivamente, com irrigação abundante e o cuidado de não haver 

exposição de dentina durante o procedimento, visando a manutenção da estrutura do esmalte 

em toda a superfície das amostras. 

 Em seguida, foram obtidos discos de 8 mm de diâmetro e 2 mm de espessura (Figura 1A) 

a partir do recorte dos fragmentos com o auxílio de pontas diamantadas cilíndricas e turbina de 

alta rotação, adaptadas em um equipamento padronizador de preparos cavitários.  
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 Após a obtenção das amostras, foi realizado o registro de cor inicial de cada fragmento 

por meio de um espectrofotômetro (Modelo CM 2600D – Konica Minolta, Tókio, Japão). Em 

seguida, tubos de Eppendorf foram cortados na altura de 1,5 cm à partir da tampa, de forma a 

proporcionar uma abertura por onde pudesse ser aplicado com segurança o gel clareador sem 

extravasamento. (Figura 1B) 

 Com os tubos cortados e apoiados em uma superfície plana, os fragmentos de dente foram 

posicionadas nas tampas dos tubos, com a porção do esmalte voltada para cima. Após 

posicionamento, aplicou-se material resinoso fluido fotopolimerizável, comumente utilizado 

como barreira gengival (TopDam – FGM, Joinville, Brasil), nas margens das amostras, de 

forma a impedir infiltrações do gel clareador para a porção dentinária, mimetizando a prática 

clínica na qual o gel clareador entra em contato apenas com o esmalte dentário durante o 

clareamento. (Figura 1C)             

 As amostras foram então submetidas aos procedimentos de clareamento nas etapas 

subsequentes. 

 

2) Clareamento e Aferição do pH: 

 Os espécimes preparados foram divididos aleatoriamente em seis grupos (n = 5), de 

acordo com o gel clareador a ser utilizado, Todos os géis foram aplicados seguindo os passos 

indicados por seus respectivos fabricantes, conforme descrito na tabela 1. 

 Para analisar os níveis de pH dos géis de clareamento, foi utilizado um pHmetro portátil 

com um indicador digital (Modelo 3611 – Sppencer) e um eletrodo de pH recarregável (Modelo 

V621/175mm – Analion) de pequenas dimensões, compatível com o tamanho da amostra. 

Antes de cada sessão, foi realizada calibração do equipamento segundo recomendação do 

fabricante, inicialmente com substância de pH ácido (pH 4,0) e em seguida pH neutro (pH 7,0).  

 Por questões de limitação do próprio instrumento, foi necessário aplicação de 5mm de 

espessura de gel, de forma que a ponta do eletrodo ficasse totalmente imersa na solução, 

possibilitando a correta aferição do pH com o mínimo desperdício. Após imersão da ponta no 

gel, foi realizada marcação dos valores a cada 30 segundos, durante todo o tempo de aplicação 

indicado pelo fabricante do gel utilizado, totalizando o tempo correspondente a uma sessão de 

clareamento de consultório. (Figura 2) 
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 Após cada aferição, foi realizada lavagem do eletrodo de forma abundante com água 

destilada, seguido da secagem com papel absorvente, conforme recomendações do fabricante 

do aparelho. Essa sequência se repetiu a cada imersão da ponta do eletrodo no gel, de forma a 

evitar possíveis alterações nos resultados. Quando era indicada a troca do gel pelo fabricante 

durante o procedimento de clareamento, esta foi feita seguindo as respectivas instruções de 

tempo e a limpeza das amostras. Posteriormente, a aplicação do peróxido seguiu o protocolo 

recomendado pelos fabricantes de cada gel.  

 

3) Análise dos dados: 

 Após a etapa de aferição do pH, as amostras foram novamente avaliadas por meio de 

espectrofotômetro, para terem suas cores finais registradas. Todos os dados foram tabelados no 

programa Microsoft Excel (Microsoft – USA) e avaliados estatisticamente. Foi utilizada análise 

estatística de ANOVA de medidas repetidas bidirecionais seguida do teste de Tukey, com nível 

de significância de 5%, tanto para a análise de cor (Δ E) quanto para a análise de pH (Δ pH), 

utilizando-se o software SPSS versão 2.0 para o sistema operacional Microsoft Windows (IBM 

Analytics – USA). 

