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RESUMO 

 

 

Almeida Jr LR. Avaliação da microdureza do esmalte dentário e dentina 
após clareamento  com peróxido de carbamida nas concentrações de 1%,2%, 
5% e 10%. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 
2015. 
 

O Clareamento dental tornou-se um dos tratamentos estéticos mais 
solicitados na atualidade. Este trabalho verificou a resistência do esmalte e da 
dentina humana in vitro através de ensaio de microdureza após a aplicação de 
peróxido de carbamida nas concentrações de 1%, 2%, 5% e 10%. Vinte incisivos 
centrais superiores humanos foram raspados, limpos com ultrassom e jato de 
bicarbonato, armazenados em umidificador com água destilada, divididos em 04 
Grupos para clareamento. Um perfil metálico de alumínio com 10x15.7x15.7mm foi 
isolado internamente, colado com borracha de silicone sobre placa de vidro 
revestindo a porção radicular das amostras e o espaço entre a porção radicular e as 
paredes do perfil preenchido com resina de poliuretano e armazenado à 37±2°C. Os 
dentes foram moldados com alginato utilizando o mesmo perfil de alumínio e as 
moldagens vazadas em gesso tipo IV. Os modelos obtidos foram levados à 
plastificadora para confecção de matrizes de clareamento de 1mm de espessura. 
Uma matriz de silicone de condensação base densa foi fabricada para cada dente, 
com uma perfuração de 6mm de diâmetro na face vestibular de cada matriz 
equivalente ao diâmetro da ponta do espectrofotômetro. Os dentes sofreram um 
corte vertical dividindo-os em duas partes. Um apoio de resina acrílica foi fabricado 
paralelizando horizontalmente cada amostra com a finalidade de estabilizar e facilitar 
o lixamento e a tomada dos valores de microdureza. As amostras foram lixadas 
numa seqüência de granulação e lavadas em ultrassom por 20s em água destilada. 
Cada amostra foi submetida ao teste de dureza Vikers em um microdurômetro em 
três áreas: terço incisal, médio e cervical do esmalte e da dentina subjacente, com 
10 impressões por área. As amostras foram secas com papel absorvente, pinceladas 
com silicone de vedação para isolar da ação do agente clareador, e unidas na base 
com resina acrílica. A amostras foram deixadas em estufa por 12 horas e foram 
submetidas ao clareamento dental por 8 horas por dia durante dez dias. As amostras 
foram submetidas a nova medição de cor, separadas novamente e lixadas em 
seqüência de granulação. As três áreas antes avaliadas foram novamente testadas. 
Em conclusão, foi possível observar que a microdureza na dentina apontou 
diferença estatística focalizada entre o terço incisal – cervical no lado direito antes do 
clareamento; terço médio - incisal no lado direito após clareamento e no lado 
esquerdo antes do clareamento no intervalo terço médio-incisal. Além disso, 
observou-se que a microdureza no esmalte o teste de comparações múltiplas para 
identificação entre os terços apontou que houve diferença entre o terço incisal – 
cervical e  terço médio- cervical no lado direito após clareamento. A análise 
estatística focalizada nos tratamentos permitiu identificar as diferenças segundo os 
níveis de tratamento onde houve evidência estatística significante (p<0,01) na 
microdureza no lado esquerdo antes do tratamento. O teste de comparações 
múltiplas para identificação entre os tratamentos apontou que houve diferença 
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estatística significante (p<0,01) entre  5%-1%, 5%-10%  nas concentrações de 
peróxido de carbamida. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Microdureza, clareamento dental, peróxido de Carbamida. 
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ABSTRACT 

 

 

Almeida Jr LR. Evaluation microhardness of tooth enamel and dentin after 
bleaching with carbamide peroxide at concentrations of 1%, 2%, 5% and 10%. 
Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2015. 

 

        The Tooth whitening has become one of the most requested aesthetic 
treatments today. This study verified the enamel resistance and in vitro by human 
dentin microhardness test after application of carbamide peroxide at concentrations 
of 1%, 2%, 5% and 10%. Twenty human maxillary central incisors were scraped, 
cleaned with ultrasound and bicarbonate jet, stored in humidifier with distilled water, 
divided into 04 groups for whitening. A metallic aluminum profile with 
10x15.7x15.7mm is internally isolated, glued with silicone rubber coating on the glass 
plate samples of the root portion and the space between the root portion and the 
walls of the profile filled with polyurethane resin and stored at 37 ± 2 ° C. The teeth 
were molded with alginate using the same aluminum profile moldings and castings in 
plaster type IV. The models obtained were taken to the laminator for making 1mm 
thick whitening matrices. A dense base condensation silicone matrix was fabricated 
for each tooth, with a diameter of 6mm drilling on the buccal aspect of each matrix 
equivalent to the diameter of the tip of the spectrophotometer. The teeth were cut 
vertical dividing them into two parts. A support was manufactured acrylic resin 
horizontally paralleling each sample in order to stabilize and facilitate sanding and 
outlet of microhardness. The samples were ground in a granulation washed in 
sequence and ultrasound for 20 s in distilled water. Each sample was subjected to 
Vikers hardness test on a microdurometer in three areas: incisal third, middle and 
cervical enamel and underlying dentine, with 10 prints per area. The samples were 
dried with tissue paper, painted with silicone seal to isolate the action of the 
bleaching agent, and attached at the base with acrylic resin. The samples were left in 
a greenhouse for 12 hours and subjected to bleaching for 8 hours per day for ten 
days. The samples were subjected to color measurement new, separated again and 
sanded granulation sequence. The three areas were evaluated before retested. In 
conclusion, it observed that the hardness dentin pointed focused statistical difference 
between the incisal third - neck on the right side before the treatment; third medium - 
incisal on the right side after whitening and on the left side before the treatment in the 
range medium-incisal third. In addition, it was observed that the hardness of enamel 
the multiple comparisons test for identification of the thirds pointed out that there 
were differences between the incisal third - medium-cervical and cervical third on the 
right side after bleaching. The statistical analyzes focused on possible treatments 
identify differences according to treatment levels where there was no statistically 
significant evidence (p <0.01) on the left side microhardness prior to treatment. The 
multiple comparison test for identification between treatments pointed out that there 
was a statistically significant difference (p <0.01) between 5% -1% 5% -10% in 
carbamide peroxide concentrations. 
 

KEY WORDS: Hardness, teeth whitening, carbamide peroxide. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O padrão estético atual além cobrar uma preocupação com a função 

dentária, possui uma crescente e constante busca por um padrão dentário simétrico, 

considerando-se a forma, contorno, alinhamento dos dentes e principalmente a cor. 

Tal fato é influenciado tanto pela mídia, quanto por grupos sociais. Certamente, um 

sorriso considerado belo possui um efeito surpreendente na autoestima do indivíduo, 

principalmente em uma sociedade extremamente competitiva, onde esse padrão 

está relacionado a novas perspectivas e possibilidades (BRITTO JR FM, DE ROSSI 

W, PELINO JEP, 2004; ARAUJO FO, BARATIERI LN, ARAÚJO E, 2007; ALVES GL 

& GOMES APM, 2007). 

 As alterações de cor acabam por constituir um desequilíbrio estético 

principalmente porque ter dentes brancos é considerado sinal de cuidado, saúde, 

beleza e sucesso. As pigmentações resultam de dois fatores: extrínsecos e 

intrínsecos. A pigmentação extrínseca ocorre mais frequentemente e caracteriza-se 

por ser superficial e decorrente de bebidas e substâncias que possuam corantes e 

pigmentos, bem como tabaco e bactérias cromógenas. Já a pigmentação intrínseca 

apresenta etiologia relacionada à hereditariedade e/ou alterações ocorridas nos 

períodos de formação dos germes dentais. Esse tipo de manchamento apresenta  

maior complexidade e dificuldade para o tratamento estético, uma vez que as 

manchas ou descolorações, na maioria dos casos, não estão superficiais. (ALVES 

GL & GOMES APM 2007) 

Com o intuito de recompor a cor natural dos dentes, os Cirurgiões – 

Dentistas tem oferecido um vasto campo de opções para tratamento, que vão desde 

a cobertura total dos dentes, com resinas ou laminados de porcelana, até 

tratamentos não invasivos como as técnicas de clareamento dental. O clareamento 

dental é uma técnica não invasiva e que conserva a estrutura dentária, 

apresentando custo relativamente baixo e produzindo resultados satisfatórios, pois 

emprega agentes químicos oxidantes que atuam tanto em esmalte quanto em 

dentina. (BRITTO JR FM, DE ROSSI W, PELINO JEP, 2004; ARAUJO FO, 

BARATIERI LN, ARAÚJO E, 2007; ALVES GL & GOMES APM, 2007). 
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Apesar da eficácia comprovada, a literatura revela haver problemas 

quanto às modificações estruturais no esmalte e dentina do elemento dentário 

causadas pelo agente clareador que resulta em sensibilidade dentinária. Daí torna-

se necessário conhecer também as características das estruturas ao qual o agente 

clareador atua.  

Este trabalho teve por objetivo verificar a resistência do esmalte e da 

dentina humana in vitro através de ensaio de microdureza após a aplicação de 

peróxido de carbamida nas concentrações de 1%, 2%, 5% e 10%. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Características do esmalte e da dentina 

 

 

O esmalte diferencia-se dos demais tecidos por ser acelular, cujos 

prismas possuem de 4 à 7 μm e originam-se perpendiculares à junção amelo-

dentinária em formato cilíndrico, com leves ondulações, desde a junção amelo-

dentinária até a superfície externa. Os cristais de hidroxiapatita carbonatada 

arranjam-se de modo que os prismas fiquem muito próximos uns dos outros, 

separados pelo esmalte interprismático. O esmalte é altamente anisotrópico  cujas 

propriedades mecânicas dependem do tipo e direção do estímulo aplicado sendo 

mais comuns as fraturas paralelas aos prismas de esmalte. Sua composição o faz 

um tecido extremamente friável, apesar de sua dureza. O esmalte dentário, devido à 

organização prismática e a disposição dos cristais, possui uma estrutura quase 

cristalina o que leva a ter uma aparência translúcida que influencia a coloração do 

dente uma vez que a sua translucidez e espessura permitem a visualização da 

coloração da dentina, principalmente na região cervical, onde a camada de esmalte 

é mais fina. Regiões com maior espessura de esmalte são mais opacas e 

apresentam coloração branco-azulada ou acinzentada. (PASSOS, 2013)  

A dureza do esmalte deve-se a seu alto conteúdo inorgânico (97%) 

representado por cristais de fosfato de cálcio sob a forma de hidroxiapatita 

[Ca10(PO4)6(OH2)], com quantidades de carbonato, sódio, magnésio, cloreto, 

potássio e flúor com 1% de material orgânico de natureza basicamente proteica, com 

escassos carboidratos e lipídeos e por 2% de água e a fragilidade ao alto módulo de 

elasticidade e baixa força de tração. O que impede sua fratura sob as forças 

mastigatórias normais são as propriedades mecânicas da dentina. Acredita-se que a 

composição mineral influencie diretamente essas propriedades mecânicas 

apresentadas pelos tecidos. A incorporação de carbono, magnésio, sódio e flúor à 

estrutura da apatita dos cristais de esmalte resulta em alterações físico-químicas e 

propriedades mecânicas no esmalte. Dependendo da região, composição química e 
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orientação prismática foram constatadas diferenças na dureza, módulo de 

elasticidade e resistência à fratura do tecido.  