 

RESULTADOS: 

 Em relação à variação de cor das amostras (ΔE), não foi detectada diferença estatística 

entre os grupos avaliados (p>0,05), independente do pH encontrado. As médias de variação de 

cor de cada gel podem ser observadas na tabela 2. Quanto à variação do pH, os resultados 

mostraram estabilidade neutra nos géis Pola Office Plus e Opalescence Boost, estabilidade 

alcalina no gel Whiteness HP Blue, e tendência à acidificação nos outros 3 géis avaliados, 

conforme descrito na tabela 3 e gráficos 1 a 6. 

 

DISCUSSÃO: 

 Muito se discute, atualmente, sobre a ação e efeito dos géis clareadores na estrutura 

dentária dependendo do seu pH. Já foi apontado que quanto mais acídico o pH do gel clareador, 

maiores alterações morfológicas ocorrem no esmalte in vitro,8 porém, ao se avaliar sob a 

presença da saliva humana in situ, tais efeitos negativos foram controlados.12 Géis de peróxido 

de hidrogênio e peróxido de carbamida de altas concentrações e pH neutro também já foram 
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avaliados, porém não foram detectadas alterações significativas na estrutura do esmalte.13 Tais 

evidências podem indicar que independente do pH do gel clareador, não haverá danos 

irreversíveis à estrutura do esmalte durante o clareamento dental de consultório. 

 O que pode ser considerado como preocupante, no entanto, gira em torno do efeito 

colateral mais comumente relatado durante e após o clareamento dental, que é a sensibilidade 

dentária.1,4 O uso de medicação prévia como a dexametasona,14 ibuprofeno,15 dipirona de uso 

tópico,16 entre outros medicamentos,17-19 não se demonstrou eficaz até o momento na prevenção 

da sensibilidade dentária pós-clareamento de consultório. Apesar de diversos produtos 

experimentais terem sido testados com resultados favoráveis,20 a substância avaliada com 

melhor eficácia com relação ao controle da sensibilidade até o momento é o nitrato de potássio 

a 5% em sua forma de gel utilizados após o clareamento dental,21-23 e mesmo assim, servindo 

apenas como um amenizador desses efeitos. 

 Em virtude disso, muitos estudos ainda estão sendo realizados para definir meios de se 

prevenir ou melhor amenizar esse tipo de efeito colateral antes mesmo que ele aconteça, como 

por exemplo através do uso de diferentes concentrações de gel clareador. 24,25 Este aspecto da 

substância, no entanto, é difícil de ser modificado quando se trata de clareamento de 

consultório, considerando as circunstâncias no qual ele é indicado e a necessidade da maior 

concentração de peróxido de hidrogênio em sua composição para atingir os resultados 

esperados. Com isso, torna-se importante a busca por meios alternativos e adicionais para 

contribuir na prevenção ou redução desses efeitos adversos. 

 Diante desse problema, pode se dizer que os resultados deste estudo chamam a atenção 

para a questão do pH não apenas por questões de avaliação das informações disponibilizadas 

pelas fabricantes dos géis clareadores, mas, principalmente, para a importância da neutralidade 

no controle de efeitos colaterais tal como a sensibilidade dentária pós-clareamento de 

consultório, podendo o pH ser utilizado como um meio adicional de controle da sensibilidade 

dentária durante e após o procedimento. Estudos clínicos já demonstram que há, de fato, uma 

menor tendência e menor intensidade da sensibilidade quando usados géis de pH neutro ou 

alcalino quando comparados aos géis de pH ácido.4,10,26,27   

 Há evidências de que tal fato pode se dar por conta da maior formação de íons devido ao 

maior pH, gerando assim, mais radicais livres,28 o que estaria associado a uma mais rápida 

decomposição do peróxido de hidrogênio29 e, consequentemente, de acordo com a teoria mais 

aceita atualmente à respeito da etiologia da sensibilidade provocada pelo clareamento dental, 
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menores seriam as chances de contato dos agentes diretamente com os receptores neuronais 

polpa dentária durante a reação dos géis clareadores.10,20 Mesmo se considerarmos a tradicional 

teoria hidrodinâmica30 da sensibilidade dentária oriunda do clareamento dental, pode se 

considerar que a decomposição mais rápida do peróxido de hidrogênio também contribuiria 

para uma menor movimentação dos fluidos dentinários e, consequentemente, menor 

acionamento indireto dos neurotransmissores que gerariam o estímulo de dor. 

 À respeito do comportamento dos géis, apesar da literatura apontar uma tendência geral 

dos géis clareadores a se acidificarem durante sua aplicação em dentes bovinos,8 foi possível 

observar, por meio de nossas análises, que existem géis com a capacidade de se manterem 

estáveis em termos de pH durante todo o tempo de sua aplicação, o que fez com que nossa 

hipótese nula tenha sido parcialmente rejeitada, já que nem todos os géis testados apresentaram 

a tendência a acidificação esperada. No entanto, no caso do Whiteness HP Automixx (FGM, 

Brasil), percebeu-se que havia uma expectativa de estabilidade do gel durante o período integral 

de aplicação assim como ocorria em seu antecessor de mercado, o Whiteness HP Blue (FGM, 

Brasil), fato que não aconteceu, provavelmente por conta de alguma diferença nos componentes 

desse gel. Contudo, devido à falta de conhecimento público sobre a formulação desses géis, não 

há como criar teorias maiores senão a possível influência da presença de cálcio em sua forma 

solúvel no gel que apresentou instabilidade, enquanto o gel que continha cálcio em sua forma 

não-solúvel apresentou estabilidade durante toda sua aplicação. 

 Um fator preocupante a ser considerado foi a constatação de que em pelo menos 3 dos 6 

géis avaliados, a informação do fabricante sobre a neutralidade e estabilidade dos géis 

demonstrou-se equivocada, o que pode induzir o profissional ao erro de indicação dos produtos 

a seus pacientes. Um fato importante de citar a respeito do comportamento observado pH desses 

géis, é que eles tiveram tendência a se acidificar desde o início de sua aplicação. Ao comparar-

se estes resultados com os resultados encontrados em estudos anteriores,8,31 constata-se que os 

valores encontrados tanto na medição do gel Whiteness HP Maxx e Whiteness HP Blue (FGM, 

Brasil) quanto na medição do Opalescence Boost (Ultradent, EUA) foram semelhantes aos 

encontrados em nossas aferições, fato que colabora para a confiabilidade da metodologia 

utilizada e, consequentemente, dos resultados obtidos. 

 Nestas pesquisas, entretanto, observamos a medição do pH sendo realizada de maneiras 

diferentes à que utilizamos em nosso estudo, sendo um destes realizando as medições apenas 

no início e ao fim da aplicação dos géis clareadores de acordo com a recomendação dos 

fabricantes,8 sem poder gerar uma curva de variação do pH para análise, enquanto o outro aferiu 
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a cada 2 minutos durante 45 minutos, independente da recomendação do fabricante,31 fato que 

poderia ser considerado como um viés em nosso estudo, considerando nossos objetivos. Além 

disso, é importante citar que apenas no primeiro desses estudos houve contato dos géis com 

esmalte de dentes bovinos durante a análise, fator que consideramos de extrema importância 

devido às trocas iônicas que ocorrem durante a ação do peróxido na estrutura dentária, o que 

poderia, em teoria, ocasionar diferenças nessa variação de pH. Outro fator importante se baseia 

no fato de que a presença da estrutura dentária ser fundamental para a comprovação da atividade 

do gel clareador, dado necessário para o estabelecimento de conclusões verídicas a respeito do 

comportamento e características dos produtos avaliados. 

 Para fins de adequar a metodologia aos nossos objetivos, obter uma curva de variação de 

pH e estabelecer assim o nível de estabilidade dos géis clareadores de consultório avaliados, 

optamos em nosso estudo por avaliar a alteração de pH a cada 30 segundos de aplicação, pelo 

período integral de aplicação do gel informado por seus fabricantes. Através deste método, 

acreditamos poder melhor avaliar os dados, tal como identificar quais destes produtos alteram 

seu pH durante seu uso em contato com o esmalte dentário, permitindo também se observar à 

partir de que momento estes géis começariam a ter seu pH alterado demais para serem 

considerado como “neutros”, sendo melhor classificados então como ácidos ou básicos, 

dependendo dos valores obtidos. Para isso, estabelecemos como faixa de neutralidade os valores 

de pH entre 6,5 e 7,5, sendo 7 o valor neutro absoluto. 