Em geral, maiores módulos de elasticidade estão relacionados à maior 

dureza. O esmalte dentário possui módulo de elasticidade entre 80 e 90 GPa, 

dureza média variável entre 272 a 440 KHN, além de baixa resistência à tração, 

apresentando-se como um tecido altamente friável, o que propicia a ocorrência 

freqüênte de trincas. Aparentemente, as fraturas em esmalte ocorrem no esmalte 

interprismático, que é importante na absorção de energia das tensões aplicadas 

sobre o tecido, o que confere certa resistência à fratura no esmalte. No entanto, a 

exposição ao flúor e a outros íons no ambiente bucal promovem a substituição da 

matriz carbonatada por apatita fluoretada, aumentando a densidade tissular, 

reduzindo a permeabilidade do tecido e aumentando sua dureza . (PASSOS, 2013) 

Já a dentina, devido a sua estrutura tubular, é um tecido que possui certa 

resiliência, desempenhando importante papel na sustentação do esmalte, pois 

amortece as forças da mastigação, reduzindo, desse modo, a possibilidade de 

fraturas. Possui módulo de elasticidade entre 17 a 22 GPa, quase sempre 

determinado pela matriz da dentina intertubular devido à dificuldade de fazer as 

nanoendentações em regiões tubulares, que acabam por contribuir de maneira 

superficial com as propriedades mecânicas. Seu maior conteúdo orgânico 

proporciona menor módulo de elasticidade e menor dureza, quando comparados ao 

esmalte. Há, também, diminuição da espessura das partículas de mineral, que pode 

ser correlacionada com o aumento do conteúdo mineral e, consequentemente, com 

o aumento da dureza e do módulo de elasticidade. O tamanho reduzido dos cristais 

minerais gera um aumento da concentração dessas substâncias entre as fibrilas 

colagênicas, resultando na mineralização intrafibrilar. O conteúdo mineral da dentina 

próximo a JAD diminui e a espessura dos cristais aumenta. Tanto a dureza quanto o 

módulo de elasticidade diminuem em direção à JAD. Sendo assim, a dentina do 

manto, que é a primeira camada após a JAD, apresenta levemente reduzida dureza, 

quando comparada à dentina circumpulpar, com evidências de menor conteúdo 

mineral no tecido. Essa menor dureza é acompanhada de menor módulo de 

elasticidade na região próxima à JAD, consistindo em um obstáculo efetivo para a 

propagação de trincas. 
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2.2 ) Clareamento dentário 

 

Segundo HIRATA et al. (1997); PORTOLANI JÚNIOR & CANDIDO 

(2005), clareamento dental, não como a técnica atual, é conhecido desde o Egito 

antigo, quando abrasivos eram misturados ao vinagre com a finalidade de branquear 

os dentes e os romanos usavam urina com a mesma finalidade, sendo essa prática 

bastante difundida pelos países europeus até o século XVIII. Hoje a amônia está 

presente como um dos produtos finais dos clareadores a base de peróxido de 

carbamida, porém, não diretamente relacionada com o ato de clarear.  

O termo clareamento dental foi descrito pela primeira vez em 1861 pelo 

professor M’Quillen no periódico The Dental Cosmos. O artigo indicava ser 

primordial o conhecimento das características químicas das substâncias que 

provocavam a alteração na cor natural dos dentes, as quais precisavam ser 

decompostas para restabelecimento da normalidade (PINHEIRO JÚNIOR, 1996). Já 

o primeiro relato de clareamento dentário em dentes não vitalizados foi realizado por 

Truman em 1864  (ANDRADE, 2005). 

O ortodontista William Klusmier em 1960 constatou acidentalmente, que o 

uso de um antisséptico que continha peróxido de carbamida em sua composição 

tornava os dentes de seus pacientes mais claros. O antisséptico era prescrito para 

quadros de gengivite e com indicação de uso noturno em dispositivos ortodônticos 

semelhantes a um protetor esportivo (ANDRADE, 2005; BASTING, 2005).  

Foi apenas quando Haywood e Heymann (1989) publicaram um artigo 

que descrevia a técnica conhecida como  Clareamento de Dentes Vitalizados onde 

uma moldeira era usada durante as horas de descanso noturno, que esse 

procedimento se popularizou. A técnica utilizava uma moldeira confeccionada em 

silicone sobre o modelo de gesso do paciente, onde o agente clareador peróxido de 

carbamida a 10% era depositado e o paciente permanecia com a moldeira enquanto 

dormia e este procedimento se repetia por cinco semanas. A utilização da moldeira 

contribuiu para a popularização da técnica, pois permitiu empregar vários produtos 

em concentrações diversas. Atualmente o peróxido de carbamida pode ser 

encontrado além das concentrações de 10%, 16% e 22% utilizadas no tratamento 

caseiro, e também nas concentrações de 35% a 37% para ser utilizado no 

clareamento em consultório (MANDARINO, 2003). 
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2.3.Efeitos dos agentes clareadores sobre a microdureza  

 

 Os agentes clareadores possuem um baixo peso molecular e uma 

capacidade de desnaturar proteínas, aumentando assim o movimento de íons 

através da estrutura dental, e por serem agentes oxidantes capazes de reagir com 

as macromoléculas responsáveis pelos pigmentos removendo-os por difusão. As 

evidências apontam para a difusão inicial do peróxido pelo esmalte até alcançar a 

junção dentina-esmalte e regiões da dentina. Experimentos in vitro detectaram a 

penetração em níveis baixos do peróxido na câmara pulpar, com tempos de 

exposição de 15 à 30 minutos de uma gama de produtos com peróxido e soluções 

(THITINANTHAPAN et al, 1999; GOKAY et al, 2005, RODRIGUES et al, 2005, 

DILLENBURG & CONCEIÇÃO, 2007  ).  

Segundo ARAUJO F. O.; BARATIERI L. N.; ARAÚJO E. (2007) das 

substâncias testadas e indicadas para clareamento, os peróxidos desenvolvidos 

especificamente para atuar em esmalte e dentina são considerados os oxidantes 

mais eficazes, sendo o de hidrogênio um dos mais versáteis e populares, por 

oferecer variedade de fórmulas, concentrações e modos de ativação. O contato 

direto do produto com a superfície dental aumenta a preocupação com riscos 

teciduais originados da duração e modo de ativação do tratamento. Entretanto, em 

relação às informações sobre alterações produzidas na superfície do esmalte pelo 

tratamento clareador, há muita contradição. Pesquisas relatam mudanças 

significativas na microdureza dental, outros não descrevem nenhum tipo de 

modificação.  

Os agentes clareadores convertem compostos de carbono pigmentados e 

com ligação dupla em grupos hidroxila, que se apresentam sem cor. Quando o 

clareamento ultrapassa o ponto de saturação (a quantidade ótima do clareamento na 

qual o branqueamento obtido é máximo), o agente clareador começa a atuar em 

outros compostos que apresentam cadeias de carbono, como as proteínas da matriz 

do esmalte. Neste ponto, a perda de material da matriz do esmalte torna-se muito 

rápida, e é convertido em dióxido de carbono e água, o que leva a um aumento da 

porosidade e da fragilidade do dente. É importante que o profissional saiba o exato 

momento de interromper o clareamento, uma vez que a perda da matriz orgânica do 

esmalte pode ultrapassar os benefícios do clareamento. Os agentes clareadores 
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 proporcionam a liberação do oxigênio, podendo causar alterações morfológicas nas 

estruturas mineralizadas. O contato diário por longos períodos pode causar 

alterações estruturais no esmalte, dentina e até cemento. O esmalte, quando 

submetido a agentes com potencial hidrogeniônico (pH) entre 5,2 a 5,8 pode 

apresentar descalcificação, diminuição da microdureza e friabilidade. A substância 

clareadora penetra na estrutura dental não só pelo baixo peso molecular, mas 

também, pela desnaturação proteica, dissolução da matriz orgânica, que aumenta a 

passagem e o trânsito do clareador através do esmalte e dentina até se atingir o 

pigmento (BARATIERI, 1995; SOARES et al., 2008;  AGOSTINHO; GUIMARÃES; 

SILVA, 2003). 

Atualmente, os pesquisadores estão preocupados em investigar como os 

agentes clareadores utilizados atuam sobre as estruturas dentais, com o objetivo de 

avaliar se ocorrem alterações estruturais em esmalte e dentina e a segurança desse 

procedimento tão utilizado nos dias atuais e assim, tentar obter um agente que 

promova o clareamento dental sem provocar danos aos tecidos. (PINHEIRO 

JÚNIOR, 1996;  ESBERARD et al., 2004; OLIVEIRA; PAES LEME; GIANNINI 

BISPO, 2006)  

SOARES et al (2013) realizaram estudo com o objetivo de avaliar e 

correlacionar a eficácia  e a toxicidade de um gel de peróxido de  hidrogênio a 35% 

após diferentes tempos de aplicação no esmalte dental. Discos de esmalte / dentina 

foram adaptados em câmaras pulpares artificiais (APC) e os conjuntos de APC / 

disco foram autoclavados a 121 ° C durante 15 minutos num recipiente com água. 

Os conjuntos APC / discos foram colocados em placas de 24 poços estéreis em 

câmaras de celulose artificiais que continham meio de cultura (Costar Corp., 

Cambridge, MA, EUA) contendo 1 ml de meio de Eagle modificado por Dulbecco 

(DMEM isento de soro;Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA), de tal maneira que  a 

superfície do esmalte permaneciam expostos para o branqueamento subseqüente. 

Os seguintes grupos foram formados: G1, controle (sem clareamento); G2 e G3, três 

aplicacoes de 15 min e uma de 15 min para clareamento respectivamente; e G4 e 

G5, três aplicações de 5 min e uma aplicação  5 min, respectivamente. Oito 

conjuntos APC / disco foram obtidos para cada grupo experimental. Seis deles foram 

utilizados para avaliar a succínico desidrogenase (SDH) e a atividade da fosfatase 

alcalina(ALP) e os outros dois conjuntos foram designados para análise da  
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morfologia celular. Para cada conjunto, uma quantidade de 1 ml de extrato foi obtido, 

e dois alíquotas de 500 μl foram utilizados para avaliação SDH e ALP. Extratos 

(meio de cultura com componentes do gel clareador) foram aplicadas durante 60 

minutos sobre celulas de odontoblastos (MDPC-23). Metabolismo celular (ensaio de 

tetrazólio de metilo) (teste de Kruskal-Wallis / Mann-Whitney; α = 5%) e na 

morfologia celular (microscopia eletrônica de varredura) foram analisadas 

imediatamente após os procedimentos ( análise de variância de teste / de Tukey; α = 

5%). A fosfatase alcalina (ALP) foi avaliada 24 horas após o tempo de contacto dos 

extratos com as células (teste de Kruskal-Wallis / Mann-Whitney; α = 5%). A 

fosfatase alcalina (ALP) foi avaliada 24 horas após o tempo de contacto dos extratos 

com as células (teste de Kruskal-Wallis / Mann-Whitney; α = 5%). A cor do dente foi 

analisada antes e 24 h depois do branqueamento utilizando um espectrofotometro 

de acordo com o Commission Internationale de l'Eclairage L * a * b * (Kruskal-Wallis 

/ Mann-Whitney; α = 0,05). Diferença significativa (p <0,05) no metabolismo celular 

ocorreu apenas entre G1 (controle, 100%) e G2 (60,6%). Uma redução significante 

(p <0,05) na atividade de ALP foi observada entre os grupos G2, G3 e G4, em 

comparação com G1. Alterações na morfologia celular foram observadas em todos 

os grupos clareados. Foram observados os maiores valores de difusão e alterações 

de cor para G2, com diferença significativa entre todos os grupos experimentais 

(p<0,05). G3 e G4 apresentaram mudança de cor e HP difusão valores 

intermediários sem diferenças estatisticamente significativas entre eles (p>0,05). A 

menor quantidade de difusão do HP foi observada em G5 (p< 0,05), o que também 

não exibiu nenhuma alteração significativa da cor em comparação com o grupo de 

controle (p>0,05). A difusão de HP através dos tecidos dentais e os seus efeitos 

citotóxicos eram proporcionais ao tempo de contato do gel de branqueamento com o 

esmalte. No entanto, os tempos mais curtos de branqueamento ofereceram eficácia 

reduzida. E concluíram que encurtar o tempo de branqueamento de dente em 

exercício pode ser uma alternativa para minimizar os efeitos citotóxicos do presente 

procedimento clínico de tecido pulpar. No entanto, a redução do tempo de aplicação 

do agente de branqueamento no esmalte pode não fornecer resultado estético 

adequado. 

CANNABRAVA, VP et al (2014) avaliaram o efeito de técnicas de 

clareamento sobre a permeabilidade da dentina. A hipótese foi de que o agente de 

branqueamento associada ou não a gravação e / ou fonte de energia seria capaz de 
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aumentar a permeabilidade da dentina (condutância). Cinqüenta discos 1 mm de 

espessura de dentina coronária foram obtidos de terceiros molares humanos, os 

quais foram montados em uma câmara de filtração, permitindo a exposição de uma 

área padronizada de 0,282 mm2. Todas as amostras foram tratadas com 35% de 

ácido fosfórico líquido durante 15 segundos, para maximizar a permeabilidade da 

dentina. Em seguida, eles foram alocados aleatoriamente para cinco diferentes 

condições: gel placebo (controle negativo); C HP: Whiteness HP Maxx (WM) -35% 

de peróxido de hidrogênio; PA-HP: WM precedido de ácido fosfórico por 15 

segundos. HP-E: WM associado a uma fonte de luz e PA-HP-E: WM precedido por 

ataque ácido fosfórico durante 15 segundos e associado a uma fonte de luz. O 

agente de branqueamento foi aplicado durante 10 minutos com agitação 

intermediária em 5 minutos. Nos grupos associados com uma fonte de luz, que foi 

ativado durante 30 segundos a cada 5 minutos. Em seguida, a permeabilidade (Lp) 

foi medida utilizando o dispositivo Flodec. Os dados foram coletados e analisados 

com ANOVA one-way e teste de Tukey (P <0,05). A média e o desvio-padrão de Lp 

foram: C = 1,92 (1,04); HP = 1,14 (0,29); PA-HP = 14,40 (8,62); HP-E = 4,18 (5,14); 

PA-HP-E = 27,32 (13,24). Os dados revelaram que o condicionamento ácido 

fosfórico pode aumentar a permeabilidade da dentina, enquanto o agente de 

branqueamento ou a luz de cura por si só não o fez. 

 

 

2.4 Peróxido de Carbamida 

 

Gel de peróxido de carbamida a 10% é equivalente a uma solução de 

peróxido de hidrogênio 3,3%. O peróxido de hidrogênio age como hidrogenador e 

oxidante. Ele vai desprender oxigênio em especial na presença de peroxidase e 

catalase (DE FREITAS et al.,2002, HAYWOOD et al., 1990). Portanto, o peróxido de 

carbamida oxida uma larga variedade de compostos orgânicos e inorgânicos. O 

mecanismo de ação é variado e dependente do substrato, sendo altamente 

influenciável pelas condições como temperatura, pH, luz, envolvendo reação de 

catálise (HOWE-GRANT, 1992). 
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O peróxido de carbamida (CH4N2O-H2O2) tem uma formulação mais 

utilizada para a técnica de clareamento vital caseiro. Sua composição é baseada na 

associação de peróxido de hidrogênio e de uréia, que se dissociam em contato com 

os tecidos ou com a saliva, fazendo com que o peróxido de hidrogênio (principal 

substancia ativa) decomponha-se em oxigênio e água, e a uréia em amônia e 

dióxido de carbono. A uréia dissociada tem a capacidade inicial de neutralizar o pH 

acido do meio, enquanto a amônia ira facilitar a penetração do oxigênio aumentando 

a permeabilidade da estrutura dental. (DILLENBURG & CONCEIÇÃO, 2007 )     

Os produtos à base de peróxido de carbamida apresentam em sua 

composição glicerol ou propilenoglicol, cuja função é atuar como transportadores e 

constituem cerca de 85% do produto, agente aromático, ácido fosfórico ou cítrico e 

Carbopol, um polímero de carboxipolimetileno. Logo, este agente clareador pode ser 

dividido segundo a presença ou ausência do Carbopol. A função principal do 

Carbopol é espessar o material e aumentar a aderência do gel aos tecidos dentais. 

A taxa de liberação do oxigênio interfere na frequência com que o agente clareador 

será substituído. Desse modo, será necessário utilizar menos material. Uma 

liberação lenta mantém a solução agindo por mais tempo na moldeira, melhorando a 

eficácia da técnica. As soluções de liberação rápida do oxigênio não possuem o 

Carbopol (DILLENBURG & CONCEIÇÃO, 2007;SOARES et al., 2008). 

 

 

2.4.1 Efeitos do peróxido de carbamida sobre as estruturas dentárias 

 

 

     BASTING; RODRIGUES JR; SERRA (2001) avaliaram, in situ, o efeito do 

peróxido de carbamida a 10% (Opalescence) sobre a microdureza do esmalte e 

dentina hígidos e desmineralizados. Para a pesquisa foram confeccionados 240 

corpos de prova a partir de terceiros molares inclusos e recém-extraídos, sendo 120 

blocos de esmalte e 120 blocos de dentina. Após os procedimentos de lixamento e 

polimento dos espécimes, 60 blocos de esmalte e 60 blocos de dentina passaram 

por um processo de desmineralização e remineralização a fim de se induzir lesões 

artificiais de cárie. Trinta voluntários foram selecionados e divididos em dois grupos 

de 15. Em uma primeira fase, o grupo 1 recebeu o tratamento clareador, enquanto  
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que o grupo 2 recebeu o tratamento com um gel placebo. Quatro fragmentos dentais 

(um bloco de esmalte hígido e um desmineralizado, um bloco de dentina hígido e 

outro desmineralizado) foram fixados nas superfícies vestibulares dos molares 

superiores de cada voluntário. A aplicação do gel clareador e do placebo foi feita 

com o auxílio de uma moldeira (já com reservatórios) durante a noite por um período 

de 8h, por 21 dias. Os voluntários receberam escovas e cremes dentais a fim de 

conseguir uma padronização do experimento. Após 2 semanas de realizada a 

primeira fase, outros quatro fragmentos dentais foram fixados nos dentes dos 

voluntários e aqueles que utilizaram o placebo, passaram a usar o Opalescence por 

mais 3 semanas. Ao final da parte experimental, os fragmentos dentais foram 

submetidos ao teste de microdureza com um indentador Knoop (3 indentações) e 

carga de 25g para o esmalte e 10g para a dentina, por 5s. Para o esmalte, houve 

diferença significativa quanto aos valores de microdureza entre o agente clareador e 

o placebo, bem como entre os fragmentos hígidos e desmineralizados. Os 

fragmentos de esmalte hígidos ou desmineralizados submetidos ao clareamento 

apresentaram uma diminuição significativa na microdureza. Os autores concluíram 

que o agente clareador causou uma perda mineral no fragmento dental humano, 

embora a saliva, controle de placa e o flúor estivessem presentes no ambiente bucal. 

Assim, esta perda mineral poderia não estar apenas relacionada ao pH do agente 

clareador. Em relação à dentina, a microdureza dos fragmentos (hígidos ou 

desmineralizados) submetidos ao clareamento com peróxido de carbamida a 10% foi 

ligeiramente mais elevada do que os fragmentos submetidos ao placebo. Para os 

autores esta diferença na perda mineral entre o esmalte e a dentina pode estar 

relacionada à maior conteúdo mineral do esmalte, sendo, portanto, mais susceptível 

à desmineralização. 

DE FREITAS et al., 2002, avaliaram a microdureza da dentina humana 

exposta ao agente peróxido de carbamida a 10% (Opalescence, Rembrandt e 

controle). Os clareadores e o placebo foram aplicados na superfície de fragmentos 

de dentina humana por 8 horas e armazenados em saliva artificial. Houve diminuição 

dos valores da microdureza. Agentes clareadores de peróxido de carbamida a 10% 

diminuíram a microdureza dentinária em função do tempo; entretanto, após 14 dias 

colocados em saliva artificial, recuperaram seus valores de microdureza. 

ATTIN et al., em 2003, verificaram o efeito do gel de peróxido de  
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carbamida com fluoreto na formação de erosões induzindo a desmineralização do 

esmalte. Em 75 espécimes de esmalte bovino, foi determinada a microdureza, e, 

então, distribuídos em 5 grupos (A-E). Os espécimes foram tratados com gel de 

peróxido de carbamida por 8 horas, sendo colocados por duas vezes em saliva 

artificial e em 1% de ácido cítrico, pH 2,2. O gel foi diferente em concentrações de 

fluoreto e pH: Gel A (pH 7), gel B (pH 5,7 e 0,5% F), gel C (pH 7), D (pH 5,7) sem 

fluoreto. No Grupo E, controle, os espécimes não foram tratados com gel e ficaram 

estocados em umidade 100% por 8 horas. Os autores concluíram que o tratamento 

com o gel de peróxido de carbamida com fluoreto ou sem fluoreto, com pH ácido ou 

neutro faz a superfície do esmalte mais susceptível à desmineralização. O uso do 

gel neutro fluoretado diminuiu o grau da superfície amolecida comparado com outros 

géis analisados. 

AGOSTINHO, GUIMARÃES E SILVA (2003) após analisarem 22 trabalhos 

específicos sobre morfologia da estrutura superficial do esmalte pós-clareado, 

observaram que em treze houve relato de alterações significativas no esmalte após 

análise em MEV, e que o clareamento realizado com substâncias a base de peróxido 

de carbamida a 10% induzem alteração e precipitação na superfície do esmalte 

humano, observadas na forma de arranhões, debris e depressões de diferentes 

diâmetros e profundidade. Além disso, observaram na superfície do esmalte normal, 

desde áreas erosivas a severas alterações sem aspecto uniforme, com aumento no 

diâmetro e no número dos poros. Enquanto nove desses trabalhos afirmaram que 

estatisticamente o esmalte pós-clareado não apresenta alterações significativas na 

sua morfologia de superfície. Os autores concluíram que apesar dos estudos 

empregarem técnicas experimentais variadas, diversidade de agentes clareadores, 

com concentrações e tempos de uso diferentes, na maioria dos trabalhos (59%) 

observou-se que o clareamento dental promove alterações significativas na 

morfologia de superfície do esmalte, e no que diz respeito à resistência abrasiva 

verifica-se relatos de alterações significativas na resistência à abrasão do esmalte 

clareado. 

OLIVEIRA et al., em 2005, estudaram, in vitro, a microdureza superficial 

do esmalte humano submetido ao clareamento com peróxido de carbamida a 10% 

contendo cálcio ou fluoreto. Blocos dentais foram nomeados aleatoriamente em sete 

grupos (concentrações de cálcio variaram de 0,05% a 0,2% e de fluoretos de 0,2% a  
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0,5%) com agente clareador (peróxido de carbamida a 10%) e estocados em saliva 

artificial (controle). Durante 14 dias, as superfícies dos esmaltes foram expostas por 

6 horas ao regime clareador. Todas os espécimes mostraram redução significativa 

da microdureza superficial, durante o ciclo clareador (7 dias), imediatamente após 

clareamento (14 dias) e uma semana depois, comparados com o inicial e o grupo- -

controle. Em conclusão, apesar da adição de cálcio e fluoreto, todos os espécimes 

tratados com agente clareador tiveram sua microdureza superficial afetada. 