 Em termos da variação de cor entre os grupos, avaliamos que, estatisticamente, não houve 

diferença significativa na variação de cor das amostras (ΔE), fato que corrobora com os 

resultados encontrados em outros estudos,10,26,27 favorecendo a ideia de que não há necessidade 

de se utilizar produtos mais ácidos para se obter melhores resultados imediatos de clareamento 

dental. A avaliação da cor se fez necessária em nosso estudo, no entanto, devido à necessidade 

de se constatar a atividade dos géis clareadores em contato com a estrutura dentária, de forma 

a demonstrar positivamente que ocorreram trocas iônicas por meio da oxidação das partículas 

de pigmentação nos espécimes utilizados, corroborando, assim, com nossos objetivos.  

 O pH inicial dos géis Whiteness HP Maxx e Whiteness HP Blue (FGM, Brasil) em um 

estudo26 se apresentaram relativamente mais altos quando comparados aos resultados que 

encontramos em nossas avaliações, enquanto o pH inicial do Opalescence Boost (Ultradent, 

EUA) ficou ligeiramente mais baixo em comparação ao nosso. Tal fato poderia estar associado 

à presença de estrutura dentária durante a avaliação dos géis clareadores. Apesar disso, 

observou-se que comportamento desses géis ao longo do tempo se demonstrou semelhante em 



 

14 

 

ambos os estudos. A presença de estrutura dentária durante as análises representa uma melhor 

mimetização laboratorial da prática clínica, fator relevante para o controle de possíveis vieses 

nesse tipo de estudo. No entanto, a influência das referidas trocas iônicas na variação do pH 

dos géis clareadores durante o clareamento dental ainda carece de maiores estudos para poder 

haver melhor correlação. 

 Diante dos fatos apresentados, portanto, e observado nos resultados do presente estudo, 

no intuito de promover o benefício principal do pH neutro com relação à redução dos efeitos 

colaterais, em especial a sensibilidade pós-clareamento, é importante que os fabricantes dos 

géis clareadores façam as aferições da variação do pH de seus produtos, criando protocolos 

adequados para a manutenção do pH dentro da faixa de neutralidade, promovendo a troca 

periódica da mistura em contato com a estrutura dentária, prática que já é realizada por algumas 

marcas comerciais, porém assim que o gel registrar níveis acídicos de pH. Tal conduta permitirá 

que tanto os clínicos quanto seus pacientes usufruam dos benefícios inerentes aos géis de pH 

neutro e, em teoria, também os de pH básico, em termos de prevenção do risco absoluto e 

intensidade da sensibilidade dentária pós clareamento de consultório. 

 Além disso, evidencia-se a importância da correta informação por parte das fabricantes 

com relação ao comportamento do pH de seus géis clareadores de forma que os cirurgiões-

dentistas compreendam e apliquem melhor os protocolos estabelecidos para cada produto. 

Sendo assim, clínicos e pesquisadores devem estar atentos aos estudos com relação à 

estabilidade e medição do pH dos géis clareadores de consultório de forma a evitar possíveis 

erros de indicação clínica e otimização no controle de sensibilidade de seus pacientes em 

procedimentos realizados com géis de peróxido de hidrogênio de alta concentração. Mais 

estudos clínicos acerca do pH dos géis clareadores associados à sensibilidade dentária devem 

ser feitos, porém considerando a medição ou estudo prévio do pH dos géis clareadores já 

avaliados a serem utilizados, de forma a garantir a correta análise dos dados obtidos nas 

pesquisas. 

 

CONCLUSÕES: 

 À partir dos resultados do presente estudo, considerando as limitações inerentes a um 

estudo realizado in vitro, podemos concluir: 

• Não houve alterações significativas na eficácia do clareamento, independente do pH do 

gel utilizado. 
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• Em 3 dos 6 géis avaliados, o pH informado pelas fabricantes não correspondeu ao 

encontrado nas medições in vitro. 