Em 2005, BASTING et al. estudaram os efeitos do peróxido de carbamida 

a 10%, carbopol e/ou glicerina na microdureza do esmalte e da dentina em 320 

fragmentos dentais. Oito agentes de tratamento foram usados: agente clareador com 

peróxido de carbamida a 10% (Opalescence 10% Ultradent), peróxido de carbamida 

a 10%, carbopol, glicerina, peróxido de carbamida a 10% + carbopol, peróxido de 

carbamida a 10% + glicerina, carbopol + glicerina e peróxido de carbamida a 10% + 

carbopol + glicerina. Eles foram aplicados na superfície dos fragmentos 8 horas por 

dia durante 42 dias. Há uma tendência à diminuição dos valores de microdureza 

após o tratamento com carbopol e associados com os tecidos sadios, sem 

desmineralização. Opalescence a 10%, peróxido de carbamida, carbopol, glicerina e 

essas associações podem mudar a microdureza dos tecidos dentais sadios e 

desmineralizados, sempre em presença da saliva artificial.  

  SOARES et al 2013 avaliaram o possível efeito protetor de soluções 

fluoretadas aplicadas sobre o esmalte dentário frente a citotoxicidade 

amelodentinária de um gel clareador com 16% de peróxido de carbamida. O gel foi 

aplicado sobre amostras de esmalte/dentina adaptados a câmaras pulpares axiais (8 

h/dia) durante períodos de 1, 7 ou 14 dias, seguido de aplicação de soluções 

fluoretadas (0,05% ou 0,2%) durante 1 min e foram aplicados sobre células MDPC-

23 durante 1 h, seguido de análise do metabolismo celular , atividade de fosfatase 

alcalina e danos à membrana celular (citometria de fluxo). A microdureza Knoop do 

esmalte dental foi avaliada. Os dados foram analisados pelos testes de ANOVA e 

Kruskal-Wallis. Para o teste do MTT e atividade de ALP, houve uma redução 

significante entre os grupos controle e clareados (p<0,05). Nenhuma diferença entre 

os grupos clareados foi observada (p>0,05), independente da aplicação das 

soluções fluoretadas ou tempo de tratamento. A análise por citometria de fluxo 

demonstrou lesão à membrana celular em torno de 30% para todos os grupos  
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clareados. Após 14 dias de tratamento, os espécimes clareados e fluoretados 

apresentaram aumento significante na microdureza do esmalte (p<0,05). Concluíram 

que apesar do aumento na dureza do esmalte decorrente da aplicação das soluções 

fluoretadas, este tratamento não preveniu os efeitos tóxicos causados pelo gel com 

16% de PC sobre as células de odontoblastos.  

Para KLARIC et al 2013 os agentes de clareamento tem efeito sobre as 

características químicas / físicas e morfológicas da estrutura do esmalte e dentina, 

que devem ser levados em conta quando esta terapia é utilizada. O objetivo deste 

estudo in vitro foi avaliar os efeitos dos dois agentes de clareamento que contêm 

uma alta concentração de peróxido de hidrogénio para uso profissional na superfície 

de esmalte e dentina bem como para avaliar um potencial efeito remineralizante do 

gel de fosfato de cálcio amorfo (ACP). Vinte e cinco terceiros molares humanos 

foram divididos em dois grupos e dissecados ao meio e ambas as superfícies foram 

branqueados com qualquer ZOOM2 ou BOOST Opalescence por 3 x 15 minutos. A 

microdureza Vickers do esmalte e da dentina foi medida antes e depois do 

tratamento de clareamento, e após o tratamento com saliva artificial e gel de ACP ou 

armazenamento de 2 semanas em água deionizada. Superfície microestrutura foi 

avaliada por microscopia eletrônica de varredura. Foram utilizados o modelo misto 

ANOVA e teste de Wilcoxon Rank Sum. Ambos os agentes clareadores mostraram 

redução significativa na microdureza de superfície (p <0,001 para ambos BOOST e 

aplicação ZOOM2). ZOOM2, que tinha um valor de pH inferior apresentou maior 

decréscimo na microdureza de superfície (p = 0,005). Pós-tratamento com saliva 

artificial e ACP mostrou aumento significativo na microdureza de superfície (p 

<0,001). Após o procedimento de branqueamento, esmalte e dentina superfície 

microestrutura mostrou alterações discretas ou leves sem perda da estrutura 

superficial. Em conclusão, os dois agentes clareadores, houve diminuição no 

esmalte superficial e microdureza da dentina. O tratamento com ACP levaram a um 

aumento na dureza de superfície, melhora a rugosidade da superfície, e de 

remineralização melhorada dos tecidos dentários duros. 

  NAVARRA, C.O. et al (2014)  compararam os efeitos de dois géis com 

10% de peróxido de carbamida (PC) com ou sem agentes dessensibilizantes  para  

sensibilidade dentária, cor de esmalte e alterações morfológicas. Vinte indivíduos 

usaram um gel de peróxido de carbamida 10% com ou sem flúor e nitrato de  
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potássio durante 2 semanas. Sensibilidade, a avaliação espectrofotométrica de 

análises morfológicas de cor e réplicas com microscópio eletrônico de varredura 

foram realizadas antes e após o tratamento. Todos os dados foram analisados 

estatisticamente e observaram que o agente de branqueamento PC 10% com nitrato 

de potássio e fluoreto de sódio produziram significativamente menor sensibilidade (P 

<0,05) do que o produto de branqueamento sem agentes dessensibilizantes. Na 

avaliação espectrofotométrica, não foi encontrada diferença na eficácia de 

clareamento entre os géis clareadores testados, e a análise MEV confirmou a 

ausência de alterações relevantes da superfície do esmalte em ambos os grupos. Os 

autores concluíram que a utilização de 10% de gel de peróxido de carbamida, com 

nitrato de potássio e fluoreto reduz a incidência de sensibilidade durante o 

tratamento de branqueamento em comparação com um agente de branqueamento 

que não contêm agentes de dessensibilização.  

KLARIC, E.  et al (2015) avaliaram a influência de cinco agentes 

clareadores (com ativação adicional de luz) no esmalte e dentina, microdureza 

superficial e a composição química e  o potencial remineralizante da saliva artificial e 

fosfato de cálcio amorfo (ACP). O estudo foi realizado em 125 terceiros molares 

humanos dissecados em quartos para medições de esmalte e dentina separadas. O 

processo de clareamento foi realizado com 38% e 25% de peróxido de hidrogénio 

(PH) e de 30%, 16%, e 10% de peróxido de carbamida (PC) em formato de géis 

duas vezes durante 15 minutos de cada vez. Todos os géis clareadores foram 

testados isoladamente e em combinação com ZOOM2, diodo emissor de luz (LED), 

LED orgânico, e laser. Foi avaliado um total de 25 combinações de branqueamento 

(n = 10). Microdureza foi medida em Vickers. A análise química foi realizada 

utilizando espectroscopia de raios X de energia dispersiva. Os agentes de 

clareamento usados na ausência de ativação de luz causou uma redução da 

microdureza (p <0,001), significativa na superfície do esmalte e dentina, variando de 

8% para 16% de PC a 40% para 25% HP. Os efeitos de diferentes ativações de luz 

foram insignificantes. Após o tratamento de duas semanas com ACP e saliva 

artificial, desvio máximo de microdureza inicial foi de apenas 3%. Este tratamento 

aumentou a concentração de cálcio, fósforo, flúor. E concluíram que o aumento na 

concentração de peróxido fez com que a  microdureza fosse afetada negativamente 

e as concentrações de cálcio e fósforo no esmalte e dentina. ACP e saliva artificial  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klaric%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25748206
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estimularam a remineralização dos tecidos duros. 

ELFALLAH, H.M. et al 2015 investigaram  o efeito de dois agentes 

clareadores, 16% de peróxido de carbamida (PC) e 35% de peróxido de hidrogênio 

(PH), nas propriedades mecânicas e teor de proteína do esmalte dental humano de 

dentes recém extraídos. Os componentes da proteína de controle e de esmalte 

tratadas foram extraídos e analisados em eletroforese de sódio e sulfato de gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE). Foi encontrada redução acentuada da matriz protéica e 

fragmentação aleatória das proteínas do esmalte após os tratamentos de 

clareamento. As propriedades mecânicas foram analisados com indentações Vickers 

para caracterizar resistência à fratura, e nanoindentação para estabelecer a dureza 

do esmalte, módulo de elasticidade e deformação plástica. Os resultados indicaram 

que a dureza e módulo de elasticidade de esmalte foram reduzidos de forma 

significativa após o tratamento com PC e PH. Após o clareamento, a deformação 

plástica na carga máxima aumentou .  As fendas criadas pela ação do PC e HP no 

esmalte foram aumentados, enquanto tenacidade à fratura diminuiu. Além disso, as 

microestruturas das amostras fraturadas e recuadas foram examinados com 

microscopia eletrônica de varredura de emissão de campo (FEG-SEM) mostrando 

diferenças distintas na superfície morfologia da fratura entre o esmalte pré e pós-

branqueada. E concluíram que os agentes de branqueamento de dentes podem 

produzir efeitos prejudiciais sobre as propriedades mecânicas do esmalte, 

possivelmente como consequência da desnaturação prejudicial ou dos seus 

componentes proteicos. 

MORGAN, S., JUM'AH, A.A. & BRUNTON  (2015)  compararam o efeito 

da margem estendida em moldeiras de clareamento convencionais sobre 

clareamento dental e dentes sensíveis.  Vinte indivíduos (18-56 anos) foram 

investigados em um estudo clínico de um projeto que foi realizado em um consultório 

odontológico geral . Cada indivíduo recebeu uma moldeira para clareamento feito 

sob encomenda e 10% de peróxido de carbamida em gel. As moldeiras para 

clareamento tinham as bordas estendidas 5 milímetros para além das margens 

gengivais no lado direito e terminando apenas na margem gengival no lado 

esquerdo. Mudança de cor e sensibilidade dentária foram os desfechos primários 

estudados e analisados neste estudo. A cor mais escura dos seis dentes anteriores 

superiores e inferiores foi avaliada usando uma escala de cores onde primeiro 

ordenou-se valores antes, uma semana e duas semanas após o tratamento. A 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elfallah%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25841347
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morgan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25998351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jum%27ah%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25998351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brunton%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25998351
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sensibilidade foi auto-avaliada através de uma escala analógica visual (VAS) no final 

da primeira e segunda semanas do estudo. Resultados: No final da segunda 

semana, a alteração média de cor foi de 5,01 (± 3,37) e 5,10 (± 3,36) para os dentes 

cobertos com a moldeira  estendida e não prolongada, respectivamente. A média 

dos escores de sensibilidade VAS para os dentes cobertos por moldeira  estendida e 

não-estendida foram de 0,96 (± 1,39) e 0,66 (± 0,96), respectivamente. Não houve 

diferença estatística significativa entre os dois projetos, em qualquer ponto de 

avaliação no que diz respeito à mudança de cor e sensibilidade (p> 0,05) . E 

concluíram que um projeto moldeira estendida não confere qualquer efeito superior 

em termos de resultado de clareamento alcançados ou em a redução dos níveis de 

sensibilidade. Assim, ambos os modelos de bandeja podem ser usada dependendo 

da preferência pessoal do dentista.  

TAM, L.E. et al (2015) realizaram pesquisa para determinar os efeitos do 

clareamento  na resistência à fadiga e resistência à flexão dentina. Oitenta 

espécimes de dentina bovina (2 × 2 × 17 mm) foram tratadas com: placebo ou 10% 

de peróxido de carbamida. O tratamento foi aplicado durante 6 horas / dia durante 2 

ou 8 semanas. Após o tratamento, 10 espécimes para cada grupo foram submetidos 

a testes de fadiga (106 ciclos), enquanto os outros 10 foram armazenados em saliva 

artificial como controles de fadiga. Os espécimes foram submetidos a fadiga 

verificando diariamente para sinais visíveis de fratura e excluídos a partir de testes 

de resistência à flexão subsequentes em caso de fratura. Controle de fadiga e ou 

fatigados foram submetidos a testes de resistência à flexão. Os testes de Qui-

quadrado, Kruskal-Wallis, análise fatorial de variância (p <0,05) e Mann-Whitney (p 

<0,002) foram realizados. Houve diferenças significativas na resistência à fadiga (p = 

0,003) e pontuações de classificação de resistência à flexão (p <0,0001) entre os 

grupos. Nenhum dos espécimes no grupo "de 8 semanas de clareamento" 

sobreviveu ao teste de fadiga. Fadiga (p = 0,005) e tempo de interação e de 

tratamento (p = 0,039) foram significativos nos resultados de resistência à flexão. 

Espécimes fatigados tiveram resistência à flexão menor do que não fadiga e 

"clareamento de 8 semanas" teve menor resistência à flexão do que o placebo e os 

grupos " de 2 semanas". Os autores concluíram que o clareamento direto 

prolongado de dentina bovina reduz a sua resistência à fadiga e resistência à flexão 

in vitro, e recomendaram mais investigação nesta área.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tam%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26031932
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CARVALHO, A.O. et al (2015) avaliaram os efeitos de peróxido de 

carbamida e peróxido de hidrogênio na resistência à flexão e módulo de flexão 

biaxial de dentina bovina. Trinta discos de dentina coronais (0,5 mm de espessura x 

6,0 milímetros de diâmetro) foram preparados a partir de incisivos bovinos. Os 

discos foram divididos aleatoriamente em três grupos (n = 10): um grupo de controle 

(não branqueada), um grupo clareado com peróxido de carbamida a 10% , e um 

grupo branqueada com peróxido de hidrogênio a 38%. Os espécimes foram testados 

num dispositivo de flexão biaxial mantido numa máquina universal de ensaios em 

1,27 mm / min, até que a falha ocorreu, e as propriedades mecânicas biaxiais foram 

calculadas. Para cada parâmetro de ensaio, os dados foram analisados 

estatisticamente pelo teste PLSD de Fisher (pré-determinado α = 0,05). O grupo 

clareado com 38% de peróxido de hidrogênio mostrou resistência à flexão 

significativamente inferior à do grupo de controle não branqueada. Tratamento com 

peróxido de hidrogênio resultou num módulo de flexão significativamente menor em 

comparação com o grupo de controle e com o clareamento com peróxido de 

carbamida. A exposição da dentina para o peróxido de hidrogênio reduziu 

significativamente tanto a resistência à flexão e o módulo de flexão, quando 

comparada com o controle sem tratamento, enquanto que a exposição ao peróxido 

de carbamida não afetou significativamente qualquer parâmetro.  

ALMEIDA, A.F. et al (2015) avaliaram a resposta genotóxica utilizando um 

ensaio de micronúcleo (MN), após a aplicação de duas concentrações de peróxido 

de carbamida. Trinta e sete pacientes foram divididos em dois grupos e receberam 

quer aleatoriamente um peróxido de carbamida a 10% (CP) (19) ou um peróxido de 

carbamida a 16% (18) para uso de 21 dias em moldeiras dentais individuais. Células 

da margem gengival foram recolhidas imediatamente antes da primeira utilização 

(linha de base), e, em seguida, 15 e 45 dias depois da linha de base. As células 

foram colocadas sobre uma lâmina histológica, coradas pela técnica de Feulgen, e 

avaliado por um experimentador cego. Mil células por lâmina foram contadas, e a 

taxa de manganês foi determinado. Os dois grupos foram analisados pelo teste de 

Wilcoxon e o teste de Kruskal-Wallis Foi observado um ligeiro aumento na MN, para 

ambos os grupos, em comparação com a linha de base, em 15 dias. No entanto, não 

foi observada nenhuma diferença entre os dois grupos (10% e 16%), a 15 ou 45 dias 

(p = 0,90). Quando o clareamento não é prolongada ou não realizado com muita 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carvalho%20AO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26038658
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freqüência, agentes clareadores contendo peróxido de carbamida por si só não irão 

causar estresse mutagênico nas células epiteliais gengivais. 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS  

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Esse estudo tem como objetivo verificar a resistência do esmalte e da 

dentina humana in vitro através de ensaio de microdureza após a aplicação de 

peróxido de carbamida em várias concentrações. 

 

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar a resistência do esmalte dental através de ensaio de 

microdureza antes e depois do clareamento  com peróxido de carbamida em baixas 

concentrações entre terço cervical, médio e incisal; 

 Verificar a resistência da dentina subjacente ao esmalte clareado 

através de ensaio microdureza antes e depois do clareamento  com peróxido de 

carbamida em baixas concentrações entre terço cervical, médio e incisal; 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Vinte incisivos centrais superiores humanos foram obtidos após extrações em 

clínica de Prótese na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 

Fluminense. Do total de elementos dentários, 16 apresentaram coloração acentuada 

e foram selecionados para este trabalho. Os dentes foram raspados, limpos com 

ultrassom e jato de bicarbonato, armazenados em umidificador com água destilada 

para evitar desidratação e divididos em 04 Grupos. O gel clareador utilizado foi 

peróxido de carbamida nas seguintes concentrações: Grupo I - 1%, Grupo II - 2%, 

Grupo III - 5% e Grupo IV - 10% (Tabela 1). Os elementos dentários foram cortados 

no terço apical para nivelamento, fixadas em uma placa de vidro com adesivo 

instantâneo cianoacrilato (Bond, Bic Cajamar, São Paulo). Um perfil metálico de 

alumínio com 10x15.7x15.7mm com espessura de 1.75mm foi isolado internamente 

com vaselina líquida e colado com borracha de silicone (Tytan®, Ponta Grossa, 

Paraná) sobre a placa de vidro revestindo a porção radicular das amostras deixando 

a porção coronária acima da altura do perfil. O espaço entre a porção radicular e as 

paredes do perfil foi preenchido com resina de poliuretano (Avipol, Jaguaré, São 

Paulo).  

 

Tabela 1. Grupos de amostras com o gel clareador 

GRUPO GEL CLAREADOR 

Grupo I Peróxido de carbamida 1% 

Grupo II Peróxido de carbamida 2% 

Grupo III Peróxido de carbamida 5% 

Grupo IV   Peróxido de carbamida 10% 
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A conjunto depois de polimerizado foi removido do perfil, armazenado em 

umidificador com água destilada na estufa à 37±2°C. 

Todas os dentes foram moldados com alginato utilizando o mesmo perfil de 

alumínio e as moldagens vazadas em gesso tipo IV (figura 1)  (Durone Dentsply, 

Petrópolis Rio de Janeiro). Os modelos obtidos foram levados à plastificadora (Bio-

art, São Paulo, São Paulo) para confecção de matrizes de clareamento plásticas 

com placas de 1mm de espessura. (figura 2)  

 

 

Figura 1. Modelo de gesso individual  

 

 

 

Figura 2. Matrizes de clareamento  
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Figura 3. Matrizes de clareamento  

 

Uma matriz silicone de condensação base densa (Perfil Denso, Vigodente, 

Rio de Janeiro, Brasil) foi fabricada para cada dente. Uma perfuração de 6mm de 

diâmetro foi feita na face vestibular de cada matriz equivalente ao diâmetro da ponta 

do espectrofotômetro (Easyshade, Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany) para 

garantir que a aferição de cor tomada antes e depois do clareamento fosse feita na 

face vestibular dos centrais na mesma posição e na mesma área. (figura 4) 

 

 

Figura 4. Matrizes de silicona densa 
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Na primeira medição de cor foi constatado dentes com coloração C4 na 

sua maioria (14 de 16). Os dentes sofreram um corte vertical dividindo-os em duas 

partes, direita e esquerda (figuras 5 e 6). Um apoio de resina acrílica foi fabricado 

paralelizando horizontalmente cada amostra obtida com a finalidade de estabilizar e 

facilitar o lixamento e a tomada dos valores de microdureza. Todas as amostras 

foram identificadas com a sua respectiva base de apoio e lixadas com lixas d’água 

na sequencia de granulação e tempo de acordo com a Tabela 2 e submetidas a 

lavagem em banheira de ultrassom por 20s em água destilada. 

 

 

                                   Figura 5 -  Corte vertical das amostras 

 

 

 

Figura 6 -  Corte vertical das amostras 

 

Tabela 2 Lixa e tempo de trabalho 

GRANULAÇÃO TEMPO 

800 20s 

1500 20s 

2500 1 min 

4000 1 min 
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Cada amostra foi submetida ao teste de dureza Vikers em um 

microdurômetro (Shimazu) antes do clareamento dental ajustado para 300g com um 

tempo de 45s de holding para as medições em esmalte e 150g com 45s de Holding 

para as medições em dentina. Três áreas foram avaliadas pelo teste de 

microdureza: terço incisal, médio e cervical do esmalte e da dentina subjacente, com 

10 impressões em cada área em um total de 30 impressões por cada amostra. 

 

 

 

 

Figura 7-  Microdurômetro Shimazu 
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Figura 8- Face interna das amostras e a divisão em três terços do segmento coronal 

(terço incisal, terço médio, terço cervical) 

 

 

Figura 9 – Amostra submetida ao teste de dureza Vikers em um microdurômetro 

(Shimazu). 

 

As amostras foram secas com um papel absorvente e pinceladas com 

silicone de vedação no esmalte e dentina expostos pelo corte a fim de isolar esta 

região da ação do agente clareador. As amostras foram então unidas na sua base 

com resina acrílica, o excesso do silicone removido e deixadas em estufa por 12 

horas para secagem do silicone quando foram submetidas ao clareamento dental 

por quatro horas por dia durante dez dias. As amostras clareadas foram submetidas 

a nova medição de cor através do espectrofotômetro EasyShade separadas 

novamente por remoção da resina acrílica presas ao seu respectivo apoio horizontal 
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e lixadas com lixas d’água em sequencia de granulação  800 – 20s, 1500 – 20s, 

2500 – 1min  e 4000 – 1min, com a intenção de remover todo silicone aplicado e 

polir a superfície para permitir nova indentação, foram então unidas aos seus 

respectivos pares, submetidas a nova medição de cor e avaliadas em relação à sua 

microdureza pós-clareamento. As três áreas antes avaliadas foram novamente 

testadas pelo ensaio de microdureza das amostras pós-clareamento: terço incisal, 

médio e cervical do esmalte e da dentina subjacente, com 10 impressões em cada 

área em um total de 30 impressões. A cor dos elementos dentários foram avaliadas 

nas três escalas permitidas pelo EasyShade, escala Vita clássica, 3D e valores de Δ. 

Os valores de ΔE relativos a cor obtidos antes e depois do procedimento de 

clareamento foram anotados para futura análise estatística.  