• Géis com tendência à acidificação começam o processo de queda do pH desde o início 

de sua aplicação. 
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TABELAS: 

Tabela 1: Características dos grupos avaliados. Composição, instruções de uso e 

características de pH indicadas pelos fabricantes. 

Grupo Produto 
Protocolo de 

aplicação 
Tempo 

total 

pH indicado 
pelo 

fabricante 
Princípio Ativo 

HP 
Whiteness HP 

FGM 
(Joinville, Brasil) 

3 aplicações 
de 15 minutos 

por sessão 

45 
minutos 

próximo ao 
Neutro 

Peróxido de 
Hidrogênio 35% 

HPM 
Whiteness HP 

Maxx 
FGM 

3 aplicações 
de 15 minutos 

por sessão 

45 
minutos 

Neutro 
Peróxido de 

Hidrogênio 35% 

HPB 
Whiteness HP 

Blue 
FGM 

1 aplicação de 
40 minutos por 

sessão 

40 
minutos 

Alcalino e 
estável 

Peróxido de 
Hidrogênio 35% e 

Cálcio 

HPA 
Whiteness HP 

Automixx 
FGM 

1 aplicação de 
50 minutos por 

sessão 

50 
minutos 

Neutro e 
estável 

Peróxido de 
Hidrogênio 35% e 

Cálcio Solúvel 

OB 

Opalescence 
Boost 

Ultradent 
(South Jordan, EUA) 

2 aplicações 
de 15 minutos 

30 
minutos 

Neutro 
Peroxido de 

Hidrogênio 40% 

POP 
Pola Office Plus 

SDI  
(Victoria, Austrália) 

3 aplicações 
de 8 minutos 

24 
minutos 

Neutro 
Peróxido de 

Hidrogênio 37,5% e 
“dessensibilizantes” 

 

  

 

Tabela 2: Média de variação de cor e desvio padrão 

Grupo Média (DP) 

POP 3,17 (1,16) 

HPM 2,87 (1,03) 

HPB 3,09 (1,62) 

HP 3,01 (0,87) 

HPA 5,79 (2,37) 

OB 4,38 (2,73) 
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Tabela 3: Média de pH Inicial, Final e Δ pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 
Média pH 

Inicial 

Média pH 

Final 
Δ pH 

HP 6,14 5,22 -0,92 
(p = 0,001) 

HPM 6,05 5,16 -0,89 
(p = 0,001) 

HPB 8,54 8,37 -0,17 
(p = 0,14) 

HPA 7,17 5,83 -1,33 
(p = 0,001) 

OB 7,21 7,19 -0,03 
(p = 0,55) 

POP 7,04 7,11 +0,08 
(p = 0,74) 
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LEGENDAS DAS FIGURAS (ANEXAS): 

 

Figura 1 – 1A – Ilustração de disco de dente bovino após corte padronizado; 1B – Eppendorf 

cortado a 1,5 cm à partir da tampa; 1C – Ilustração da barreira gengival para selamento das 

margens da amostra no eppendorf. 

Figura 2 – Imersão do eletrodo no gel dispensado na estrutura do eppendorf com a amostra 

de dente bovino 

Gráfico 1 – Curvas de variação de pH do Pola Office Plus (SDI) – Grupo POP 

Gráfico 2 – Curvas de variação de pH do Opalescence Boost (Ultradent) – Grupo OP 

Gráfico 3 – Curva de variação de pH do Whiteness HP Blue (FGM) – Grupo HP 

Gráfico 4 – Curvas de variação de pH do Whiteness HP (FGM) – Grupo HP 

Gráfico 5 – Curvas de variação de pH do Whiteness HP Maxx (FGM) – Grupo HPM 

Gráfico 6 – Curva de variação de pH do Whiteness HP Automixx (FGM) – Grupo HPA 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O clareamento dental é um dos tratamentos estéticos mais conservadores em 

odontologia. Apesar disso, é inevitável sua associação por parte dos dentistas e pacientes aos 

seus efeitos adversos, em especial a sensibilidade dentária durante o uso dos géis clareadores. 