Os valores de microdureza foram tabulados, a média e desvio padrão de 

cada área testada (incisal, terço médio e cervical de esmalte e dentina) calculados. 
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5. RESULTADOS 

 

 

Tabela 3 - Aferição de cor – pré - clareamento  e pós - clareamento(Vita Chade) 

 

V X Escala 

Vita 

Clássica 

Escala 3D 

Master 

Easy Shade (Variação de ∆) 

∆E ∆L ∆C ∆H 

N. Ant Ap Ant Ap Ant Ap Ant Ap Ant Ap Ant Ap 

I C4 C4 5M1.5 5M3 12.5 16.6 -12.3 1.8 1.3 15.8 -3.5 -8.4 

II C4 C4 5M3 5M3 18.7 20.6 -4.0 -16.1 17.7 16.9 -7.5 -13.2 

III B4 C3 3M3 3.5L2 3.2 2.1 2.1 1.0 2.4 -0.6 0.1 4.6 

IV C4 C4 5M2 5M3 25.0 14.5 -23.7 1.7 4.6 14.0 12.8 -5.4 

V A4 B4 4M3 3M3 4.9 2.6 2.6 2.0 4.0 1.5 1.6 0.7 

VI C4 C4 5M2 5M1 35.6 31.1 -34.1 -30.0 2.2 -3.5 -21.0 17.5 

VII C4 C4 4.5M2.5 5M3 8.0 26.0 3.4 -4.2 7.0 24.7 -3.7 -10.5 

VIII C4 A4 5M3 4R2.5 19.0 3.6 -2.0 2.2 18.5 2.8 -6.3 -0.7 

IX A3.5 B2 3M3 3L1.5 4.0 2.7 3.0 -2.5 2.7 -1.0 -0.5 -1.1 

X B4 B4 3.5I2.5 3M3 1.9 4.4 -0.2 3.8 1.9 2.1 0.4 -1.4 

XI C2 A4 3.5M1 4R2 5.1 1.9 -0.9 -0.5 -4.5 -1.3 7.0 -2.7 

XII C4 C4 5M3 5M3 21.2 25.5 -12.0 -14.5 16.3 19.5 -10.5 -12.5 

XIII C4 C4 5M3 5M1 25.0 8.3 -24.3 -7.4 2.7 -3.6 -9.1 -1.5 

XIV C4 C4 3L2 5M3 15.6 15.4 -12.1 3.7 10.1 14.8 -6.6 -2.8 

XV B3 D3 5M2.5 3L1.5 1.5 1.1 -1.0 0.3 -0.9 0.1 1.7 3.0 

XVI C4 C4 5M2 5M3 40.0 30.0 -19.7 -14.7 32.2 24.7 19.1 -13.3 
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Tabela 4- Valores de média e desvio padrão para microdureza da dentina pré e pós tratamento 

Dentina Pré-tratamento Pós-tratamento 

 1% 2% 5% 10% 1% 2% 5% 10% 

Terço incisal Média 48,72 51,04 53,65 49,40 47,66 48,435 47,00 45,45 

DP 6,06 4,08 5,32 3,52 5,05 4,01 2,72 2,56 

Terço médio Média 54,29 57,96 60,96 57,89 49,83 55,97 57,13 57,16 

DP 3,45 2,42 4,14 3,52 3,20 2,84 2,45 3,03 

Terço cervical Média 55,36 56,97 62,50 57,35 45,17 51,09 55,79 53,92 

DP 2,74 3,24 2,37 2,41 2,22 3,39 3,07 2,88 

 

 

Tabela 5 –Valores de média e desvio padrão para microdureza do esmalte pré e pós tratamento 

Esmalte Pré-tratamento Pós-tratamento 

  1% 2% 5% 10% 1% 2% 5% 10% 

Terço incisal 
Média 288,05 290,25 331,56 305,88 301,18 284,88 309,15 302,85 

DP 26,15 34,12 44,46 22,04 25,31 16,02 16,54 13,26 

Terço médio 
Média 281,58 301,50 337,58 312,15 297,78 288,98 297,29 306,25 

DP 28,18 30,98 33,27 23,25 21,40 24,19 19,22 20,84 

Terço 

cervical 

Média 268,93 283,68 323,34 300,40 266,95 271,28 287,94 289,65 

DP 23,13 38,14 41,10 15,41 24,28 23,57 28,05 18,29 

 

 

 

Figura 5 – Endentacao obtida ao submeter a amostra ao teste de dureza Vikers em um 

microdurômetro (Shimazu). 

 

As cinco medidas de cada um dos lados (direito e esquerdo) de cada 

dente em cada terço foi submetidas ao teste de Dixon (DIXON, 1953) para 

verificação de medidas discrepantes (outliers) que pudessem acarretar em viés no 
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valor médio dessas medidas para constituir a medida do respectivo dente no 

respectivo terço. 

 Os resumos estatísticos foram apresentados por meio de médias e 

desvios padrões ou de proporções. 

 A avaliação de diferença da microdureza na dentina e no esmalte, 

segundo o terço dentário (incisal, médio e cervical) antes e após o clareamento dos 

dentes, tanto do lado direito, quando do lado esquerdo do dente foi realizada através 

da Análise da Variância a dois fatores (tratamento e terço), com vistas a identificar 

diferenças entre os níveis de cada um dos fatores principais, assim como a 

existência de interação entre os fatores. (MONTGOMERY, 1996) 

A Análise da Variância a um fator foi utilizada para a determinação de 

diferenças entre os níveis dos fatores que apresentaram na ANOVA a dois fatores 

significância estatística. (MONTGOMERY, 1996) 

Comparações antes e depois, em cada nível da combinação dos dois 

fatores, utilizaram o teste do sinal. (SIEGEL e CASTELLAN JR., 2006) 

      As comparações múltiplas necessárias à identificação de diferenças entre 

os níveis dos fatores quando a ANOVA indiciou significância estatística foi realizada 

pelo teste DHS (diferença honestamente significativa) de Tukey quando as 

variâncias não apresentaram diferenças significativas e pelo teste T3 de Dunnett, 

quando as variâncias diferiram. (MONTGOMERY, 1996) 

     As análises estatísticas foram procedidas com o apoio dos softwares Excel 

e PASW (SPSS) versão 18. 

O nível de significância considerado para os testes estatísticos foi α = 0,05 

(5%). 
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5.1 Dentina 

 

 

Tabela 6 – DENTINA - ANOVA a dois fatores (Diluição e Terço) 

Variável Fonte de variação 
Soma de 

Quadrados 
GL 

Quadrado 

médio 

Estatística 

F 

valor-

p 
 

M
ic

ro
d
u

re
z
a

 n
o
 l
a

d
o

 

d
ir
e

it
o

 a
n

te
s
 d

o
 

c
la

re
a

m
e

n
to

 

Tratamento 43,335 3 14,445 0,248 0,862  

Terço 573,402 2 286,701 4,930 0,011 (*) 

Interação Tratamento x 

Terço 
78,080 6 13,013 0,224 0,967  

Resíduos 2791,578 48 58,158    

Total 3486,395 59     

M
ic

ro
d
u

re
z
a

 n
o
 l
a

d
o

 

e
s
q
u

e
rd

o
 a

n
te

s
 d

o
 

c
la

re
a

m
e

n
to

 

Tratamento 203,195 3 67,732 1,395 0,256  

Terço 317,111 2 158,555 3,265 0,047 (*) 

Interação Tratamento x 

Terço 
22,360 6 3,727 0,077 0,998  

Resíduos 2331,261 48 48,568    

Total 2873,927 59     

M
ic

ro
d
u

re
z
a

 n
o
 l
a

d
o

 

d
ir
e

it
o

 a
p

ó
s
 o

 

c
la

re
a

m
e

n
to

 

Tratamento 194,674 3 64,891 1,445 0,241  

Terço 738,673 2 369,336 8,227 0,001 (**) 

Interação Tratamento x 

Terço 
237,252 6 39,542 0,881 0,516  

Resíduos 2154,863 48 44,893    

Total 3325,462 59     

M
ic

ro
d
u

re
z
a

 n
o
 l
a

d
o

 

e
s
q
u

e
rd

o
 a

p
ó

s
 o

 

c
la

re
a

m
e

n
to

 

Tratamento 280,356 3 93,452 1,336 0,274  

Terço 278,288 2 139,144 1,990 0,148  

Interação Tratamento x 

Terço 
354,278 6 59,046 0,844 0,542  

Resíduos 3356,393 48 69,925    

Total 4269,315 59     

(*) – p <0,05 (**) – p < 0,01 

  

A Análise da Variância (ANOVA) a dois fatores (Two-way ANOVA), 

aplicada à variável independente Microdureza, evidencia a inexistência de efeito 

pela interação do tratamento aplicado e a localização por terço do dente (p>0,05) em 
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todas as quatro situações. De modo análogo, não houve evidência (p>0,05) de efeito 

na microdureza em função do tratamento aplicado. Houve, no entanto, evidência de 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) na microdureza quando o fator 

considerado foi a localização por terço do dente, com exceção à situação referente 

ao lado esquerdo do dente no momento após o tratamento. 

Dessa forma, a análise estatística sobre os dados da microdureza 

focalizada nos terços, permite identificar as diferenças segundo os terços nas três 

situações em que houve evidência de diferença localizada nos terços dos dentes. A 

tabela abaixo resume a Análise da Variância a um fator (One-way ANOVA) aplicada 

à microdureza segundo o fator Terço: 

 

Tabela 7– DENTINA - ANOVA a um fator (Terço) 

Variável 
Fonte de 

variação 

Soma de 

Quadrados 
GL 

Quadrado 

médio 

Estatística 

F 
valor-p  

M
ic

ro
d
u
re

z
a
 n

o
 

la
d

o
 d

ir
e
it
o
 a

n
te

s
 

d
o
 c

la
re

a
m

e
n
to

 

Terços 573,402 2 286,701 5,610 0,006 (**) 

Resíduos 2912,993 57 51,105    

Total 3486,395 59     

M
ic

ro
d
u
re

z
a
 n

o
 

la
d

o
 e

s
q
u

e
rd

o
 

a
n
te

s
 d

o
 

c
la

re
a
m

e
n
to

 Terços 317,111 2 158,555 3,535 0,036 (*) 

Resíduos 2556,817 57 44,856    

Total 2873,928 59     

M
ic

ro
d
u
re

z
a
 n

o
 

la
d

o
 d

ir
e
it
o
 a

p
ó
s
 

o
 c

la
re

a
m

e
n
to

 Terços 738,673 2 369,336 8,138 0,001 (**) 

Resíduos 2586,788 57 45,382    

Total 3325,461 59     

(*) – p <0,05 (**) – p < 0,01 
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 Teste de Levene para a homogeneidade da variância entre os terços nas três 

situações: 

Tabela 8 – Teste de Levene 

Variável Estatística F 
Graus L 

(terços) 

Graus de 

liberdade 

(microdureza) 

valor-p 

Homogeneidade 

das variâncias 

nos terços? 

Microdureza no lado direito 

antes do clareamento 
4,108 2 57 

0,022 

(*) 
NÃO 

Microdureza no lado 

esquerdo antes do 

clareamento 

2,354 2 57 0,104 SIM 

Microdureza no lado direito 

após o clareamento 
3,452 2 57 

0,038 

(*) 
NÃO 

(*) – p <0,05 (**) – p < 0,01 
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 Testes de comparações múltiplas para identificação das diferenças 

entre os terços: 

 

Tabela 9- Testes de comparações múltiplas para identificação das diferenças entre 

os terços 

Variável Teste 

estatístico 

Especificação 

da 

 diferença 

Valor da 

diferença 

Erro 

padrão da 

diferença 

valor-p do 

teste 

estatístico 

Intervalo de confiança a 

95% para a diferença da 

microdureza entre os 

terços 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

M
ic

ro
d

u
re

z
a

 n
o

 

la
d

o
 d

ir
e
it
o

 a
n

te
s
 

d
o

 c
la

re
a
m

e
n

to
 

T3 de 

Dunett 

Médio – Incisal 5,681 2,6150 0,106   

Cervical – 

Incisal 

7,176 2,3858 0,017 (*) 1,736 13,257 

Cervical – 

Médio  

1,496 1,6738 0,753   

M
ic

ro
d

u
re

z
a

 n
o

 

la
d

o
 e

s
q
u

e
rd

o
 

a
n

te
s
 d

o
 

c
la

re
a

m
e

n
to

 

DHS de 

Tukey 

Médio – Incisal 5,116 2,1179 0,049 (*) 0,020 10,213 

Cervical – 

Incisal 

4,595 2,1179 0,085   

Cervical – 

Médio  

0,521 2,1179 0,967   

M
ic

ro
d

u
re

z
a

 n
o

 

la
d

o
 d

ir
e
it
o

 a
p

ó
s
 o

 

c
la

re
a

m
e

n
to

 

T3 de 

Dunett 

Médio – Incisal 8,490 2,2835 0,002 (**) 2,730 14.249 

Cervical – 

Incisal 

5,405 2,3546 0,081   

Cervical – 

Médio  

     

(*) – p <0,05 (**) – p < 0,01 

 

 

 Comparações ANTES e DEPOIS do clareamento segundo cada um 

dos níveis dos fatores considerados (Tratamento x Terço – Direta x Esquerda) 
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Tabela 10- Comparações ANTES e DEPOIS do clareamento segundo cada um dos 

níveis dos fatores considerados (Tratamento e Terço): 

Nível do 

fator 

Terço 

Nível do 

fator 

Tratamento 

Momento 

Microdureza 

média do 

lado direito 

do dente 

Microdureza 

média do lado 

esquerdo do 

dente 

valor-p 

(teste do 

sinal) 

Incisal 

PC a 1% 
Antes 50,780 51,556 1,000 

Após 50,092 51,622 0,375 

PC a 2% 
Antes 49,257 52,260 1,000 

Após 50,808 47,793 1,000 

PC a 5% 
Antes 46,972 56,284 0,375 

Após 47,972 50,172 1,000 

PC a 10% 
Antes 51,440 53,349 0,375 

Após 47,095 48,712 0,375 

Médio 

PC a 1% 
Antes 53,204 57,037 1,000 

Após 54,339 50,308 0,375 

PC a 2% 
Antes 55,955 56,756 1,000 

Após 59,496 52,000 0,063 

PC a 5% 
Antes 54,697 61,488 1,000 

Após 60,110 56,595 0,375 

PC a 10% 
Antes 57,276 58,634 1,000 

Após 55,980 59,933 0,063 

Cervical 

PC a 1% 
Antes 57,156 56,966 0,063 

Após 50,700 45,576 0,063 

PC a 2% 
Antes 55,227 57,508 0,375 

Após 52,908 52,300 1,000 

PC a 5% 
Antes 57,544 61,484 0,063 

Após 60,512 50,106 0,063 

PC a 10% 
Antes 57,228 55,872 1,000 

Após 53,468 56,388 0,375 
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 Tabela 10- Comparações ANTES e DEPOIS do clareamento segundo cada um 

dos níveis dos fatores considerados (DIREITA x ESQUERDA) : 

 

Nível do 

fator 

Tratamento 

Nível do 

fator 

Terço 

Lateralidade 

Microdureza 

média antes do 

clareamento 

Microdureza 

média após o 

clareamento 

valor-p 

(teste do 

sinal) 

PC a 1% 

Incisal 
Direita 50,780 50,092 1,000 

Esquerda 51,556 51,622 0,375 

Médio 
Direita 53,204 54,339 1,000 

Esquerda 57,037 50,308 0,063 

Cervical 
Direita 57,156 50,700 0,063 

Esquerda 56,966 45,576 0,063 

PC a 2% 

Incisal 
Direita 49,257 50,808 1,000 

Esquerda 52,260 47,793 0,375 

Médio 
Direita 55,955 59,496 0,375 

Esquerda 56,756 52,000 0,375 

Cervical 
Direita 55,227 52,908 1,000 

Esquerda 57,508 52,300 1,000 

PC a 5% 

Incisal 
Direita 46,972 47,972 1,000 

Esquerda 56,284 50,172 0,375 

Médio 
Direita 54,697 60,110 1,000 

Esquerda 61,488 56,595 0,375 

Cervical 
Direita 57,544 60,512 0,375 

Esquerda 61,484 50,106 0,063 

PC a 10% 

Incisal 
Direita 51,440 47,095 0,375 

Esquerda 53,349 48,712 0,375 

Médio 
Direita 57,276 55,980 0,375 

Esquerda 58,634 59,933 1,000 

Cervical 
Direita 57,228 53,468 0,063 

Esquerda 55,872 56,388 1,000 
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Não houve diferença estatisticamente significativa (p>0,05) em nenhuma das combinações 

terço  e tratamento. 

 

 

                                               Gráfico 1 - pré-clareamento direita 

 

 

 

                                       Gráfico 2 - pré-clareamento esquerda 
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Gráfico 3 - pós-clareamento direita 

 

 

 

Gráfico 4 - pós-clareamento esquerda 
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5.2. ESMALTE 

 

Tabela 11  ANOVA a dois fatores (Diluição e Terço) 

Variável Fonte de variação 
Soma de 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 

Estatística 

F 
valor-p  

M
ic

ro
d

u
re

z
a

 n
o

 l
a

d
o
 

d
ir

e
it
o

 a
n
te

s
 d

o
 

c
la

re
a

m
e

n
to

 

Tratamento 11034,199 3 3678,066 1,984 0,129  

Terço 132,688 2 66,344 0,036 0,965  

Interação Tratamento x Terço 1350,446 6 225,074 0,121 0,993  

Resíduos 88990,322 48 1853,965    

Total 101507,655 59     

M
ic

ro
d

u
re

z
a

 n
o

 l
a

d
o
 

e
s
q

u
e

rd
o

 a
n

te
s
 d

o
 

c
la

re
a

m
e

n
to

 

Tratamento 26130,780 3 8710,260 4,875 0,005 (**) 

Terço 2007,249 2 1003,625 0,562 0,574  

Interação Tratamento x Terço 1815,748 6 302,625 0,169 0,984  

Resíduos 85756,780 48 1786,600    

Total 115710,577 59     

M
ic

ro
d

u
re

z
a

 n
o

 l
a

d
o
 

d
ir

e
it
o

 a
p
ó

s
 o

 

c
la

re
a

m
e

n
to

 

Tratamento 3050,048 3 1016,683 1,612 0,199  

Terço 7695,226 2 3847,613 6,100 0,004 (**) 

Interação Tratamento x Terço 859,017 6 143,170 0,227 0,966  

Resíduos 30276,554 48 630,762    

Total 41880,845 59     

M
ic

ro
d

u
re

z
a

 n
o

 l
a

d
o
 

e
s
q

u
e

rd
o

 a
p

ó
s
 o

 

c
la

re
a

m
e

n
to

 

Tratamento 3170,239 3 1056,746 1,190 0,323  

Terço 238,370 2 119,185 ,134 0,875  

Interação Tratamento x Terço 1587,103 6 264,517 ,298 0,935  

Resíduos 42607,926 48 887,665    

Total 4763,638 59     

(**) – p < 0,01 

 

 A Análise da Variância (ANOVA) a dois fatores (Two-way ANOVA), aplicada à 

variável independente Microdureza, evidencia a inexistência de efeito pela interação 

do tratamento aplicado e a localização por terço do dente (p>0,05) em todas as 

quatro situações. Apenas na situação lado direito antes do clareamento houve 

evidência (p<0,05) de efeito na microdureza em função do tratamento aplicado. 

Houve, ainda, evidência de diferença estatisticamente significativa (p<0,05) na 

microdureza quando o fator considerado foi a localização por terço do dente, na 

situação referente ao lado direito do dente no momento após o tratamento. 
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 Dessa forma, a análise estatística sobre os dados da microdureza focalizada 

nos tratamentos, permite identificar as diferenças segundo os níveis de tratamento 

na situação em que houve evidência de diferença localizada nos tratamentos. O 

quadro abaixo resume a Análise da Variância a um fator (One-way ANOVA) aplicada 

à microdureza segundo o fator Tratamento: 

 

Tabela  12 -ANOVA a um fator (Tratamento) 

Variável 
Fonte de 

 variação 

Soma de 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 

Estatística 

F 
valor-p  

M
ic

ro
d

u
re

za
 n

o
 

la
d
o

 e
sq

u
er

d
o

 a
n

te
s 

d
o
 c

la
re

am
en

to
 Tratamentos 26130,780 3 8710,260 5,445 0,002 (**) 

Resíduos 89579,777 56 1599,639    

Total 115710,557 59     

(**) – p < 0,01 

 

  

Teste de Levene para a homogeneidade da variância entre os terços na situação em 

que houve diferença estatisticamente significativa: 

 

Tabela  14 – Teste de Levene - ANOVA a um fator (Tratamento) 

Variável Estatística 

 F 

Graus de 

liberdade 

(terços) 

Graus de 

liberdade 

(microdureza) 

valor-p Homogeneidade 

das variâncias 

nos terços? 

Microdureza no lado 

direito após o 

clareamento 

4,154 3 56 0,010 

(**) 

NÃO 

(**) – p < 0,05 
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 Testes de comparações múltiplas para identificação das diferenças entre os 

terços:  

 

Tabela  15 – Teste de comparações multiplas 

Variável Teste 

estatístico 

Especificação 

 da 

 diferença 

Valor  

da 

diferença 

Erro 

padrão 

da 

diferença 

valor-p 

 do teste 

estatístico 

Intervalo de confiança a 

95% para a diferença da 

microdureza entre os 

terços 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

M
ic

ro
d
u
re

za
 n

o
 l

ad
o

 

es
q
u
er

d
o
 a

n
te

s 
d

o
 

cl
ar

ea
m

en
to

 

T3 de 

Dunett 

2% – 1% 15,533 18,9704 0,955   

5% –  1% 57,017 15,3071 0,008 (**) 12,714 101,319 

10% – 1% 21,770 14,5575 0,595   

5% – 2% 41,483 14,6510 0,056   

10% – 2% 6,237 13,8659 0,998   

5% – 10% 35,247 8,1668 0,001 (**) 12,053 58,440 

(**) – p <0,01 
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 Ainda dessa forma, a análise estatística sobre os dados da microdureza 

focalizada nos terços, permite identificar as diferenças segundo os terços na 

situação em que houve evidência de diferença localizada nos terços dos dentes. O 

quadro abaixo resume a Análise da Variância a um fator (One-way ANOVA) aplicada 

à microdureza segundo o fator Terço: 

  

Tabela  16 – ANOVA a um fator (Terço) 

Variável 
Fonte de 

variação 

Soma de 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 

Estatística 

F 
valor-p  

M
ic

ro
d

u
re

za
 n

o
 

la
d
o
 d

ir
ei

to
 a

p
ó

s 

o
 c

la
re

am
en

to
 Terços 7695,226 2 3847,613 6,415 0,003 (**) 

Resíduos 34185,620 57 599,748    

Total 41880,845 59     

(**) – p < 0,01 

 

 

 Teste de Levene para a homogeneidade da variância entre os terços na situação em que 

houve diferença estatisticamente significativa: 

 

Tabela  17 – Teste de Levene 

Variável Estatística 

 F 

Graus de 

liberdade 

(terços) 

Graus de 

liberdade 

(microdure

za) 

valor-p Homogeneidade 

das variâncias 

nos terços? 