Sendo assim, é importante que os profissionais e fabricantes estejam atentos aos resultados dos 

estudos acerca da prevenção e controle desses efeitos, de forma a proporcionar uma melhor 

experiência de tratamento para o paciente. 

 Portanto, considerando os resultados do presente estudo e as considerações feitas a 

respeito de estudos anteriores, evidencia-se a importância da correta aferição do pH das 

substâncias clareadoras, a fim de orientar melhor os profissionais na escolha dos produtos para 

cada um de seus casos realizados em consultório, visando sempre o bem estar e conforto dos 

pacientes durante o tratamento clareador, sendo as substâncias que se mantenham acima ou na 

faixa de neutralidade aquelas que têm apresentado melhor resultado em termos de prevenção 

de sensibilidade dentária. 
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5 – ANEXOS: 

 

ANEXO 1: FIGURAS DO ARTIGO 2 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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Figura 2  
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Gráfico 3 
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ANEXO 2: NORMAS DE FORMATAÇÃO E SUBMISSÃO DO ARTIGO (BRASILIAN 

ORAL RESEARCH) 

 

APRESENTAÇÃO DO MANUSCRITO 

O texto do manuscrito deverá estar redigido em inglês e fornecido em arquivo digital 

compatível com o programa "Microsoft Word" (em formato DOC, DOCX ou RTF). 

Cada uma das figuras (inclusive as que compõem esquemas/combos) deverá ser fornecida em 

arquivo individual e separado, conforme as recomendações descritas em tópico específico. 

Fotografias, micrografias e radiografias deverão ser fornecidas em formato TIFF, conforme as 

recomendações descritas em tópico específico. 

Gráficos, desenhos, esquemas e demais ilustrações vetoriais deverão ser fornecidos em formato 

PDF, em arquivo individual e separado, conforme as recomendações descritas em tópico 

específico. 

Importante: o ScholarOne™ permite que o conjunto dos arquivos somem no máximo 10 MB. 

No caso de a inclusão do arquivo de vídeo acarretar em tamanho superior, é possível informar 

o link de acesso ao vídeo. Na reprodução de documentação clínica, o uso de iniciais, nomes 

e/ou números de registro de pacientes são proibidos. A identificação de pacientes não é 

permitida. Um termo de consentimento esclarecido, assinado pelo paciente, quanto ao uso de 

sua imagem deverá ser fornecido pelo(s) autor(es) quando solicitado pela BOR. Ao reproduzir 

no manuscrito algum material previamente publicado (incluindo textos, gráficos, tabelas, 

figuras ou quaisquer outros materiais), a legislação cabível de Direitos Autorais deverá ser 

respeitada e a fonte citada. 

As seções do manuscrito devem ser apresentadas observando-se as características específicas 

de cada tipo de manuscrito: folha de rosto (Title Page), introdução, metodologia, resultados, 

discussão, conclusão, agradecimentos e referências. 

Folha de rosto (Title Page; dados obrigatórios) 

• Indicação da especialidade*, ou área de pesquisa, enfocada no manuscrito. 
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*Anatomia; Biologia Craniofacial; Biologia Pulpar; Bioquímica; Cariologia; Ciências do 

Comportamento; Cirurgia Bucomaxilo; Controle de Infecção; Dentística; Disfunção 

Temporomandibular; Estomatologia; Farmacologia; Fisiologia; Imaginologia; Implantodontia 

- Clínica Cirúrgica; Implantodontia - Clínica Protética; Implantodontia Básica e Biomateriais; 

Imunologia; Materiais Dentários; Microbiologia; Oclusão; Odontogeriatria; Odontologia 

Legal; Odontologia Social; Odontopediatria; Ortodontia; Ortopedia; Patologia Oral; 

Periodontia; Prótese; Saúde Coletiva; Terapia Endodôntica. 

• Título informativo e conciso, limitado a um máximo de 110 caracteres incluindo 

espaços. 

• Nomes completos e por extenso de todos os autores, incluindo os respectivos números 

de telefone e endereços eletrônicos (email). Recomenda-se aos autores confrontar seus nomes 

anotados na Folha de Rosto (Title Page) com o perfil criado no ScholarOne™, de modo a evitar 

incompatibilidades. 

• A participação de cada um dos autores deverá ser justificada por escrito em folha 

separada, observando-se os critérios de autoria e co-autoria adotados pelo International 

Committee of Medical Journal Editors, disponíveis 

em http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-

role-of-authors-and-contributors.html 

• Dados de afiliação institucional/profissional de todos os autores, incluindo universidade 

(ou outra instituição), faculdade/curso, departamento, cidade, estado e país, apresentados de 

acordo com as normas internas de citação estabelecidas pela instituição de cada um dos autores. 

Verificar se as afiliações foram inseridas corretamente no ScholarOne™. 

Resumo: deve ser apresentado na forma de um parágrafo único estruturado (mas sem sub-

divisões em seções), contendo proposição do trabalho, metodologia, resultados e conclusões. 

No Sistema, utilizar a ferramenta Special characters para caracteres especiais, se aplicável. 

Descritores: devem ser fornecidos de 3 (três) a 5 (cinco) descritores principais, escolhidos 

dentre os descritores cadastrados 

em http://decs.bvs.br/ ou http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html (não serão aceitos 

sinônimos). 

 

http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
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Texto Principal 

Introdução: deve apresentar o estado da arte do assunto pesquisado, a relevância do estudo e 

sua relação com outros trabalhos publicados na mesma linha de pesquisa ou área, identificando 

suas limitações e possíveis vieses. O objetivo do estudo deve ser apresentado concisamente ao 

final dessa seção. 

Metodologia: devem ser fornecidas todas as características do material pertinente ao assunto 

da pesquisa (ex.: amostras de tecido, sujeitos da pesquisa). Os métodos experimentais, 

analíticos e estatísticos devem ser descritos de forma concisa, porém suficientemente detalhada 

para permitir que outros possam repetir o trabalho. Os dados de fabricantes ou fornecedores de 

produtos, equipamentos, ou softwares devem ser explicitados na primeira menção feita nesta 

seção, como segue: nome do fabricante, cidade e país. Os programas de computador e métodos 

estatísticos também devem ser especificados. A menos que o objetivo do trabalho seja comparar 

produtos ou sistemas específicos, os nomes comerciais de técnicas, bem como de produtos ou 

equipamentos científicos ou clínicos só devem ser citados nas seções de "Metodologia" e 

"Agradecimentos", de acordo com o caso. No restante do manuscrito, inclusive no título, devem 

ser utilizados os nomes genéricos. Nos manuscritos que envolvam radiografias, 

microrradiografias ou imagens de MEV, devem ser incluídas as seguintes informações: fonte 

de radiação, filtros e níveis de kV utilizados. Os manuscritos que relatem estudos em humanos 

devem incluir comprovação de que a pesquisa foi conduzida eticamente de acordo com a 

Declaração de Helsinki (World Medical 

Association, http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/). O número de protocolo de 

aprovação emitido por um Comitê Institucional de Ética deve ser citado. Estudos 

observacionais devem seguir as diretrizes STROBE (http://strobe-statement.org/) e o check list 

deve ser submetido. Ensaios clínicos devem ser relatados de acordo com o protocolo 

padronizado da CONSORT Statement(http://www.consort-statement.org/), revisões 

sistemáticas e meta-análises devem seguir o PRISMA (http://www.prisma-statement.org/), ou 

Cochrane (http://www.cochrane.org/). 

Resultados: devem ser apresentados na mesma ordem em que o experimento foi realizado, 

conforme descrito na seção "Metodologia". Os resultados mais significativos devem ser 

descritos. Texto, tabelas e figuras não devem ser repetitivos. Os resultados com significância 

estatística devem vir acompanhados dos respectivos valores de p. 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/
http://strobe-statement.org/
http://www.consort-statement.org/
http://www.prisma-statement.org/
http://www.cochrane.org/
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Tabelas: devem ser numeradas e citadas consecutivamente no texto principal, em algarismos 

arábicos. As tabelas devem ser submetidas separadamente do texto em formato DOC, DOCX 

ou RTF. 