Microdureza no lado 

direito após o clareamento 

5,346 2 57 0,007 

(**) 

NÃO 

(**) – p < 0,01 
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Tabela  18 –Testes de comparações múltiplas para identificação das diferenças entre os 

terços: 

 

Variável Teste 

estatístico 

Especificação da 

diferença 

Valor da 

diferença 

Erro 

padrão 

da 

diferença 

valor-p do 

teste 

estatístico 

Intervalo de confiança 

a 95% para a diferença 

da microdureza entre 

os terços 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

M
ic

ro
d

u
re

za
 n

o
 

la
d

o
 d

ir
ei

to
 a

p
ó

s 

o
 c

la
re

am
en

to
 T3 de 

Dunett 

Incisal – Médio 0,042 5,2595 1,000   

Incisal – Cervical 24,045 8,6837 0,030 (*) 1,988 46,102 

Medio – Cervical  24,002 8,7667 0,031 (*) 1,773 46,232 

(*) – p <0,05 

 

Comparações depois e antes do clareamento segundo cada um dos níveis dos 

fatores considerados (Tratamento x Terço; Direita x Esquerda):
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  Tabela 19 - Comparações depois e antes do clareamento segundo cada um dos 

níveis dos fatores considerados (Tratamento x Terço) 

Nível do 

fator 

Terço 

Nível do 

fator 

Tratamento 

Momento Microdureza 

média do 

lado direito 

do dente 

Microdureza 

média do lado 

esquerdo do 

dente 

valor-p 

(teste do 

sinal) 

Incisal PC a 1% Antes 275,2 280,6 1,000 

Após 300,2 302,9 1,000 

PC a 2% Antes 278,3 280,9 1,000 

Após 291,6 291,3 1,000 

PC a 5% Antes 311,6 333,0 1,000 

Após 315,4 310,5 1,000 

PC a 10% Antes 296,0 306,7 1,000 

Após 305,4 300,8 1,000 

Médio PC a 1% Antes 274,9 284,3 1,000 

Após 306,8 292,3 0,375 

PC a 2% Antes 288,3 303,9 0,375 

Após 295,4 289,7 1,000 

PC a 5% Antes 298,3 344,8 0,063 

Após 303,2 307,4 1,000 

PC a 10% Antes 305,4 299,6 1,000 

Após 307,2 303,2 1,000 

Cervical PC a 1% Antes 272,7 266,8 1,000 

Após 273,1 278,1 1,000 

PC a 2% Antes 286,0 293,6 1,000 

Após 266,2 295,2 0,063 

PC a 5% Antes 317,4 324,9 1,000 

Após 290,8 305,3 0,375 

PC a 10% Antes 299,4 290,8 1,000 

Após 286,4 307,8 1,000 
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 Tabela 20 - Comparações depois e antes do clareamento segundo cada um dos níveis 

dos fatores considerados  

Nível do 

fator 

Tratamento 

Nível do 

fator Terço 
Lateralidade 

Microdureza 

média antes do 

clareamento 

Microdureza 

média após o 

clareamento 

valor-p 

(teste do 

sinal) 

PC a 1% 

Incisal 
Direita 275,2 300,2 1,000 

Esquerda 280,6 302,9 1,000 

Médio 
Direita 274,9 306,8 1,000 

Esquerda 284,3 292,3 1,000 

Cervical 
Direita 272,2 273,2 1,000 

Esquerda 266,8 278,1 0,375 

PC a 2% 

Incisal 
Direita 278,3 291,6 1,000 

Esquerda 280,9 291,3 1,000 

Médio 
Direita 288,3 295,4 1,000 

Esquerda 303,9 289,7 1,000 

Cervical 
Direita 286,0 266,2 0,375 

Esquerda 293,6 295,2 1,000 

PC a 5% 

Incisal 
Direita 311,6 315,4 1,000 

Esquerda 333,0 310,5 1,000 

Médio 
Direita 298,3 303,2 1,000 

Esquerda 344,8 307,4 0,375 

Cervical 
Direita 317,4 290,8 0,375 

Esquerda 324,9 305,3 1,000 

PC a 10% 

Incisal 
Direita 296,0 305,4 1,000 

Esquerda 306,7 300,8 1,000 

Médio 
Direita 305,4 307,2 1,000 

Esquerda 299,6 303,2 1,000 

Cervical 
Direita 299,4 286,4 1,000 

Esquerda 290,8 307,8 1,000 

Não houve diferença estatisticamente significativa (p>0,05) em nenhuma das combinações 

terço  e tratamento. 
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Grafico 5 -pré-clareamento direita 

 

 

Grafico 6 -pré-clareamento esquerda 
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                                        Gráfico 7- pós-clareamento direita 

 

 

Gráfico 8- pós-clareamento esquerda 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os agentes clareadores possuem um baixo peso molecular e uma 

capacidade de desnaturar proteínas, aumentando assim o movimento de íons 

através da estrutura dental, até alcançar a junção dentina-esmalte e regiões da 

dentina. Quando o clareamento ultrapassa o ponto de saturação o agente clareador 

começa a atuar em outros compostos que apresentam cadeias de carbono, como as 

proteínas da matriz do esmalte fazendo com que, a perda de material da matriz do 

esmalte seja rápida, provocando um aumento da porosidade e da fragilidade do 

dente ultrapassando os benefícios do clareamento e apresentando descalcificação, 

diminuição da microdureza e friabilidade. (BARATIERI, 1995; SOARES et al 2008;  

AGOSTINHO; GUIMARÃES; SILVA, 2003; THITINANTHAPAN et al 1999; GOKAY 

et al, 2005; RODRIGUES et al 2005, DILLENBURG & CONCEIÇÃO 2007, ARAUJO 

FO; BARATIERI LN; ARAÚJO E. (2007);ELFALLAH, HM et al, 2015).  

A literatura nos mostra que independente da concentração do gel 

clareador existe alteração na microdureza e aponta alguns fatores que potencializam 

ou minimizam a mesma como o uso de ácido fosfórico sobre dentina que leva a  um 

aumento da permeabilidade dentinária (CANNABRAVA,VP et al 2014), o uso de 

substâncias como fluoreto que atuariam como fator de proteção e aumento da 

dureza (ATTIN et al 2003, SOARES et al 2013), o uso do gel de fosfato de cálcio 

amorfo(ACP) que mesmo após o procedimento de branqueamento mostrou 

alterações discretas ou leves sem perda da estrutura superficial ( KLARIC E. et AL 

2013). Ao publicar em 2015 uma avaliação de um potencial remineralizante da saliva 

artificial e fosfato de calcio amorfo KLARIC E. et al  observaram que  a concentração 

de peróxido fez com que a microdureza fosse afetada negativamente e que a ACP e 

saliva artificial estimularam a remineralização dos tecidos duros, o uso de Carbopol 

que espessa e aumenta a aderência do gel e permite uma liberação lenta do 

material melhorando a eficiência da técnica (DILLENBURG & CONCEIÇÃO, 2007; 

SOARES et al 2008). 

               O tempo de exposição ao agente clareador constitui outro fator que 

influencia na dureza dos tecidos. O contato diário por longos períodos pode causar 

alterações na estrutura do esmalte, dentina e cemento. No entanto, os tempos mais  
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curtos de branqueamento oferecem eficácia reduzida, logo se houver redução do 

tempo de branqueamento do dente em exercício pode ser uma alternativa para 

minimizar os efeitos citotóxicos do procedimento clínico no tecido pulpar. No entanto, 

a redução do tempo de aplicação do agente de branqueamento no esmalte pode 

não fornecer resultado estético adequado. (BARATIERI, 1995; SOARES et al 2008;  

AGOSTINHO; GUIMARÃES; SILVA, 2003; DE FREITAS et AL 2002). Entretanto 

quando SOARES et al (2013) submeteram durante períodos de 1, 7 e 14 dias de 

tratamento os espécimes clareados a soluções fluoretadas , observaram aumento 

significante na microdureza do esmalte (p<0,05) e concluíram que apesar do 

aumento na dureza do esmalte decorrente da aplicação das soluções fluoretadas, 

este tratamento não preveniu os efeitos tóxicos causados pelo gel com 16% de PC 

sobre as células de odontoblastos. 

            Ao analisar a microdureza em esmalte e dentina foram obtidos resultados 

semelhantes aos encontrados na literatura. Além disso, os dentes apresentaram 

valores significativamente diferentes o que poderia ser justificado pela diferença de 

mineralização, que varia de individuo jovem para individuo idoso. A  diferença na 

perda mineral pode está relacionada à maior conteúdo mineral do esmalte, sendo, 

portanto mais susceptível à desmineralização. (PASSOS, RL 2013; BASTING; 

RODRIGUES JR; SERRA (2001)   

          O presente estudo evidenciou a inexistência de efeito pela interação 

tratamento aplicado e a localização por terço do dente (p>0,05) em todas as quatro 

situações bem como do efeito na microdureza em função do tratamento aplicado 

talvez influenciado pelo tempo de duração do clareamento e a funcionalidade do 

elemento dentário. Mas houve diferença estatisticamente significante (p<0,05) na 

microdureza no fator considerado localização por terço do dente (exceto no lado 

esquerdo do dente após o clareamento) onde houve diferença estatisticamente 

significante para p<0,001 no lado direito antes do clareamento e p<0,05 para o lado 

esquerdo antes do clareamento talvez influenciado porque nas amostras houve um 

número excessivo de dentes de pacientes idosos da qual se espera um maior 

desgaste a nível cervical e incisal e  justamente  o teste de comparações múltiplas 

identificou houve diferença entre o terço incisal – cervical no lado direito antes do 

clareamento; terço médio- incisal no lado direito após clareamento e no lado 

esquerdo antes do clareamento entre terço médio-incisal.   
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      Com relação ao esmalte dentário  este estudo evidenciou a inexistência de efeito 

na interação do tratamento aplicado e a localização por terço do dente (p>0,05) nas 

quatro situações ,mas houve evidencia (p<0,01) de efeito na microdureza em função 

do tratamento aplicado no lado esquerdo antes do clareamento e quando o fator 

localização por terço do dente no lado direito após o clareamento (p<0,05) talvez 

pelo fato da região cervical do dente apresentar menor camada de esmalte. Quando 

os dados de microdureza focalizada nos terços  identificou-se que houve diferença 

estatisticamente significante para p<0,001 no lado direito após o clareamento. O 

teste de comparações múltiplas para identificação entre os terços apontou que 

houve diferença entre o terço incisal – cervical e  terço médio- cervical no lado direito 

após clareamento. A análise estatística (ANOVA a um fator) focalizada nos 

tratamentos permitiu identificar as diferenças segundo os níveis de tratamento onde 

houve evidência estatística significante (p<0,01) na microdureza no lado esquerdo 

antes do tratamento. O teste de comparações múltiplas para identificação entre os 

tratamentos apontou que houve diferença estatística significante (p<0,01) entre as 

concentrações de peróxido de carbamida 5%-1%, 5%-10%.  Nas comparações antes 

e depois do clareamento segundo cada um dos níveis dos fatores considerados 

(tratamento e terço) não houve diferença estatisticamente significativa (p>0,05) em 

nenhuma das combinações . 

 

 

 

 

.



 64 

7 CONCLUSOES 

 

Com base na metodologia utilizada e nos resultados obtidos neste estudo, é lícito 

concluir que:  

 Com relação ao esmalte dental houve evidência (p<0,01) de efeito na 

microdureza em função do tratamento aplicado no lado esquerdo antes do 

clareamento; 

 

 O teste de comparações múltiplas para identificação entre os tratamentos 

apontou que houve diferença estatística significante (p<0,01) entre as 

concentrações de 5%-1% e 5%-10% . 

 

 Com relação ao esmalte dental houve evidência (p<0,01) de efeito na   

microdureza quando o fator localização por terço do dente entre o terço 

incisal – cervical no lado direito após o clareamento (p<0,05).  

 

 Com relação a dentina houve diferença estatisticamente significante 

(p<0,05) na microdureza no fator considerado localização por terço do 

dente (exceto no lado esquerdo do dente após o clareamento);  

 

 Com relação a dentina houve evidência na microdureza focalizada nos 

terços identificou-se que houve diferença estatisticamente significante 

para p<0,001 no lado direito antes do clareamento e no lado direito após 

clareamento ; e p<0,05 para o lado esquerdo antes do clareamento; 

 

 O teste de comparações múltiplas para identificação entre os terços 

apontou que houve diferença entre o terço incisal – cervical no lado direito 

antes do clareamento; terço médio-incisal no lado direito após 

clareamento e no terço médio-incisal no lado esquerdo antes do 

clareamento. 
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