Discussão: deve discutir os resultados do estudo em relação à hipótese de trabalho e à literatura 

pertinente. Deve descrever as semelhanças e as diferenças do estudo em relação aos outros 

estudos correlatos encontrados na literatura, e fornecer explicações para as possíveis diferenças 

encontradas. Deve também identificar as limitações do estudo e fazer sugestões para pesquisas 

futuras. 

Conclusões: devem ser apresentadas concisamente e estar estritamente fundamentadas nos 

resultados obtidos na pesquisa. O detalhamento dos resultados, incluindo valores numéricos 

etc., não deve ser repetido. 

Agradecimentos: as contribuições de colegas (por assistência técnica, comentários críticos 

etc.) devem ser informadas, e qualquer vinculação de autores com firmas comerciais deve ser 

revelada. Esta seção deve descrever a(s) fonte(s) de financiamento da pesquisa, incluindo os 

respectivos números de processo. 

Plágio 

A BOR emprega um sistema de detecção de plágio. Ao enviar o seu manuscrito para a Revista, 

este manuscrito poderá ser rastreado. Isto não tem relação com a simples repetição de nomes / 

filiações, mas envolve frases ou textos utilizados. 

  

Referências: só serão aceitas como referências as publicações em periódicos revisados por 

pares. Não serão aceitos como referências manuscritos em processo de redação, dissertações, 

teses, ou resumos apresentados em congressos. Devem ser evitadas referências a livros. 

As citações de referências devem ser identificadas no texto por meio de números arábicos 

sobrescritos. A lista completa de referências deve vir após a seção de "Agradecimentos", e as 

referências devem ser numeradas e apresentadas de acordo com o Estilo Vancouver, em 

conformidade com as diretrizes fornecidas pelo International Committee of Medical Journal 

Editors, conforme apresentadas em Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 

Biomedical Journals (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/). Os títulos de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
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periódicos devem ser abreviados de acordo com o List of Journals Indexed in Index 

Medicus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals). A correta apresentação das 

referências é de responsabilidade exclusiva dos autores. 

Grafia de termos científicos: nomes científicos (binômios de nomenclatura microbiológica, 

zoológica e botânica) devem ser escritos por extenso, bem como os nomes de compostos e 

elementos químicos, na primeira menção no texto principal. 

Unidades de medida: devem ser apresentadas de acordo com o Sistema Internacional de 

Medidas 

(http://www.bipm.org ou http://www.inmetro.gov.br/consumidor/unidLegaisMed.asp). 

Notas de rodapé no texto principal: devem ser indicadas por meio de asteriscos e restritas ao 

mínimo indispensável. 

Figuras: fotografias, micrografias e radiografias devem ter uma largura mínima de 10 cm, 

resolução mínima de 500 dpi, e devem ser fornecidas em formato TIFF. Gráficos, desenhos, 

esquemas e demais ilustrações vetoriais devem ser fornecidos em formato PDF. Todas as 

figuras devem ser submetidas, individualmente, em arquivos separados (não inseridas no 

arquivo de texto). As figuras devem ser numeradas e citadas consecutivamente no corpo do 

texto, em algarismos arábicos. As legendas das figuras devem ser inseridas todas juntas no final 

do texto, após as referências. 

 

CARACTERÍSTICAS E FORMATAÇÃO DOS TIPOS DE MANUSCRITOS 

Pesquisa Original 

Devem ser limitados a 30.000 caracteres incluindo espaços (considerando-se introdução, 

metodologia, resultados, discussão, conclusão, agradecimentos, tabelas, referências e legendas 

de figuras). Será aceito um máximo de 8 (oito) figuras e 40 (quarenta) referências. O resumo 

deve conter, no máximo, 250 palavras. 

 

http://www.bipm.org/
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/unidLegaisMed.asp
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Formatação - Arquivos de Texto 

• Folha de rosto (Title Page) 

• Texto principal (30.000 caracteres incluindo espaços) 

• Resumo - máximo de 250 palavras 

• Descritores - de 3 (três) a 5 (cinco) descritores principais 

• Introdução 

• Metodologia 

• Resultados 

• Discussão 

• Conclusão 

• Agradecimentos 

• Tabelas 

• Referências - máximo de 40 referências 

• Legendas de figuras 
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